
 
 

Zahájení: 1.8.2015 
 

Ukončení: 23.11.2015 
 

Hlasování o Cenu diváků: 24.11.–17.12.2015 
 
Klasická soutěžní témata:  
1. Člověk 
Tuto kategorii neomezujme pouze na portrétní foto, nafotit 
můžete i lidi v různých situacích, s různou náladou, v různém 
množství, různé pohledy na člověka. 
 

2. Krajina 
Zajímavé pohledy na vše, co nás obklopuje. Procházíte kolem 
zajímavého místa? Vidíte v běžném místě nějaký zajímavý 
úhel pohledu? Těšíme se na krajiny vyzařující volnost, 
svobodu obrovského prostoru. Těšíme se i na malá zapomenutá 
zákoutí s vlastní atmosférou. 
 

3. Věc 
V životě nás obklopují všemožné neživé věci. Některé jsou 
šedé, všední, nudné. Některé naopak pestré a výrazné. 
A u některých musí jejich vnitřní krásu odhalit až fotograf...  
 
Téma, jenž bude navíc soutěžit o Cenu diváků  
(hlasováním na https://www.facebook.com/fotografgml):  
4. Budoucnost 
Konkrétněji zaměřené téma. Jak byste čekali, že bude naše 
civilizace vypadat za deset, padesát, sto let? Nafoťte buď 
nějaký symbolický artefakt (výkřik moderní techniky? návrat 
k přírodě? nějaký komunikační prostředek?) nebo naopak 
symbol pro lidské chování v budoucnosti. Jakým směrem se 
podle vás budoucnost lidstva bude ubírat? 
 
 
Podmínky: 
Každý student či profesor může odevzdat nejvýše 5 digitálních fotografií pro každé téma. 
Fotografie je nutno odeslat (lépe jednotlivě) mailem na foto@gml.cz (potvrdíme mu přijetí) 
nebo osobně přinést na elektronickém mediu profesorům Havláskovi nebo Kuberovi. Musí tak 
učinit mezi 1.8. a 23.11., vyhlášení vítězů a předání cen bude v předvánočním týdnu. Každé téma 
je hodnoceno zvlášť. Nejúspěšnější autor (s celkovým součtem nejvíce bodů) se stává 
Fotografem GML 2015. 
Hodnocení kategorie „profesor“ proběhne zvlášť a nejlepší autor bude odměněn zvláštní 
cenou poroty. Pro každého zúčastněného profesora malý dárek! 
Technické podmínky: rozlišení fotek ≥ 2048 x 1536 bodů. 
 
Nejlepší fotografie v každém tématu budou odměněny. V kategorii Budoucnost 
proběhne paralelně i facebookové hlasování O cenu diváků.  

OTOGRAF GML 2015 
fotografická soutěž pro studenty i profesory 



 
 
 

 
 
Ukončení výběru tématu: 20.9.2015  
 

Hlasování o Nejlepší porotcovskou fotku: 24.11.–17.12.2015 
 
 
Z předchozích pěti ročníků (dvaceti témat) vyberte hlasováním to, 
v němž se porotci Fotografa GML utkají mezi sebou! 
 
Hlasování probíhá na https://www.facebook.com/fotografgml, bližší 
informace najdete tamtéž. 
 
Témata, ze kterých vybíráte: 

• Umění ve volném prostoru 
• Reklamní fotografie 
• Kontrast 
• Jaký pán, takový pes 
• Černá/bílá 
• Detail v krajině 
• Reprodukce starého mistra  
• Láska 
• Živly 
• Komponované zátiší 
• Revolta, revoluce  
• Stáří 
• Krása techniky (technické makro) 
• Jídlo a pití 
• Rodina  
• Glamour 
• Krása na kolejích 
• Manuální práce 
• Číslo 6 
• Krajina stvořená člověkem 

 
 

TÉMA PRO POROTCE 
fotografická soutěž pro porotce fotografické soutěže 


