
Pokračovací kurz fotografické postprodukce   

V pokračovacím kurzu se budeme podrobně věnovat zejména práci s vrstvami, které mohou dát 
vašim fotografiím zcela nový rozměr. Ukážeme si také některé další triky, které urychlí a zjednoduší 
práci. Kurz je vhodný i pro ty, kdo s vrstvami nemají dosud žádné zkušenosti.  

Tento kurz navazuje na kurz pro začátečníky, od účastníků se tedy již očekává základní orientace v 
prostředí Photoshopu (nebo Photoshop Elements) a v Camera Raw a zvládnutí základních 
retušovacích nástrojů. 

Lektorka:  Lenka Scheuflerová

Obsah kurzu: 

* vrstvy - jak fungují a k čemu všemu je můžeme využít (na příkladech krajiny, architektury, portrétu)
* masky vrstev
* režimy prolnutí vrstev
* vrstvy úprav 
* lokální úpravy jasu a kontrastu - HDR (kombinace úprav v RAW a následné práce s vrstvami)
* podrobnější retuše portrétu (oči, pleť, tělesné proporce, úpravy oblečení, digitální make-up) 
* změna barvy objektu (např. oděvu)
* hromadné úpravy fotografií
* vytvoření vodoznaku



Kdy:  sobota 4. června 2016 od 14 do 19 hodin,  zápis 13,45 – 14,00

Kde:  salonek s projekcí v centru Prahy, poblíž Václavského náměstí. 

Cena:  1 500,- Kč, splatná nejpozději do pátku 27. 5. včetně. 
Přihláška je platná až po uhrazení kurzovného. Přihlášením na kurz a uhrazením jeho ceny účastník 
vyjadřuje souhlas se storno podmínkami (viz níže). Údaje pro platbu budou zaslány na váš email. 
Počet účastníků kurzu je omezen. 

Přihlášky posílejte prosím výhradně na lenka.scheuflerova@mac.com

Co na workshop potřebujete: 

Kurz probíhá formou projekce na plátno přímo z počítače lektorky. Veškeré úpravy budou v 
programech Photoshop Elements nebo Photoshop. Na kurzu však půjde o pochopení logiky 
jednotlivých úprav fotografií tak, aby účastníci byli schopni pracovat i v jiných programech. 

Účastníci mohou buď sledovat výklad a dělat si poznámky, nebo si přinést svůj počítač s 
nainstalovaným programem (či zkušební verzí) PS Elements nebo Photoshop a několika svými 
fotografiemi (doporučujeme alespoň 1 soubor ve formátu RAW, dále krajinu, portrét, snímek struktury, 
případně večerní snímek architektury). 

Vlastní počítač na kurzu však není nutností. 

Storno podmínky:  

Při odhlášení více než 10 dnů před zahájením workshopu se vrací 100% uhrazené částky. 
Při odhlášení 10-3 dnů před zahájením workshopu se vrací 50% uhrazené částky. 
Při odhlášení dva a méně dnů před zahájením workshopu se kurzovné nevrací. 
Při  zrušení kurzu organizátory vám bude vráceno 100% uhrazené částky.
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