
Fotoakademie na gymnáziu 
 

Letos se již podruhé studenti českotřebovského gymnázia zapojili do souboru 
vzdělávacích akcí FOTOAKADEMIE. Fotografická akademie je soubor vzdělávacích akcí 
pro studenty středních škol České republiky s cílem prohloubit znalosti fotografické techniky 
a získat fotografické  schopnosti prostřednictvím workshopů, FotoŠkoly na serveru 
FotoAparát.cz a celorepublikové internetové soutěže. 

Pro druhý ročník Fotoakademie 2006 byla vybrána dvě témata: pro střední školy Ota 
Pavel – sportovní redaktor a pro základní školy Fotografie – malování světlem. V průběhu 
listopadu a prosince loňského roku studenti vkládali na web Fotoakademie své fotografie. 
Tyto fotografie nejprve posoudila odborná komise v čele s fotografkou Sárou Saudkovou, 
poté je hodnotila odborná veřejnost.  

Zatímco obě poroty hodnotily dílka studentů, na školách probíhaly workshopy. Jeden 
z nich se uskutečnil 26. března také na našem gymnáziu. Workshopu se zúčastnilo téměř 
30 studentů. Měli tak jedinečnou příležitost proniknout do tajů fotografování pod vedením 
zkušených fotografů. Studenti si vypůjčili fotoaparáty a vyzkoušeli si je v improvizovaném 
fotostudiu, každý se stal na chvíli fotografem a na chvíli modelkou či modelem. Pak se 
seznámili se základními úpravami v Adobe photoshopu a nakonec si své fotografie vytiskli. 
Studenti se dozvěděli mnoho nového a spokojeně si odnesli své fotografie domů. Mnozí 
z účastníků workshopu se zúčastnili i vyhlášené soutěže Fotoakademie 2006  a netrpělivě 
očekávali její výsledky. 

Vyhlášení výsledků a slavnostní předání cen proběhlo 10. dubna v Zrcadlovém sále 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze za přítomnosti ministryně školství 
Mgr. Dany Kuchtové, fotografky Sáry Saudkové, malířky Emmy Srncové a pana Hugo Pavla, 
bratra slavného spisovatele Oty Pavla. 

 
Studenti našeho gymnázia si odvezli celkem 6 ocenění:  

nižší gymnázium:  Veronika Kovářová (1. místo – kat. Příroda zblízka) 
Jan Karlík (3. místo – kat. Příroda zblízka) 
Zuzka Pešinová (3. místo – kat. Lidé kolem mne) 
Tereza Soukupová (3. místo – kat. Na hřišti) 
Miroslav Kárník (3. místo – kat. Okem cestovatele). 

vyšší gymnázium: Lukáš Najman (2. místo – kat. Stavby moderního člověka) 

 
V soutěži základních škol a nižších gymnázií jsme získali 1. místo a v soutěži 

středních škol 4. místo. Vyhráli jsme již třetí fotoaparát, který budou moci využívat 
začínající fotografové. 

Milana Soukupová 
 
 
 
Předání cen:  http://www.fotoaparat.cz/article/10471/1 
Workshop:  http://www.fotokruh.unas.cz/fotokrouzek.php  
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