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1. ÚVOD

„Vlastnosti fotografie jsou do jisté míry podobné malbě. Minimální částice 

fotografického obrazu dovoluje skládat jednak linie, jednak tonalitu. Linie mo-

hou mít různý tvar, tóny mohou být neutrální nebo barevné, mohou různě pů-

sobit. Můžeme použít optické rozostření, pohybovou neostrost apod., pros-

tě i fotografie může působit emociálně aktivně z vlastností systému samého. 

Pro většinu diváků má však tento postup podstatně menší význam než postup 

první, tj. vyvolávání emociální reakce zobrazenými předměty.1 

Ján Šmok

Cílem mé bakalářské práce je analýza obrazových znakových prostřed-

ků uplatněných na fotografiích autorů klasické černobílé fotografie začátku 

20. století, Drahomíra Josefa Růžičky, Josefa Sudka a Františka Drtikola. Tyto 

autory jsem zvolila proto, že mají mimořádnou přitažlivost a jsou pro svou 

výtvarnou hodnotu vysoce oceňováni i na mezinárodní scéně. Ve své práci 

tak zjišťuji, jakými vyjadřovacími prostředky dosahovali na svých fotografiích 

tak mimořádného účinku.

Zjistila jsem však, že obrazová analýza černobílé fotografie je závislá na uplat-

nění speciálních vyjadřovacích prostředků, které vyplývají ze způsobů, jakými 

oněch znakových vyjádření bylo dosaženo. Zatímco v klasické tvorbě obrazu, 

v malbě nebo kresbě, ovládá tvůrce výrazové prostředky ze své podstaty a tak 

říkajíc vlastníma rukama, jsou znakové  prostředky fotografie závislé na pře-

dem nastavených nástrojích z vnějšího světa, jimiž jsou např. volba objektivu, 

volba fotomateriálu, osvětlení, apod. 

Snažila jsem se tedy ve své analýze najít ekvivalenci mezi vznikem znako-

vých prostředků fotografie a účinkem těchto vyjadřovacích nástrojů. Hlavním

ze znakových prostředků fotografie je tonalita, tedy vztah tmavých a svět-

lých tónů, který však může být formován uplatněním rozdílných vyjadřova-

cích nástrojů. Z tonality jsou odvozovány další znakové prostředky fotografie,

1
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jako je např. vyjádření světelné atmosféry prostoru, zachycení objektů a je-

jich uspořádání, vyjádření kvality jejich povrchu a další, které považujeme  

za výtvarné.

Ve své práci systematizuji jednak znakové prostředky fotografie, stejně tak

i vyjadřovací nástroje. K tomu jsem využívala tam, kde to bylo možné, poznat-

ky z analýzy obrazové skladby obecně, a dalších poznatků z fyziologie a psy-

chologie vnímání, v některých případech z optiky apod. 

Použití těchto poznatků k analýze konkrétních děl mi umožnilo vytvořit si před-

stavu, jakým způsobem autoři dosahovali svých mimořádných výsledků, což 

může pomoci každému, kdo by se chtěl poučit z jejich tvorby a uplatnit ji ve 

svých pracech. 

V názvu práce jmenuji klasickou fotografii, neboť se zabývám analýzou 

černobílých fotografií a tonalitu považuji ve fotografii jedním ze základních 

vyjadřovacích nástrojů.
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2. ZNAKOVÝ SYSTÉM VE FOTOGRAFII 

Jak  ve své knize Úvod do teorie fotografie uvádí Ján šmok, „umělecké dílo je 

znakem, estetickým znakem“2.  Odhalení znakovosti uměleckého díla je však 

závislé na konkrétním subjektu, jeho zkušenostech a schopnostech vnímání.

Když přihlédneme k praxi, vidíme ostatně, že sémiotika není vlastně naukou ozna-

cích, nýbrž spíše naukou o významech (sémantikou). Znak není definován ve své

materiální existenci, nýbrž zpětně přes jednu přisouzenou vlastnost, tj. význam.3 

Tvorba znaků ve fotografii má ovšem zvláštní povahu vyplývající z vlastnosti

výrazových prvků fotografie. Práce fotografa oproti práci malíře spíše připo-

míná činnost režiséra. Reálné objekty zde slouží k vytvoření fotografického

znakového systému obrazu.

Fotografie tak není pouze jakýmsi otiskem skutečnosti, ale jejím znakovým

vyjádřením, z čehož vzniká systém znaků, a i vztah mezi nimi. Každý znak se 

zároveň skládá z dílčích znaků anebo se vyskytuje v kombinaci s jinými znaky. 

Význam ovšem znaku přisuzuje právě subjekt v závislosti na svých zkušenos-

tech. „Jelikož znaky nepůsobí samostatně, ale v systémů vzájemných vztahů, 

z toho vyplývá, že každá jazyková jednotka zároveň tvoří kontext pro jedno-

dušší jednotky a nachází svůj kontext v jazykové jednotce komplikovanější“.4

Ve stati Význam estetiky Jan Mukařovský vymezuje estetické postoje a jeho 

srovnáním s jinými postoji, které člověk může zaujímat ke světu v nejširším 

slova smyslu. „Člověk musí žít a život si žádá, abychom věci vnímali podle 

vztahu, jaký mají k našim potřebám. Život záleží v jednání. Žíti znamená při-

jímat z věcí jen užitečné dojmy a odpovídat na ně vhodnými reakcemi, ostat-

ní dojmy musí se zatemnit nebo pronikat k nám jen neurčitě. Vidím a slyším  

z vnějšího světa jen to, co mé smysly vybírají za tím účelem, aby řídily mé 

jednání.... mé smysly a mé vědomí mi poskytují obraz skutečnosti jen v prak-

tickém zjednodušení.“5 Narozdíl od magicko-náboženského postoje se  

3
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3. ŠMOK, Ján. Úvod do teorie amatérské fotogrrafie. Praha : 1984, s. 27
4. PALEK, Bohumil. Sémiotika. Praha : Karolinum, 1997:, Umberto Eco, Teorie sémiotiky. Brno : Jamu, 2004, s. 58-59



v estetickém postoji pozornost nesoustřeďuje za, ale na estetický znak sám, 

který „poukazuje skutečnost, které člověk zažil a může ještě zažít k celému 

univerzu věcí a dějů“.6.  „Stejně jako umělecké dílo je určeno - jako každý znak 

k tomu aby prostředkovalo mezi dvěma stranami, původcem znaku je zde 

umělec, stranou znak jež přijímá vnímatel. Umělecké dílo je však znak velmi 

složitý, každá z jeho složek a každá jeho část je nositelem dílčího významu. 

Tyto částečné významy se skládají v celkový smysl díla. A teprve když je cel-

kový význam díla uzavřen, stává se umělecké dílo svědectvím o vztahu pů-

vodcově ke skutečnosti a výzvou ke vnímateli, aby ke skutečnosti jako celku 

zaujal i on svůj vlastní vztah, poznávací, citový i volní zároveň.“ Než se však 

vnímatel celkového smyslu dobere, musí proběhnout proces vytváření tohoto 

celkového smyslu. A na tomto procesu záleží při uměleckým díle především.7. 

