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STřEdní OdbORná škOlA mulTImEdIální A pROpAGAční TvORby, s.r.o. 



ObOr MultiMediální tvOrba, 82-41-M/17, čtyřleté denní vzdělávání

Charakteristika ŠvP: fotografická tvorba, vyvolávání filmů a laboratorní zpracovávání fotografií, 

digitální montáž složitě svícených scén, zpracování fotografií pro reklamu a média.

PředMětOvá skladba: všeobecně vzdělávací a ekonomické předměty, ale především předměty 

odborné (fotografická tvorba, technologie fotografie, fotografie a média, mediální komunikace,  

počítačová grafika, design, dějiny umění a další).

FOTOGRAFIE A médIA



PŘÍRODA  
praktická expoziční cvičení 

pedagogické vedení mARek smejkAl

 DigitálnÍ fOtOgRAfie 1. ročník

veROnikA hOtOvá mARie mOlÍkOvá



DAnielA PlAmÍnkOvá

ADélA kubROvá



PetR jAROš PAtRicie ježÍkOvá nikOlA mAchAROvá DAnielA PlAmÍnkOvá



ARchitektuRA

lucie inDROvá AlžbětA chRuDimskáPetR háDek DenisA skOtnicOvá



lukáš kuRDějOvský

veROnikA štěRbOvá PetR jAROš

bARbORA kuRAnDOvá mARtin POlák



ČlOvěk A městO - stReet PhOtO

lenkA kOhOutOvá DenisA skOtnicOvá DOminik mAtOuš



jAn vODA

eDwARD kelnAR bARbORA guthOvá



DAnielA PlAmÍnkOváDAnielA PlAmÍnkOvá



ADélA jAROšOváAnnA kRásná PetR háDek



lucie jeDliČkOvájAnA v. PŘÍPlAtOvá nAtálie kADeŘábkOvá



lucie hAvlÍČkOvánAtálie kADeŘábkOvá



teRezA kOtykOvá



lukáš kuRDějOvskýnikOl tROstOvá



lucie hněvsOvájAn vODAROmAn mikšA



lucie záPOtOckáetAteRinA tikhOnOvA



 mAkROfOtOgRAfie

kAteŘinA mORAvcOvá ADélA PROkůPkOvá OnDŘej kAmARáD



mOnikA AnDeRtOvá ekAteRinA tikhOnOvA lukáš fRAnk DenisA skOtnicOvá



DOminik mAtOuš

mOnikA AnDeRtOvá jOsef klOkAn

lucie  jeDliČkOvá ROmAn mikšA



ADAm zÍtkA

nguyen ngOc Anh

teRezie mORAvcOvá

šáRkA bOháČOvá

lucie hněvsOvá



PORtRét v přirozeném světle

kAROlÍnA muDROváteRezA jiROuchOvá nAncy nkemetAhOvá

filiP mOuRAl

DOminik mAtOušnguyen ngOc Anh



PAnORAmAtický snÍmek 
složený z několika záběrů

PetR háDek

DOminik mAtOuš

AlžbětA chRuDimská

teRezA kOtykOvá



fOtOgRAfická RePORtáž 
závěrečná práce v 1. ročníku, vytvořená samostatně                   lucie záPOtOcká

v AteliéRu sOchAŘe OlbRAmA zOubkA
PAtRicie stAchuROvá

DivADlO jáRy cimRmAnA  představení „DlOuhý, šiROký A kRátkOzRAký“                                                            



teRezA hRAchOvcOvá hAsiČské cviČenÍ

nAtáČenÍ filmu „PŘÍběh kmOtRA“  
ninA miliČić



nguyen  ngOc Anh

nAtálie kADeŘábkOvá 

návštěvA ministRA finAncÍ ve vietnAmské  
tRžnici sAPA

centRum vOlnéhO ČAsu mOzAikA



lenkA vávROvá

v kOváŘské DÍlně   kovář Richard kliment

filiP šÍmA

DAniel hROuDA mAtěj hájek

nAtálie kADeŘábkOv á DAniel hROuDA



DOminik mAtOuš

lucie hněvsOvá ADélA jAROšOvá



ADélA lenDělOvá

DAviD hAvel

DAviD hAvel



PORtRétnÍ fOtOgRAfie
zadáním bylo vytvořit originální portrétní fotografii v ateliéru. tato práce studenty seznamuje se základy práce v ateliéru, s procesem přípravy, 
komunikací s modelem, svícením, retuší a jinými úpravami, kterými lze docílit požadovaného výrazu a nálady.

