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V rámci distanční praxe jsem pomáhala s přípravou 
výukových materiálů pro studenty gymnázia. 

Ukázky materiálů na dalších slidech. 



Ukázky z 
materiálů o 

historii fotografie 



Ukázka 
materiálů o 

teorii fotografie 



Teoretické 
materiály k 
navazujícím 

fotografickým 
úkolům 





Ukázka části 
opakovacího testu 
z historie a teorie 

fotografie 



Fotografický projekt 
Návrhy úkolů navazujících na 

teoretický základ 



Věková skupina 
Fotografický projekt je směřován na studenty 

vyššího gymnázia (první až čtvrté ročníky/kvinta 
až oktáva)- na studenty z volitelných seminářů 
výtvarné výchovy. V semináři je menší počet 

žáků - okolo 15 studentů, je tedy možné 
vyzkoušet náročnější techniky i aktivity spojené 

s většími nároky na vybavení. 



Časová dotace 
 12 x 90 minut (12 dvouhodinových lekcí), 

z čehož první dvě lekce jsou zaměřeny teoreticky - 
v první je nastíněna historie fotografie + část 

teorie, ve druhé lekci následuje dokončení teorie a 
celkové opakování učiva. Od třetí lekce navazují 
praktické úkoly. Jednu ze závěrečných lekcí tvoří 

návštěva galerie. 



Cíle projektu
Cílem projektu je představit studentům základy 

historie i teorie fotografie, z nichž mohou následně 
vycházet při zpracování navazujících fotografických 

úkolů.  Fotografické úkoly jsou tedy zaměřeny na 
propojování teorie a praxe, jejich snahou je rozšířit 

povědomí o možnostech fotografického média. Úkoly 
mají rozvíjet technické dovednosti a zároveň se snaží 

rozvíjet fantazii studentů. 



Pomůcky - problém s fotoaparáty
Pokud se jedná o úkoly, kde je vyžadován 

fotografický výstup, počítá se s tím, že v rámci 
vybavení učebny jsou dvě až tři zrcadlovky, dále jsou 
žáci požádáni, aby si na fotografické lekce přinesli 

digitální fotoaparát, pokud nějaký mají doma. Pokud 
doma nemají žádný fotoaparát, bude stačit mobil. 

Studenti budou během projektu vedeni k tomu, aby si 
vyzkoušeli alespoň dvě různá fotografická zařízení a 

mohli na závěr srovnat kvalitu, výhody/nevýhody 
daného přístroje. 



Fotografování v plenéru
První úkol se zaměřuje na práci s motivem, 
kompozicí fotografie a hloubkou ostrosti. 

Studenti s učitelem jdou cca na hodinu 
fotografovat mimo školu (park, centrum města, k 
rybníku, k řece, do lesoparku, okolí školy). 

Po návratu do školy se každý pokusí vybrat nejprve 
deset nejlepších fotografií, a z nich dále tři 
nejlepší, svůj výběr odůvodní a sdílí se spolužáky 
(podařilo se dodržet některá z kompozičních 
pravidel?) 

1. 



Fotografování portrétu 
Pro fotografování portrétu je nutné zatemnit okna, 
protože tato lekce se zabývá prací se světlem. 

Studenti se rozdělí do skupin po třech, jeden ze skupiny 
je fotograf, druhý model a třetí nastavuje světlo podle 
pokynů fotografa. Během semináře si všichni ze 
skupiny vyzkouší všechny role. 

Jako zdroj světla jsou využity interiérové lampy, 
možností je taktéž vytvoření soft boxu nebo odrazových 
desek. 

Cílem semináře je snaha o plastičnost portrétu pomocí 
práce se světlem. 

2. 



Inscenovaná (aranžovaná) fotografie
Tento seminář navazuje na zkušenosti práce se 
světlem z předchozího semináře. 

Studenti, opět rozděleni do trojic, mají předem za 
úkol si donést z domu “rekvizity”, které využijí při 
komponování inscenované fotografie. 

Studenti si vymyslí téma, na které se pokusí 
nafotit sérii inscenovaných fotografií. 

Na závěr vyberou několik nejpovedenějších snímků, 
které představí spolužákům. 