„Každý nový dílčí znak, který si vnímatel během procesu vnímání uvědomuje 

se nejen přiřazuje k těm, jež pronikly do vnímatelova vědomí před ním, ale 

také mění větší nebo menší měrou smysl všeho, co přecházelo. A zase nao-

pak, co přecházelo, působí na význam každého nově uvědomovaného dílčího 

znaku.“ 8

Teorie znaku je velmi stará, se znakem jsou spojena mnohá slavná jména jako 

například Platón, Aristoteles, Leibnitz, Locke, přesto sémiotika jako systém je 

zřetelná zásluhou díla Charlese Spencera Peirce: „Znak zastupuje něco jiného 

vzhledem k něčemu dalšímu“9. Podle způsobu zastoupení Saussure Peirce 

zakladatel moderní sémiotiky, definoval tři druhy znaků:

Ikony. Každý obraz je v podstatě reprezentací tohoto druhu. Podobně je tomu 

s každým diagramem, i kdyby mezi ním a jeho objektem nebyla žádná smysly 

vnímatelná podobnost, ale jen analogické vztahy mezi částmi jich obou.

Index. Je znak neboli interpretace, vztahující  se k svému objektu ani ne na 

základě nějaké podobnosti nebo analogii s ním, ani ne na základě asociace 

s obecnými rysy, které tento objekt náhodou má, jako proto, že je v dynamic-

5. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Význam estetiky. In: Jan Mukařovský, Studie I., Brno :Host, 2007, s. 65
6. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Význam estetiky. In: Jan Mukařovský, Studie I., Brno :Host, 2007, s. 65
7. MUKAŘOVSKÝ, Jan. Význam estetiky. In: Jan Mukařovský, Studie I., Brno :Host, 2007, s. 30.
8  MUKAŘOVSKÝ, Jan. Význam estetiky. In: Jan Mukařovský, Studie I., Brno :Host, 2007, s. 31
9. PALEK, Bohumil. Sémiotika. Praha : Karolinum, 1997:, Umberto Eco, Teorie sémiotiky. Brno : Jamu, 2004, s. 58-59
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kém spojení jak s individuálním objektem na jedné straně, tak se smysly nebo 

pamětí osoby, které slouží jako znak na straně druhé.

Symbol. Je znak, který je jakožto znak konstituován pouze, nebo převážně 

tím, že se jako znak užívá a chápe ať už jde o přirozený nebo konvenční,  

a to bez ohledu na motivy, které původně určily jeho volbu.10 

Fotografie je považována převážně za ikonickou, přesto však obsahuje 

i zbývající dva typy znaků.

O sémiotickou interpretaci se jedná v případě, kdy za předmět interpretace 

zvolíme obraz odtržený od autora jako určitý vizuální fakt. Ústřední význam 

znaku tak získává nikoli interpretace hermeneutická, ale právě sémiologická 

a strukturalistická. Zatímco hermeneutická interpretace se odvolává na indivi-

duální psychiku autorů fotografií, interpretace sémiotická a strukturalistická se

pohybuje v oblasti kultury a odvolává se k pravidlům smyslu. „Proto i ta nejba-

nálnější fotografie vyjadřuje kromě jasných záměrů fotografa také celý sytém

schémat vnímání, myšlení a hodnocení.“ 11

Základní myšlenka sémiologické interpretace předpokládá, že fotografický 

obraz je znakem nebo soustavou znaků, za nimiž se skrývají kulturní významy.

V práci je použita sémiologická interpretace, neboť ta se pohybuje v oblasti 

kultury a odvolává se na pravdu smyslu, která je společná celému kolektivu. 

I ten nejbanálnější obraz totiž vyjadřuje kromě jasných záměrů malíře také 

celý systém schémat vnímání, myšlení a hodnocení, jenž je společný pro ce-

lou skupinu.12  Pro uplatnění chápání znakovosti fotografie jsou závažné poj-

my, jež zavedl Roland Barthes. 

Denotace je všechno to, co obraz viditelně představuje, nebo k čemu se znak 

vztahuje, slouží k rozpoznávání objektů.13  Konotace naproti tomu vyjadřuje 

myšlenky a pocity, které obraz ovlivňuje, je to hledání symbolů a prvků. Obě 

5

10. PALEK, Bohumil. Sémiotika. Praha : Karolinum, 1997:, Umberto Eco, Teorie sémiotiky. Brno : Jamu, 2004, s. 58-59
11. SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: Fotografie jako výzkumná metoda. Praha : SLON, 2007, s. 84
12. SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: Fotografie jako výzkumná metoda. Praha : SLON, 2007, s. 84
13. SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: Fotografie jako výzkumná metoda. Praha : SLON, 2007, s. 93



tato sdělení mají samozřejmě stejnou (ikonickou) substanci a divák/čtenář při-

jímá obě současně a k jejich rozlišení tak nedochází spontánně na rovině běž-

né četby vizuálního textu. V případě fotografie a toho, co se o jejich znakových

prostředcích snažíme zjistit, však ani vyjádření denotace není  samostatně, 

ale je to interpretativní proces. 

Jak říká Flusser, „každá fotografie je nakonec výsledkem jak spolupráce, 

tak i soupeření mezi fotografem a fotoaparátem. Jsou v ní zašifrované pojmy 

fotografa, tak i pojmy, které byly naprogramován přístrojem“.14

Sleduji proměnu v zobrazení světel a stínů ve fotografii, systém znakové struk-

turalizace, moje práce se tedy zaměřuje na fotografické prostředky na úrov-

ni denotace, toho co zdánlivě fotografie vyjadřuje, tedy co je samo od sebe 

„pouhým odrazem“.

Konotační procesy jsou ty, které jsou individuálně a sociálně postrácené,  

tedy jsou mimo zorný úhel této práce.

Právě proto, že ve vizuálních textech fungují sofistikované kódy, je třeba se

jimi zabývat a hlavně učit se jim, právě proto, abychom mohli vizuálním textům 

porozumět a interpretovat je. Kódem jsou uplatnění světla volbou fotoaparátu, 

materiálu, provedením apod., to jsou kódovací prostředky.

Jak říká Flusser, „každá fotografie je nakonec výsledkem jak spolupráce, tak

i soupeření mezi fotografem a fotoaparátem. Jsou v ní zašifrované pojmy  

fotografa, tak i pojmy, které byly naprogramován přístrojem“.15.  Přesto Flusser 

poukazuje na to, že člověk se nesmí stát pouze prostředníkem stroje. 

6
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3.  ZNAKOVÉ PROSTŘEDKY

Znakové prostředky fotografie jsou podle Flusera tedy ty, které může fotograf

ovlivnit aktivně. Každý jednotlivý znak se začleňuje do sítě praktických souvis-

lostí, v níž odkazuje k jiným věcem, estetická funkce pak znak (jako znakový 

nosič) vytrhává z těchto souvislostí a soustřeďuje pozornost na znak sám. 

