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LE01

Aké je posolstvo tejto reklamy? Vyberte jednu odpoveď.

a. Auto pre ženy
b. Rozprávkové auto
c. Auto pre trpaslíka
d. Auto, ktoré by sa páčilo Snehulienke
e. Rodinné auto

Intertextualita je proces, ktorý spája rôzne texty dohromady a následne ich interpretuje.
Autormi spojených textov môžu byť rôzni ľudia a rovnako sa môže líšiť aj ich forma.
Zvláštnym spojením textov vznikne nový význam (niekedy viac ako jeden). Odkaz na
pôvodný text je často priznaný. Ak napríklad v texte citujeme autora, vieme, odkiaľ daná časť
pochádza. Občas sú tieto odkazy skryté, vtedy je ťažšie identifikovať pôvod jednotlivých
prvkov. Dôležitý je však kreatívny proces, ktorý nás núti interpretovať texty obsiahnuté v
správe.
V prípade reklamy so Snehulienkou sú uvedené rôzne druhy textov:

● Vizuálny text: Cesta a stopujúca osoba. Obrázok je možné vnímať dvoma rôznymi
pohľadmi. Je pomerne nečakané vidieť osobu oblečenú ako Snehulienka, ako stopuje
na ceste. Je možné, že sa tieto dva pohľady (fiktívny a realistický) spojili aby vytvorili
nový význam?
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● Písaný text: V pravom hornom rohu obrázka sa nachádza logo auta (Volvo) a
sprevádzajúci text: “Sedemmiestne Volvo X90. Prepáč”.

Čo to znamená? Ako sa tieto texty spájajú? Aké je posolstvo tejto reklamy?

Aby tvorcovia reklamy docielili pri kombinovaní týchto textov požadovaný efekt, percipienti
by mali byť schopní vytvoriť medzitextový dialóg. Ak ste niekedy videli rozprávku o
Snehulienke, pochopíte vetu: “Sedemmiestne Volvo X90. Prepáč”.

V tomto prípade musí prijímateľ vnímať oba texty (vizuálny/písaný a skutočný/fiktívny)
súčasne. Iba tak bude schopný vidieť nový význam: “Snehulienka, pre teba v tomto aute nie
je miesto.”

Diskutujte so študentmi:

● Existujú nejaké riziká, ak pri tvorbe využívame kombináciu rôznorodých zdrojov?
● Čo je cieľom tejto reklamy?
● Aké posolstvo chcú tvorcovia tejto reklamy odovzdať prijímateľovi?
● Vedeli by ste odkomunikovať tú istú správu iným kreatívnym spôsobom, tak aby ste

využili intertextuálny dialóg?

Doplňujúce zdroje k problematike:

Prezentácia: Intertextualita v reklamě:

https://prezi.com/ojnocu8eqqze/intertextualita-v-reklame/

Bakalárska práca na tému: Intertextualita a literární archetypy v reklamních textech:

https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9469/orálková_2009_bp.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y
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LE02

Priraď fotografie k nižšie uvedeným vizuálnym prvkom, ktoré ich najlepšie vystihujú:
kompozícia záberu, svetlo, hĺbka ostrosti, uhol záberu.

Oboznámte študentov s výsledkami skupiny a po jednom im odprezentujte obrázky. Študenti
môžu diskutovať o technikách využitých v jednotlivých záberoch, najmä však o kľúčovej
technike, ktorá má najväčšiu expresívnu silu.

Fotografia ako forma umeleckého vyjadrenia v sebe spája rôzne vizuálne techniky. Niekedy
však má silu práve vtedy, keď dominantne využíva iba jednu. Presne to je prípad obrázkov v
otázke:

Obrázok 4: Kompozícia záberu

Je pravda, že v tomto prípade, zohrávajú dôležitú úlohu aj
svetlo (kontrast medzi osvetlenou osobou a tmavým
pozadím) a farba (vysoký kontrast čiernej a bielej). Avšak
kľúčovým vizuálnym prvkom je kompozícia. Záberom z
diaľky, spolu s inými uvedenými technikami, chcel autor
diela navodiť/vyvolať v prijímateľovi  pocit samoty.

Obrázok 2: Svetlo

V tomto prípade sa obrázok efektívne hrá s kompozíciou
(polcesta medzi záberom z diaľky a z blízka) a farbou
(vysoký kontrast bielej a čiernej). Základným zdrojom
expresivity je však svetlo. Obrázok má vplyv vďaka
medzihre svetla a tmy, pôsobivým kontrastom medzi
časťami tváre.
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Obrázok 1: Hĺbka ostrosti

Hĺbka ostrosti sa zameriava na pozdĺžny priestor (nie priečny), v rámci
ktorého fotografia ostáva ostrá. V tomto prípade je hĺbka ostrosti
eliminovaná. Ostré nie sú ani ruky v popredí, ani stena v pozadí. Táto
technika, spolu s pozíciou rozostrených rúk, priťahuje pozornosť na
tvár modelky. Zatiaľ čo pri kompozícii sa musí fotograf rozhodnúť
(vedome, či podvedome) sám, táto fotografia nás, pozorovateľov, núti
zamyslieť sa nad inou kompozíciou obrázka, a to vďaka gestu
modelky a zaostreniu.

