
FAMU – Katedra fotografie  
2020/2021 
ZS  
1. ročník  

ÚVODY A PRAKTIKA OBORU FOTOGRAFIE  
(307POF, 300UOF) 

 
Jméno vedoucího: doc. Mgr. Martin Stecker  
Kontakt: 777 453 566 
  
Místo a čas konání:  
UVS Beroun, Barrandova 30, podle zařazení do skupin ve dnech 10. 09. a 24. 09. 2020.  
Doporučený čas odjezdu vlaku je v 8:13 z Prahy hl. nádraží, v 8:21 z nádraží Smíchov příjezd do Berouna v 8:53.  
Cíl úvody:  
Studenti budou seznámeni s teoretickými základy fotografie, vývojem techniky v závislosti na rozvoji možností 
záznamu na světlo citlivou vrstvu, úvod do historie fotografie.  
Cíl praktika:  
Praktika poskytnou základní seznámení s problematikou fotografování s analogovým kinofilmem a 
velkoformátovou kamerou a to jak na barevný, tak na černobílý materiál.  
Pedagogické vedení:  
doc. Mgr. Martin Stecker (vedoucí), Mgr. Michal Šimůnek, MgA. Jan Douša, Jarmila Steckerová a studenti 
Katedry fotografie jako asistenti.  
 
Povinnosti student ů při nástupu na praktikum:  

Studenti musí mít s sebou vlastní funk ční analogový fotoaparát na kinofilm!  
 
Rozsah: 1 den  
Místo a čas konání + pr ůběh:  
Beroun, Učební, výcvikové a ubytovací středisko, Barrandova 30, čtvrtek 9.30 - cca 18.00  
Studenti se na místo dostaví individuálně. Odjezd vlakem ze stanice Praha hl. nádraží nebo ze Smíchovského 
nádraží. Cesta od vlakového nádraží v Berouně k UVS Beroun trvá cca 10 minut.  
 
 
 Tematické okruhy a vedoucí pedagogové:  
1/ Zahájení výuky 9:30 hod. 
Prezence, a seznámení studentů s pracovištěm 
Představení katedry fotografie, její organizací a systémem výuky 
2/ Fotografie velkoformátovým fotoaparátem v exteri éru (skupinový portrét) ( M. Stecker) 
Cílem je získat určité znalosti při práci s fotografickými přístroji, jejich vývojem v závislosti na vývoji optiky a 
citlivosti černobílého a následně barevného materiálu. 
Seznámení s fotografickými historickými technikami a jejich významem v současném světě digitální technologie. 
Základy zobrazování možnosti využití různých typů objektivů, perspektiva v závislosti na použitém ohnisku 
vzhledem k zvolenému formátu negativu.  
Příprava na fotografické cvičení v Berouně. 
3/ Fotografie v plenéru (dokument) – (Mgr. Michal Šimůnek, J. Steckerová, a studenti KF)  
Práce s kinofilmovým přístrojem, reportážní a dokumentární fotografie, člověk, město, krajina, přístupy k tématu, 
obrazová skladba, ukázky práce s analogovým přístrojem – výsledné práce realizované vlastním fotoaparátem na 
dodaný barevný negativní kinofilm s citlivostí 200 ASA. Film má pouze 24 políček. Práce bude časově limitována. 
Filmy se odevzdají v UVS Beroun do 17ti hodin, Potom bude následovat diskuze ohledně zadaného tématu. 
Studenti 2. ročníku KF materiál  kurátorsky zpracují a fotografie se vytisknou na jednotlivé pásy dle koncepčního 
řešení a připraví výstavu, která bude prezentována v průběhu října v galerii Panel. 
 
Atestace:  
Zápočet uděluje vedoucí praktik při splnění těchto podmínek:  
Aktivní účasti na konání praktik  
Provedení zadaných úkolů a jejich vyhodnocení příslušným pedagogem 
 
 
Doporučený vlakový spoj 
 

R 772 Berounka 
 

• 8:13         Praha hl.n.   
• 8:19 8:21 Praha-Smíchov   
• 8:53 8:54 Beroun 43 km 