Za důležité znakové prostředky fotografie je možno považovat tyto prostředky:

a) Tonalita je důležitým znakem, jež určuje tonální kontrast na fotografii, 

určuje tonální rozsah fotografie od high-key po low-key. Tonalita vytváří 

dojem ze snímku, zda je temný, jemný, jasný apod.

b) Kompozice je zjednodušeně řečeno skladba prvků v obraze. Chápání 

kompozice je ovlivněno způsobem vnímání. Záleží na zkušenosti, i vzhledem 

k tomu, že je obraz pouhou plochou. Na celkovou kompozici mají vliv jednak 

jednotlivé prvky v obraze, zároveň i způsob vnímání prvků divákem a díky, 

a tomu i pocity vyvolávané celou kompozicí. Zároveň se skládá kompozice 

z jednotlivých prvků, na jejichž obrazové chápání má vliv dynamický způsob 

vnímání, stejně jako struktura obrazového celku.

Za prvky považujeme jednotlivé objekty, jež ovlivňují celou stavbu fotografie,

například objekty, tvarové prvky, grafické prvky a světelné elementy apod.

Dynamický způsob vnímání. Vzhledem k tomu, že vnímání je zprostředkovává-

no skrze oko, zrak považuji za další způsob tvorby znaků. Protože i každý jednot-

livec vidí jinak než druhý, proto i jeho vnímání daného prvku může být rozdílné. 

Struktura obrazového celku  nám vysvětluje, proč určité fotografie vyvoláva-

jí právě takové či jiné pocity, a proč může mít například kompozice předvída-

telný účinek na diváka. Pro způsob vnímání celkové kompozice nám pomáhá 

kognitivní psychologie.  Kognitivní přístup je pro fotografii důležitý zejména

v oblasti organizace prvků, kdy podporuje většinu kompozičních pravidel, ze-

jména jakým způsobem jsou jednotlivé graf.prvky fotografie, jako čáry, bod,

tvary a směry pohybu vyhodnocovány v mysli diváka. Pomáhá tak pochopit, 

jak lze obraz vysvětlit. 
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c) Hloubka prostorového uspořádání, uspořádání je důležitá pro prostorové 

uspořádání prvků v kompozici.

3.1 TONALITA
Jedním ze základních druhů kontrastu je tonální kontrast. Již šerosvit odkazuje na 

způsob modelace se světlem, předlohy se světlem a pozadí tmavé scény.

Základním rozhodnutím v otázkách kontrastu je, zda ve snímku použijeme plynulou 

tonalitu, od bílé po černou. Digitální zpracování snímků nabízí kontrolní využití histo-

gramu a úrovní. Tonalita dává snímku náladu, při použití tmavých tónů dává temný 

dojem (low-key, nízká tonalita), naopak použití světlých tónů (high-key). Černobílý 

snímek v high-key působí na diváka čistě, jasně až graficky. High-key fotografie vy-

volávají spíš negativní pocity vybledlých barev nebo dojem špatné expozice.  V kraj-

ním případě může být fotografie tvořena pouze dvěma odstíny – černou a bílou

– bez odstínů šedé mezi nimi. Tyto termíny nejsou omezeny pouze na černobílou 

fotografii, protože i barevná fotografie se dá označit jako low-key nebo high-key.

Pokud budeme využívat plný rozsah tonálních úrovní, které nabízí fotografický film

nebo papír, můžeme definovat zcela jednoznačně jejich krajní meze. Nejtmavší,

z hlediska fotografického obrazu absolutní černá bez jakékoliv kresby, je na začát-

ku tonálního spektra. Nejbělejší bílá, tedy absolutní bílá bez jakékoliv kresby leží 

na druhém konci tonálního spektra.16 Většina informací ve fotografii je uložena

ve středních tónech a klasická fotografie se obvykle pohybuje právě v těchto

bezpečných „vodách“. Stíny a světla samozřejmě umocňují dojem z fotografie

a její atmosféru. Častěji jsou však fotografie tvořeny spektrem odstínů ležících

mezi těmito extrémy. Specifickým rysem ČB fotografie je převod za barevného

spektra na čb. (více v kapitole převod barev).

Metoda pro optimální zobrazení rozsahů jasů ve snímané scenérii, dosažení 

kvalitní reprodukce a dokonalého prokreslení světel a stínů se zabývá fotogra-

fická metoda Zonální systém. Tento systém je v celé šíři svých principů uplatitel-

ný pouze u klasické černobílé fotografie, protože pouze zde umožňují potřebnou

variabilitu při zpracování jak negativní i pozitivní části celého tvůrčího procesu. 
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3.2 „VÝŘEZ“, KOMPOZICE
Kompozice může být také chápána jako souhrn pravidel a doporučení pro vy-

tvoření vizuálně kvalitní a vyvážené fotografie. Úspěch je totiž do značné míry

dán také tím, jak se na snímku podaří zaznamenat pocit či emoce, jak se 

podaří ke snímku a jeho obsahu přitáhnout pozornost diváků a jak fotograf 

dokáže náladu s divákem skrze snímek komunikovat. Vyvážit všechny prvky 

v obraze a dosáhnout tak vizuální harmonie je základním úkolem kompozice 

snímku. Přitom malíři mají v mnohém úlohu jednodušší než fotografové, pro-

tože jsou zcela svobodní v návrhu obrazu a prvky na obraze mohou vytvá-

řet a umísťovat zcela podle své libosti. Fotografové jsou na tom hůře v tom,  

že zaznamenávají svět takový, jaký je. I když jsou si vědomi kompoziční 

nedokonalosti, tak pokud nelze najít lepší kompozici v daném místě a v da-

ném čase a přesto je třeba scénu zaznamenat, musí se spokojit s tím, co je  

k daným proporcím.

V tradiční fotografii založené na komponování snímku při tisku spouště, hra-

je výřez velice důležitou roli. Dalo by se říct, že významnější roli než třeba 

v malířství, protože zatímco malíř začíná své dílo na prázdné ploše jen s vy-

užitím své představivosti, fotograf pracuje s okolní realitou. Ve fotografii hle-

dáček přestavuje jakési jeviště, kde se postupně rozvíjejí fotografické situace.  

9
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Výřez můžeme chápat jako obsahový rámec daný zvenčí, jemuž je třeba 

v něm obsažené objekty (tvarové, světelné) podřídit. Je však také možné 

chápat jej relačně jako vztah objektů v nichž obrazy výřez pak neorganizuje 

kompozici, ale relační vztahy (počet objektů, jejich vzdálenost, vzájemní vzta-

hy) mezi objekty. 

Formát snímku je ve fotografii nastaven už při samotném fotografování, i když

při pozdějším zpracování můžeme tvar pořízených obrázků měnit a přizpůso-

bit našim představám.