Obrázok 3: Uhol záberu

Koncept uhla fotoaparátu sa týka výšky, v ktorej bol fotoaparát
umiestnený vo vzťahu k fotografovanému predmetu. Opakom klasického
uhla môže byť záber z nadhľadu (fotoaparát otočený smerom nadol nad
predmetom) alebo z podhľadu (fotoaparát umiestnený pod predmetom).
V tomto prípade je uhol extrémny. Ide o takzvaný letecký záber s
estetickým zámerom.

Doplňujúce zdroje k problematike L2 - L5:

Hĺbka ostrosti: https://digi-foto.sk/zakladne-pojmy/hlbka-ostrosti-podrobne/

https://www.ephoto.sk/ephoto/redakcny-blog/hlbka-ostrosti-dof/

Svetlo: https://digi-foto.sk/ako-fotografovat/praca-so-svetlom/
https://www.ephoto.sk/fotoskola/clanky/svetlo-vo-fotografii/ked-fotku-kresli-svetlo-a-tien/

Kompozícia: https://digi-foto.sk/ako-fotografovat/kompozicia/
https://www.ephoto.sk/fotoskola/clanky/zaciname-s-fotografovanim/kompozicia/

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA: Človek pred kamerou:
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2021/03/brozura_1__web_final.pdf
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LE03

Ktorý z nasledujúcich obrázkov má najlepšiu kompozíciu?

Termín “priestor” vo fotografii slúži na pomenovanie prázdnej plochy okolo fotografovaného
objektu: pred ním, za ním, okolo neho, nad a pod ním. Zvládnutie priestoru je základnou
zručnosťou na dosiahnutie kvalitnej fotografie.

1. Táto kompozícia je nesprávna. Fotograf odrezal modelke vrch hlavy.
Obrázok nemôže “dýchať”. Vpravo od modelky je naopak priestoru príliš
veľa, hlavne ak zoberieme do úvahy, že modelka sa díva doľava.

2. Ani táto kompozícia nie je správna. Modelka sa pozerá doľava.
Nedáva preto zmysel, že je viac voľného priestoru vpravo.

3. Táto kompozícia je najlepšia. pretože je najvyrovnanejšia. Modelka
sa pozerá doľava, je preto dobré, že vľavo fotograf ponechal väčší
priestor. Núti nás to dívať sa tým istým smerom, ako objekt.

4. Neprávna kompozícia. Pohľad na obrázok nie je príjemný. Modelka
sa pozerá doľava, ale viac priestoru je vpravo. Fotograf nezvládol
správne zachytiť priestor.
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5. Opäť nesprávna kompozícia. A opäť preto, že hoci sa modelka
díva doľava, viac priestoru je vpravo.
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LE04 and 05

Vyber fotografiu, ktorá najlepšie vystihuje text: Osamelá, smutná, utiahnutá.

Zdôvodnite svoj výber pomocou nasledovných kritérií: z hľadiska farby, hĺbky ostrosti,
kompozície a uhla záberu.

Tieto otázky sa týkajú ovládania vyjadrovacích prostriedkov vo vizuálnej komunikácii.
Potrebujeme nájsť tie najvhodnejšie, ktoré divákovi zosobnia slová „osamelý”, „smutný” a
„zamyslený”.

Aj pri tejto otázke sa najprv pozrite na výsledky skupiny a diskutujte o nich so študentmi. Až
potom im ukážte správnu odpoveď (LE04 - obrázok 5) a vysvetlite im, prečo spĺňa uvedené
kritériá.

Modelka je na každom obrázku rovnaká. Jej pozícia, gestá a výraz sú tiež totožné. Ktoré
formy vyjadrovacích prostriedkov teda vybrať aby korešpondovali so zadaním otázky?
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Farba

Na niektorých fotografiách sú teplé tóny farieb: žltú, červenú a oranžovú, zatiaľ čo iné
využívajú studené: zelenú, modrú či fialovú. Aby sme vyjadrili pocit smútku a
osamelosti musí fotograf použiť práve tieto studené tóny farieb.

Hĺbka ostrosti

Hĺbka ostrosti určuje vzdialenosť, ktorá sa na fotografii zobrazuje ako ostrá. Je to
rovina, ktorá je kolmá na objektív. Hĺbka ostrosti siaha od malých vzdialenosti (malá
hĺbka) až po nekonečno (veľká hĺbka). Ak v obrázku pracujeme s hĺbkou ostrosti,
pozývame diváka, aby si všímal zaostrené prvky. Ak je pozadie fotografovaného
objektu rozostrené, nútime diváka zamerať pozornosť na jediný prvok, ktorý je ostrý. V
tomto prípade je to zamyslená modelka.

