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Mgr. KLÁRA BRHLÁČOVÁ
specializace – grafika, mediální komunikace, sociální sítě, tiskoviny 
výchovná poradkyně
Mé vzdělávání započalo na Střední škole informačních technologií s.r.o. na oboru Počítačová gra-
fika (ano, jsem absolventkou této školy) a skončilo magisterským titulem na Slezské univerzitě 
v Opavě na studijním oboru Informační vědy. Samozřejmostí jsou další kurzy, které jsou k mé 
práci potřeba.  
Na škole vyučuji tu část grafiky, která se zabývá sazbou tiskovin a práci s písmem. Vedu předmě-
ty, jejichž hlavní náplní je práce s programem InDesign. Grafice se věnuji jak ve škole, tak mimo 
ni.   Zabývám se i přístupem k médiím, sociálním sítím a jejich vlivu na naše myšlení a práci. Tyto 
poznatky se snažím studentům předávat v předmětu Mediální komunikace.  Pokud neučím nebo 
nedělám grafiku tak jsem nejraději, když si můžu sbalit batoh a odjet na skály, do Alp nebo na trip 
mimo Evropu, ideálně do Asie. 

Bc. DENISA MASOPUSTOVÁ
specializace – počítačová grafika, reklamní grafika, digitální fotografie 
Vystudovala jsem obor Počítačová grafika na Střední škole informačních technologií. Následně 
jsem začala studovat na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Výtvarná výcho-
va a Český jazyk pro střední školy. Během studia jsem v rámci programu Erasmus vycestovala do 
Estonska a Slovinska. Studium jsem ukončila bakalářským titulem. Z Brna jsem se přestěhovala 
do Prahy, kde jsem pracovala pro grafickou agenturu Creative Guerilla. Zde jsem získala opravdu 
velké množství zkušeností s počítačovou grafikou v praxi. Podílela jsem se na tvorbě reklamních 
materiálů, vizuálních identit firem, tvorbě webových bannerů a webových stránek. Praha je sice 
krásná, ale doma v Beskydech se cítím nejlépe, a proto jsem s radostí přijala nabídku vyučovat 
počítačovou grafiku na střední škole, kde jsem sama studovala. Zároveň si doplňuji magisterské 
vzdělení na Masarykově univerzitě v Brně, kde studuji obor Estetika pro střední školy.
Vyučuji předměty počítačová grafika, reklamní grafika, digitální fotografie, grafic-
ké systémy a kresba. Mým hlavním cílem je připravit studenty na práci v grafických 
studiích, DTP pracovištích nebo v tiskárnách. Při výuce využívám zkušenosti z praxe  
a vedu studenty především k samostatnosti. Ve volném čase jezdím na kole, plavu, chodím po 
horách, a když nasněží, tak veškerý čas trávím na skialpech nebo na sjezdovce. 



Mgr. NIKOLA ČERŇANSKÁ
specializace – obalový design, praktická výuka OT, český a anglický 
jazyk
Jsem absolventkou Střední školy informačních technologií, s. r. o., kde jsem studovala obor 
Obalová technika – Počítačová grafika. Přestože jsem obor měla moc ráda, na konci stu-
dia jsem se rozhodla, že svůj život zasvětím jinému oboru a to učitelství. Začala jsem tedy na-
vštěvovat Filozofickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor Český jazyk a literatura  
a Anglický jazyk a literatura. Během studia jsem věnovala různým zaměstnáním, které mě obo-
hatily o zkušenosti, ze kterých dodnes čerpám. Hodně jsem se věnovala tutoringu, protože velice 
ráda učím a také jsem pracovala jako korektor v Moravskoslezském Deníku. Nejvíce zkušeností pro 
budoucí učitelskou dráhu jsem nasbírala na jazykové škole Face2Face, kde jsem vyučovala studen-
ty všech věkových kategorií (6-50 let).  
Po dokončení vysoké školy jsem se rozhodla vrátit se „domů“ na SŠINFOTECH a učit zde Český a 
Anglický jazyk. Ve výuce považuji za důležité nejen studenty připravit k maturitě, ale také jim uká-
zat přidanou hodnotu práce s jazykem a literaturou. Za největší úspěch považuji, když vidím své 

studenty intelektuálně zrát a stávat se vnímavými ke svému okolí. 

Mgr. ERIK PALA
specializace – internetové prezentace, programování 3D, prostorová 
grafika, 3D tisk + produkce 3D tiskárny

UP Olomouc, OU Ostrava – Informatika 

tenis

volejbal

turistika

3D tiskárny obecně 

Bc. GABRIEL KOMJATHY 
specializace – operační systémy, počítačové sítě, cisco, multimédia, 
editace filmového materiálu

OU - PF specializace informační technologie

síťové OS, multimédia

plavání a otužování

relax všeobecný

turistika, hudba



Mgr. ANDREA PALIČKOVÁ
specializace – český jazyk, obalová technika, materiály, praktická výuka 
OT
Na Střední škole informačních technologií, s. r. o. vyučuji Český jazyk, Obalovou techniku, Mate-
riály a Praktická cvičení. Prostřední této školy je pro mě přátelské a známé, jelikož jsem zde sama 
studovala obor Počítačová grafika – Obalová technika. Po úspěšném absolvování jsem se rozhodla 
pro pedagogickou dráhu. Studovala jsem Český jazyk a Pedagogiku na Ostravské univerzitě. Bě-
hem studia jsem měla možnost věnovat se pedagogickému výzkumu se zaměřením na čtenářskou 
gramotnost a vyzkoušela jsem si učit na základní, střední i mateřské škole. Poznatky získané bě-
hem studia se snažím uplatňovat ve výuce. Mým cílem je studenty úspěšně připravit k maturitní 
zkoušce a zároveň u nich vzbudit zájem o konkrétní předměty.

Ing. VERONIKA BOŽOŇOVÁ
specializace – obalová technika, materiály, základy společenských věd
Můj zájem o grafiku započal na Střední škole informačních technologií, s.r.o. Své znalosti jsem 
obohatila na vysoké škole, kde jsem studovala ekonomický obor se zaměřením na management 
lidských zdrojů, které k pedagogice patří. 
Vyučuji předměty Základy společenských věd, Základy polygrafie, Obalová technika, Materiály  
a kreativní předměty spojené s kreslením a praktickým cvičením. Ve volném čase se ráda věnuji 
osobnímu rozvoji, poznávání nových krajin a relaxaci. 