Tvar hledáčku fotoaparátu má velký vliv na konečný formát fotografie. 

Bez ohledu na jednoduchost dodatečného ořezu snímku, podvědomí nás ne-

ustále nutí komponovat tak, abychom vyhověli formátu hledáčku. Fotografie 

je obvykle komponována do několika pevně daných formátů. 

Formát fotografie

Kompozici tedy do značné míry určí formát (poměr stran) a výsledná velikost 

fotografie. Jiná situace nastane, když jste ve volbě formátu zcela svobodní

a můžete tedy snímek komponovat  a případně ořezávat dle libosti. Až do 

nástupu digitální fotografie byl nejpoužívanější poměr stran záběru 3:2, jež

vycházel z políčka 35mm filmu rozměrů 36x24mm. Ale jelikož nyní nejsme

limitování fyzickými rozměry filmu, přiklání se mnohé fotoaparáty nižší a střed-

ní třídy k přirozenějšímu poměru, méně protáhlému formátu 3:4, jež je lépe 

použitelný pro tisk i pro zobrazení na monitorech.17

Přesto jsou přirozenější méně protáhlé formáty, svědčí o tom i mnoho způso-

bů jako malířská plátna, monitory, papíry pro tisk, formáty knih. Tento formát 

je používán buď vodorovně, a to z jednoho prostého důvodu, protože je velmi 

obtížné zkonstruovat fotoaparát, který by poskytl stejné pohodlí a pohotovost 

při vertikálním snímání jako při snímání horizontálním. Jednooké zrcadlovky 

jsou navrženy pro vodorovné fotografování. Dalším důvodem je, že naše oči 

jsou zvyklé pozorovat svět vodorovně. Lidský zrak vnímá zejména důležité 

detaily a okolí jen zběžně pozoruje ostře celou scénu. Náš přirozený pohled na 

svět má tvar vodorovného oválu s neurčitými okraji a horizontální pozice filmo-

17.   FREEMAN, Michael. Očima fotografa: Kompozice pro lepší digitální fotografii. Praha : Zoner press, 2008. s. 70
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jednoduchá kompozice s jedním objektem             složitá kompozice s více objekty
(foto autorka)                                                           (foto autorka)

vého políčka se mu tak blíží nejvíce. Avšak pro lidskou postavu je ideální volba 

formátu 2:3. Dalšími formáty fotografie jsou 1:1, 3:2, 2:3, 4:3, panorama.

V kompozici je velmi těžké určit znakové prvky a jejich strukturu, zároveň  

je velmi těžké určit jazyk prvku. To je filosofie založena již v renesanci.

3.2.1 GRAFICKÉ PRVKY
Skladba fotografie se skládá z grafických prvků, dvourozměrných tvarů, které

jsou umístěny uvnitř plochy záběru. Základními a nejjednoduššími prvky jsou 

místa, body, které mají tendenci přitáhnout pozornost, pak jsou čáry, tvary. 

Základní klasické prvky existují ve všech formách grafického umění, ale ve

fotografii se objevují ještě jiné vizuální prvky. Čisté fotografické vlivy mohou

být někdy omezující, jako např. nedostatek světla, expoziční čas, ale i toto lze 

považovat jako jedním ze skladby prvků fotografie.

Základním prvkem je bod. Nejjednodušším druhem bodu zobrazení ve foto-

grafii je užití malého objektu z dálky na jednolitém pozadí, např. loď na vodě.

Je tedy důležité umístění bodu. Přesto ve fotografii úplná volnost uspořádání

prvků obrazu není, většinou okolní podmínky nedovolí přesně uspořádat věci, 

přestože můžeme měnit parametry na fotoaparátu.

Více bodů v kompozici, zde se ztrácí jednoduchost kompozice. Dva domi-

nantní prvky v záběru vnášejí do fotografie vzdálenost. A hlavně oko je nu-

ceno těkat od jednoho bodu k druhému tam 

a zpět a vzniká tak myšlená čára spojující oba 
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prvky. Oko má zároveň neodolatelný sklon seskupovat více bodů do skupin,  

které potom vnímá jako tvary, což lze použít například k potlačení jiné plochy  

v rámečku a konečném důsledku k rozčlenění plochy snímku.18 

3.2.2 DYNAMICKÝ ZPŮSOB VNÍMÁNÍ
Je to právě zrak fotografa, jeho nahlížení a cílení, co snímek otevírá a inter-

pretuje divákovi. Na fotografovi je, aby dokázal propojit své vizuální a emocio-

nální vnímaní záběru s nezúčastněným pohledem fotoaparátu. 

Okolní svět vnímáme přirozeně dvěma očima a horizontálně, takže i horizon-

tálně komponované snímky vnímáme jako normální. Okraje našeho zorného 

pole vnímáme neostře, protože naše oči zaostří jen v úzké výseči a obraz oko-

lí se postupně rozzostřuje. Meze zorného pole normálně vůbec nevnímáme. 

Jelikož zrak vnímá vztahy, je každý jednotlivý znak vnímatelný zrakem.

Mozek v interakci s okolím těla a vnitřkem těla produkuje vědomí: vidíme, sly-

šíme, cítíme atd. Ve vědomí se odráží objektivní realita tvořena okolím mozku, 

nikoliv jen okolím těla.

Hlavním aspektem z psychologického hlediska, který ovlivňuje a tvoří naše 

vnímání, je zrak. Světlo vnímáme skrze zrakové ústrojí. Je obsaženo v našem 

vědomí jako psychologický jev. Fyzikální stránka světla je tak popud, podnět 

pro vznik našich pocitů, činů, vjemů. 

Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary. Pro 

člověka je to smysl nejdůležitější, asi 80 % všech informací získáváme zrakem. 

Zrak je zaměřen především na vnímání kontrastu, proto dovoluje vidění kontur 

předmětů, jejich vzdálenost a významně se podílí na orientaci v prostoru.

Smyslovým orgánem je oko (oculus), které je složeno z oční koule a přídatných 

orgánů. Vlastní světločivná vrstva oka, sítnice, obsahuje fotoreceptory, vysoce 

specializované světločivé buňky, tyčinky vnímají objekty a čípky světelnou at-

mosféru. Ty jsou zanořeny v pigmentovém epitelu, který zajišťuje jejich výživu 

a světelnou izolaci. Člověk má v každém oku přes 100 miliónů světločivých 

buněk. 
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19.  Lidské tělo ( z anglického originálu The Joy of Knowledge), Praha: Albatros, 1988.
20. AUMONT, Jacques. Obraz. 2. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2010, s. 217

Oko neustále přeostřuje z místa na místo. Pocit, že stále vidíme ostře, je pou-

ze zdánlivý. To jen rychlost svalů v oku je mnohem větší a lidský mozek je 

naprogramován tak, abychom si neustálého přeostřování nevšimli. Když se 

však soustředíme například na prst deset centimetrů od oka19   a pokusíme se 

přeostřit na obzor (na objektivech fotoaparátů znak nekonečno), tohoto jevu si 

můžeme povšimnout. Ostatně podobně prý lidský mozek pracuje i v případě 

stranového a výškového převracení toho, co vidí naše oko.

