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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na analogovou fotografii a její vývoj od vzniku fotografie až 

po současnost. Teoretická část také popisuje historické, dnes již málo užívané techniky 

zhotovování fotografií, experimenty v oblasti tohoto média a důležité osobnosti české i 

světové fotografie v oblasti fotografických experimentů. Sleduje měnící se pohled na 

fotografii a její postavení mezi ostatními uměleckými médii. Pomocí dějů odehrávajících se 

ve fotokomoře popisuje princip analogové fotografie a světlocitlivé vrstvy. V pedagogické 

části je práce zaměřena na význam analogové fotografie ve výuce výtvarné výchovy a na 

návrh využití fotografických experimentů v hodinách výtvarné výchovy. Praktická část se 

věnuje zhotovení série autorských fotografií pomocí fotografické emulze na bavlněné plátno. 

Motivem této série je ženské tělo  
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ABSTRACT 

This bachelor’s thesis focuses on an analogue photography and its development from the 

origin of photography to the contemporary photography. The theorethical part describes 

historical photographic techniques, which are rarely used nowadays, also the experiments in 

this media’s field and a significant personalities exploring the experimental techniques in 

their art works. It also describes the changing point of view on photography as an art medium 

and its position between other art medias. Through processes used in the darkroom when 

developing photograps the bachelor’s thesis describes principle of the analogue photography 

and a light-sensitive layer. In the pedagogical part there is the meaning of analogue 

photography in art education described, and it also includes a suggestions of the usage of the 

experiments in photography in the art education. Practical part is devoted to a creation of 

serie of author‘s photographs, which were made using the photographic emulsion on a cotton 

sheets. The motiv of this serie is female body.  
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Úvod  

1 Úvod 

 

Ve své bakalářské práci mám za cíl zkoumat hranice fotografie z hlediska toho, kdy už se 

fotografie stává něčím jiným, kdy naexponovaný obraz překračuje svou vlastní hranici a 

posouvá se použitím různých elementů (tepla, netradičních materiálů, chemických roztoků, 

či lidským zásahem) mimo rámec fotografie. Pochopením historických technik, které jsou 

často na pomezí grafiky a fotografie, bych ráda ukázala širokou škálu možností tohoto 

média. Část své bakalářské práce bych ráda věnovala poměrně podrobnému popisu dějů ve 

fotokomoře při vyvolávání fotografií. Podrobnému proto, aby bylo patrné, jaké možnosti 

nám právě analogová fotografie poskytuje především v pozitivním procesu, tedy zvětšování 

a samotném vyvolávání fotografie. Tyto děje jsou pro mě neustále fascinující, ačkoliv se od 

nich dnešní člověk spíše odklání díky stále novějším technologiím, které umožňují velmi 

rychle a jednoduše snímat svět kolem nás.  

Předpokládám, že prozkoumáním těchto technik a postupů mohu objevit netradiční možnosti 

zobrazování obrazu. V praktické části bych se ráda věnovala experimentu, který je ze své 

podstaty velmi nejistý. Pro své experimentování jsem si vybrala techniku fotografické 

emulze, se kterou jsem nikdy předtím nepracovala. Mým cílem je vytvořit sérii analogových 

fotografií, které mám v úmyslu zvětšit na bavlněnou látku a doplnit výšivkou.  

Zmíním také důležité autory české i zahraniční fotografie a jejich přínos tomuto médiu. 

V didaktické části se budu věnovat fotografii v didaktickém pojetí, návrhu aktivit 

vycházejících z teoretické části zkoumající netradiční postupy zhotovování fotografií. 

Spojením analogové fotografie s výtvarnou výchovou bych ráda navrhla postupy, které by 

žákům pomohly nahlédnout na fotografii z jiného úhlu pohledu, než je dnes běžné. Umožnit 

žákům zasáhnout do fotografických materiálů a aktivně vyzkoušet, co skutečně za zrodem 

analogové fotografie stojí.  



8 

 

2 Vynález fotografie 

2.1 Vývoj a historie fotografie 

 

Vývoj fotografie jako uměleckého média je velmi zdlouhavý a složitý a jeho historie sahá 

velmi daleko do minulosti.  Již v 5. století před naším letopočtem popisuje čínský filozof 

Mo Ti jev, při kterém do temné místnosti malým otvorem proniká světlo, které na protější 

straně tvoří převrácený obraz reálných předmětů před otvorem. 350 let před naším 

letopočtem poprvé popsal optický princip temné komory, zvané také jako camera obscura, 

Aristoteles. Od té doby byl však tento vynález nejprve opomenut, poté několikrát znovu 

vynalezen a využíván především k vědeckým pozorováním a měřením, ale teprve v 16. 

století vzniklo detailní pojednání o tomto vynálezu, které popsal Leonardo da Vinci. 1 

 

2.2 Camera Obscura 

Předmět, který označujeme jako camera obscura může mít hned několik podob. V podstatě 

se jedná o zcela zatemněnou místnost či schránku, přičemž skrze jednu ze stran proniká do 

místnosti, či schránky světlo malým otvorem. Tak vzniká na protější straně místnosti 

převrácený obraz scény či předmětů před otvorem. Čím je otvor menší, tím je promítaný 

obraz ostřejší, ale také tmavší. Nemusí se však jednat pouze o místnost, camera obscura měla 

ve své době hned několik podob, později ji učinili přenosnou a tím pádem přístupnější pro 

lid.  

Původním smyslem tohoto objevu bylo pozorování a měření při zatmění Slunce, podle 

historických pramenů ji již v roce 1025 sestavil a použil k tomuto účelu Alah Ibn al Haitam. 

Tento vynález byl znám už velmi dávno předtím, než se vůbec o fotografii uvažovalo. 

Pracovali s ní mnozí filozofové, vědci, umělci. Výše zmíněný Leonardo da Vinci ji využíval 

ke studiu perspektivy při kresbě. Později byla do otvoru přidána čočka objektivu pro lepší 

ostrost a větší průměr obrazu.  

 
1 MRÁZKOVÁ, Daniela. Co je fotografie: What is Photography = 150 let fotografie : 150 Years of 

Photography : katalog výstavy, Praha 1. 8.-30. 9. 1989, s. 12. (dále Co je fotografie)  
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Zdlouhavost procesu je jednoznačně způsobena především pomalým šířením informací. 

Trvalo přes 300 let, než se propojila teorie chemických procesů a optického obrazu ve 

výslednou fotografii. Důležitý pro tento vývoj byl pokus Johanna H. Schulze, který v roce 

1725 zkoumal suspenzi křídy ve vodním roztoku dusičnanu stříbrného. Zjistil, že působením 

denního světla tekutina ztemněla. Objevil tak vlastnosti světlocitlivých materiálů. Teprve o 

sto let později vzniká úplně první fotografický snímek zhotovený pomocí temné komory, 

provedl ho francouzský Nicéphore Niepce a jednalo se o pohled z okna jeho pracovny. 

Snímek byl exponován 8 hodin. 2 

2.3 Daguerrotypie  

O deset let později se Niepce spojil s francouzským malířem Louisem Jacques Mandé 

Daguerre a společně objevili postup zhotovování fotografického obrazu na stříbrnou desku 

se světlocitlivou vrstvou jodidu stříbrného. 19. srpna 1839 je den, který se považuje za 

počátek fotografie, a to především kvůli uveřejnění Daguerrova vynálezu, který poté 

francouzská vláda odkoupila a zpřístupnila tak tento proces pro celý svět. Vynález byl 

nazván daguerrotypie. Mnoho lidí mělo o techniku velký zájem, ale její zhotovování bylo 

stále složité a nepraktické. Přístrojů bylo málo, stejně tak citlivého materiálu a veškeré náčiní 

ke zhotovení finální fotografie vážilo asi 15 kg. Problém byl také ve velmi malé světelnosti 

objektivu a také nemožnost snímky množit, každá fotografie tak byla unikátní.3 

Daguerrotypie byla jednoznačně průlomem ve výtvarném umění, což také dokazuje 

následující úryvek: „Když francouzský malíř Delaroche poprvé spatřil daguerrotypii, byl 

přesvědčen, že s malířstvím je už konec. Nebylo divu, vždyť obrázek na postříbřeném 

povrchu měděné desky, který měl před sebou, byl nevídaně jasnou, do detailu přesnou 

reprodukcí přírody, dokonalou kopií skutečnosti. A ta, jak je známo, ještě v té době byla 

nejvyšší metou malířského umění. " (Mrázková, 1985, s. 10) 

2.4 Kalotypie 

Daguerretypii později nahradil postup Williama Henryho Foxe Talbota, tzv. kalotypie. 

Tento postup byl využíván Talbotem pro jeho první fotografie, i proto se jí někdy přezdívá 

 
2 Co je fotografie, s. 12 
3 Co je fotografie, s. 13 
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talbotypie. Vyvinula se z jeho vynálezu zvaného česky jako „fotogenické kresby“, ve 

kterých poprvé využil dvoustupňový proces negativ-pozitiv. Způsobů přípravy této 

technologie bylo hned několik. 4 Podstatou procesu bylo potření běžného papíru roztokem 

dusičnanu stříbrného, poté se nechal chvíli působit a byl následně osušen. Dále byl na pár 

minut ponořen do roztoku jodidu draselného, znovu osušen a takto připravený papír se mohl 

nějakou dobu uschovat. Těsně před použitím bylo nutné papír zcitlivit směsí roztoku 

dusičnanu a nasyceného roztoku kyseliny gallové. Poté přišlo na řadu již jen částečné 

usušení a exponování snímku na stále vlhký papír. Exponovaný papír se vyvolával roztokem 

kyseliny gallové a dusičnanu stříbrného. Tímto postupem se na papír přenesl negativ, který 

byl zprůhledněný. Výsledné fotografie mají teplý hnědý tón, jsou měkké a neukazují příliš 

detailů.5  

Kalotypie se využívala jak v portrétech, tak v dokumentaci architektury a místopisných 

fotografiích, kde se uplatnila více než daguerrotypie, a to i přes značnou nepraktičnost 

procesu. V českých sbírkách se kalotypie spíše nedochovali, přesto, že u nás také vznikaly. 

Autorem tvořícím touto fotografickou technikou byl například Josef Krtička. 6 

 

 

2.5 Mokrý kolódiový proces 

Oba procesy, daguerrotypii i kalotypii, v roce 1851 začal postupně nahrazovat mokrý 

kolódiový proces, který byl vynalezen Fredericem Scottem Archerem. Tímto postupem se 

získával negativ na skleněný průhledný podklad, což umožnilo snímky snadno rozmnožovat 

a zároveň i opticky zvětšovat. Označení mokrý kolódiový proces odkazuje na skutečnost, že 

se zasycháním kolódiové vrstvy se ztrácela také její citlivost.  

