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Číslo didaktického materiálu EU-OPVK-VT-III/2-SO-211 

Druh didaktického materiálu Prezentace 

Autor Mgr. Milana Soukupová 

Jazyk čeština 

Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I 

Téma didaktického materiálu Kompozice 

Vyučovací předmět Seminář z informatiky 

Cílová skupina (ročník) žáci ve věku 17–19 let 

Úroveň žáků mírně pokročilí 

Časový rozsah 1 vyučovací hodina 

Klíčová slova 

Kompozice, kompoziční pravidla, zlatý řez, rytmus, 

linie a křivky, tvar, měřítko, symetrie, rám, vzor a 

struktura, kontrast, tvary a objekty, vyplnění rámu 

Anotace  

Prezentace vysvětluje základy správné kompozice. Je 

doplněna množstvím ukázkových fotografií a otázkami 

v závěru prezentace. 
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Fotografie pořízeny autorkou didaktického materiálu, 

není-li uvedeno jinak. 

Typy k metodickému postupu 

učitele, doporučené výukové 

metody, způsob hodnocení, typy 

k individualizované výuce apod. 

Vyučující využije prezentaci pro výklad. Pomocí otázek 

ověří pochopení učiva. 

Znalosti i dovednosti si studenti ověří v příštích 

hodinách na praktických cvičeních. 
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