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Škola pro lidi, kteří chtějí tvořit a nebojí se dělat 
věci, které budou vidět. Studium na Orange factory 
připravuje na úžasné okamžiky, kdy vidíte výsledky 
své práce na očích tisíců lidí i na těžké momenty 
komunikace s nespolupracujícím klientem. 
Není naším cílem vychovávat rozmazlené 
skleníkové květinky, ani zasněné umělce, ale 
odolné profesionály, kteří si poradí s kdejakým 
problémem a průšvihům dokáží předcházet.

Čtyři zaměření oboru Reklamní tvorba tvoří 
kompaktní celek. 
Reklamní fotografie je srdce reklamy a často její 
nejatraktivnější část. Při studiu se věnujeme celému 
procesu, od zadání, přes organizaci a produkci, práci 
s modelem/modelkou v ateliéru i venku až po finální 
úpravy a postprodukci.
Reklamní grafika drží vše pohromadě od prvních 
skic po předtiskovou přípravu. 
Výstavnictví již dávno nejsou jen veletrhy. 
Připravujeme se na design a organizaci eventů, 
prodejních míst, outdoorové reklamy, stánků  
a pop-up storů. Všem jednotlivým profesím pak dává 
smysl a červenou nit Strategie a obchod. 
Existuje hodně možností vzdělávání pro budoucí 
manažery v reklamě. U nás si ale sáhnou na jednotlivé 
profese, sami si vyzkouší na vlastní kůži postupy. 
Dokáží tak předvídat problémy, odhadovat možnosti 
a mají úplně jinou pozici ve vyjednávání. Když 
o něčem mluví a něco řídí, tak tomu rozumí.

Při studiu potkáte málo filosofie, ale výborné 
technické zázemí, zkušené profesionály z oboru 
za katedrou, praktický přístup k výuce, lidský přístup 
ke studentům a zapojení do reálných zakázek.

V časopise, který držíte v ruce, najdete několik ukázek 
z práce ve škole. Názor už si uděláte sami. 



Adam Pavlíček

Workshop fotografické postprodukce 
pořádaný s Matějem Pospíšilem



Richard Rys



Michaela Egli



Václav Ruttkay



Andrea Koišová



Darya Vakula

Zora Makovská
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Soutěžní plakáty studentů Orange factory 
pro mezinárodní Virtuální bienále Praha

Jakub Vykoukal
2. místo na mezinárodním 
Virtuálním Bienále



Václav Ruttkay
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Kryštof Palme



Sandra Pětrošová



Václav Zemek



Karolína Genzová

Orange Factory News
Grafická úprava Václav Zemek a Richard Rys. 
Vydává Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s. r. o.  
(„Orange Factory“), Pošepného náměstí 2022, 148 00 Praha 4.
www.orangefactory.cz, info@orangefactory.cz
MK ČR E 15616, Ředitelka školy: Mgr. Andrea Čapková  
Tel.: 272 921 332, 731 503 959, IČO: 26 769 051

Učební plán
Povinné předměty: Český jazyk – rétorika a stylistika / Anglický 
jazyk / Dějiny výtvarné kultury / Teorie a dějiny reklamy / Aktuální 
otázky reklamy / Masmédia / Marketingové komunikace / 
Reklamní texty / Etika / Estetika / Aplikovaná psychologie / Právo / 
Odborná praxe
Povinně volitelné pro zaměření: 
Reklamní fotografie: Technologie, materiály a přístroje / 
Přípravná kresba / Dějiny fotografie / Výpočetní technika / 
Aplikovaná výpočetní technika / Fotografická tvorba – cvičení 
Marketing a management 
Reklamní grafika: Výtvarná příprava / Figurální kresba / 
Navrhování I / Písmo / Výtvarné techniky a technologie / Výpočetní 
technika / Počítačová grafika / Marketing a management 
Výstavnictví: Výtvarná příprava / Písmo / Navrhování II / 
Technologie / Výpočetní technika / Počítačová grafika / Marketing 
a management
Strategie a obchod: Kreativní seminář / Sociologie / Marketing / 
Management / Cizí jazyk / Ekonomie / Výtvarné techniky 
a technologie v rekl tvorbě / Účetnictví / Technika administrativy / 
Výpočetní technika / Aplikovaná výpočetní technika 
Ukončení studia: 1. Zkouška z cizího jazyka / 2. Teoretická zkouška 
z odborných předmětů / 3. Absolventská práce a její obhajoba, jejíž 
součástí je ověření praktických dovedností.


