
Maturitní otázky Technologie fotografie 2021-2022

1. Vývoj fotografie z hlediska technologií záznamu obrazu
            Od Daugerrotypie po digitální záznam obrazu

2. Vývoj fotografické přístrojové techniky
             Camera obscura až po digitální přístroje 
 
3.  Světlo 

hlavní činitel vzniku fotografického obrazu
vnímání barev a jejich korekce z hlediska věrného záznamu fotografickou cestou
barevný prostor, kalibrace fotografického systému

4.  Vlastnosti světla a jeho měření
teplota chromatičnosti
expozimetr, luxmetr, spotmetr, kolormetr, flashmeter
přepočet  čas, clona, citlivost

5.  Světelné zdroje
přírodní a umělé
práce se světlem
zábleskové přístroje, dělení, výkon, směrné číslo 

6.  Negativní a pozitivní černobílé materiály 
výroba, rozdělení, senzibilace, adjustace, charakteristické vlastnosti

7.  Zpracování černobílých fotografických materiálů 
vyvolávání, přerušovací lázně, ustalování, praní, sušení
archivace zpracovaných materiálů, zvětšovací přístroje

8. Úprava  fotografického obrazu            
                   speciální fotografické techniky v  chemické i digitální technologii                 

            dodatečné zásahy do fotografického obrazu jak v analogové tak digitální technologii
 

9.  Barevné negativní a diapozitivní  materiály
            vlastnosti, dělení podle použití,  možnosti barevných korekcí

technologický postup při zpracování         
            Polaroid – okamžitá fotografie

10. Vlastnosti fotografických citlivých vrstev
  jejich měření a hodnocení.
      charakteristická křivka materiálů – nákres, popis



11. Software pro zpracování fotografického obrazu 
      postprodukční úpravy

12. Fotografické přístroje
     rozdělení podle konstrukce a formátu 

inovační tendence v konstrukcích fotografických přístrojů.

13. Velkoformátové technické komory
     typy, funkce, užití.

            Scheimpflugova podmínka
restituce perspektivního zkreslení.
digitální  stěny k velkoformátovým přístrojům

14. Optické filtry
rozdělení a užití
přídavná snímací technika

15. Zpracování digitalizovaného obrazu
zdroje – fotoaparát, scaner
zpracovatelské a ukládací formáty ve vztahu ke kvalitě obrazu

16. Fotografické objektivy
dělení, vlastnosti
závěrky a clony

17. Digitální záznam
historický vývoj
princip záznamu
vektorová a bitmapová grafika

18. Současné možnosti technologií zpracování a presentace obrazových materiálů
analogový i digitální výstup, tiskové technologie malo i velkonákladové

19. Digitální přístroje
rozdělení podle konstrukce
druhy obrazových snímačů ( čipů ) 

20. Příslušenství digitálních přístrojů 
hardware
software

21. Digitální přístroje – kvalitativní ukazatele
rozlišení, citlivost, barevná hloubka, optika, hledáček, programové vybavení,
paměti, ukládací formáty, konektory, software atd.

22. Vybavení, organizace ateliéru a realizačních prostor fotografa
       prostorové řešení, přístrojové a technické vybavení

             



23. Reprodukční fotografie
technika, osvětlení
kalibrace reprodukčního procesu
scannery  pro digitalizaci  obrazových předloh

            
24. Programové vybavení digitálních přístrojů
            automatické a manuální nastavení voleb ovlivňující výsledný snímek
            motivové programy

25. Fotografické chemikálie
           druhy ,nákup,skladování
           práce s chemikáliemi a jejich roztoky
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