
P edm!t:"Technologie"� U�itá"fotografie"a"média 

1. Struèné dìjiny vývoje svìtové kinematografie a  filmové techniky 

2. Scenáristika - druhy scénáøù, postup pøi tvorbì, filmové �ánry a kategorie filmù, ukázka 

scénáøe 

3. Software pro práci s digitální fotografii a bitmapovou grafikou 

4. Bitmapové grafické formáty - vlastnosti, pou�ití, ztrátová a bezztrátová komprese, 

rozli�ení, velikost, bitová hloubka 

5. Pøedtisková pøíprava a tisk, výstupy, nastavení 

6. Barevné modely ve fotografii a poèítaèové grafice, bitová hloubka, kalibrace barev 

7. Animace - jednotlivé druhy animací, struèné dìjiny 

8. Software osobního poèítaèe - operaèní systém, grafický software, dal�í programy 

9. Hardware osobního poèítaèe a periferní zaøízení osobního poèítaèe - vstupní, výstupní 

10. Poèítaèová animace - 2D a 3D, Klíèování, motion grafika, práce s textem 

11. Vznik obrazu v analogové a digitální fotografii, nastavení fotografického pøístroje, 

metadata fotografických snímkù, pamì�ová média 

12. Rozdìlení fotoaparátù podle velikosti negativního políèka - výhody, nevýhody, 

Konstrukce fotografického pøístroje + funkce 

13. Objektivy, rozdìlení podle úhlu, ohnisková vzdálenost, pøídavná zaøízení - blesky filtry, 

stativy 

14. Princip negativního procesu, latentní obraz, barevná citlivost, obecná citlivost: 

a) teoretická, b) praktická, zrnitost, rozli�ovací schopnost, gradace, negativní materiály, 

negativní vývojky 

15. Pozitivní proces, pøeru�ovací lázeò, ustalování, pozitivní materiály, povrch, barva, 

podlo�ka, formát, gradace, pozitivní vývojky 



16. Význam. úèin. informativní foto, emotivní foto, zpùsob provedení snímku: a) dìjové, 

b) výtvarné - reklamní foto, téma, námìt, motiv, idea, figura, prostøedí, výøez, zábìr, pohyb, 

perspektiva - prostorová, plo�né øe�ení, definice zábìru - 8 zásad 

17. Funkce svìtla - pøirozené, umìlé, významná místa obrazu, zásady kompozice , odstup, 

rakurs, pohled, podhled, velikost zábìru ve filmové praxi, zásady správného výøezu (10) 

18. Formáty videa - HD, 720p, PAL, NTSC..., rozmìry v pixelech, framerate, multimediální 

kontejnery, kodeky, konverze mezi formáty, vyu�ití v praxi 

19. Multimediální prezentace - zásady tvorby, vyu�ití animace v reálných zábìrech (druhy 

pou�ití), fotografická postprodukce, postprodukce videa, práce se statickou fotografií 

v animaci a reálných zábìrech 

20. Fotografické techniky v èb fotografii - zrnitost, high-key, low-key, hard-key, fotogram, 

fokalk, struktá�, rastr, luminografie, pseudoreliéf, pseudosolarizace, izohelie, fotomontá�, 

u�lechtilé tisky 

21. Fotografický ateliér - vybavení ateliéru, zaøízení, pou�ití 

 