Kompozícia

Na vyjadrenie pocitu osamelosti nemôžeme použiť detail, ale celok alebo veľký celok,
teda širšiu kompozíciu. Vďaka širšiemu pohľadu vidíme, že modelka je v miestnosti
sama. Celok s rozostreným pozadím nám tiež ukazuje, že modelka sa síce nachádza v
konkrétnom priestore, ale je v ňom sama.

Uhol

Uhol záberu je spojený s výškou, v ktorej je sa fotoaparát nachádza vo vzťahu k
fotografovanému objektu. Záber z podhľadu ho opticky zväčší, urobí dominantnejším.
Záber z nadhľadu ho naopak zobrazí submisívnejší, menší. V tomto prípade nie je
potrebné model ani zmenšovať ani zväčšovať, správna odpoveď je záber v úrovni očí.
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LE06

Cieľom otázky je overiť schopnosť študentov upraviť existujúce produkty a dať im tak nový
význam a hodnotu.

Fotografiu uprav pomocou takého filtra, ktorým najlepšie vyjadríš (dosiahneš) efekt pokoja.

Správna odpoveď: Modrý

Digitálne technológie nám umožňujú upravovať obrázky a dávať im tak nový význam. Pre
tento účel využívajú sociálne siete, ako napríklad Instagram, funkciu rôznych filtrov. Žiaci by
mali pochopiť, že použitie farieb ako výrazového prostriedku filmovej reči, upravuje význam
fotografie.

Farby majú psychologické významy, ktoré média často využívajú. Psychológia farieb skúma,
akým spôsobom vplývajú na ľudské správanie. Treba si však uvedomiť, že ich vnímanie a
vplyv sa môžu v rôznych kultúrach líšiť. Napríklad ľudia, ktorí žijú v polárnych oblastiach,
vedia rozlíšiť viac odtieňov bielej ako napríklad obyvatelia strednej Európy.

Média, najmä v oblasti marketingu, pracujú s týmto vnímaním farieb. Červená farba zaujme a
pritiahne pozornosť. Často sa spája s emóciami ako je vášeň, nebezpečenstvo, energia či
akcia. Emócia pokoja sa zvykne vyjadriť modrou farbou, ktorá evokuje aj stabilitu, harmóniu,
mier či dôveru. Farby však môžu byť aj nositeľom negatívnych pocitov. Už spomínaná modrá
sa využíva na vyjadrenie chladu a smútku.

Vyhľadajte so študentmi  logá známych firiem (celosvetových alebo slovenských).
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Diskutujte o tom, aké farby sú v jednotlivých logách zastúpené. V diskusii sa zamyslite nad
tým, aký je cieľ firmy, keď využíva danú farbu v logu. Aké emócie chcú využitím konkrétnych
farieb vzbudiť?

Rovnaká aktivita ako s logami sa dá urobiť aj s odevom študentov. Sústreďte sa na farby šiat,
ktoré majú oblečené študenti v triede a diskutujte o tom, čo ich šaty vyjadrujú.
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LE07
Vyber symbol a vlož ho do najvhodnejšej časti záberu (rámčeka), aby obrázok vyjadroval
pokoj, dynamiku/pohyb a neistotu.

Odborníci na grafický dizajn využívajú psychológiu tvarov, pretože vedia, že u väčšiny ľudí
vyvolávajú geometrické tvary určité pocity. Efektívna komunikácia si vyžaduje znalosť týchto
automatických mechanizmov.

Po odprezentovaní výsledku skupiny môžu študenti diskutovať o útvaroch, ktoré sú pre
jednotlivé pocity najvhodnejšie, ako aj o ich umiestnení v obrázku.

POKOJ

Podľa odborníkov štvorec prináša pocity sily, stability, bezpečia, poriadku a úprimnosti. Preto
je tento útvar najvhodnejší na vyjadrenie pokoja.

Aby sme tento pocit ešte posilnili, najvhodnejšou časťou obrázka, do ktorej ho môžeme
umiestniť je alebo spodná strana alebo stred obrázka. Spodná strana asociuje význam „stáť
nohami pevne na zemi”. Spája sa teda s pocitom bezpečia a pokoja. Stred symbolizuje pocit
rovnováhy/vyrovnanosti.

DYNAMIKA, POHYB

Odborníci tvrdia, že kruh prináša pocity dokonalosti, nekonečna, pohybu, prispôsobivosti,
inovácií, kreativity a úplnosti. Je to model nekonečného pohybu. Kruh je teda najvhodnejším
útvarom na vyjadrenie dynamiky a pohybu.

Najvhodnejšou časťou v rámci obrázka je oblasť vľavo. Západné kultúry zvyknú čítať text
zľava doprava, preto mozog automaticky pohne útvarom zľava smerom doprava.

NEISTOTA

Diamant symbolizuje pocit pominuteľnosti a dočasnosti. Preto je najvhodnejším útvarom na
vyjadrenie neistoty.

Tento pocit posilníme vtedy, ak útvar v obrázku umiestnime do hornej časti. “Nestáť nohami
pevne na zemi” alebo “visieť na vlásku” sú metafory, ktoré v nás vyvolávajú neistotu spojenú s
výškou.
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