
PRACOVNÍ LIST č. 2 

fotografie a grafika 

- Každý žák vypracuje co nejvíce úkolů, na které má potřebné vybavení a čas. Pokud nesplnil úkoly předešlé, může vybírat i 
z nich. :)

- Soubory pojmenujte číslem úkolu. V případě porovnání Vašich úprav s původním snímkem, napište do názvu souboru
k výslednému snímku slovo „final“ (př. 1_portret_final.jpg). Když budete mít více snímků za jeden úkol připojte číslo (př. 
1_portret2_final.jpg).

- Prosím, výsledné fotky pošlete přes úschovny např. www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com. Do pole pro příjemce i 
odesílatele prosím napište pouze svůj email. Na ten Vám po nahrání souborů přijde odkaz, který mi prosím přepošlete.

- Pokud je potřeba připsat k úkolu text, stačí napsat do emailu název souboru a k němu text připsat.
- Všechny hotové úkoly prosím pošlete v jednom emailu. Klidně až v neděli 12. 4. 2020.

1. SOUTĚŽ PŘÍRODA VELKOPOPOVICKA

Stále probíhá tato soutěž. Tak připomínám, pro ty, co neposlali. :)

Najděte v archivu nebo vyfoťte fotografii přírody do soutěže Fotografuj a kresli přírodu Velkopopovicka. Viz událost na fB:

https://www.facebook.com/events/velkopopovicko/fotografuj-a-kresli-př%C3%ADrodu-

velkopopovicka/457538278465117/

Prosím, neposílejte fotky, které již v soutěžích byly. :)

2. KAŽDODENNÍ ŽIVOT

Tento úkol stále platí. Připomínám tedy pravidla.

Dříve byl velice známý projekt Week of life. (https://www.weekoflife.com/cz/aboutproject.aspx). Každý, kdo chtěl, se mohl

zapojit. Jde o vytvoření koláže z 9 snímků z jednoho dne. Fotíte tedy úplně cokoli, co během dne vidíte nebo děláte.

Nemusíte dělat tuto koláž každý den, ale alespoň 1 koláž bych od Vás ráda dostala. Nebojte se experimentovat i upravovat

fotky v editorech v telefonu nebo ve Photoshopu.

Přikládám jeden den v životě mého oblíbeného svatebního fotografa Honzy Martince: 

https://www.weekoflife.com/cz/week/21433/149451/day.aspx#togallery.  

Ještě připojuji informaci, že je vyhlášena  

„SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLÁŽ“. 

Bude se vybírat ze všech zaslaných koláží během karantény 

a soutěž vyhodnotíme po návratu do školy.   

Nejlepšího „kolážistu“ čeká cena. :)) 
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https://www.facebook.com/events/velkopopovicko/fotografuj-a-kresli-př%C3%ADrodu-velkopopovicka/457538278465117/
https://www.facebook.com/events/velkopopovicko/fotografuj-a-kresli-př%C3%ADrodu-velkopopovicka/457538278465117/
https://www.weekoflife.com/cz/aboutproject.aspx
https://www.weekoflife.com/cz/week/21433/149451/day.aspx#togallery


Tenhle obrázek jsem většině z Vás stačila ukázat ještě ve škole.  Znázorňuje tři základní hodnoty, které si nastavujeme na 

foťáku. Kdo by chtěl obrázek vysvětlit po telefonu, zavolejte. :) 

CLONA (hloubka ostrosti) nám udává, jak moc bude rozostřené pozadí od fotografované věci. Clonové číslo má každý objektiv 

dané z výroby. Značí světelnost objektivu. Jinak řečeno to, kolik světla nám objektiv do foťáku pustí. Čím vyšší číslo máme 

(např. F32), tím je otvor pro světlo menší, obrázek tmavší a zároveň máme ostré pozadí. Čím je clonové číslo nižší (např. F1,8) 

tím je otvor, kterým vchází do foťáku světlo větší a pozadí rozostřenější.  

ISO (šum) nám říká, jak moc bude obrázek zrnit a kolik v něm bude „umělého“ světla. Dřív jsme kupovaly filmy do analogů, 

které měly toto číslo dané. Např. černobílý negativ 400. Čím více ISA (zrna) do fotky pustíme, tím bude v obrázku více světla, 

ale zároveň více šumu. Např. na přímém sluníčku si krásně vystačíme s ISO 100, ale třeba doma později odpoledne, budeme 

potřebovat ISO 800, aby na obrázku nebyla tma. :) 

ČAS. Poslední základní hodnotou, kterou lze na foťáku nastavit, je čas. Jedná se o čas toho, jak dlouho bude otevřená dírka 

v objektivu, přes kterou do foťáku proudí světlo. Takže čím déle bude otevřená (třeba 5s), tím více světla do foťáku vleze, ale 

tím víc bude pohyb rozmazanější. Jako jsme fotili malování světlem v režimu BULB (jak dlouho držím spoušť, tak dlouho 

fotím). Čím kratší čas zvolím (např. 1/250s), tím do foťáku pustím méně světla a pohyb bude „zmražený“. 

3. CLONA, ISO, ČAS

Mám tu trošku těžší úkol, ale věřím, že si s ním poradíte. :)) 



Tyto tři hodnoty kombinujeme dle pyramidy v režimu M (manuál) pro dosažení vytouženého efektu. 

Uf. No, není to sranda ze začátku všechno pochopit, chce to trošku cviku. Ale věřím, že to časem půjde. :) 

Úkol je najít nebo vyfotit (pro ty, kteří si troufnou) rozdíly mezi: 

1. Nízkou hloubku ostrosti a velkou hloubku ostrosti

2. Nízkým ISO a vysokým ISO

3. Krátkým časem a dlouhým časem

Vypadá to hrozně složitě tak tady máte pár příkladů :) 

1. Nízká hloubka ostrosti až velká hloubka ostrosti



3. Krátký čas - zmražený pohyb

2. Nízké ISO až vysoké ISO



KDYBY BYLO COKOLI NEJASNÉ, JSEM TU PRO VÁS, TAK STAČÍ NAPSAT NEBO ZAVOLAT. :)) 

4. Dlouhý čas - rozmazaný pohyb
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