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1. Pocta technice 
Bez techniky si svůj život snad ani neumíme představit. Vzdejte 
technice hold! Ukažte její krásu, její význam, její pozici v našich 
životech, bez kritického pohledu. Mechanika, vzduchotechnika, 
elektrotechnika, ... Detail, celek, perspektiva, …  
Pojďme techniku společně oslavit! 
 

2. Struktura jako obraz 
Zaměřte svůj pohled na detail. Tkanina kalhot, struktura dřeva 
jídelního stolu, hromada šroubů, obilí poléhané deštěm.  
To vše nám ukazuje svou strukturu a promlouvá k nám jiným 
jazykem, když se zaměříme na detail. Nebojte se zvolit správný 
ořez, nechte vyniknout linie, které v původní fotografii nejsou 
skoro vidět. Tvořte nový obraz! Sněte spolu s námi! 
 

3. Absurdní spojení 
Příkladů najdete mnoho: já a matematika, epidemiologická 
opatření a jejich vymáhání, sražené zvíře u cesty a jeho krása. 
Zvolte si obraz, který ztvárníte. Promyslete ho, aranžujte,  
nebojte se přehánět do absurdna. Přesně takové obrazy chceme 
vidět. Zdánlivě nedávající smysl, vyžadující hlubší zamyšlení  
a naladění diváka. Možná dnes nebudete úplně pochopeni,  
ale za pár let vaši práci někdo ocení! 
 

4. Cesta 
Pořád jsme na cestě. Kam nás zavede a co nás tam čeká?  
Ne, stop! Tentokrát žádné psycho a znepokojivé pohledy na 
budoucnost.  
Chceme realistickou fotku fyzické cesty, po níž jste nedávno šli. 
Nebo cestu, kterou znáte odjakživa. V kterém světle bude nejlepší? 
Přivstanete si ráno nebo raději vyrazíte pozdě odpoledne?  
Bude to lepší v barvě nebo černobíle? A co obloha?  
Počkáte si na dramatické mraky? Buďte trpěliví a vracejte se tam. 
Cesta se musí vychodit. 
 
 
 

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 médiu profesorům Havláskovi nebo Kuberovi. Musí tak učinit 
mezi 1. 8. 2021 a 3. 1. 2022. 
Vyhlášení vítězů bude koncem prvního pololetí. Každé téma je hodnoceno zvlášť. Nejúspěšnější 
autor (s celkovým součtem nejvíce bodů) se stává Fotografem GML 2021. 
Hodnocení kategorie „profesor“ proběhne zvlášť a nejlepší autor bude odměněn zvláštní cenou 
poroty. Pro každého zúčastněného profesora malý dárek!  
Anonymizované fotky budou po 3. 1. 2022 vystaveny na FB, kde proběhne soutěž o nejvíc palečků. 
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