Poté přicházela s každým rokem nová vylepšení procesu zpracování fotografie. Například 

již zmíněný Henry F. Talbot přidáním vrstvy želatiny, která obsahovala dichroman draselný, 

zjistil, že ztrácí působením denního světla rozpustnost v teplé vodě a bobtnavost ve studené 

 
4 SCHEUFLER, Pavel. Historické fotografické techniky. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní 

kulturu, 1993, s. 9. (dále Historické fotografické techniky) 
5 Historické fotografické techniky, s. 10 
6 Historické fotografické techniky, s. 10 
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vodě. To vedlo ke vzniku tzv. ušlechtilých tisků. Zásadním momentem byl rok 1861, který 

můžeme označit jako počátek masové fotografie, protože se začaly postupně vyrábět 

fotografické citlivé materiály v továrnách, což změnilo celý koncept fotografie a ta se tak 

stala mnohem dostupnější. Tuto inovaci umožnil objev suché kolódiové desky, který učinil 

C. Russell.7  

 

 
7 Co je fotografie, s. 13 



12 

 

3 Proměna fotografie 

3.1 Objekt fotografie 

Jak je již zmíněno výše, vynález fotografie nejprve sloužil jako technická pomůcka, ať už 

pro malíře, nebo vědce a chemiky. Své místo ve výtvarném umění si tedy musela vydobýt, 

ačkoliv prostor zde pro fotografii byl již před jejím vynálezem. Byl vymezen právě snahou 

zachytit skutečnost tak dokonale a nanejvýš realisticky, že se fotografiím umělci často velmi 

přiblížili i klasickými technikami. Důležité pro její vynález bylo, že se celé věci chopili 

vědecky a technicky založení lidé s uměleckými sklony, mohli tak propojit část logickou a 

intuitivní, tvořivou. To je základním rysem fotografie – dvojakost. Mezi logikou a intuicí, 

naturalismem a iluzí. Fotografie poté považovali za nástroj ke zkoumání skutečnosti.  První 

snímky zachycovaly velmi prosté výjevy, vznikaly tak fotografie pohledů z okna, či 

stylizovaná zátiší, jednoduché scenérie. Dlouho po vynalezení však objektem fotografie 

překvapivě nebyl člověk. Teprve když se před objektivem objevil člověk, zásadně to změnilo 

dosavadní vnímání světa. Fotografii tak nemohla žádná technika konkurovat v preciznosti 

napodobení originálu, o což mnohým šlo nejvíce. Fotografie jako by se v té době vymykala 

lidskému chápání, protože samotný člověk může být fotoaparátem téměř magicky zachycen 

a poté se jeho obraz vynořuje z temnot. Současně však fotografie mnohé odpuzovala, 

například prokletý básník Charles Baudelaire se o fotografii vyjadřuje takto: „Celá 

společnost se splašila a od té doby se zhlíží jako Narcis ve své vlastní hrubé podobě na 

desce.“ (Mrázková, 1989, str. 16). Zároveň však nazval Daguerra „mesiášem davu“, což se 

ukázalo jako skutečnost, protože fotografie je už dlouho nedílnou součástí našich životů.8 

 

Tak se do popředí dostalo zhotovování ateliérových portrétů. Jedním z předních fotografů 

19. století byl Francouz Gaspard Félix Tournachon – Nadar, který proslul řadou portrétů 

slavných osobností. Podstatné je také zmínit Ruské autory - Vasilij Karrik, Andrej Karelin a 

Andrej Ivanovič Deněr, který přišel na způsob, jak do fotografie dostat měkké kontury při 

tisku. V oblasti portrétní fotografie tak vzniklo hned několik odvětví a stylů, někteří autoři 

si dodržovali odstup a jiní svá díla stylizovali, idealizovali tváře jejich zobrazením, 

 
8 Co je fotografie, s. 15-16 
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fotografované oblékali do kostýmů, používali symboly a jiné výrazové prostředky. 

Neopomenutelné jsou dětské portréty Lewise Carolla či snímky Julie Margret Cameron, 

která vytvářela portréty žen v téměř snové atmosféře. 9 

 

Dalším důležitým motivem fotografie bylo přiblížení dalekých krajin. Na snímcích se tak 

začaly objevovat exotické krajiny, či scenérie měst, což lze považovat za předchůdce 

pohlednic. Zásadní událostí byly roku 1861 první snímky z vrcholu Mont Blancu autora 

Augusta Bissona. Ve vyobrazování krajin můžeme postupem času pozorovat její přeměnu a 

první vzájemné kontakty s technikou. Fotografie se přesouvá k pozorování a zachycování 

sociálních témat a také událostí. 10 

Po první světové válce se do fotografie dostává nový život, ovlivňuje jí luxusní životní styl, 

objevuje se ve zpravodajství. Nicméně na svou hodnotu, individuální postavení na poli 

umění a také skutečnost, že bude brána vážně jako umění, musela počkat. Fotografie tak 

zatím sloužila jen jako nástroj, materiál k tvorbě, nestála však samostatně sama za sebe. 

Prostoru se jí dostává v moderním českém umění, zejména v poetismu a v poetistických 

obrazových básních, poetistických koláží. Na konci dvacátých let 20. století se fotografie 

začleňuje do běžného života, je v časopisech a knihách. Tímto posunem se fotografii dostává 

uznání díky její sdělovací kvalitě. Třicátá léta kladou ve fotografii důraz na realističnost – 

co nejvíce dostat diváka k realitě, k její holé podstatě. Popírá tak jakoukoliv iluzi. Zároveň 

v této době vniká tzv. masová kultura, tedy přenos a zprostředkovávání informací, 

komunikace médií.11 

 V této době dostává fotografie veliký prostor, protože je přirozeným prostředkem této nově 

vzniklé komunikace, je opravdu sdělná, čitelná, zároveň dokáže obsáhnout široké pole 

informací, ale také může být zredukována právě jen na informaci. Je užitečná, praktická a 

funkční. Najednou je tedy všude – v novinách, zprávách, v reklamě. Stále však nebyla 

fotografie vnímána jako osobité vyjádření autora, tedy spíše pro toto zacházení s fotografií 

nebyl v té době prostor, ve společnosti byl tehdy kladen důraz na užitečnost a praktičnost 

 
9 Co je fotografie, s. 21-22 
10 Co je fotografie, s. 21-22 
11 Co je fotografie, s. 16 
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věcí. Umělci byli vnímání jako dělníci. Cenila se zejména možnost skutečné syrové 

dokumentace událostí. Vliv tohoto faktoru se významně projevil v jejím vnímání lidmi. 

V této chvíli se tedy vše dávné obrací, fotografie už není pouhou hrou, či kouzlem, iluzivním 

zrcadlem, či pouhým experimentem. Fotografie se obrací ke světu zcela otevřeně a přímo, 

nechá se přetvářet, dokáže být skutečným zrcadlem společnosti i světa. Je ochotna hovořit a 

tlumočit nepředstavitelné. Být průhledem a nástrojem k vyjasnění vnímání. Být druhýma, 

lepšíma a dokonalejšíma očima. 12 

Technologické změny, citlivější materiály, které byly továrně vyráběny, čímž byli 

dostupnější, a zjednodušení procesu fotografování rozšířilo fotografii mezi celý svět. 

Kdokoliv ji mohl vyzkoušet. Tím se samozřejmě rozšířilo i pole námětů a fotografovaných 

témat. Jedním z jevů, které se s novým objevem daly dobře pozorovat byl například pohyb. 

Když se do snímku dostal rozfázovaný pohyb, připravil se tak základ pro vznik biografu. 

Postupem času se tedy autoři profilují, nejsou pouhými pozorovateli a zprostředkovateli 

okamžiku, ale zaměřením své pozornosti vymezují z reality témata, která je baví, fascinují 

či vzrušují.13 

Celým příběhem fotografie se line také příběh malířství a jeho vyrovnávání se s nástupem 

fotografie, ale fotografie se musela s malbou vyrovnat taktéž. Fotografie byla osvobozena 

od napodobování a iluzí, které byly principem snahy malířství nahradit skutečný svět jeho 

dvojníkem.14  

Kolem roku 1885 se objevuje piktorialismus, jehož snahou je přiblížení fotografie malbě či 

grafice, ať už tradičním zobrazením, nebo zpracováním. Piktorialismus měl hned několik 

stádií, prvním byl tzv. anglický piktorialismus, který kladl důraz na kompoziční vyváženost 

snímku a jeho malebnost. Fáze kolem roku 1900 se označuje jako secesní piktorialismus. 

V tomto proudu pracují autoři se symboly, se secesními náměty a atmosférou. Následoval 

piktorialismus puristický, ve kterém se objevují až impresionisticky laděné fotografie, bývají 

mlhavé, měkce vykreslené. Posledním krokem tohoto procesu vyrovnávání malby a 

fotografie byl v 70. letech 20. století objev hyperrealistické malby, což lze považovat za 

 
12 Co je fotografie, s. 17 
13 Co je fotografie, s. 22 
14 CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie?. Praha: Herrmann, 2004, s. 22 (dále Co je to fotografie?) 
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splynutí dosud opozičních pólů, které však v jádru nesou stejnou touhu – touhu zobrazit 

skutečnost jak nejlépe to lze.15 

 

 

3.2 Moderní fotografie a fotografie dnes 

Po první světové válce se dosud známý svět jako takový, ale i ten umělecký velmi roztříštil. 

Přišel čas úplného přerodu společnosti i kultury, ve vzduchu viselo pnutí z nechuti ke starým 

zažitým hodnotám a konvencím v umění. Autoři už nijak netoužili tvořit idylický svět 

umění, chtěli, aby se stal prostou součástí každodenního života.  

Ze své podstaty je fotografie společným dílem hned několika oborů – chemie, fyziky a 

rozvíjejících se technologií společně se zásadním přičiněním člověka. Dokáže být ohromně 

autentická a také proto se k ní sklánějí představitelé umělecké avantgardy 20. a 30. let. 

Z malebného piktorialismu se tedy přelévá do banální, věcné a přirozené. Tuto jednoduchost 

oceňují především surrealisté, kterým tento způsob fotografie umožňuje odkrývat skryté, 

nemyslitelné, bytí na hranici reálna a snu. Magickým realismem, tedy surrealismem, proslul 

u nás především Jindřich Štyrský.  

K fotografii se dostávají také dadaisté, kterým posloužila především při tvorbě fotomontáží. 

Byla zdrojem nekonečných námětů, dalo se z ní budovat, vrstvit, skládat z již existujícího 

zcela nové.  

Dalším milníkem byla přeměna fotografie pod rukama výtvarné školy Bauhaus. Zde roku 

1923 začíná učit Maďar László Moholy-Nagy, který se zaměřuje na aplikaci fotografie do 

několika oblastí, například v malířství, typografii či reklamě. Dostává také do popředí různé 

techniky fotografie – fotogramy, několikanásobnou expozici, rentgenofotografii. 16 Bourá 

zažité systémy pohlížení na fotografii a pravidla, obohacuje jí o nové kompozice zhora dolů, 

v diagonále, zdola nahoru. Tímto působením ovlivnil přemýšlení mnoha dalších umělců po 

celém světě. 

 
15 Co je fotografie, s. 17-23 
16 Co je fotografie, s. 115 
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V Americe se roku 1917 prosazují počáteční myšlenky konceptu nové věcnosti. Paul Strand 

zde teoreticky formuloval význam podrobného zobrazení struktury povrchu předmětů. Nová 

věcnost objevovala detail, texturu, strukturu živých i neživých organismů. Šlo o hluboké 

poznání, které bylo přesné a detailní.17 Toto hnutí se rozvíjelo především v evropské 

fotografii. Dá se říct, že bylo v opozici k piktorialismu, kritizuje jeho sentimentalitu, 

malebnost a nepravdivost motivů. Snímky vytvořené v duchu Nové věcnosti postrádající 

expresivitu jsou pouze naturalistickým obrazem bez duše. 18 

Důležité postavení má i tehdejší polská fotografie. Zde vnikaly především montáže a koláže, 

ale jen málo z nich je samostatnými díly umělců, protože sloužily výhradně pro masová 

média. Zde také stojí za zmínku Stefan Thermerson, který je autorem filmu Evropa, filmu 

složeného okénko po okénku z abstraktních fotografií a fotomontáží – smývá hranice 

filmových postupů s fotomontáží. V sovětském umění lze tehdejší fotografii označit za 

experimentální, byla ovlivněna konstruktivismem a technickými experimenty. Koncept 

fotomontáží, koláží a neobvyklých úhlů pohledu byl obohacen ideovým obsahem – 

budování nového života. 19 

Dnes je fotografie podrobována stále více se rozvíjejícím technologiím, což způsobuje 

proměnu naučeného vidění. Také ho rozšiřuje, protože nás nutí vnímat svět kolem nás, což 

je velmi přínosné vzhledem k automatizaci lidských činů ale i vidění, roztržení cykličnosti. 

