
 
 

Zahájení: 1. 8. 2018 
Ukončení: 3. 1. 2019, 23:59 (což je změna ) 
 

1. Cizinec 
Zajímá nás váš pohled na cizince žijícího poblíž vás. Lhostejno, přistěhoval-li 
se již dávno nebo teprve před týdnem. Lhostejno, díváte-li se na jeho odlišnou 
podobu, jinou kulturu nebo jen posloucháte zvláštní jazyk. Necháte se jím 
ovlivnit a vezmete si od něj zajímavé myšlenky nebo je prostě pouze zvláštní 
a nijak se vás jeho jinakost netýká? 
Alternativně: lze zpracovat pohled, jakým se cizinci dívají na vás, když 
vyrazíte do jejich nativního prostředí. Zkuste také zpracovat pohled cizince na 
nás, většinovou populaci. 

 

2. Moje město 
Jak byste svoje město pomocí několika fotografií představili budoucím 
návštěvníkům, kteří je zatím neznají? Zvolíte konzervativní celkový pohled  
na město nebo raději dynamické foto z párty konané na náměstí? Projdeme se 
raději po památkách, do centra kulturního dění, na klidnou periferii nebo tam, 
kde to žije? 
Ponechme fotografovi volnou ruku a uvidíme, jaký pohled na jeho město je  
mu nejbližší. 

 

3. Detail v přírodě  
Jen si tak lehnout do trávy, pozorovat broučky, kytičky, tu spadl do mechu 
krásný list, támhle zase leží něco jiného. Příroda je krásná sama o sobě a když 
ještě najdete správné místo, správné světlo, správně zaostříte a cvak...  
Jenom při focení opatrně, ať na něco nešlápnete! 

 

4. Muž a žena 
Ztvárníte spíš magickou přitažlivost takového páru nebo diametrální odlišnost? 
Žena a muž umějí žít v souladu, ruku v ruce kráčet společně životem a čelit 
jeho nástrahám. Charakterově jsou to ale obvykle rozdílné bytosti. Převládne 
ve vašich fotografiích romantická harmonie idylického páru nebo zvolíte 
symbol z praktického života věčně rozdělující Mars a Venuši? Nebo zkusíte 
harmonii a rozpor skloubit do jedné fotky? 

 

5. Bonus: 24hodinové foto 
Úkol zní jasně: Během jednoho zářiového dne nafoťte nejvýše 5 fotografií 
vystihujících právě tento den. Může to být den výjimečný, může to být den 
běžný, školní či pracovní, s každodenními rituály. Sdělte nám též pořadí fotek 
(pokud nebude patrné z jejich názvů), ať známe časovou návaznost. Termín 
odevzdání celé sady je 5.10.2018, 23:59. Celá série fotografií musí být 
nafocena v jednom dni v září. 
 

Podmínky 
Každý student či profesor může odevzdat nejvýše 5 digitálních fotografií pro každé téma.  
Fotografie je nutno odeslat (lépe jednotlivě) mailem na foto@gml.cz (potvrdíme přijetí) nebo osobně 
přinést na elektronickém mediu profesorům Havláskovi nebo Kuberovi. Musí tak učinit mezi 1.8.2018 
a 3.1.2019, bonusovou zářiovou kategorii pak do 5.10.2018. 
Vyhlášení vítězů bude koncem prvního pololetí. Každé téma je hodnoceno zvlášť. Nejúspěšnější autor 
(s celkovým součtem nejvíce bodů) se stává Fotografem GML 2018. 
Hodnocení kategorie „profesor“ proběhne zvlášť a nejlepší autor bude odměněn zvláštní cenou poroty. 
Pro každého zúčastněného profesora malý dárek! 
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fotografická soutěž pro studenty i profesory 


