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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: multimediální tvorba 

Zařazení: umění a užité umění 

Popis: 

Povolání je orientováno na tvorbu propagačních materiálů, ale i volnou grafickou činnost. 

Zájemce/nadšence pro toto povolání čeká práce s kamerou, úprava videí či fotografií, animační činnost 

a mnoho dalšího. Najdou uplatnění v různých reklamních agenturách, nakladatelstvích, designových 

studiích, televizi i jako soukromí podnikatelé.  

Úkol č. 1:  

Zpracuj grafický návrh na vratný plastový kelímek. Obrázek nemusí být složitý, prohlédni si ukázky. 

Můžeš využít i samostatný list papíru. 
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Úkol č. 2:  

Vymysli marketingový reklamní slogan na kelímek z úkolu č. 1.  

Můžeš využít také své znalosti angličtiny. Pro tvou představu uvádíme některé známé slogany.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Úkol č. 3:  

Prohlédni si web brněnské firmy Alfa design www.alfadesign.cz  a zjisti, které služby nabízí. Pokus se 

na webu také zjistit, pro které firmy byly služby realizovány. 

Služba Firma 

  

  

  

  

  

  

 

Úkol č. 4: 

Zajímá tě obor?  

Podívej se na web Střední školy uměleckomanažerské v Brně.  

www.ssum.cz 

 

 

Apple: „Think Different“ - „Myslete jinak“ 

NIKE: „Just Do It.“- „Prostě to udělej“ 

McDonalds: „I’m Lovin‘ It” – „Miluji to“ 

Subway: „Eat Fresh.” – „Jezte čerstvé“ 

Skittles: „Taste the Rainbow” – „Ochutnej duhu“ 

Coca Cola:  „ Taste the feeling“ – „Ochutnej ten pocit“ 
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Úkol č. 5: 

Pokud získáš znalosti při denním studiu multimediální tvorby, můžeš se uplatnit v různých oborech. 

V tabulce najdeš některé z nich. Pokus se popsat činnost, kterou bys na této pozici vykonával. Připoj 

poznámku, zda by tě obor bavil.  

Obor Činnosti ano / ne 

Programátor   

Grafik webových stránek   

Kameraman   

Produkční   

Programový pracovník    

 

 

Úkol č. 6: 

Představ si, že jsi vystudoval tento obor, možná jsi 

pokračoval dalším studiem na vysoké škole, a začínáš 

pracovat jako OSVČ, tj. osoba samostatně výdělečně činná.  

Potřebuješ propagovat svoji činnost, a proto si vytvoř 

vlastní vizitku. Co vše má vizitka obsahovat, najdeš 

v rámečku; text může být doplněn jednoduchou grafikou, 

logem.  

 

Název společnosti 

Jméno a příjmení 

Sídlo společnosti 

Telefonní číslo, webové stránky 

E-mailová adresa 

 