Moderní fotografie rozbíjí dosud známé tradice vnímání. Přesuneme-li se k současné 

fotografii, Geoffrey Batchen ve svém stati Ektoplasma vyslovuje dvě zásadní obavy. První 

je jednoznačně vývoj digitální fotografie a její možnosti v postprodukci, při které lze vytvořit 

falešné fotografie nerozeznatelné od pravých. Předpokládá se tedy, že lidé přestanou 

fotografii důvěřovat jako spolehlivému informačnímu zdroji. Druhou obavou je přesvědčení, 

že jsme vstoupili do doby, když už vůbec nebude možné rozeznat originál od nápodoby a 

možná se brzy svět bude skládat z nerozlišitelné umělé přírody a dalších scenérií. Tento 

ústup klasické analogové fotografie je označován jako smrt fotografie, kdy se skutečně 

nezastavitelně do popředí dostávají počítačové metody. V takovém způsobu tvorby zaujímá 

 
17 Co je fotografie, s. 116 
18 SOUSEDÍK, Bořek. Úvod do studia dějin fotografie: Fenomenologie optického obrazu [online]. In: . 2018, 

s. 111 
19 Co je fotografie, s. 116 
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významné místo fikce. Se snímky je možné manipulovat, přetvářet je, spojovat několik 

snímků dohromady, vytvořit z původního zcela jiné, především však nerozeznatelné od 

reality. 20 

Pravda byla základní ceněnou vlastností fotografie po dlouhou dobu, a právě její digitalizací 

se z ní pravda vytrácí a digitální zpracování fotografie se tak stává novým uměleckým 

procesem. 21 

Tak se fotografie ocitá na své hraně, což je ale její přirozené prostředí. Balancuje mezi 

realitou a iluzí, mezi manipulovanou a autentickou. Ona manipulace je však její základní 

vlastností. Nastavením fotoaparátu, světla, expozicí prostě fotografie manipulována je. To 

je prvotní zkreslení světa, je pouhým otiskem okamžiku, který se stává nesmrtelným. Je ale 

otiskem reálných věcí, odkazuje ke skutečnému a ve světě existujícímu, což je rozdíl mezi 

fotografií a digitálními obrázky. Funguje na principu znaků.22  

4  Světlo a stín 

Vnímání našeho světa je plastické právě proto, že nám jej tvarují světlo a stín. Mají zásadní 

význam ve výtvarném umění, přestože na počátku ho autoři ignorovali a tvořili tak ploché, 

dvojrozměrné obrazy. Světlo nám také dovoluje vnímat barvy, tvary, rozměry předmětů. 

Zacházení se světlem v malířství mělo několik fází, ve staroegyptském umění se s ním 

nepracovalo vůbec, což se změnilo ve starověkém Řecku a Římě, kde vnikaly naturalistické 

a trojrozměrné postavy. Následovalo středověké malířství, které se opět vrátilo k plochému 

vyobrazování. Poté se začaly objevovat další techniky pro práci se světlem, výjimečně s ním 

dokázal pracovat Leonardo da Vinci, který vynalezl techniku zvanou „sfumato“, zdůraznil 

účinek světla tím, že spojil kontury postav s pozadím. Světlé plochy byly jasné, zatímco 

neosvětlené plochy ve stínu byly nejasné a neostré. 23  

Podstatná je dualita světla a stínu, jeden bez druhého nemůže existovat, navzájem se ruší, 

ale i doplňují a vzájemně se svou existencí podmiňují.  

 
20 Co je to fotografie? s. 341 
21 Co je to fotografie? s. 345 
22 Co je fotografie? s. 349 
23 PARRAMÓN, José M. Světlo a stín. 2. vyd. Přeložil Magdaléna PECHOVÁ. Praha: Vašut, 1998, s. 12 
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Světlo vnímáme pomocí zraku. Bez pomoci světla bychom však nemohli tento smysl vůbec 

využívat. Světlo je tedy jednou z podmínek, které k vidění světa potřebujeme. Nicméně 

lidské oko potřebuje světlo dostatečně intenzivní, abychom byli schopni uvidět.24 

I ve fotografii je světlo a stín zcela zásadní. Právě tyto dva jevy vytváří kontrast ve fotografii. 

V barevné fotografii je spousta proměnných a možností, zatímco pro černobílou fotografii 

je mimo jiné základem práce se světlem, tmou a jejich spojením, či rozkladem, s jejich 

společnými prostory. Nicméně, co je ve své podstatě barva? Zjednodušeně je pouze 

vlastností světla určité frekvence. Analogová fotografie nám ve svém následném zpracování 

pomocí pozitivního procesu umožňuje pracovat s tmou/stínem a světlem ještě dál, na docela 

jiné úrovni. Tato úroveň leží v úplných základech fotografie, i fotografie takové, jakou ji 

známe dnes. Jde o samotnou citlivost na světlo, která je klíčem k zastižení, či otisku světla. 

Tuto skutečnost lze pozorovat při černání fotografie. Tomuto jevu předchází v analogové 

fotografii osvětlení materiálu citlivého na světlo, přičemž záleží jak na intenzitě světla, tak 

na době osvícení. Světlocitlivá vrstva materiálu světlo pohlcuje, čím více světla vrstva pohltí, 

tím větší změna nastane a tím více stříbra se z vrstvy vyloučí. Množství pohlceného světla 

je tedy možné „měřit“ stupněm zčernání vrstvy. Důsledkem toho je fakt, že fotografická 

citlivá vrstva dokáže „uvidět“ i tak slabé světlo, které by lidské oko nedokázalo zachytit. 25 

Jako vysvětlující příklad zde vkládám citaci Ing. Dr. Jana Schlemmera: „Díváme-li se na 

hvězdné nebe sebedelší dobu, vidíme pouze určitý počet hvězd. Fotografujeme-li však 

hvězdné nebe, objeví se nám na fotografickém záznamu tím více hvězd, čím delší dobu jsme 

desku exponovali.“ (Schlemmer, 1947, s. 21). Se světlem můžeme pracovat ve spojení 

s fotografickými papíry s různou gradací, jinak působí světlo na matné a jinak na lesklé 

fotografii, použitím různých filtrů můžeme světlo částečně modifikovat a podobných zásahů 

a fotografických postupů v temné komoře existuje celá řada. V tomto smyslu lze mluvit 

především o fotografii výtvarné.  

 

 
24SCHLEMMER, Jan. Fotografování neviditelna. Praha: Česká grafická Unie, 1947, s. 7 (dále Fotografování 

neviditelna) 
25 Fotografování neviditelna, s. 22 
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5  Abstraktní fotografie 

Fotografie si prošla dynamickým vývojem v průběhu historie. Po dlouhém období snahy 

fotografií zachytit obraz reality tak, že bude jeho iluzivní kopií, počaly tendence nenechat se 

omezit hranicemi a možnostmi fotografického přístroje a překročit jeho možnosti a 

vlastnosti. To nastalo již v roce 1843, kdy začali daguerrotypisté vytvářet změkčené obrazy, 

protože chtěli mít větší kontrolu nad výsledkem své práce. Vypořádávali se s tím různě, 

Adam-Salomon využíval retuší a například Julia Margaret Cameron své portrétní snímky 

zhotovovala pomocí špatně vyrobených objektivů, aby zachytila skutečného ducha 

portrétované osoby. I v moderní fotografii má však své místo tvorba autorů držících se 

realistické tradice. Je však paradoxní (a zároveň nanejvýš přirozené), že z realistické 

fotografie vznikla fotografie abstraktní a celkově abstraktní umění mělo počátek právě 

v tomto bodě. Fotografie pozvedla lidské vidění, změnila ho a přinutila umělce přehodnotit 

zažitá vizuální schémata, která se již zdála zastaralá.26  

Autoři již nechtěli vyobrazovat omezené ztvárnění přírody, chtěli využít skutečného 

potenciálu fotografie být tvůrčí. Experimentují se světlem, surovými, nepřikrášlenými 

materiály, vyjadřují se expresí. Kombinují různé triky a techniky, vytvářejí fotografické 

hodnoty a mají kontrolu nad materiálem, a tak vzniká abstraktní fotografie. 

Abstraktní fotografie se formovala ve 20. – 30. letech 20. století. Termín byl definován roku 

1916 a původně se tímto pojmem označovaly fotografie, které byly zhotoveny bez pomoci 

fotoaparátu, tedy především fotogramy, ale také luminogramy, leptání, či chemogramy. 

Avšak prvním, zcela abstraktním druhem fotografie je tzv. vortograf, jehož podstatou je 

fotografie objektu pomocí tří zrcadel uspořádaných do tvaru trojúhelníku. Autorem této 

techniky je Alvin Langdon Coburn a objevil ji roku 1917. Dalšími známými abstraktními 

fotografy byli Man Ray, známý pro své světelné kresby, Henry Fox Talbot, který také 

zhotovoval fotogramy, avšak v jiném kontextu než Man Ray, anebo umělkyně Anna Atkins. 

27 

 
26 Co je to fotografie?, s. 30-32 
27 ZADRICK, Karin. Příběh fotografie, díl IV. – Počátky abstrakce ve fotografii. Noviny&Novinky: Podnikání 

a životní styl v Česku a Německu [online]. 
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Praha se v době rozvoje abstraktní fotografie stala centrem avantgardní fotografie v rámci 

které tvořili autoři naprosto zásadní svým přístupem jako František Drtikol, Jaromíru Funke, 

Jaroslav Rössler a také Josef Sudek. A tak se, podle slov maďarského László Moholy-

Nagyho, hledala ideální forma vyjádření, ve kterém se autor oprostí od hledání estetiky 

tradice. Podle jeho slov lidské oko svazuje vnímaný obraz asociacemi a zkušenostmi, 

zatímco fotoaparát je objektivní a zaznamenává čistý obraz. V tomto tvrzení je jistý paradox, 

který vyvrací a zároveň potvrzuje existenci abstraktní fotografie, zejména proto, že 

fotoaparát zachytí pouze to, co existuje v realitě. Autoři tedy využívají perspektiv, 

deformačních zkratek a různých úhlů pohledu proto, aby narušili strukturu asociace a mohli 

do fotografie vložit svou vlastní imaginaci a vyjádřit tak vlastní ideu a identitu, dát fotografii 

vlastní rukopis. Abstraktní fotografie má tedy nesčetné množství podob. Můžeme ji však 

obecně označit za fotografii, ve které není patrný a rozeznatelný fotografovaný objekt, tedy 

fotografie zaměřující se na struktury, detaily, nebo již zmíněné Man Rayovy světelné 

kresby.28 

 

 

  

 
28 ZADRICK, Karin. Příběh fotografie, díl IV. – Počátky abstrakce ve fotografii. Noviny&Novinky: Podnikání 

a životní styl v Česku a Německu [online]. 
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6 Česká avantgardní fotografie 

Česká fotografie 20. a 30. let 20. století reagovala na značné změny, nově vznikl 

československý stát, odehrávala se hospodářská krize a také světová válka. To vše mělo 

podstatný vliv na tehdejší kulturu a společnost. Do fotografie se dostávají vlivy moderních 

výtvarných směrů a avantgardy. 29  

V roce 1922 v Praze začíná nová fáze Uměleckého svazu Devětsil, který byl 1920 založen a 

sdružoval umělce všech možných oborů. Do Devětsilu se dostávaly vlivy konstruktivismu, 

futurismu a také francouzského purismu. Brzy se ve tvorbě Devětsilu zrodil poetismus, ryze 

český umělecký směr, který lze označit za jistý protipól racionalismu a také významně zasáhl 

evropskou avantgardu. Devětsil vydával vlastní sborníky, z nichž sborník jménem Život II, 

datován roku 1922, ale vydán až v lednu následujícího roku, odhalil médium fotografie 

v novém světle. Obálku tvořila fotomontáž a na tu poté umělci Devětsilu navázali tzv. 

obrazovými básněmi, což bylo dílo na pomezí poezie, asambláže a fotokoláže. Sborník 

neobsahuje tradiční vzorec opakujících se stránek, tradiční ilustrace nahrazují fotografie a 

jsou spojeny s textem. Styl obrazových básní se rychle rozšířil i na reklamní sdělení. Podtitul 

sborníku zní „Sborník nové krásy“, tedy krásy nové techniky, objevů, nového světa a života, 

krása již nebyla nijak formálně definována. Ke zobrazení sloužil velmi dobře také film. 

