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PRACOVNÍK GRAFICKÉHO STUDIA – PHOTOSHOP
Místo konání:

České Budějovice

Druh kurzu:

rekvalifikace, počítačový

Číslo akreditace:

26 166/11-24/825

Rozsah výuky:

84 vyuč. hodin, denní výuka obvykle od 8:00 do 13:30 hod.

Zakončení kurzu:

praktická zkouška na PC

Výstupní doklad:

Rekvalifikační osvědčení s celostátní platností

Komu je kurz určen
Kurz je určen pro zájemce o práci v grafickém studiu. Tento kurz poskytuje teoretické informace,
příklady a cvičení pro zvládnutí práce s nástroji programu Adobe Photoshop, není tedy kurzem
profesionální grafiky a designu.
Předpokladem pro vstup do kurzu je orientace v prostředí Windows a práce s internetovým
prohlížečem. Výhodou je grafické cítění a vlastní projekt (logo, plakát, časopis), na kterém je možné
aplikovat znalosti z kurzu.

Cíle školení


Windows - Absolvent zná základní pojmy týkající se běžné práce na PC, umí se orientovat v grafickém
prostředí operačního systému Windows, ukládat a třídit svá data, pracovat se soubory a složkami.

Adobe Photoshop


Absolvent se umí orientovat v prostředí grafického programu Adobe Photoshop, rozumí rozdílům mezi
vektorovou a bitmapovou grafikou. Umí rozlišit základní typy grafických souborů.



Absolvent zná základní principy práce v programu Adobe Photoshop, umí vytvářet nové objekty, provádět
výběry, využívat běžné editační nástroje, pracovat s textem, rozumí práci s vrstvami, cestami, kanály, maskami
a filtry. Absolvent je dále schopen nejen vytvářet nové, ale i upravovat stávající grafické soubory (např.
fotografie). Absolvent zná různé způsoby ukládání a využití souborů z programu Adobe Photoshop.



Absolvent je schopen připravit dokument pro komerční tiskárnu a je seznámen s funkcionalitami komerčního
tisku.
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Poučení o BOZP
Operační systém MS Windows
2.1. Zopakování práce s myší a klávesnicí v prostředí MS Windows
2.2. Složky a soubory – vytváření, ukládání, mazání, přejmenování, výběry, odstranění, organizace
2.3. Kopírování a přesouvání prostřednictvím schránky Windows
2.4. Práce s košem
2.5. Typy souborů, asociace typu souboru s programem
Adobe Photoshop
3.1. Základní pojmy, formáty graf. souborů
3.2. Pracovní prostředí programu, důležitá nastavení programu
3.3. Základy práce v programu- otevření souboru, uložení v různých formátech, barva popředí a pozadí,
plátno a obraz
3.4. Práce s nástroji programu- např. Ořez, Výběr, Záplata, Štětec, Razítko, Guma, Ostření apod.
3.5. Základní operace s vrstvami
3.6. Práce s textovými vrstvami
3.7. Vrstvy- použití efektů a stylů
3.8. Rozšiřující techniky- panely voleb používaných nástrojů, masky, cesty, kanály
3.9. Globální úpravy obrázků- úrovně, křivky, jas, kontrast
3.10. Filtry a jejich použití
Základy vektorové grafiky
4.1. Typy souborů a jejich vhodnost pro použití v praxi
4.2. Kreslení a tvarování objektů, práce s uzly
4.3. Práce s vektorovými filtry a efekty
4.4. Formy výstupu z programu, Tisk
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