Tóny -  lidský zrak je přitahován nejsvětlejší částí snímku. Světlé tóny ve sním-

ku vystupují do popředí, zatímco tmavé tóny se ztrácejí. Následkem toho svět-

lé oblasti u okrajů snímku budou odvádět pozornost diváka od tmavších tónů 

hlavního námětu snímku.

Ostrost - protože lidský zrak nejprve upoutá nejostřejší část fotografie, musí být oh-

nisko ostrosti na objektu nebo části objektu, kterou chcete zdůraznit, např. na očích 

fotografované osoby. Od ohniska se odvíjí relativní důležitost prvků na snímku.

Lidé se zrakovou vadou mají vlastně kromě handicapu i dar. Vidí svět neostře 

a někdy i jen jako shluk barevných skvrn, kdy se takové vidění dá přirovnat 

k dílům impresionistů.

„Záběr představuje prostorovou hloubku, která je zobrazena na rovnou plochu, 

přičemž hloubka je v tomto zobrazení nevyhnutelně modifikována, neboť nelze

prostřednictvím jediného úhlu pohledu zachytit podstatnou mobilitu „ekologické-

ho“ oka“. 20 Tato modifikace předpokládá několik klamů, z nichž jeden je tak běž-

ně používán, že jej už nikdo nevnímá jako klam: na plátně vidíme obraz po celé 

ploše ostře, zatímco při reálném vnímání akomodujeme jen na malé ploše a zby-

tek zůstává neostrý. Ostrost ve fotografii je zřetelnost hran a detailů v obraze.

Vnímání ostrosti je ovlivněno jasem (světlostí-tmavostí) než barvou. Vzhledem 

k nedokonalosti lidského oka a s přihlédnutím k výslednému zvětšení fotografie

vnímáme jako ostrou i určitou „hloubku“ obrazu před a za místem zaostření. Tuto 

vzdálenost označujeme jako hloubku ostrosti. Tou lze manipulovat na fotoa-

parátu ohniskovou vzdáleností, změnou clony či změnou vzdálenosti zaostření. 
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Někdy se však záměrně používá malá hloubka ostrosti, jíž lze zdůraznit prostoro-

vost fotografie a umožňuje potlačit nežádoucí rušivé objekty. I rozostřené oblasti

snímku však mají svou roli. Estetické kvality rozostření se nazývají bokeh.

3.2.3 STRUKTURA OBRAZOVÉHO CELKU
Kompozice je v podstatě uspořádání a seřazení všech možných grafických prv-

ků v obraze. Je to základ obrazu. Skladbu fotografie musíme naopak pojímat

jako výzvu, jako vyjádření stavu mysli a jako využívání dostupných možností.

Pro jednoduchost lze skladbu fotografie přirovnat k jazyku. Skladba obra-

zu lze považovat za gramatiku, grafické prvky budou slovníkem a postupy

mohou znamenat syntaxe. Tyto syntaxe mohou všechny prvky na fotografii

složit a určí tak charakter a povahu fotografie.

Obrazová skladba vysvětluje, proč určité fotografie  vyvolávají právě takové

nebo jiné pocity a proč určitý způsob organizace prvků fotografie kompozice

má nepředvídatelný účinek na diváka.

 

Kontrast zdůrazní rozdíly mezi grafickými prvky ve snímku, ať již se jedná

o kontrast tónu, barvy, tvaru či dalších možných prvků, může určovat hranice 

předmětů a světel. Dva kontrastní prvky se navzájem posilují, rovnováha graf. 

prvků s kontrastem úzce souvisí, je to aktivní vztah mezi protichůdnými, proti-

lehlými prvky obrazu.

Oko hledá harmonii, to však z fotografie nedělá nutnou podmínku kompozice.

Vše se začíná odvíjet od jasné představy fotografa o potenciálu budoucího sním-

ku a o tom, jaký účinek má snímek u diváka. A konečně účinek skladby obrazu, 

jeho kompozice funguje pouze v rámci toho, co obecenstvo o fotografii ví.21

Veliký kontrast mezi světlem a stínem, mezi tvary, barvami a dokonce pocity 

byl zřetelný již v šerosvitu.

Kontrast může být rozdíl mezi dlouhým a krátkým, velkým a malým, jemným 

a drsným, jasným a temným, tyto poznatky byly známé již právě dříve před 

fotografii, právě ve zmiňovaném šerosvitu. Pro stanovení druhu kontrastu 

nejsou žádná omezení.

21.  FREEMAN, Michael. Očima fotografa: Kompozice pro lepší digitální fotografii. Praha : Zoner press, 2008. s. 33
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Sytost vyjadřuje rozdíl mezi vjemem barvy chromatické a vjemem barvy 

achromatické. Rozdílnost sytostí barvy se vyjadřuje v procentech od barvy 

šedé, spektrální barvy mají sytost 100 % a bílé světlo 0 %. Sytost barvy je tedy 

vyjádřena stupněm jejího znečištění barvou bílou.

Objektiv s krátkou ohniskovou 
vzdáleností proměnil perspekti-
vu záběru a podtrhl osamělost 
malířky na fotografii.  
(foto autorka)

kontrastní - nejkontrastní světlo 
je vždy při jasném počasí, to 
vytváří tvrdé a hluboké stíny
(foto autorka)

měkké světlo - nízký kontrast na 
fotografii tvoří pozdně odpolední
západ slunce
(foto autorka)
 



3.2.3.1 Kognitivní psychologie
Předmětem kognitivní psychologie jsou mentální, především poznávací proce-

sy. Chápe lidskou psychiku jako systém zpracování informací, a zkoumá zejmé-

na způsoby, kterými si utváříme mentální reprezentace okolního světa.22  

Kognitivní psychologie je pro fotografii důležitá zejména v oblasti organizace

prvků obrazu, kdy podporuje většinu kompozičních pravidel.

Kognitivní psychologie se zrodila v 50. a 60. letech v USA, posléze zdomácněla 

i v Evropě. Některé její aspekty byly dlouhou dobu opomíjeny, jako například 

vnímání objektů mozkem pouze na základě příznaků jejich tvarů, dnes však 

zažívají velkou renesanci v oblasti poznávání zrakových vjemů.23

 V současnosti kogntivní psychologie  přijala mnoho holistických přístupů vní-

mání skutečnosti, je založena na základním poznání, že celek představuje víc 

než pouhý součet jeho menších součástí a při vnímání scény nebo obrazu naše 

mysl provede náhlý šok mezi rozpoznáváním jednotlivých samostatných prvků 

a pochopení scény v její celistvosti. Zákony přispívají k vysvětlení, jakým způ-

sobem jsou jednotlivé grafické prvky fotografie, jako čáry, body, tvary a směry

pohybu, vyhodnocovány v mysli diváka.

