
Základy počítačových úprav fotografií   
Oblíbený odpolední kurz, na kterém se naučíte profesionálně upravovat své fotografie v programech 
Photoshop Elements, Lightroom a Photoshop.

Rádi fotografujete, ale máte pocit, že fotoaparát nezachytí to, co jste viděli? Proč tomu tak je a co lze 
či nelze “opravit” v počítači? Nevíte si rady s výběrem vhodného softwaru? Kurz  je určen všem, kteří 
by rádi vylepšili své fotografie z cest, rodinných událostí, sportovních výkonů svých dětí či se chystají 
věnovat například ateliérové fotografii. 

Lektorka: Lenka Scheuflerová

Obsah kurzu: 

* jak se dají fotografie vylepšit v grafickém programu a které snímky již nelze “zachránit”
* základní formáty obrazu - RAW, TIFF, JPEG - k čemu se který hodí
* RAW jako kvalitní základ pro další úpravy - proč jej používat a jak z něj dostat maximum
* úpravy jasu a kontrastu
* vyvážení bílé 
* ořez 
* redukce šumu
* oprava vad objektivů
* základní retuš portrétu
* odstranění rušících objektů ze scény 
* vyrovnání sbíhajících se svislic u architektury
* narovnání horizontu
* převod do černobílé škály
* vytvoření rámečku
* vložení textu do fotografie
* jednoduchá montáž s využitím vrstev
* doostřování fotografií
* zmenšení a uložení fotografií pro web/email, ztrátová a bezeztrátová komprese



Proč se učit u nás: 

* lektorka s trpělivým přístupem, praxí s retušemi historických i současných fotografií a zkušenostmi s 
kurzy fotografování i postprodukce
* výklad je dáván do souvislosti s fotografováním, protože kvalitní vstup při postprodukci umožní 
získat kvalitnější výsledek
* výuka probíhá formou řešení praktických úloh z různých oblastí fotografie (krajina, portrét, sport, 
město, ...) 
* účastníci obdrží stručný rozpis prezentovaných postupů  

 
Kdy: sobota 12. března 2016 od 14 do 19 hodin,  zápis 13,45 – 14,00

Kde: salonek s projekcí v centru Prahy, poblíž Václavského náměstí. 

Cena:  1 500,- Kč, splatná nejpozději do 4. 3. včetně. 
Přihláška je platná až po uhrazení kurzovného. Přihlášením na workshop a uhrazením jeho ceny 
účastník vyjadřuje souhlas se storno podmínkami (viz níže). Údaje pro platbu budou zaslány na váš 
email. Počet účastníků kurzu je omezen. 
Přihlášky posílejte prosím výhradně na lenka.scheuflerova@mac.com
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Co na workshop potřebujete: 

Kurz probíhá formou projekce na plátno přímo z počítače lektorky. Většina úprav bude v programu 
Photoshop Elements, přičemž Lightroom a Photoshop použijeme pro srovnání a v případech, kdy 
umožní lepší výsledek. Na kurzu půjde o pochopení logiky jednotlivých úprav fotografií tak, aby 
účastníci byli schopní pracovat i v jiných programech. 
Účastníci mohou buď sledovat výklad a dělat si poznámky, nebo si přinést svůj počítač s 
nainstalovaným programem PS Elements (příp. se zkušební verzí) a několika svými fotografiemi 
(doporučujeme alespoň 1 soubor ve formátu RAW, dále portrét, architekturu). Vlastní počítač na 
kurzu však není nutností. 

Storno podmínky:  

Při odhlášení více než 10 dnů před zahájením workshopu se vrací 100% uhrazené částky. 
Při odhlášení 10-3 dnů před zahájením workshopu se vrací 50% uhrazené částky. 
Při odhlášení dva a méně dnů před zahájením workshopu se kurzovné nevrací. 
Při  zrušení kurzu organizátory vám bude vráceno 100% uhrazené částky.