Avantgardní fotografie však nebyla únikem z reality, jde o zkoumání prvku abstrakce ve 

fotografickém iluzivním světě, vytváření, a především spatření nových rovin, které nejsou 

definovány pouze objektem, který je na fotografii zobrazen. Fotografie z hlediska 

avantgardy má být více obrazem než jen vystižením zobrazeného objektu. 30  

 

6.1  Jaromír Funke 

Jaromír Funke je jedním z nejvýznamnějších autorů evropské fotografické avantgardy 20. a 

30. let 20. století. Byl všestranně vzdělaným intelektuálem a ve své tvorbě se snažil být vždy 

o krok napřed před svými současníky. Byl také důležitým fotografickým pedagogem, 

nejprve se takto realizoval od roku 1931 na tzv. „slovenském Bauhausu“, tedy Škole 

 
29 BIELESZOVÁ, Štěpánka. Česká Avantgardní Fotografie. Hi-story lessons [online] 
30 DUFEK, Antonín. Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí. V Brně: Moravská galerie, 2013, s. 26-27 (dále 

Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí) 
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uměleckých remesiel v Bratislavě a o 4 roky později i na Státní grafické škole v Praze. Z 

úplného počátku jeho tvorby, kolem roku 1911, se zachovaly především jeho rané 

autoportréty, ve kterých Funke zkoušel možnosti fotografického média. Studoval 

právnickou fakultu, a přesto se věnoval fotografii stále intenzivněji kvůli nutkavé potřebě 

uměleckého vyjádření. Jeho fotografický záběr byl tematicky velmi široký, zpočátku se 

věnoval záběrům ulic a běžného života, krajinářské fotografii a fotografii památek, to vše 

v jeho rodném městě Kolín. Tyto snímky se zpětně staly velmi cennými zvláště pro jejich 

přínos dobového vidění.31 

Od února do listopadu roku 1922 tvořil autor především bromoleje a uhlotisky. V těchto 

technikách vyobrazoval zase své rodné město, ale také večerní snímky stromů, jejich siluet 

a vrhaných stínů, mající impresionistický nádech. Důležitost stínu je patrná, na některých 

snímcích je výraznější než strom, který ho vrhá a tento leitmotiv vrženého stínu je patrný 

skrze celé Funkeho dílo. Funke se nejpozději 1922 seznámil s dalším výrazným fotografem, 

ačkoli více tradičním, Josefem Sudkem a jejich přátelství bylo velmi důležité, sdíleli mezi 

sebou řemeslné zkušenosti. Josef Sudek přivedl Funkeho roku 1924 do Fotoklubu Praha, ve 

kterém byli především zastánci purismu. Nedlouho poté byl však společně s Adolfem 

Schneebergerem a Sudkem z Fotoklubu vyloučeni kvůli netaktní kritice diktované Funkem 

a podepsané zbylými dvěma autory. Tato trojice pravděpodobně podala žádost o přijetí do 

Umělecké besedy kolem roku 1926, což byl prestižní spolek výtvarných umělců. To je velmi 

podstatný důkaz sebevědomí autorů, kteří přemýšleli o fotografii jako o rovnocenném médiu 

s rukodělnými uměleckými obory.32 Následující úryvek ze zmíněné žádosti je jasným 

důkazem takového postoje: „Jsme fotografové, jsme více než prostí fotografové, jsme 

piktorialisté a představitelé nejvyšší fotografické úrovně u nás dosud dosažené. Jakožto 

zastánci moderního fotografického názoru, oprošťujeme se od závislosti na bezživotném 

reprodukování skutečnosti. Fotografujeme naše vize, fotografujeme vše jako jiní, ale 

fotografujeme předměty námi zkomponované, námi zrežírované. Oprošťujeme se od vlivu 

fotomontáží a Manrayovštiny. Oba tyto směry jsou již padlé a zastaralé…“. (Dufek, 2013, 

str. 20) Autor kritizoval uznávaného Man Raye kvůli jeho fotogramům, které u nás velmi 

obdivoval například Karel Teige, a označil je za slepou cestu fotografie. Sám vytvořil hned 

 
31 Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí, s. 8-13 
32 Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí, s. 14-20 
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několik fotogramů, ale nikdy se nerozhodl je vystavit. Stín byl v jeho tvorbě zcela zásadní, 

avšak chtěl ho vyobrazit prostřednictvím fotoaparátů a využít tak jedinečnosti rysů tohoto 

média. 33 

Funke se poté věnoval salonním fotografiím, portrétům a také zátiším. Byl také fotografem 

děl Zdenka Rykla, jednoho z nejvýznamnějších českých vizuálních umělců, což mu 

umožnilo být svědkem Ryklova přechodu od fauvismu ke kubismu. Přicházející kubismus 

se najednou objevoval všude kolem, ale neexistuje žádné svědectví o tom, jak tento směr 

Funke vnímal. V té době vytvořil řadu zátiší, jedním z motivů byla Ryklova kubistická busta 

v kompozici s dvěma knihami na hřbetu nadepsanými „PICASSO“ a to vše na plátku revue 

Disk I., tedy podle Funkeho vlastních slov na „na čísle nejmodernějšího uměleckého listu“. 

Tímto vyjádřil vnitřní spojitost předmětů, kterou dokáže přečíst jen ten, kdo zná tyto 

symboly. Později se ve svých zátiších věnuje hmotě a její proměně pomocí světla, 

fotografuje zátiší skleněných lahví, odhmotňování předmětů světlem a stínem, překračuje 

hranici předmětnosti a místy snímky posouvá do bezpředmětných. Takové fotografie mohou 

být označeny jako geometrická abstrakce, ale také mohou být ukázkovým příkladem 

purismu. 34 

V rámci svého purismu odmítal ušlechtilé tisky a také fotomontáže, které označil za 

nefotografický postup. Považoval se za „ryzího“ fotografa a takové označení chtěl také 

naplnit. Svými věcnými fotografiemi se dostává do hloubek vedoucích k jednoduchosti, 

která jednoduše vypadá, ale ve skutečnosti je výsledkem dlouhé práce a cesty třízení, 

objevování nových cest a způsobů. Funke je objevitelem tzv. fotogenismus, později tedy 

fotogenie, jejíž konceptem je postihnout fotografií to, co nelze jiným médiem lépe 

postihnout. Doslova se tento pojem dá přeložit jako zrozený světlem, světelného původu. 35 

Funkeho zátiší se skutečně postupem času odhmotňovalo stále více, postupoval v něm od 

figurativního ke zcela nefigurativnímu zátiší. Kolem roku 1923 vznikají zátiší, na kterých 

jsou pouze stíny předmětů, které však sami o sobě stojí zcela mimo obraz (lahve od 

chemikálií, nůžky, vidličky a dalších předměty). Tyto snímky patřili do jeho série Abstraktní 

 
33 BIRGUS, Vladimír. Jaromír Funke: avantgardní fotograf = avant-garde photographer = photographe 

d'avant-garde = Fotograf der Avantgarde. Praha: KANT, [2016], s. 4 
34 Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí, s. 28-29 
35 Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí, s. 27-32 



24 

 

foto, která byla vnímána jako snová, imaginativní, mnohdy až surrealistická, ale zároveň 

konstruktivistická. V této sérii byly významné také sklo a odrazy. Vyústění očišťování 

média fotografie na fotografické „stínohry“ je zcela logické. Zabývá se stínem také jako 

symbolem archetypu temného aspektu existence, kterým se zabýval C. G. Jung. Fotografii 

tedy tematizoval na světlo a stín, ve fotografiích se prolínají s geometrickými i organickými 

tvary.36 

Dalším tématem jeho tvorby byla tzv. fotografie shora, těchto děl však existuje jen několik. 

Jde o asambláže, které byly fotografovány shora, což bylo poměrně revoluční oproti 

klasickým zátiším fotografovaným zboku po vzoru malířských zátiší. To je jednoznačně 

další přínos Funkeho do oblasti moderní fotografie. A těchto přínosů bylo skutečně mnoho. 

Jeho význam pro fotografii lze srovnat s významem Františka Kupky pro malířství, je tedy 

zcela zásadním autorem moderní české fotografie.37 

 

 

 

  

 
36 Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí, s. 32-33 
37 Jaromír Funke: mezi konstrukcí a emocí, s. 34-49 
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7 Procesy ve fotokomoře 

7.1 Vybavení fotokomory pro černobílou fotografii 

Zařízení fotokomory je poměrně jednoduchá záležitost. Nejdůležitější podmínkou pro 

vytvoření domácí fotokomory je mít k dispozici místnost, která lze zatemnit tak, že do ní 

nebude pronikat opravdu žádné denní ani jiné světlo. Při nedostatečném zatemnění hrozí, že 

si buď osvítíme světlocitlivý materiál úplně a bude tak pro vyvolání fotografií nefunkční 

nebo se nám na vyvolaných fotografiích mohou objevit světlá, vybledlá místa. Proces ve 

fotokomoře se dělí na negativní a pozitivní, co se v každém procesu přesně odehrává popíšu 

v textu níže. Pro negativní proces je potřeba tzv. fotorukáv. Dále tank, někdy zvaný 

vývojnice. Do tanku s vloženým naexponovaným filmem se nalije roztok zvaný vývojka. 

Dalším potřebným roztokem je ustalovač a také tekoucí voda.38 Ke zvětšování fotografií, 

tedy pro pozitivní proces, je potřeba o něco více pomůcek. Základem je zvětšovací přístroj, 

fotografické papíry, červený filtr na zvětšovací přístroj, žárovka červené, žluté, nebo 

oranžové barvy časový spínač, 3 misky na roztoky, pinzety, vývojka, přerušovací lázeň a 

ustalovač. 39 

 

7.2 Negativní proces 

V tomto procesu se odehrává vyvolávání naexponovaného filmu. První pomůckou je 

fotorukáv, tedy ochranný světlo-nepropustný obal sloužící k manipulaci s fotomateriálem. 

Další je tank pro vyvolání černobílého filmu. Jde o světlotěsnou nádobu s víkem, do které 

se vloží film navinutý na cívku. Kromě prvního kroku, navinutí filmu do tanku, celý proces 

probíhá na denním světle. Film se do tanku může navíjet i v zatemněné místnosti, ale 

s fotorukávem je to o něco praktičtější. Do takto připraveného tanku se nalije vývojka 

naředěná destilovanou vodou. Ta slouží ke zviditelnění latentního, tj. skrytého obrazu. V této 

speciální lázni jsou obsaženy chemikálie, které působí na bromid stříbrný stejně jako světlo, 

vylučují z něj kovové stříbro. Působí rychleji na krystalky, které byly osvíceny světlem a 

 
38TOMÁŠEK, Zdeněk. Fotografujeme na černobílý film. Praha: Merkur, 1977, s. 71-72 (dále Fotografujeme 

na černobílý film) 
39 KREJČÍ, Vítězslav. Osvětlení temné komory při práci s černobílými fotopapíry FOMA [online]. In: . 12. 12. 

2012, s. 1 
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obsahují tedy dostatečný počet atomů stříbra, zatímco na krystalky osvícené velmi málo, 

nebo vůbec, působí velmi pomalu. Následně se obraz zesílí a zviditelní. Vývojku je nutné 

uchovávat v nádobě s dokonalým těsněním, jinak se velmi rychle kazí působením vzduchu, 

světla i tepla.40 

Je důležité také sledovat teplotu roztoků, teplota takto zředěné vývojky musí být mezi 17° C 

– 23° C. Aby se film vyvolal rovnoměrně, je potřeba s tekutinou v tanku neustále míchat, 

alespoň v první minutě po ponoření.41 Časy potřebné k vyvolání jsou zde odlišné podle 

druhu vývojky a filmu. Poté přichází na řadu přerušovací lázeň, kterou vlijeme do tanku a 

minutu intenzivně mícháme a překlápíme ze stejného důvodu jako u vývojky, aby se 

vyvolávání obrazu přerušilo všude rovnoměrně. Přerušovací lázeň ukončuje působení 

vývojky a zabraňuje přílišnému zčernání vyvolaného filmu. Nejčastěji se používá 2 - 3% 

vodný roztok kyseliny octové, 3 - 4% vodný roztok kyseliny citrónové, nebo koupíme 

v obchodě již namíchaný roztok.42 Následovně přichází na řadu ustalování. Roztokem 

ustalovače slouží k fixaci obrazu zviditelněného vývojkou. Lze jej zakoupit také již 

namíchaný. Funguje na principu odstranění všech nežádoucích látek z filmu proto, aby se 

dále nevyvíjel a nečernal. Následuje praní v čisté vodě a sušení filmu. 

 

7.3 Pozitivní proces 

V momentě, kdy máme usušený vyvolaný film následuje zvětšování fotografií na fotopapíry, 

tedy pozitivní proces. Z negativního filmu můžeme vytvořit libovolný počet pozitivů. 