Tvorba a vnímání fotografie je z velké části založena na hledání a nalézání

smyslu obrazu, zachycení zrakových podnětů a snaze o jejich přizpůsobení ně-

jaké myšlence, která vysvětluje a objasňuje vzhled obrazu.

Princip kognitivní teorie:

● Princip blízkosti. Vizuální prvky jsou v mysli seskupovány podle toho,  

jak blízko u sebe se nachází.

● Princip podobnosti. Prvky jsou podobné tvarem nebo obsahem, bývají  

spojovány do skupin.

● Princip celistvosti. Prvky obrazu zhruba spojené dohromady mají tendenci  

být vnímány jako jeden větší tvar.

● Princip jednoduchosti. Mysl má spíše sklon zjednodušovat viděné obrazy,  

interpretovat viděné prostě, upřednostňuje jednoduché čáry, křivky, tvary 

a i vyrovnanost obrazu.

22. PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academica, 2003, s. 24
23. http://en.wikipedia.org/wiki/gestalf_psychology (Dat. cit. 17. 11. 2010)
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● Princip společného cíle. Předpokládáme, že prvky se budou chovat jednotně.

● Princip kontinuity. Mysl má sklon doplňovat předpokládané tvary a linie  

i za jejich viditelné okraje.

● Princip segregace. Aby postava mohla být vnímána, musí být dostatečně  

oddělena od pozadí.24

Ale pro jakékoliv úvahy o prožitku umění a formách jeho prezentace a in-

terpretace je nezbytné začít právě zde: v prvotním okamžiku vidění. Jakkoli 

důležité jsou poznatky experimentální psychologie, široce využívané např. 

Gombrichem a Arnheimem, naše představy o vizuálních procesech v sou-

časnosti procházejí zásadním přehodnocováním ve světle výzkumu z oblasti 

věd o mozku, umožňovaných mimo jiné nebývalým rozvojem nových zobra-

zovacích metod. Díky těmto diagnostickým technikám dnes můžeme v pra-

vém slova smyslu „vidět“ některé fáze procesu vidění. Fascinující výzkumu 

v oblasti neurofyzilogie, kognitivní neuropsychologie, neurálních sítí, umělé 

inteligence a syntetické vizuality naznačují, že vidění patří k nejsložitějším 

procesům fungování mysli a je současně jedním z nejnápadnějších projevů 

lidského vědomí. 25 

 „Vidění zahrnuje aktivní děje v mozku, ústící do explicitní mnohaúrovňové 

symbolické interpretace zrakové scény“.26

Vizuální obraz vstupující do našeho vědomí, ať už je to obraz na stěně muzea, 

západ slunce nad horami, nebo scéna z rušné křižovatky vnímaná během 

řízení, všechny tyto situace vnímáme jako celistvou, jednolitou fenomeno-

logickou zkušenost. Obraz je daleko spíš výsledkem simultánní integrované 

aktivity několika anatomicky oddělitelných mozkových center a spojů, sou-

stav neuronů a jejich vazeb.

Fotografie, objektivní forma vidění naší doby?

Fotografie nám tedy dává vystupňované vidění, popřípadě více vidění 

v (našem zraku daném) čase, v  (našemu zraku daném) prostoru, postačí zde 

jednoduchý, suchý výpočet specifických fotografických nikoliv uměleckých,

17
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25. KESNER, Ladislav ml. Muzeum umění v digitální podobě. Praha : Argo, 2000. s. 129
26. KESNER, Ladislav ml. Muzeum umění v digitální podobě. Praha : Argo, 2000. s. 129



nýbrž ryze technických  prvků, abychom pocítili v nich utajenou sílu a vytušili, 

kam povede cesta.

Osm způsobů fotografického vidění:

● Abstraktní vidění přímo světelnou tvorbou, fotogram, jako nejjemnější  

odstupňování světelných hodnot (světlo - tma po případě barva).

● Přesné vidění normální fixací skutečnosti, reportáž.

● Rychlé vidění fixací pohybů v nejkratší době - momentka (snímek časosběrný).

● Pomalé vidění fixací pohybů v delším časovém trvání, například světelné 

stopy vozů projíždějících za noci (snímek časorozptylný).

● Vystupňované vidění

 o mikrofotografiií,

 o filtrofotografií tím, že chemické vlastnosti citlivé vrstvy se mění a tak se 

získává vystupňování výkonů, například vyjasnění velmi vzdálených, v mlze  

nebo parách ležících krajin, až k fotografování i v naprosté tmě (infračerve 

ná fotografie).

●  Více vidění panorámovou kamerou, rentgenovou fotografií.

● Simultánní vidění přecloněním, sem náleží budoucí způsob „automatické“ 

fotomontáže.

●  Jinak vidění, optický vtip, který se dá vytvořit automaticky:

-   o při snímku objektivem, případně hranolem, zrcadlením,

-  o po snímku mechanickým a chemickým porušením citlivé fotografické 

vrstvy. 27

4.3 HLOUBKA PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
Svět kolem nás je trojrozměrný (třídimenzionální, 3D), což znamená, že v něm 

můžeme nalézt tři základní rozměry, výšku, šířku a hloubku (délku). Chceme-li 

popsat rozměr či umístění nějakého předmětu v prostoru, potřebujete právě 

tato tři čísla. Trojrozměrný svět je vše kolem nás, svět, ve kterém všichni žije-

me. Nemůžeme z něj nikam uniknout, ani jeden rozměr prostě ignorovat.

27. LÁSZLO, Moholy-Nagy. Fotografie: objektivní forma vidění naší doby. Brno : Almanach Telehor, 1936.
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Jednoduchý a pro běžného pozorovatele přirozený trojrozměrný model světa 

je nazýván modelem Euklidovským, podle řeckého matematika žijícího kolem 

roku 300 př.n.l., který jej poprvé popsal. Fotografie je plochá, a tedy disponují-

cí jen dvěma rozměry. Jeden rozměr (hloubka) jí prostě chybí a není schopná 

jej zachytit ani zobrazit. Lidské oko řeší podobný problém jako fotografie - jak

zachytit a pro přežití co nejpraktičtěji zmapovat 3D svět? Příroda to vyřešila 

tím, že lidem i mnoha zvířatům vyrobila oči dvě. Každé oko se přitom dívá na 

svět z mírně jiného úhlu a právě rozdíl pohledů z těchto dvou různých úhlů 

umožní zjistit nejen šířku a výšku (ta je vidět), ale i hloubku.

Z hlediska vnímání zahrnuje prostor zejména zrakové vnímání a vnímání „hap-

tické“, které nám poskytuje podstatné informace, potřebné pro náš „smysl pro 

prostor“, jak jsme již uvedli, zrak vždy hodnotí prostor s ohledem na přítomnost 

pohybujícího se těla.

