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ZADÁNÍ – DOMÁCÍ ČÁST - GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ PŘÍBĚHU 

Úkolem je vytvoření fotomontáže (na rozdíl od minulého kola se bude jednat pouze o jednu fotomontáž).  

Důležitým prvkem zadání je požadavek, aby na snímku byl zřetelně a jasně vidět samotný soutěžící*.  

Téma pro letošní rok: 

RE-KLAMAT 
Jedná se pouze o rámcové téma. Lze si ho vysvětli různě (ztvárnění reklamy, parodie na reklamu, ukázka lživosti 
reklamy, nebo vlivu na diváka. 

Fotomontáž zpracujte v jednom z následujících grafických editorech podporujících práci ve vrstvách: 

• Adobe Photoshop 

• GIMP 

• Zoner Photo Studio 

ODEVZDANÉ SOUBORY 

Všechny soubory budou mít velikost delší strany od 1000 do 1600 pixelů. V grafické podobě odevzdáte 3 soubory.  

Název souboru Obsah souboru 

Příjmení_pozadí.jpg 
Fotografie s převládajícím pozadím snímku (nalezená na 
internetu nebo vyfotografována). 

Příjmení_práce.(přípona daného programu) 
Samotná práce: Soubor bude obsahovat všechny vrstvy 
fotomontáže. Soubor ponechte v původním formátu daného 
programu (přípona viz výše seznam programů). 

Příjmení_fotomontáž.jpg Výsledný snímek v jedné vrstvě. 

Popište pomocí 1 – 2 vět, co fotomontáž zobrazuje (vyjadřuje, popisuje,…). Popis i s výše uvedenými soubory 
předejte svému vyučujícímu. 

 

CO NÁS ČEKÁ VE FINÁLE? 

• Vaše fotomontáž se bude hodnotit dle hodnoticích tabulek – (soubor 3_hodnoticí tabulky.xlsx)  

• Ve finále nás čekají 3 krátké disciplíny: 

 

o Teoretický test (viz. 5_Seznam témat k teoretickému testu.docx) 

o Krátká retuš v online programu https://pixlr.com: 

▪ všichni budou upravovat stejnou fotografii 

▪ budete pracovat ve vrstvách, podívejte se také na základní nástroje (klonovací razítko, …) 

o Pořízení fotografie v časovém limitu pomocí režimu A, S, nebo M + ISO, EV korekce 

(fotoaparát bude k dispozici). U fotografie se bude hodnotit dojem a technické zvládnutí jedné 

ze zadané scény (bude upřesněno). 

 

 

 

                                                                 
* Práce bude zveřejněná u příležitosti finálového hodnocení, zmenšená verze může být použitá pro propagační účely. 

Jediná fotomontáž 

a jsi ve finále. 
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