Fotopapír je opatřen podobnou citlivou vrstvou jako film a po expozici ve zvětšovacím 

přístroji se již popsaným postupem vyvolá, ustálí, vypere a usuší. Pro takový obraz je užívá 

název zvětšenina, protože je větší než negativní obraz na filmu. Tento proces je velmi 

důležitý a také může být tvůrčí. V tomto momentě můžeme ovlivnit jakou hloubku bude 

snímek mít, je možné také odstranit nedostatky způsobené při exponování snímku ve 

fotoaparátu, udáváme kompozici a je také možný ořez obrazu. V podstatě se snímek nemusí 

vůbec podobat tomu původnímu. 

 
40 Fotografujeme na černobílý film, s. 70-71 
41 Fotografujeme na černobílý film, s. 76 
42DVOŘÁK, Milan. Vyvolávání ČB filmů (negativní proces) [online]. 
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Pozitivní proces se celý odehrává ve fotokomoře za speciálního osvětlení. To se odvíjí od 

druhu fotografických papírů, které také potřebujeme (pro vyvolání fotografií klasickým 

procesem). Nejčastěji se využívá světlo červené, které má však drobnou nevýhodu, že 

zkresluje vnímání černých a šedých tónů lidským okem. Stupně šedi se nám mohou zdát již 

černé, ale na denním světle zjistíme, že černá barva není dostatečně prohloubena vývojkou. 

Často se tedy stává, že lázeň přerušíme dřív, než je obraz skutečně dostatečně vyvinutý.  Dále 

se využívají světla rubínové barvy, tmavě olivové, žlutozelené, či oranžové. K běžnému 

vyvolávání nám však postačí ono červené světlo, které lze zároveň použít na většinu 

černobílých fotografických papírů. 43 

Ke zvětšení fotografií potřebujeme zvětšovací přístroj. Jde o optickou soustavu, která nám 

umožní zvětšit negativní obraz na citlivý materiál.44 Citlivým materiálem je nejčastěji 

fotografický papír, který je opatřený citlivou vrstvou. Kromě drobností, které najdeme doma, 

jako jsou nůžky, kolíčky na prádlo, voda, zbývá jen pár speciálních pomůcek. Mezi ty patří 

roztoky vývojky, přerušovací lázně a ustalovače.  Přerušovací lázeň a ustalovač jsou stejné 

jako v negativním procesu. Vývojka je však speciální pro pozitivní proces. Má však stejný 

účel jako v negativním procesu – zviditelní latentní obraz. Tentokrát se tyto roztoky rozlijí 

do tří misek, jejichž velikost volíme podle formátu fotopapíru, na který chceme zvětšovat.  

Proces začíná založením vyvolaného filmu do zvětšovacího přístroje. Pro zkoušku zaostření 

snímku použijeme červený filtr. Zde si podle odstupňované expozice vyzkoušíme správnou 

dobu k exponování snímků. To se určí zkouškou na proužek papíru. Je dobré stupňovat 

expoziční čas na časovači po 2 sekundách. Fotopapír po zaostření umístíme na určenou 

plochu pod zvětšovacím přístrojem. Spustíme zvětšovací přístroj a necháme papír čtyřikrát 

v odlišných intervalech osvítit tak, že vždy část fotografie zastíníme a necháme osvítit pouze 

tenký pruh fotografie. Fotografie je tak rozdělena čtyřmi pruhy, které ukazují výsledky 

určitých dob osvitu, mezi kterými nakonec vybereme tu vyhovující. Takto naexponovaný 

zkušební papír vyvoláme tak, jako všechny následující fotografie. Po uplynutí doby osvitu 

ponoříme papír do vývojky, kterou neustále pohybujeme, aby se dostala rovnoměrně po celé 

ploše. Pokud tento pohyb vynecháme, mohou nám zůstat některá místa fotografií 

 
43 KREJČÍ, Vítězslav. Osvětlení temné komory při práci s černobílými fotopapíry FOMA [online]. In: . 12. 12. 

2012, s. 1 
44 Fotografujeme na černobílý film, s. 85 
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nevyvolaná, některá příliš zčernalá. Po uplynutí času vyvolávání necháme papír okapat a 

přesuneme ho do přerušovací lázně. K manipulaci s fotopapíry během procesu je dobré 

používat zmíněné kleště. Po nějaké době, zhruba dvou minutách, se přemístí do ustalovače. 

Důležitým momentem je vyprání fotografií, po zhruba 5 minutách v ustalovači přesuneme 

zvětšeninu do nádoby se studenou vodou, kde je až do konce procesu vyvolávání. Poté 

hromadně fotografie omyjeme pod tekoucí vodou, aby nezežloutly a necháme je pověšené 

úplně uschnout, alespoň jeden den. Takto postupujeme s každou fotografií. 
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8 Experimenty v oblasti analogové fotografie 

8.1 Fotografická emulze 

Fotografických papírů je v dnešní době poměrně široká škála a dělí se hned podle několika 

parametrů. Nicméně stále ke zhotovení fotografie nabízí pouze plochý, geometricky 

ohraničený formát obrazu, ve kterém není příliš prostoru pro tvořivost či představivost - 

tvrdě rámuje obraz do klasického modelu 2D fotografie. Proto je velmi zajímavé použití 

fotografické emulze. Fotografická emulze je zjednodušeně světlocitlivá vrstva, kterou lze 

nanést na různé materiály (kov, dřevo, textil, kámen, kůže…) a tím dokáže z téměř 

jakéhokoliv předmětu vytvořit světlocitlivý materiál, na který lze exponovat fotografii a 

klasickým pozitivním procesem ji vyvolat a ustálit. Jde tedy o významné rozšíření média 

fotografie, jejíž konečná podoba je při správném použití omezena pouze vlastní 

představivostí autora. Podmínkou pro správné použití je materiál, který nebude chemicky 

aktivní, aby nedošlo k nežádoucí reakci ve spojení s fotografickou emulzí. Další podmínkou 

je dobrá smáčivost povrchu, avšak při nedostatku smáčivosti lze povrch upravit preparačním 

roztokem, například vrstvou želatiny, která se využívá i pro souvislost obrazu na členitých 

površích. Emulzi je potřeba zahřát na určitou teplotu, poté jí nanést na daný povrch co 

nejvíce rovnoměrně tak, aby vznikla souvislá a na všech místech stejně tenká vrstva. Poté se 

emulze nechá několik dní zaschnout v úplné tmě, neboť je již sama o sobě světlocitlivým 

materiálem. Dále s takto ošetřeným předmětem zacházíme stejně jako například s 

fotografickým papírem při zvětšování negativu. S touto technikou ve spojení s textilem mám 

v plánu experimentovat v praktické části své bakalářské práce. 

8.2 Fotogramy 

Fotogram je jednou z nejstarších fotografických technik.45 Je velmi působivá a poměrně 

jednoduchá na zhotovení, v podstatě se totiž jedná o fotografii bez fotoaparátu. Principem 

této techniky je stín vytvořený předmětem položeným na fotografický papír. Zde je prostor 

pro kreativitu, protože předměty mohou být průhledné, průsvitné, či neprůsvitné. Takovým 

 
45 ŠIMEK, Jaroslav. Zvláštní fotografické postupy. 2., přeprac. vyd. Praha: Práce, 1980, s. 7 (dále Zvláštní 

fotografické postupy) 
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předmětem může být v podstatě cokoliv, od přírodnin, zbytků materiálů, po domácí potřeby 

a různé látky. Je velmi zajímavé používat právě předměty s různou propustností světla.  

Celý proces opět probíhá ve fotokomoře, či jiné zcela zatemněné místnosti pouze za 

ochranného červeného světla. Předměty kompozičně rozložíme na fotografický papír a 

můžeme je také zatížit sklem, aby jejich obraz byl co nejzřetelnější, ale není to podmínkou. 

Dále už je proces stejný jako při zvětšování fotografie z negativu. Předměty osvítíme a dále 

vyvoláme stejně jako normální fotografii – pozitivním procesem. Vznikají tak kontrastní 

fotografie, na kterých jsou bílé plochy vytvořené zakrytím papíru předměty, ať už 

částečným, obrys bude tedy více rozptýlený, měkčí, nebo úplným, kde vznikne opravdu bílá 

plocha. Záleží na propustnosti světla látkou, či předmětem kladeným na fotografický papír. 

Zajímavé může být i zachycení pohybu komponovaných předmětů. 

Využití fotogramů bývalo na školách považováno za výborný nástroj k procvičení 

kompozičního řešení ploch, fantazie a imaginace. 46 

 

8.2.1 Man Ray - rayogramy 

Fotogramy se někdy označují také za tzv. rayogramy, toto označení odkazuje na autora, který 

je svými fotogramy asi nejznámější na celém světě, ačkoliv nebyl první, kdo s nimi 

experimentoval. Jedná se o amerického umělce Mana Raye, který byl představitelem 

umělecké avantgardy 20. století. Jeho pole působnosti v umění bylo velmi široké, byl 

fotografem, malířem, tvořil plastiky i vlastní filmy. Především ale ve své tvorbě velmi 

experimentoval, což ho dovedlo k abstraktní fotografii.  

Oproštěním se od fotoaparátu při tvorbě fotogramů dal Man Ray fotografiím novou podstatu. 

Jsou samostatně stojící, vytrženy z kontextu fotografie v bezprostředním spojení 

s fotoaparátem.47 Pracuje v podstatě pouze se světlocitlivou vrstvou materiálu, světlem, 

tmou a předměty kladenými mezi materiál a světlo. Vznikají tak skutečně snové, abstraktní 

obrazce ve světlých liniích a plochách, nebo autor používá předměty z běžného života, které 

spolu nesouvisejí a skládá je do zajímavých kompozic, ačkoliv někdy mohou působit zcela 

 
46 Fotografujeme na černobílý film, s. 103 
47 MRKVIČKA, Otakar. Fotografie jako nové umění. Přítomnost. Národní 9, 110 00 Praha 1, 29. 4. 1926n. l., 

s. 251-252 
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nahodile, fungují. V některých rayogramech používá lidský element, jako by vstupoval do 

procesu, kterému jsme při běžném vyvolávání fotografií, pouze svědkem s minimálními 

technickými zásahy. Vše bývá jinak v tomto procesu předurčeno, abychom dosáhli 

„správného“ výsledku. Jako by chtěl zanechat stopu, otisk sebe samého, objevují se na 

některých snímcích „otisky“ rukou. Zároveň jsou tajemné, autor využívá perspektivy a tvoří 

tak plasticitu fotografií, je to ponor do nového světa, ve kterém se Man Ray nebojí 

experimentovat. To dokládá jeho věta: „.. je třeba se dívat, jak pracuje světlo… Usednu před 

citlivý papír a přemýšlím“ (Mrázková, 1989, s.115). Právě ono přemýšlení je důkazem jeho 

otevřené mysli, aktivity bez obyčejného přejímání již známého. Často se také objevuje práce 

s geometrickými tvary. Jeho tvorba působí velmi intuitivně, křehce a má nezaměnitelnou 

atmosféru. 

 

8.2.2 Jaroslav Rössler 

Dalším známým autorem experimentujícím na poli fotografie, tentokrát českého původu, je 

Jaroslav Rössler. Byl představitelem české avantgardy a členem uměleckého uskupení 

Devětsil. Tento autor byl Man Rayovým současníkem, společně s Christianem Schadem a 

maďarským umělcem László Moholy-Nagym. Všichni zmínění alespoň část své tvorby 

věnovali fotogramům, Rössler se jimi zabýval ve své tvorbě zejména mezi 20. a 30. lety 20. 

století. Rösslerův projev byl jedinečný a bývá označován za autora světelných básní. Jeho 

světelné snímky vznikaly pomocí zdrojů světla, kterými pohyboval nad světlocitlivým 

materiálem, nebo také technikou několikanásobného osvitu. Jeho dílo je hodně logické, 

protože byl fascinován kubismem, a tak je stopa kubismu cítit skrze jeho tvorbu. Snímky ze 

zmíněného období, kdy tvořil fotogramy, jsou minimalistické, lineární a organické. 48 

Byl také podobně jako Man Ray experimentátorem a jeho existenciální snímky si hrají se 

siluetami, různými světelnými kompozicemi a také překrýváním transparentních snímků 

přes sebe, čímž dává fotografiím zvláštní hloubku. 

  

 
48RÖSSLER, Jaroslav. Jaroslav Rössler: abstraktní fotografie. [Ostrava]: Fotografická galerie Fiducia, 2007, 

s. 44 



32 

 

8.3 Sabatierův efekt 

Tato historická fotografická technika vznikla v šedesátých letech minulého století a jejím 

autorem je Armand Sabatier. Princip techniky spočívá v tom, že při vyvolávání fotografie 

dochází k dodatečnému osvitu bílým světlem, čímž vznikají bílé linie na černém pozadí. 

