
Cyklus Photoshop Elements pro začátečníky  

Rádi fotografujete, ale máte pocit, že fotoaparát nezachytí to, co jste viděli? Proč tomu tak je a co lze 
či nelze “opravit” v počítači? Chcete začít upravovat své snímky, ale připadá vám software moc 
složitý? 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. 

Během třídílného cyklu volně navazujících kurzů - RAW, Úvod do retuší, Úvod do vrstev - se naučíte 
krok za krokem upravovat své fotografie v programu Photoshop Elements pomocí profesionálních 
postupů. Kurz je vhodný také pro uživatele “velkého” Photoshopu. Dozvíte se, jak jednoduchými 
postupy vyladit vaše snímky k dokonalosti, a grafický software tak přestane být vaší “noční můrou” :-) 

Lektorka: Lenka Scheuflerová 

Proč si vybrat mé kurzy: 

* preferuji osobní přístup v menších skupinkách, což umožňuje věnovat dostatek pozornosti a péče 
každému z účastníků 

* upřednostňuji pomalejší tempo výuky a důkladné vysvětlení všech postupů krok za krokem 
* mám bohatou praxi s retušemi historických i současných fotografií a zkušenosti s kurzy 

fotografování i postprodukce
* výklad dávám 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,...) 
* obdržíte rozpis prezentovaných postupů     



Termíny a obsah jednotlivých kurzů:

1. RAW   sobota 12. května 2018, 14:00 - 18:00  

* formát RAW jako kvalitní základ pro další úpravy - proč jej používat a jak z něj dostat maximum 
* jak se dají fotografie vylepšit v grafickém programu a které snímky již nelze “zachránit”
* úpravy jasu a kontrastu
* vyvážení bílé 
* ořez 
* redukce šumu
* doostřování
* narovnání horizontu
* zmenšení a uložení fotografií pro web/email, ztrátová a bezeztrátová komprese
* nejběžnější formáty TIFF, JPEG, DNG - k čemu se který hodí

Cena: 1 590,- Kč  zahrnuje lektorné, výukové materiály a občerstvení

2.  Úvod do retuší   sobota 2. června 2018, 14:00 - 18:00

* nástroje Klonovací razítko, Retušovací štětec, Bodový retušovací štětec 
* jednoduchý výběr
* odstranění pupínků, zjemnění vrásek
* rychlé vybělení zubů 
* odstranění rušivých prvků na pozadí 
* vyrovnání sbíhajících se svislic u architektury

Cena: 1 590,- Kč  zahrnuje lektorné, výukové materiály a občerstvení

3.  Úvod do vrstev   neděle 17. června 2018 14:00 - 18:00

* vrstvy - jak fungují a k čemu se dají použít
* jednoduchá koláž s využitím vrstev
* skládání snímků s velkým rozsahem jasů (HDR)
* masky vrstev a nástroj Štětec
* režimy prolnutí vrstev 
* vložení textu do fotografie

Cena: 1 790,- Kč  zahrnuje lektorné, výukové materiály a občerstvení

Při zakoupení všech tří kurzů celková cena činí 3 990,- Kč (ušetříte 980,- Kč :-)) 



Místo: všechny kurzy budou probíhat v salonku hotelu Sovereign, Politických vězňů 16 (na rohu s 
Opletalovou ulicí) 

Přihlášky:  posílejte prosím na email lenka.scheuflerova@mac.com, kde také ráda zodpovím vaše 
dotazy. 
Přihláška je platná až po uhrazení kurzovného. Přihlášením na kurz a uhrazením jeho ceny 
vyjadřujete souhlas se storno podmínkami (viz níže). Údaje pro platbu budou zaslány na váš email. 

Co na kurzy potřebujete: 
Vlastní notebook s nainstalovaným programem PS Elements verze 14 nebo vyšší, nebo Photoshop 
verze 6 a vyšší (případně zkušební verzi). Pro účely výuky obdržíte několik fotografií.

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