
ET  PROFESSIONAL  FINÁLE 
Finále proběhne ve čtvrtek 10. 5. 2018  v budově Obchodní akademie Ostrava na ulici Karasova 16 

v Ostravě-Mariánských Horách. Prezence účastníků soutěže začne v 8:40 a finále zahájíme v 9:00. 

CO ČEKÁ NA ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE? 

ON-LINE EDITACE 

Soutěžící si zvolí jednu libovolnou fotografii  ze sady fotografií, kterou budou mít k dispozici. V on-line editoru 

https://pixlr.com následně vytvoří ukázkový obal knihy nebo časopisu . Název knihy i časopisu si mohou 

vymyslet (nemusí se jednat o skutečný časopis resp. knihu – soutěžící vymyslí dle zvolené fotografie). 

Soutěžící mohou libovolně kombinovat PIXLR editor i express . Očekává se, že se soutěžící dopředu seznámí 

s ovládáním programu  (je velmi podobné programům jako je Photoshop a GIMP). Mezi základní znalosti patří: 

Otevřít, Uložit, Otočit, Volná transformace, Klonovací razítko, Filtr, Text 

Časová dotace: 5 minut výběr fotografie a tématu, 35 minut samotná editace 

 

FOTOGRAFOVÁNÍ 

Soutěží bude mít k dispozici 5 minut na vytvoření fotografie. Soutěžící by měl rozumět programům M, A, S a 

dále citlivosti ISO a vhodné kompozici . S nastavením těchto programů na daném fotoaparátu budou 

soutěžící seznámení před samotným fotografováním.  

Fotografovat se bude pohybující se objet nebo tekoucí voda, případně objekty, či rostliny na školní 

zahradě (záleží na venkovních podmínkách). Soutěžící označí jednu nejlepší fotografii, která se bude hodnotit. 

TEORETICKÝ TEST 

Tradiční disciplína z minulých ročníků. Jedná se o elektronický test typu ABC, přiřazování a doplňování 

(jednoslovní). Letos jsme test zkrátili na 10 minut. Seznam témat naleznete dále v tomto dokumentu. 

HODNOCENÍ 

Každá disciplína bude bodově hodnocená samostatně. Na základě umístění v dané disciplíně a váhy disciplíny, 

získá soutěžící body do konečného součtu.  

Technické zpracování (vrstvy, filtry, masky, …) ohodnotíme předem. Teoretický test se vyhodnotí automaticky. 

Vzhled fotomontáže, pořízené fotografie a on-line editace, budeme hodnotit společně. 

VÁHA JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN 

Technické zpracování fotomontáže ..................... 25% 

Vzhled fotomontáže ............................................. 25% 

On-line editace ..................................................... 20% 

Teoretický test ..................................................... 20% 

Fotografie ............................................................. 10% 

  

https://pixlr.com/


UKÁZKA MOŽNÉ ON-LINE EDITACE (35 MINUT) 

 

Z fotografie byl pomocí klonovacího razítka vyretušován mrakodrap vlevo vedle věže, oříznut rušivý objekt 

vlevo dole.  Dále byl obrázek srovnán do roviny (vyrovnána věž). Dále byly použity filtry jak v části editoru tak 

expressu. 

  



SEZNAM TÉMAT K TEORETICKÉMU TESTU (10 MINUT) 
GRAFIKA  

1. Rozdíl mezi Vektorovou a Rastrovou grafikou (výhody-nevýhody, 

rozpoznání) 

2. Použití rastrové, vektorové, 3D grafiky 

3. Příklady programů pro práci s vektorovou grafikou / rastrovou grafikou 

4. Rozlišení / DPI, pixel 

5. Barevná hloubka (True color, Gif, Jpg, šedá barva) 

6. Výpočet teoretické velikosti obrázku (Rozměry cm, Velikost na disku), 

(Barevná hloubka, DPI, Rozlišení), včetně převodu kB<->MB  

7. Komprimace (ztrátová/bezeztrátová) 

8. Soubory typu Jpg, Gif, Bmp, Png, HEIF, PDF (vlastnosti,(ne)výhody, použití) 

9. RGB, CMYK model, Světlo-co to je, čím se odlišuje (vlnová délka) 

10. Princip scanneru, digitálního fotoaparátu, OCR 

VYSÍLÁNÍ 

1. Rozumím pojmům DVB-T (DVB - S, DVB – C), DAB, Multiplex, 

SetTopBox 

2. Vím co to je digitální a analogový signál, duplexní spojení 

3. Umím popsat proces digitalizace, vzorkování, BITRATE 

MÉDIA 

1. Umím definovat zvuk, vím, jak pracuje mikrofon a reproduktor 

2. Měřená jednotka zvuku, vlastnosti (tón (frekvence), hlasitost 

(amplituda)) 

3. Princip kamery, CCD čip, Počet snímků za 1 sekundu, Záznamová média 

4. Znám pojmy HD, 4K, MPix, ISO, Kodek, Firmware 

5. Princip fungování LCD monitoru a projektoru (DPL, LCD), poměr stran 

4:3, 16:9 

6. Vlastnosti formátu WAV, MP3, MPEG-4 

 

 

 