Tento efekt lze na fotografiích vytvořit buď částečně, na určitých místech, nebo lze vytvořit 

úplný Sabatierův efekt, ale jedině za podmínky vysokého kontrastu, tedy v případě, že má 

fotografie jen dvě tonality – černou a bílou. To zajistíme tak, že už od počátku, tedy 

komponováním a expozicí daného snímku, předlohu vhodně kontrastně osvětlíme a poté je 

snímána na negativní film, který má menší citlivost. Tato technika bývá využívána v mnoha 

odvětvích, například pro šablony písem k sítotisku, v astrofotografii dříve sloužila k 

proměřování délky ocasů komet, nebo také v technické fotografii pro přípravu výkresů 

strojových částí. Ve výtvarném umění má tento efekt využití pro potlačení reality, vytržení 

z kontextu, či umístění do jiného kontextu. 49 Úplný efekt působí téměř jako kresba, na 

fotografii jsou pouze bílé linie na černém pozadí, překopírováním bylo možné získat 

obrácenou tonalitu, tedy černé linie na bílém pozadí. Efekt je působivý v portrétní fotografii, 

v krajinách, ve fotografiích zátiší, či aktů. Tato technika se často kombinuje s dalšími. 50  

Efekt se dá uskutečnit mokrou, nebo polosuchou cestou, z nichž první je o něco 

komplikovanější a vyžaduje kontrastní papíry.Polosuchý proces probíhá tak, že se nejprve 

vloží fotografický papír do vývojky speciálního typu, poté papír usušíme. Dalším krokem je 

umístit suchý papír do zvětšovacího rámu, kde na něj promítneme negativ, přičemž doba 

osvitu by neměla překročit 20 až 30 sekund. Tento postup a hodnoty jsou úplně stejné jako 

při klasickém pozitivním procesu, je tedy potřeba úplně stejně provést zkoušku na optimální 

dobu osvitu pro zvětšování negativu, ale navíc také zkoušku na optimální dobu osvitu bílým 

světlem. Dobu osvitu pro zvětšování měříme tak, že kryjeme fotografický papír kartonem 

postupně tak, aby byl osvětlen vždy pouze proužek fotografie a doba osvitu se postupně 

prodlužuje, dílčí doba musí být však stejná. Poté, také za stejně dlouhých dílčích dob osvitu, 

osvítíme fotografický papír bílým světlem, karton však posouváme v protichůdném směru, 

tedy tak, aby vznikla šachovnice. 51 

 
49 Zvláštní fotografické postupy, s. 21 
50 Zvláštní fotografické postupy, s. 30 
51 Zvláštní fotografické postupy, s. 26-27 
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8.4 Ušlechtilé fotografické tisky 

Označení ušlechtilé tisky, jak už napovídá množné číslo, je soubor technik v jejichž základě 

se používají chromované klihoviny a jsou založené na koloidních látkách, které bývají 

organického původu, například želatina nebo arabská guma. Tyto koloidní látky se napojují 

roztokem dvojchromanových solí. Důležitým člověkem v rozvoji této techniky byl Mungo 

Ponton, který objevil citlivost dvojchromanových solí na světlo, a to poté prakticky využil v 

roce 1852 W. H. Fox Talbot, který je autorem prvních patentů na fotografické postupy s 

chromovanou želatinou. Principem je využití právě světlocitlivosti dvojchromanových solí 

a poté se želatina utvrzuje právě produkty vzniklými rozkladem těchto solí pomocí světla. 

Formálně má poté snímek jemný reliéf, což způsobuje nabobtnání neutvrzelé želatiny ve 

studené vodě, nebo po vymytí želatiny v teplé vodě. Toto byl technický princip pro mnoho 

technik, ale jednalo se také o jiné principy, které se také označovali jako ušlechtilé tisky. 

Podobné vlastnosti jako u želatiny se objevily u chromované arabské gumy. Jejím 

osvětlením ztvrdne, přesněji ztrácí schopnost přijímat vodu.52  

Zjednodušeně lze tedy říct, že u obou látek – želatiny, nebo arabské gumy – dochází k jejich 

utvrzování světlem, což způsobuje, že již dále nepřijímají vodu a nebobtnají. Místa, která 

nejsou osvětlena, jsou ve vodě stále rozpustné a vyvoláním se vymyjí. V závislosti na 

barvení buď osvětlených (utvrzelých), či neosvětlených (neutvrzelých) částí a také na tom, 

jestli se barvení provádí jen na povrchu, nebo v celé vrstvě chromovaného koloidu, se 

ušlechtilé tisky v užším slova dělí podle těchto parametrů. Mezi ně patří olejotisk, gumotisk, 

bromolejotisk, uhlotisk a carbro. V širším pojetí mezi ně patří také pastelový tisk, autopastel, 

akvarelový tisk, resinotypie, kyanotypie a diazotypie a také platinotypie. 

 
52 SCHEUFLER, Pavel. Historické fotografické techniky. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní 

kulturu, 1993, s. 31 (dále Historické fotografické techniky) 
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Takto zhotovené tisky měly především výraznou nezaměnitelnou atmosféru a náladu. 

Dovolovaly autorům velkou tvárnost obrazu, následným barvením se získávaly polotónové 

fotografie.53 

8.5 Fokalk 

Tato technika patří k dalším z experimentů prováděných v analogové fotografii a její vznik 

je důsledkem druhé vlny českého surrealismu ve 40. letech 20. století. Princip fokalku 

spočívá v zahřátí již proměněné želatiny (např. chemikálií, ohněm, atp.) na fotografické 

desce. Název této techniky se odvozuje od dekalku, což je technika obtiskování kvašových 

skvrn, a právě fokalk pojmenoval v této oblasti významný experimentátor Miloš Koreček, 

který ho někdy sám nazývá fotografickým dekalkem. Byl autorem mnoha fokalků a tento 

postup poprvé objevil roku 1944. Pomocí takto upravené vrstvy želatiny vznikaly abstraktní 

velmi detailní struktury nesoucí možnost úplně nové interpretace ve výběru detailu a jeho 

zaměření zvětšovacím přístrojem. Otevírá se zde zcela nový prostor, který balancuje na 

pomezí mikrosvěta s makrosvětem, což je výsledkem podstatné vlastnosti této techniky, a 

tou je jakási neurčitost měřítka. Tato neurčitost nám umožňuje hned několik pohledů na 

výsledné snímky, skutečně mají několik rozměrů zároveň. Detaily struktur, které touto 

metodou vznikají, evokují v autorovi významy, se kterými poté strukturu sémanticky propojí 

a takto definovaný a osobitě ohraničený obraz přenáší do představivosti diváka pomocí 

pojmenování obrazu. Korečkovu tvorbu lze rozdělit do dvou hlavních proudů, na fokalky, 

které samy o sobě ve svém zaměření evokují obrazy fantazijních krajin, zvířat a obrazců, 

tedy již někdy spatřených, či spjatých s jistou zkušeností diváka, avšak na straně druhé stojí 

samostatné a významově otevřené snímky nesoucí svůj abstraktní význam pomocí struktur. 

Mnoho fokalků vznikalo v umělecké skupině Ra, jejíž součástí byl i samotný Koreček. 

Vývoj této techniky však pokračuje až do 70. let, kdy se k ní Koreček vrací a objevuje ji 

stále hlouběji. Častým jevem bylo propojení této techniky s kosmologickými tématy, která 

byla právě aktuální, připodobnění organičnosti a biologických procesů, které nejsou pouhým 

okem viditelné. Bylo to aktuální téma – dostat se pod povrch věcí, do hloubky. Koreček tuto 

techniku neustále rozšiřoval svou hravostí a touhou objevit složitější a celistvější struktury 

a řády. Tak se k ní přidaly například škrábání a rytí, či pokusy s kontaktními deskami. Jeho 

 
53 Historické fotografické techniky, s. 32 
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smyslem v tvorbě byla jednoznačně hra, experimenty a jisté napětí pramenící z 

nepředvídatelnosti výsledných obrazů. Těm poté přiřadil význam, kterým do té doby takto 

vzniklé struktury nebyly zatíženy. 54 

 

  

 
54Jiří Valoch. Fotografie a fokalky: Miloš Koreček. Brno: Dům umění města Brna, 1984. 
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Pedagogická část 

9 Možnosti využití fotografie ve výtvarné výchově 

V teoretické části své bakalářské práce jsem představila vývoj fotografie od úplných počátků 

zkoumání světlocitlivých materiálů, její složitý přerod v uznávané umělecké médium až po 

různé fotografické techniky, z nichž některé lze označit jako pomezí fotografie a grafiky. 

Také v těchto technikách spatřuji velmi tenkou hranici fotografie, je velmi tvárná a má 

bohatý potenciál. Zaměřila jsem se především na analogovou fotografii, protože ji vnímám 

jako základ fotografie a myslím, že v pojetí výtvarné výchovy je i přes dostupnost a 

jednoduché ovládání nástrojů pro digitální fotografii velmi podstatné poukázat právě na 

fotografii analogovou. A to především pro pochopení fotografické podstaty, od které jsme 

v dnešní době odtrženi digitalizací a neustálým vývojem nových technologií, které se 

konstantně zlepšují. Zároveň analogová fotografie v současné době prochází jakýmsi 

obrozením. Dochází k tomu napříč různými skupinami a vrstvami lidí. Je lákavá nejspíše 

pro svou jedinečnou atmosféru, nedokonalost obrazu, zrno a také jedinečností fotografií, 

které musí člověk nejprve pečlivě promyslet, i kvůli omezenému počtu 36 nebo 24 snímků 

podle typu fotografického filmu. Tento návrat k analogu probíhá však ještě druhou, o dost 

jednodušší cestou. Jedná se o různé aplikace a filtry v mobilních telefonech, které na 

digitálně vyfocenou fotografii aplikují „závoj“ analogové fotografie. Tímto způsobem lze 

napodobit snímky například z camery obscury pomocí vinětace, tedy ztmavením okrajů, 

dále existují různé filtry napodobující chyby vzniklé částečným osvícením filmu, do 

fotografií se pro zajímavější strukturu obraz přidává šum, který se paradoxně v analogové 

fotografii snažíme spíše potlačit. Jde o nacházení jednodušší cesty k vytouženému výsledku 

a tento postup nevnímám nutně jako špatný, či méně hodnotný. Naopak poskytuje větší 

srozumitelnost a přístupnost, jistě se zdaleka nevyrovná prožitku z tvorby analogových 

fotografií, ale může být užitečným nástrojem pro vysvětlení analogových technik dětem, 

kterým analogová fotografie nic neříká. Na tomto současném fenoménu lze zpětným 

procesem, tedy od současnosti až po vznik fotografického přístroje, ukázat, jak analogové 

fotografické techniky fungují.   

Rozhodla jsem se při návrhu aktivit využít jak analogové fotografie, tak zmíněných aplikací 

a filtrů. Procesy ve fotokomoře jsou velmi tajuplné a atraktivní pro práci s dětmi, pro něž 
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postupné vynořování obrazu v chemických lázních může být opravdu jedinečným zážitkem. 

Aktivity navrhuji s předpokladem možnosti přístupu do vybavené fotokomory, ačkoliv si 

uvědomuji, že to je poměrně složité, a ne vždy a na všech místech realizovatelné.  

9.1 Návrh aktivit 

Pro návrh první vzdělávací aktivitu jsem si vybrala techniku fotogramu, jejíž definice, 

postupy a princip je osvětlen v teoretické části mé bakalářské práce. Tuto techniku jsem 

zvolila proto, že je velmi tvárná, umožňuje žákům přímo zasáhnout do fotografie podle jejich 

vlastní fantazie. Může mít abstraktní, či zcela specifickou formu. Zároveň je v temné komoře 

poměrně snadno realizovatelná (za předpokladu vybavené fotokomory), jelikož k ní není 

potřeba víc, než základní vybavení fotokomory a chemické roztoky pro pozitivní proces. Pro 

komponování samotného fotogramu nám totiž mohou sloužit jakékoliv materiály, které jsou 

v různých kompozicích kladeny na fotografické papíry. Zároveň se zde dá pracovat i 

s pohybem věcí, trajektoriemi, fázováním pohybu. Při kompozici na velké formáty 

fotografických papírů lze provést také skupinové projekty, ve kterých každý žák „složí“ 

nějaký element výsledného společného fotogramu. Fotogram má také prožitkový charakter, 

při kterém se žáci ocitnou ve zcela specifické situaci. Žák se dostává do fyzického kontaktu 

s fotografií, což je v dnešní praxi již poměrně nestandartní, jelikož zcela přirozeně se do 

popředí dostávají současné technologie a jejich nepopiratelně široké využití.  