3. 



Fotografie s neonovými barvami 
Pro tuto lekci bude potřeba, aby učitel předem 
koupil neonové barvy, které svítí ve tmě. 

Studenti, rozděleni do dvojic, si rozmyslí a 
načrtnou, jak by mohl jejich neonový portrét 
vypadat, čím bude inspirovaný a jaké barvy budou 
použity. Poté mohou začít malovat. 

Na focení zatemní učebnu a fotografují vzniklé 
neonové portréty. 

Na závěr je nutné nechat dostatek času na úklid a 
na smytí barev z kůže. 

4. 



Kresba světlem 
Focení ve tmě pokračuje i v této lekci, tentokrát ale 
nebude focený objekt statický, nýbrž v pohybu. 

Pro výtvarnou aktivitu bude potřeba zrcadlovka s 
manuálním nastavením (dlouhá doba expozice, 
alespoň 30 sekund) a stativ. Pro vytváření 
světelných kreseb bude nutná baterka, světelné 
pero či svíčka. 

Po zatemnění učebny studenti pracují společně 
(pokud mají jeden stativ a jednu zrcadlovku), nebo 
mohou být rozděleni na dvě skupiny, pokud mají dvě 
zrcadlovky. 

5. 



Focení gifu/krátké animace
Tato lekce je věnována tvorbě krátké stop motion 
animace, kromě mobilu/fotoaparátu je důletý 
dostatečný počet stativů (dle počtu skupin). 

Studenti budou pracovat v malých skupinkách, 
klíčové pro ně je se shodnout, na jaké téma bude 
jejich animace a jaké metody při tom použijí. 

Je možné nafotit animaci s reálnými předměty, 
animaci kreslenou nebo animaci vystříhanou z 
barevných papírů. 

6. 



Tvorba camery obscury
V této lekci si studenti zopakují téma z historie 
fotografie, úkolem bude výroba papírové camery 
obscury. 

Každý student si přinese z domu jednu menší 
krabici, která bude tvořit základ pro tělo camery 
obscury. 

Úkol pro ty, kterým se povede vyrobit funkční 
camera obscura, může být pokus naskicovat s 
pomocí camery obscury nějakou zajímavou 
scénu, kterou naleznou nebo si sestaví v učebně. 7. 



Fotogram
Úkol odkazuje k analogové fotografii a k práci se 
světlocitlivým fotografickým papírem. 

Učitel pro tuto lekci musí obstarat chemikálie na 
vyvolávání fotografií, plytké nádoby na 
chemikálie, fotografický papír, červené světlo. 

Žáci si na lekci přinesou přírodniny a nějaké další 
zajímavé předměty + slabou baterku nebo mobil 
na osvícení fotopapíru po přiložení věcí. 

Pro lekci je nutné precizně zatemnit místnost. 8. 



Komentovaná prohlídka v galerii 
Jako součást projektu je komentovaná prohlídka v 
galerii vystavující fotografie, může se jednat o 
výstavu analogových fotografií starších tvůrců či o 
současnou fotografickou tvorbu. 
 

Výhradně fotografii se věnuje výstavní prostor 
Ateliér Josefa Sudka. Aktuálně zde probíhá 
výstava Jana Dotřela Other Worlds. 

9. 

10. 



Komentovaná prohlídka v galerii 
Další galerie, která se věnuje výhradně fotografii je 
Czech Photo Centre na Praze 5. Každoročně zde 
můžete shlédnout například výstavu novinářských 
fotografií Czech Press Photo. 
 

Aktuálně zde probíhá výstava Czech Nature 
Photo, ukazující nejlepší snímky přírody od 
českých a slovenských fotografů. 

11. 

12. 



Reflexe projektu, výstava 
Závěrečným krokem je skupinová reflexe celého 
projektu. Studenti si znovu projdou pořízené 
fotografie a animaci. 

Pokusí se za každého jednotlivce/skupinku vybrat 
několik nejlepších snímků, které budou 
prezentovány ve školní galerii. 

Studenti nainstalují snímky do rámů a pod vedením 
pedagoga připraví rámy na výstavu. 13. 
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