„Zobrazení prostoru na plochých obrazech může pochopitelně reprodukovat 

pouze určité rysy vidění prostoru, zejména ty, které se týkají hloubky“.28

Systémy, které byly užívány v malířství a poté fotografickém zobrazování

byly využívány v malířském a poté fotografickém zobrazování, pochopitelně

všechny konvencionální. Středová či fotografická perspektiva tak svědčí, přes-

tože na to často zapomínáme, o ideologické nebo obecněji symbolické volbě:  

z lidského zraku chce učinit vzor každého zobrazení.29

Znakové systémy mají dvojí účinek - v úrovni osobnostní jsou nástrojem pro-

žívání a poznávání zkušeností subjektu se skutečností, v sociální oblasti jsou 

komunikačním nástrojem, umožňujícím spolupráci a vzájemnou koordinaci  

jinak velmi originálních subjektů.

19
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4.  VYJADŘOVACÍ NÁSTROJE

Vyjadřovací nástroje nám pomáhají ovlivňovat a měnit jednotlivé odrazo-

vé znaky na fotografii. Jsou v přímém  vztahu k nim, z hlediska jejich vyjád-

ření jsou však od nich strukturovaně odlišné v tom smyslu, že tvoří systém  

v oblasti technolizované v jejich znalosti a schopnosti jejich ovládání. 

a) Osvětlení. Existují nejrůznější druhy. Množství a směr osvětlení ovlivňuje 

celkovou kompozici fotografie. Světlo modeluje předměty, podle druhu světel-

ností vytváří tvrdé či měkké stíny, ostré či měkké kontrasty a přechody. 

b) Objektiv a fotoaparát. Ohnisková vzdálenost objektivu nám ovlivňuje pře-

devším šířku záběru objektivu a dále má vliv na hloubku ostrosti fotografie.

c) Materiál. U klasického filmového fotomateriálu nám film může ovlivnit různé

barevné podání fotografie, kontrast jas, který lze dále ovlivnit při vyvolání. Stej-

ně i fotopapír na který je fotografie tištěná ovlivňuje celkové podání fotografie,

podle savosti papíru, lesku či gramáži.

d) Zpracování. Velký vliv na celkové podání fotografie je její zpracování, 

ať již ve fotokomoře či digitální úprava v některém z grafických programů.  

4.1 OSVĚTLENÍ 
Ve fotografii má světlo tři základní funkce, technickou, věcnou a výtvarnou.

Technická je v tom, že bez záření a reakce citlivé vrstvy by fotografický sní-

mek nemohl vůbec vzniknout. Věcnou - světlo modeluje předmět, činí ho patr-

ným, zdůrazňuje nebo popírá plastičnost. Výtvarná funkce vyplývá z možnosti  

zavádět do snímku výtvarně aktivní linie a tóny. 30 Stíny a světla umocňují do-

jem fotografie a její atmosféru.

Za průkopníka ohledně teorie světla je považován Leonardo da Vinci, proto ho 

v podkapitole uvádím.

Malířství je v zobrazení neúprosně konkrétní a Leonardo da Vinci se pova-

žuje za průkopníka interpretace nejtajnějšího z jevů–světla a stínu. V té chvíli 

30.  CHASTEL, André. Leonardo da Vinci aneb Vědy o malířství: Gesto umění. Brno : nakladatelství: Barrister & Principal, 2009. s. 34
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považujeme za zásadní teorii „sfumato“. 

Podle Leonarda malířství ztělesňuje podobu dramatu lidské duše, do jisté 

míry ji napodobuje, předvádí v celé její osudovosti, v celé její kráse a nádheře.  

„Stín je mocnější než světlo, protože může světlo zcela zapudit, může těle-

so světla úplně zbavit, zatímco světlo nikdy nezažene všechen stín z těles,  

přinejmenším z těch neprůhledných ne“, napsal Leonardo kolem roku 1492.31

Od roku 1508 se Leonardo stínem zabývá jako prvořadým jevem, který je podstatou 

obecných věcí, jejich projevů, vlastnostmi, a působením na barvy. Za zákon malířství 

bývá považováno, že se vše odehrává mezi světlem a temnotou napříč fascinující 

stupnicí s nekonečně mnoha jemnými nuancemi. Kombinace obou principů se při-

rozeně jeví jako nástroj dovedení malby k dokonalému výsledku, tedy k plastičnosti. 

„Světlo a tma, vzájemně se doplňující, jsou vrcholem znamenitosti malířství.“ 32

Slavný Leonardův text z let 1508–1510: „Značného půvabu se působením svět-

la stínu dostává tvářím osob sedících na prahu tmavého obydlí tak, že světlou 

část tváře mají ještě oživenou zábleskem vnějšího světla. Tvář získává díky 

takto posílenému kontrastu světla a stínu vysokou plastičnost. V její světlé části 

jsou téměř neviditelné stíny, zatímco v části tmavé je sotva postřehnutelná plas-

tičnost. Takové zobrazení skrývá v tváři velkou krásu právě díky vysoké intenzi-

tě tmavých a světlých míst“.33 Stín je tedy nepostradatelný pro vystižení krásy, 

která je smyslem malířství a zároveň i fotografie.

Leonardo využívá vědu, aby zvýšil prestiž umělecké činnosti a dosáhl pro 

ni tak vysokého postavení, jež nemůže žádná jiná lidská činnost překonat. 

„Malba se nejprve nalézá v mysli toho, kdo ji tvoří, a nemůže dojít doko-

nalosti bez činnosti v rukou,“ napsal Leonardo a zároveň tvrdí, že zrak je 

vládcem matematiky, stvořitelem astronomie, kosmografie atd. Chce říci, že

zrak, tedy smyslové vnímání, souvisí se schopností zobrazení, jež funguje 

jako prostředník mezi smyslovým vjemem a duševním pochodem.
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4.1.1 TYPY OSVĚTLENÍ
S prací se světlem, s fotografickým osvětlením, souvisí také znalost světel-

ných zdrojů, svítidel a doplňků, techniky osvětlování, tj. způsobu, jak vytvá-

řet potřebné tvary světel a stínů. Úplně základní rozdělení světla je přirozené 

a umělé.

●  přirozené zdroje světla  jsou  slunce a měsíc. 

Variabilita denního světla je skutečně obrovská a denní světlo se vlivem  

přírodních podmínek výrazně mění. Mění se z hlediska směru, z hlediska difúze,  

kde světlo slunce výrazně až dramaticky proměňuje obloha a oblačnost na ní.  

● umělé zdroje světla jsou elektrické plynové osvětlení, světlo svíčky,  

elektrické osvětlení.

Tyto zdroje lze samozřejmě použít buď jednotlivě nebo i v kombinaci.