Jedním z cílů této aktivity je pro mě rozšíření představy o fotografii, rozbití běžného vnímání 

tohoto média jako pouhého zaznamenání tisíce okamžiků, kdy v tomto modelu vznikají 

masy fotografií bez výpovědních hodnot, jsou pouhým odrazem světa reálného. Vytržení 

fotografie z dnešního konceptu vnímání tohoto média jako všudypřítomného, extrémně 

dostupného nástroje pro záznam okamžiku, zastavení času. To je nesporná kvalita fotografie, 

ale při takto omezeném nazírání na ni se stáváme zcela pasivní a fotografie se navrací do 

svých prvopočátků – pouze odráží a zachycuje skutečný svět, vznikají spousty fotografií 

každý den a jejich kvalita či význam je sporný. Dalším záměrem je ukázat možnosti 

fotografie a také možnosti samotných žáků, kteří mají v moci právě tento zásah do 

fotografie, mohou ji pomocí fotogramu vytvořit od základů, a to bez použití fotoaparátu.  

Druhou technikou, kterou chci při návrhu aktivit použít je strukáž. I tato technika je popsána 

v jedné z přechozích kapitol. Je to technika na pomezí grafiky a fotografie. Výhodou této 
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techniky je, že její podstatná část se odehrává při běžném osvětlení. Tyto fotografické 

techniky lze mezi sebou poměrně snadno kombinovat, zvláště pak fotogram a strukáž. 

Technika strukáže je zajímavá tím, že v podstatě vyvíjíme fotografický papír pouze na těch 

místech, které pomalujeme. Intenzita zčernání tahů zaleží na době, po kterou necháme 

ustalovač či vývojku působit. Lze také dosáhnout různé ostrosti kontur, například krátkým 

smočením papíru do vody budou kontury jemnější. S vytvořeným obrazem se poté 

manipuluje jako se zvětšeninou fotografie, tedy proběhne klasický pozitivní proces. Poté je 

možný ještě další zásah do vzniklé strukáže, například barvením částí, vyškrabáváním do 

vrchní vrstvy a podobě.  

9.1.1 Aktivita č. 1 – Fotogram 

Zadání úkolu: Fotogram, téma: moje vlastní snové/pohádkové zvíře 

Cíl úkolu: Žáci vytvoří své vlastní snové či pohádkové zvíře pomocí komponování různých 

předmětů na fotografický papír. Seznámit žáky s technikou fotogramu a jejími možnostmi. 

Představit pozitivní proces vyvolávání fotografií.  

Otázky: Jak si představuješ své vlastní pohádkové zvíře? Má tvé zvíře nějakou magickou 

vlastnost? Měl/a si někdy ve snu nereálné zvíře? Pokud ano, vytvoř ho pomocí techniky 

fotogramu a popiš. 

Potřebný čas: jedna vyučovací hodina – 45 minut 

Potřebné materiály: černobílé fotografické papíry, vybavení fotokomory (fotomisky, 

pinzety, ochranné osvětlení, roztoky vývojky, přerušovací lázně a ustalovače, zdroj světla), 

voda, předměty různých velikostí a vlastností (průsvitné, průhledné, neprůhledné), 

přírodniny, potraviny (cukr, rýže..), provázky, zbytky látek, možné je také použít výstřižky 

z papíru 

Průběh: Žákům představím princip techniky fotogramu a motivuji ukázkou děl významného 

fotografa Man Raye. Po představení techniky fotogramu si s žáky vyzkoušíme společně 

fotogram ve fotokomoře. Žáci z přinesených materiálů společně na jeden papír vytvoří 

náhodnou kompozici, spíše k ohledání a poznání techniky, ke zkoušce výsledku použitím 

různých materiálů. Zároveň fotogram poté společně vyvoláme klasickým pozitivním 

procesem, u kterého vysvětlím princip tohoto procesu. Po vyzkoušení fotogramu už žáci 
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přemýšlí nad vlastní kompozicí k sestavení svého snového či pohádkového zvířete. Po tomto 

kroku každý vytvoří svůj vlastní fotogram, který s mou pomocí vyvolá. 

Vzdělávací a výchovný cíl: Žáci jsou nuceni abstraktně přemýšlet a představovat si konečný 

výsledek své vlastní kompozice. Z přinesených předmětů po vyzkoušení fotogramu vyberou 

vhodné pro jejich vlastní zobrazení zvířete. Žák rozvíjí fantazii a kreativitu. Aktivita také 

vede k poznání a osvojení techniky fotogramu.   

Vyhodnocení: Žáci si navzájem představí svá vlastní zvířata, popíšou jejich části či magické 

vlastnosti, které jim přisuzují.  

9.1.2 Aktivita č. 2 – Strukáž 

Zadání: Strukáž, malba ustalovačem, téma: abstrakce 

Cíl úkolu: Žáci vytvoří malbu na černobílý fotografický papír pomocí ustalovače. Seznámení 

s technikou strukáže a jejími možnostmi. Technika malby, experiment s fotografickým 

papírem. Ukázka pozitivního procesu vyvolávání fotografií. 

Potřebný čas: jedna vyučovací hodina 

Potřebné materiály: fotografické papíry, vybavení fotokomory (fotomisky, pinzety, roztoky 

vývojky, přerušovací lázně a ustalovače, voda, štětce, předměty k obtisknutí, houbičky, 

předměty s různou strukturou 

Průběh: Připravíme si fotografické papíry a roztok ustalovače, kterým budou žáci malovat. 

Dále je nutné připravit vývojku, přerušovací lázeň a ustalovač pro pozitivní proces, nejlépe 

do fotomisek. Žáci si na připravené menší kousky fotografického papíru vyzkouší, jak 

technika funguje, mohou si vyzkoušet tahy, obtiskovat, či jinak nanášet ustalovač na 

testovací papír. Malba má velmi zajímavý výsledek je-li prováděna prsty, pokud s tím děti 

nemají problém. Dětem můžeme také nabídnout možnost polévání papíru ustalovačem, 

z čehož vznikají také jedinečné abstraktní obrazy. Malby se poté omyjí pod tekoucí vodou a 

vyvolají, zde je prostor pro vysvětlení pozitivního procesu ve fotografii. S hotovými a 

usušenými malbami lze dále pracovat, vzniklé obrazy mají specifický výraz a jsou velmi 

výrazné a dynamické. Lze je obarvovat, barvami dotvářet, či jinak zasahovat do vzniklého 

obrazu. 
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Vyhodnocení: Společné zhodnocení aktivity, co žáky bavilo, co při tvorbě abstraktní malby 

prožívaly.  

9.1.3 Aktivita č. 3 – digitální snímky zátiší po vzoru camery obscury 

Zadání: Fotografie mobilním telefonem, téma: zátiší 

Cíl úkolu: Fotografii zátiší pomocí mobilního telefonu následně žáci upraví tak, že vytvoří 

dojem snímku zhotoveného pomocí camery obscury. Převedení fotografie do černobílé, 

použití efektu vinětace, čímž docílí vykreslení fotografie ve středu a po okrajích dochází ke 

ztmavení. Na tomto jevu se žáci naučí, jaké snímky tvoří camera obscura a od čeho je tento 

populární efekt odvozen.  

Potřebný čas: jedna vyučovací hodina 

Potřebné materiály: mobilní telefon s fotoaparátem, sestavené zátiší 

Průběh: Na začátku hodiny představím žákům cameru obscuru a představím i názorné 

ukázky toho, jak snímky z camery obscury vypadají v porovnání se snímky napodobujícími 

tuto techniku. Ukážeme si možnosti, jak pracovat s digitální fotografií společně s efekty 

analogové fotografie. Žáci svými mobilními telefony vyfotografují připravené zátiší a ve 

vybraném programu snímek upraví tak, aby působil jako z camery obscury. Propojují tak 

digitální fotografii s analogovou, což vede k lepšímu pochopení již nepříliš známé 

analogové fotografie. V navazujících hodinách by bylo možné si společně cameru obscuru 

sestavit a více pochopit samotný princip exponování fotografie.  

Vyhodnocení: Žáci představí své fotografie, společně reflektujeme průběh a výsledek 

aktivity a případně hledáme řešení, jak fotografie ještě více posunout přidáním dalších 

efektů.  
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10 Vazba na Rámcový vzdělávací program pro základní školy 

V této části odkazuji na Rámcový vzdělávací program pro základní školy, ze kterého cituji 

očekávané výstupy a klíčové kompetence, vždy vyznačené kurzívou v textu.55 

10.1 Aktivita č. 1 – Fotogram 

Očekávané výstupy 

• „Žák uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je 

schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům“ 

Žáci si na konci navzájem představí svá zvířata, popíší znaky, které jsou pro jejich zvíře 

jedinečné, věnují se i charakteru zvířat a jejich schopnostem.  

• „Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové 

i prostorové tvorbě“ 

Žáci jsou schopni využít různé materiály k tvorbě, dokáží je uspořádat a sestavit z nich 

prostorovou kompozici pro vznik fotogramu.  

• „Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace“ 

Klíčové kompetence 

• Kompetence k učení 

o „Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti“ 

• Kompetence k řešení problémů 

o „Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 

aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje 

vlastní pokrok při zdolávání problémů“ 

• Kompetence komunikativní 

 
55 Vždy citováno z Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2021. 164 

s. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z WWW:< http://www.nuv.cz/file/4983/>. 
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o „Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje“  

o „Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 

potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi“ 

• Kompetence sociální a personální 

o „Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na 

vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v 

pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce“ 

o „Žák podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 

požádá“  

o „Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 

zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co 

si druzí lidé myslí, říkají a dělají“ 

• Kompetence občanské 

o „Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí“ 

o „Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 

aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit“ 

• Kompetence pracovní 

o „Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 

nové pracovní podmínky“ 

o „Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření“ 
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10.2 Aktivita č. 2 – strukáž 

Očekávané výstupy 

• „Žák při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

porovnává je na základě vztahů“ 

• „Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové 

i prostorové tvorbě“ 

• „Žák osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 

vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků 

svobodně volí a kombinuje prostředky“ 

Pomocí abstraktní malby mohou žáci vyjádřit intuitivně širokou škálu pocitů a prožitků.  

• „Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření“ 

• „Žák vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 

variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků“ 

Klíčové kompetence 

• Kompetence k učení 

o „Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě“ 

o „Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti“ 

• Kompetence k řešení problémů 

o „Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 

aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje 

vlastní pokrok při zdolávání problémů“ 

• Kompetence komunikativní 

o „Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu“ 
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o „Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje“ 

o „Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, 

přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k 

aktivnímu zapojení se do společenského dění“ 

• Kompetence sociální a personální 

o „Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 

zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co 

si druzí lidé myslí, říkají a dělají“ 

• Kompetence občanské 

o „Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých 

možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v 

situacích ohrožujících život a zdraví člověka“ 

o „Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 

aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit“ 

• Kompetence pracovní 

o „Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 

nové pracovní podmínky“ 

10.3 Aktivita č. 3 – digitální snímky zátiší po vzoru camery obscury 

Očekávané výstupy 

• „Žák vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 

variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků“ 

Žáci sami zpracovávají vlastní fotografie zátiší za použití mobilního telefonu a mobilních 

aplikací pro úpravu fotografií. Hledají vhodné řešení pro své vlastní fotografie zátiší.  
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• „Žák zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 

uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích –počítačová 

grafika, fotografie, video, animace“ 

• „Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření“ 

• „Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků“ 

Žák je schopen zareagovat na ukázky fotografií z camery obscury, po jejich vzoru je schopen 

vytvořit fotografie s podobným efektem a chápe historické souvislosti na pozadí.  