AtmOsféRická fOtOgRAfie
Další možností zpracování obrazu je práce v exteriéru, kdy student využívá nejen přirozené denní světlo a prostředí, ale i zábleskovou techniku.   
výsledný obraz následně upraví v programu Adobe Photoshop, aby odpovídal jeho původní vizi. zvládnutí této fáze fotografie vyžaduje propojení  
všech složek - organizační, konceptuální, komunikační, technickou a následně i neméně důležitou složku postprocesu. 

pedagogické vedení mgr. mARtin ŘÍhA

ReklAmnÍ fOtOgRAfie
zadáním práce bylo vytvořit soubor reklamních fotografií, které respektují soudobé trendy a zároveň se drží jednotného vizuálního stylu.  
studenti si pro tuto práci připravili logo daného produktu, dále  koncept propagace na sociálních sítích (instagram a facebook) a plakát nebo billboard.

 DigitálnÍ fOtOgRAfie 2. ročník



tOmáš Pánek AnetA meueROvá

kAROlÍnA muDROvá



kAteŘinA šámAlOvá

vÍt mAlát

AnnA skláDAlOvá



mAtěj škOPelinA gAlukhinA

eliškA helmhAckeROvá 



mARtin POlák simOnA hujeROvá

eliškA helmhAckeROvá 

AlexAnDRA nkemetAhOvá



DOROtkA ČÍžkOvá

viktORie nOvOtná Aleš hRDliČkAvenDulA hájkOvá



sAbinA gebhARtOvásáRA RybáŘOvá

veROnikA kuPkOvá

AnnA šPOtOvá



vOjtěch vlAsákmARek jAnštA

mARtin POlák



nAtálie kADeŘábkOvákRistýnA němcOvá

miROslAv kOlAjA



ReklAmA - fitness centRum
teRezA hRAchOvcOvá 

ReklAmA - eneRgetický náPOj
Aleš hRDliČkA



ReklAmA - knižnÍ vyDAvAtelstvÍ
mARtin POlák 

ReklAmA - ODěvnÍ znAČkA
eliškA helmhAckeROvá



ReklAmA - výRObce mikROfOnů
mAtěj hájek

ReklAmA - výRObce hODinek 
tOmáš vOkOun



ReklAmA - PROPAgAce huDebnÍhO inteRPRetA
lukáš  kRAtOchvÍl

ReklAmA - eneRgetický náPOj (existujÍcÍ znAČkA)
vOjtěch vlAsák



ReklAmA - ODěvnÍ znAČkA
mARek „AiDen“ jAnštA

ReklAmA - OPtikA
lucie záPOtOcká



ReklAmA - sluchátkA
ADAm bAkAy 

ReklAmA - šPeRky
ninA miliČiČ



ReklAmA - Pánské Obleky
teRezA jiROuchOvá

ReklAmA - ODěvnÍ znAČkA
lenkA kOhOutOvá



AtmOsfeRická fOtOgRAfie 
ninA miliČiČ, sáRA suchá

AtmOsfeRická fOtOgRAfie
sáRA RybáŘOvá, veROnikA kuPkOvá



AtmOsfeRická fOtOgRAfie - hungeR gAmes
nOvákOvá, suchá, kADeŘábkOvá

AtmOsfeRická fOtOgRAfie - sněhuRkA
sláDeČkOvá, ŘÍhOvá, jAnštA



AtmOsfeRická fOtOgRAfie
kAROlÍnA káňOvá  

AtmOsfeRická fOtOgRAfie
šPOtOvá, tuČkOvá, sOvkOvá

AtmOsfeRická fOtOgRAfie - inDiánkA
hAvlÍkOvá, ČAstulÍkOvá,  
kOmenDOvá, blAhákOvá



AtmOsféRická fOtOgRAfie
lenkA kOhOutOvá

AtmOsféRická fOtOgRAfie - bOhyně bOuŘe
mARtin POlák



AtmOsféRická fOtOgRAfie - mAD mAx 
jiŘÍ mAtissek, nikOlA PeRez



stŘeDnÍ ODbORná škOlA multimeDiálnÍ  
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e-mail: info@eduso.cz
www.eduso.cz
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