Práce s digitální fotografií

Rámcový přehled obsahu kurzu Práce s digitální fotografií

S

tandardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin). probíhají vždy od 9:00 do 16:00 hod. Výuka
probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Školení Každý posluchač má k dispozici
samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení
a během přestávek možnost volného přístupu na internet.
Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows.
Uvedený kurz je vzhledem k jeho charakteru a využívané technice individuální s maximálním počtem
posluchačů šest. Posluchači si na kurz přinesou vlastní digitální techniku: digitální fotoaparát a notebook
s vypalovací CD/DVD mechanikou. V případě potřeby je možnost zapůjčení.

Kurz je rozdělen do šesti vyučovacích hodin s následujícím přehledem probírané látky:
• Základní seznámení s digitální technikou:

− digitální fotoaparáty, skenery, vypalovací technika (CD, DVD)
− převáděcí a prohlížecí software, formáty

• Digitální fotoaparát a počítač:
−
−
−
−
−
−
−
−

Technika přenosu snímků z fotoaparátu do počítače, rozlišení a kvalita snímků
Úprava snímků v počítači – základní programy ve výbavě digitálních fotoaparátů a Windows
Další specielní programy pro práci s digitálními fotografiemi - přehled
Výřezy ze snímků, úprava rozlišení a velikosti snímků,
Adresářová struktura, hromadné přejmenování snímků a zálohování
Ukázka programů určených k prohlížení fotografií – nastavení slide-show
Úprava snímků pro prohlížení na internetu a převod snímků do html stránek
Praktické procvičení všech probraných témat s individuálním vedením lektora

• Skenování:

− Skenovací technika a základní pojmy
− Ukázka skenování a praktické procvičení
− Úprava naskenovaných snímků a další práce s nimi

• Vypalování CD a DVD:
−
−
−
−
−
−

Obecné vysvětlení prováděných činností a popis techniky
Základní vypalovací programy na CD/DVD
Ukázka a praktické procvičení vypalování datového CD
Přepisování CD, mazání CD a další techniky práce s CD vypalovací mechanikou.
Vypalování filmového a zvukového CD, autorská práva.
Popis dalších programů pro vypalování CD a DVD.

• Závěrečná beseda a procvičení výše uvedených témat.
Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního charakteru, které se
samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle schopností a přání účastníků
kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz přizpůsobit jejich konkrétním potřebám.
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