Klíčové kompetence 

• Kompetence k učení 

o „Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě“ 

o „Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 

souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, 

přírodní, společenské a kulturní jevy“ 

o „Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti“ 

• Kompetence k řešení problémů 

o „Žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 

problémů logické, matematické a empirické postupy“ 

• Kompetence komunikativní 

o „Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 

reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje“ 

• Kompetence sociální a personální 

o „Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
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zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co 

si druzí lidé myslí, říkají a dělají“ 

• Kompetence občanské 

o „Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 

aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit“ 

• Kompetence pracovní 

o „Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 

nové pracovní podmínky“ 

• Kompetence digitální 

o „Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je 

při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně 

rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít 

o „Žák vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje 

se za pomoci digitálních prostředků“ 

o „Žák chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, 

seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a 

reflektuje rizika jejich využívání“ 

Žáci si uvědomují nahrazení analogové fotografie digitální, vnímají současné možnosti 

přiblížení se analogové fotografii, zároveň jsou si však vědomi, že vychází ze zcela jiného 

principu než fotografie digitální. 

 

 

 

 

 



47 

 

Praktická část 

11 Experimenty ve fotokomoře 

Pro praktickou část své bakalářské práce jsem si vybrala experimentování s fotografickou 

emulzí. Princip této metody jsem popsala v jedné z předchozích kapitol. Jako materiál pro 

nanášení fotoemulze jsem si zvolila tenké bavlněné plátno, které jsem rozřezala na 

fotografický formát 15 x 21 cm. Tato technika pro mě byla naprosto nová a velmi 

experimentální, vzhledem k tomu, že se emulze využívá typicky na dřevo a sklo, nebo jiné 

ne příliš savé materiály. Informací, jak zacházet s emulzí ve spojení s látkou, jsem příliš 

nenašla, takže jsem musela postupovat podle dostupných, avšak zcela obecných informací, 

jak zacházet se samotnou emulzí a zbytek procesu byl poměrně intuitivní. Při pátrání po 

postupu kombinace emulze s bavlnou jsem byla od tohoto výběru podkladu odborníky spíše 

odrazována. Nicméně podstatou mé bakalářské práce, a především její praktické části bylo 

experimentování, proto jsem se nerozhodla pro běžněji (společně s emulzí) využívané 

materiály, mým cílem bylo zkusit něco nejistého a objevit něco nového.  

Námětem této série bavlněných fotografií bylo ženské tělo, a to zejména proto, že zvolená 

bavlna je velmi jemný a křehký materiál, zároveň prostý a čistý bez příliš výrazné struktury. 

Fotografická emulze podklad proměnila v ještě křehčí materiál, došlo ke zvlnění látky při 

sušení emulze, což ve spojení s ženským tělem vyvolává pocit jakéhosi zhmotnění fotografie 

a přidává jí organičnost a další rozměr. Zhmotnění zejména v porovnání s klasickou 

fotografií zhotovenou na fotografický papír, která je dokonale plochá a hladká. Další 

zajímavou vlastností podkladu je průsvitnost, která dodává konečným fotografiím lehkost. 

Prvním krokem bylo nafocení celé série. Dalším vyvolání filmu a poté už jsem přešla 

k nanášení emulze na látku. Na celém procesu bylo zvláštní, že jsem do poslední chvíle 

(chvíle, kdy jsem začala zvětšovat a vyvolávat samotné fotografie) netušila, jestli vše 

zafungovalo tak, jak mělo. To pro mě byla úplně nová zkušenost a dá se říct, že šlo i o 

vystoupení z vlastní komfortní zóny. Poměrně zdlouhavě připravené látky, které na sobě již 

měly fotografickou emulzi, jsem musela uschovávat na tmavém místě bez přístupu 

jakéhokoliv světla. S takto připravenými látkami se dalo pracovat již jen při ochranném 

osvětlení. 



48 

 

Poté již nastalo samotné zvětšování a vyvolávání fotek. Práce s materiálem musela být 

skutečně velmi opatrná, musela jsem dávat daleko větší pozor než při práci s fotografickými 

papíry. Pozitivní proces proběhl nad mé očekávání, ačkoliv na pár fotografiích je vidět, že 

emulze nebyla rovnoměrně rozprostřena na látku, většina z nich má souvislou vrstvu emulze 

a tím pádem jednotný obraz. Ačkoliv v zásadních bodech byl pozitivní proces shodný 

s běžným vyvoláváním fotografií, i zde se objevilo několik neznámých. Například jsem 

nemohla fotografie klasicky vyprat, protože by mohlo dojít k poškození obrazu pod proudem 

vody. Fotografie jsem tak ponořila do misky s vodou, kterou jsem vždy dvakrát vyměnila a 

praní tak trvalo bezmála hodinu. Zároveň ustalovací doba byla poměrně dlouhá, oproti 

klasickým 5-10 minutám se fotografie ustalovaly v rozmezí 30-40 minut. Tím se celý 

pozitivní proces značně prodloužil. Po konečném praní a pověšení zbývala ještě otázka, jestli 

fotografie nezežloutnou, ačkoliv jsem se snažila je pečlivě vyprat. Po úplném uschnutí 

fotografií jsem zjistila, že vše dopadlo dobře.  

Celý proces byl pro mě velmi přínosný, pomohl mi více proniknout do dějů odehrávajících 

se ve fotokomoře a uchopit fotografii jinak. Tato technologie má opravdu obrovskou škálu 

využití, v podstatě lze světlocitlivou vrstvu nanést na téměř jakýkoliv materiál, čímž se 

hranice fotografie značně posouvají. Zároveň je to proces velmi křehký, protože by stačilo 

několikavteřinové osvětlení poměrně náročně připraveného citlivého materiálu a byl by 

znehodnocený. Díky této zkušenosti jsem také dokázala více pochopit celý proces, který 

poodhaluje i samotné vyvolávání fotografií klasicky na fotopapíry, ale v této technice je 

nutné teprve světlocitlivý materiál vytvořit, takže jsem se musela dostat ještě o krok dozadu 

a lépe si tak dokážu představit pro mě poměrně abstraktní a složitý proces, odehrávající se 

v citlivé vrstvě.  

Myslím, že v rámci didaktické transformace by tato technika byla nesmírně zajímavá a 

obohacující, nicméně je na přípravu velmi složitá. Ačkoliv by mohla vést k pochopení celého 

procesu zvětšování fotografií a funkce emulzní vrstvy fotografických papírů, nejspíše bych 

volila jiné, neméně zajímavé a důležité techniky, které se dají ve fotokomoře provést 

snadněji. V předchozí pedagogické části své bakalářské práce navrhuji, jak lze tyto techniky 

v rámci didaktického působení využít.  
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12 Závěr  

V první části své práce jsem se věnovala teorii vzniku fotografie. Zabývala jsem se vývojem 

fotografie, který byl značně zdlouhavý kvůli pomalému šíření informací, její historií, 

camerou obscurou a procesy ve fotokomoře, které předcházely dnešnímu negativnímu a 

pozitivnímu procesu, jež jsou syntézou postupů předchozích. Dále jsem se věnovala 

proměně fotografie, proměně toho, kdo je objektem fotografie. Až při psaní této části jsem 

si uvědomila, jak zvláštní jev je fotografování lidské bytosti, zvláště pak v počátcích 

fotografie a také paradox dnešní doby, ve které je portrétní fotografie v podobě „selfies“ 

naprosto běžným a všudypřítomným jevem. Popsala jsem cestu fotografie k vydobytí 

vlastního prostoru mezi ostatními uměleckými médii. Zdlouhavý boj vedla fotografie 

s malířstvím.  

Již při exponování fotografie se člověk dostává v podstatě dovnitř fotoaparátu, snaží se 

objevit jeho možnosti a skládat symboly z reálného světa ve vlastní obraz. Jak zmiňuje 

Vilém Flusser ve své knize Za filosofii fotografie: „Fotografický aparát není nástroj, nýbrž 

hračka, a fotograf není dělník, ale hráč: není „homo faber“56, ale „homo ludens“57. 

Fotograf si však nehraje s hračkou, on hraje proti hračce. Leze do fotoaparátu, aby objevil 

jeho skryté možnosti.“ (Flusser, 2013, s. 31). Analogová fotografie však rozprostírá mnohem 

větší pole pro hru ve své postprodukci v temné komoře. To dokazují mnozí autoři, z nichž 

někteří dokonce nepotřebují ke zhotovení fotografie fotoaparát. Představila jsem tyto autory 

a jejich vlastní experimenty s dalším neopomenutelným nástrojem fotografa – se světlem. 

Nejvýrazněji s tímto jevem pracuje Jaromír Funke. 

V didaktické části jsem se nakonec pokusila nejen o práci s analogovou fotografií, ale pro 

jednu z aktivit jsem zvolila syntézu analogové a digitální fotografie. To, jak vypadá 

fotografie dnes, lze využít jako cenný nástroj pro vysvětlení její podoby minulé. A to 

zejména díky zvláštnímu jevu, který se objevuje, kterým je napodobování „efektu“ 

analogové fotografie. Mým cílem v návrhu takové aktivity bylo, aby žáci dostali možnost 

porozumět těmto znakům, které se aplikují na digitální fotografie. Poznat jejich původ, 

důvod a to, že se v podstatě jedná o chyby ve fotografiích, které ji však činí jedinečnou. 

 
56 „člověk tvůrce“ 
57 „hrající si člověk“ 
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Možná proto jsou tyto efekty tak lákavé. Fotografie je dnes všudypřítomná a udělat skvělou 

fotografii dokáže s dnešními možnostmi téměř každý, kdo fotoaparát, nebo mobilní telefon 

má. Chyba je obecně důležitým a přínosným momentem, a to především v pedagogice. 

Ostatní aktivity jsem však navrhla tak, aby dovolili žákům nahlédnout do těchto záhadných 

dějů v citlivé vrstvě. Vytrhnout ji z kontextu všudypřítomnosti a jednoduchého stlačení 

tlačítka. V určitém smyslu lze procesy ve fotokomoře označit za alchymii. Míchání roztoků, 

ponořování fotografických papírů do těchto roztoků a následné zjevování latentního obrazu 

může pro člověka neznalého tohoto postupu působit až magickým dojmem. Fotogramem lze 

žákům přiblížit onu světelnou kresbu na emulzní vrstvu fotopapíru. Tato technika skýtá 

opravdu obrovské množství možností a je nesmírně tvůrčí.  

Praktická část pro mě byla nezajímavějším momentem mé bakalářské práce. Rozhodla jsem 

se experimentovat s fotografickou emulzí a zhotovit tak sérii analogových fotografií 

s motivem ženského těla. Spojení s bavlnou, na kterou jsem obraz zvětšila, jen podtrhuje 

křehkost ženského těla. Vedlejším efektem nanášení fotografické emulze na bavlněný 

materiál bylo jeho zvlnění, fotografie tak není typicky plochá a hladká. S tímto jevem jsem 

nepočítala, jelikož jsem podnikla několik kroků, aby k němu nedošlo, ale nakonec ho 

vnímám jako žádoucí. Dodává fotografiím patřičnou tělesnost a organičnost. Takto vzniklou 

formu fotografie vnímám také již na její hraně, poskytuje něco víc než obyčejná fotografie, 

je haptická. Dalším plánovaným zásahem do fotografií byla výšivka, kterou jsem se nakonec 

rozhodla nepoužít. Původně jsem chtěla ještě více zhmotnit ženské tělo na povrchu 

fotografie, učinit zřetelnější, že už nejde o pouhou fotografii, ale je něčím víc. Zároveň jsem 

chtěla navázat na motiv ženskosti, jelikož výšivku lze označit (alespoň v minulých dobách) 

za ryze ženskou činnost. Čistota, kterou poskytla bavlna, její jemnost a průhlednost byly 

však dostačujícími k tomu, aby vyniklo ženské tělo a další zásah by působil nejspíše jen 

dekorativním dojmem a odváděl by pozornost.  

Práce s fotografickou emulzí má také velký potenciál ve výuce. Dokáže naučit a nechat se 

nekonečně přetvářet. Nicméně ve školním prostředí by tato činnost byla poměrně 

komplikovaná, je velmi časově náročná a vyžaduje opravdovou opatrnost, jak při nanášení 

emulze, tak především při zacházení s takto ošetřeným materiálem.  
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15 Přílohy 

Série fotografií na téma Experimenty ve fotokomoře 
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