Bodové zdroje vytvářejí stíny s nejostřejšími okraji, dokonale rozptýlené světlo 

netvoří žádný stín. Nebodové zdroje tvoří stíny s méně ostrými okraji.34 

Teoreticky se světlo slunce i elektrického zdroje šíří stejným způsobem, 

tedy v přímých paprscích, vyzařováním ze zdroje. Přitom přirozené světlo se 

k nám dostává z jiné vzdálenosti než to umělé. Přirozené světlo se šíří v rov-

noběžných vlnách a umělé světlo se šíří radiálně.35   A právě díky této skuteč-

nosti se bude tvar odraženého stínu lišit podle toho, zda vzniká v důsledku 

přirozeného nebo umělého osvětlení.

Postavení vůči modelu znamená, že tvar stínu je ovlivněn perspektivou, která 

se nazývá „perspektiva stínů“. I místo,  odkud se díváme, je dalším faktorem 

ovlivňující tvar a velikost stínu.

Existují tři důležité faktory ovlivňující zobrazování světla a stínu:

1. Směr osvětlení.

Směr světla vůči fotografovanému předmětu určuje, která část předlohy bude 

jasně nasvícená a na kterou padne stín. Světlo, které přichází ze směru fotoapa-

rátu, nazveme přední světlo, protože osvěcuje zejména přední část předlohy.  

34. BAXANDALL, Michael. Stíny a světlo. Brno : nakladatelství Barrister a Principal, 2003, s. 13
35. PARRAMON, José M. Teorie barev. Praha : nakladatelství Vašut, 2002, s..22



2. Množství osvětlení. Každé světlo má své charakteristiky a nabízí různé 

možnosti podle toho, co chceme obrazem sdělit. 

Slabé světlo například potlačuje odražené světlo a tvorbu tmavých, téměř ne-

proniknutelných stínů. V každém případě množství světla ovlivňuje kontrast 

obrazu  a zároveň mění i jeho šerosvit.

Kontrast vzniká porovnáním dvou odlišných hodnot, různými kombinacemi 

světlých, středních a tmavých odstínů. Šerosvit tak představuje kombinaci 

světla a stínu. „Stíny vždy obsahují určitý podíl světla.“ 36

Velikost světelného zdroje venku určuje denní doba a počasí, změna velikosti svě-

telného zdroje určí, zda bude stín tvrdší nebo měkčí. Když budou mít stíny stejný 

odstín šedé, bude ten tvrdší zřetelnější než měkký. Tvrdý stín z tohoto důvodu 

vždycky posílí pocit hloubky prostoru více než měkký stín. Malá světla vytváří tvr-

dě ohraničené stíny a velké zdroje světla vytvoří měkce ohraničené stíny.

3. Kvalita osvětlení - myslí se změny kontrastu, šerosvitu, vztahu světla a stínu, 

podle toho i rozlišujeme dva typy osvětlení: přímé a rozptýlené.

Přímé osvětlení – světlo běžné žárovky v bodové lampě (viz. ateliérová  

fotografie). Toto přímé osvětlení má za následek ostré kontrasty, tvoří se výrazné

stíny podél osvětlených ploch, které odrážejí dopadající světlo s výraznými efekty.

36. PARRAMON, José M. Teorie barev. Praha : nakladatelství Vašut, 2002, s. 27
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● Světlo může svítit zezhora, zezdola, ze strany, ze předu nebo zezadu. Každý 

ze směrů vyjadřuje objem svým vlastním způsobem. 

Směr světla je při tvorbě rozhodujícím činitelem. Cílem umělce je nalézt nej-

vhodnější směr světla, aby dosáhl nejlepšího možného vymodelování.

● Přední světlo neukazuje žádnou hloubku, protože viditelná část fotografova-

ného předmětu je celá jasně osvícená. Stín dopadne za fotografovaný před-

mět, kde ho fotoaparát nezaznamená.

● Zadní světlo také nenaznačí žádnou hloubku fotografie. Přicházeje zezadu,

utopí viditelné části předlohy ve stínu. To může fotografii přidat na dramatič-

nosti, ale bez pomoci dalších světel nepřidává fotografii další rozměr.

●  Světlo přímo ze strany nebo přímo shora může skrýt některé detaily před-

lohy ve stínu.



fie). Toto přímé osvětlení má za následek ostré kontrasty, tvoří se výrazné stíny

podél osvětlených ploch, které odrážejí dopadající světlo s výraznými efekty.

Rozptýlené světlo – např. světlo osvětlené krajiny za pošmourného dne. Světlo 

je měkké, stejnoměrné, bez živějších kontrastů. U rozptýleného světla je jemný 

přechod mezi částmi, které jsou ve stínu a těmi, jež jsou osvětlené. Stíny mode-

lu mohou být intenzivní, ale i slabé, podle množství dopadajícího světla.

Odraz světla:

Světlo se může odrážet od předmětu rozptýleným odrazem, přímým odrazem 

nebo odleskem.

● rozptýlené odrazy mají stejný jas, ať se na ně díváme z jakéhokoli úhlu.  

Je to způsobeno tím, že světlo ze zdroje se od povrchu odráží do všech směrů 

stejně.

Fotografové rozptylují světlo ze světelných zdrojů odrazem světla od deštníků 

nebo přikrytím světla propustným materiálem. Světlo, procházející průsvitnou 

hmotou, nazveme rozptýleným propuštěným světlem. 

Měkké stíny svědčí o použití velkého světla. světlá místa na potištěném papíře 

vypadají stejně, protože velikost světelného zdroje nemění vzhled rozptýlené-

ho odrazu.

● přímý odraz někdy fotografové nazývají přímý odraz zrcadlovým odrazem. 

Zdroj světla i pozorovatelé jsou ve stejném postavení.37 

● odlesk světla vzniká odrazem světla od plochy s vysokou odrazovostí.

Typy osvětlení:

1) Přímé

Tvrdé světlo - kde vznikají tvrdé přechody mezi světlem a stínem, jež se dají 

vytvořit pomocí „beauty dish“ a reflektorem nebo černým odrazovým fotogra-

fickým deštníkem se stříbrným vnitřkem.

Měkké světlo – na jeho vytvoření se používají softboxy nebo bílý průsvitný 

fotografický deštník.

Přímé osvětlení – světlo běžné žárovky v bodové lampě (viz. ateliérová fotogra-

37. HUNTER, Fill,Biver, Steven, Fuqua, Paul. Fotografie a světlo. Brno : Zoner software, 2007, s. 37
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38. BAXANDALL, Michael. Stíny a světlo. Brno : nakladatelství Barrister a Principal, 2003, s. 68
39. BAXANDALL, Michael. Stíny a světlo. Brno : nakladatelství Barrister a Principal, 2003, s. 69
40. BAXANDALL, Michael. Stíny a světlo. Brno : nakladatelství Barrister a Principal, 2003, s. 72

2) Nepřímé

Osvětluje se odrazem přes odrazné desky.

4.1.2. STÍN
Pro většinu lidí i projektovaný stín představuje a vypadá jako přirozený stín. 

Pokud si však vědomě všimnete stínu, je to obvykle vržený stín, s výraznou 

formou a výrazným vztahem k tvaru předmětu, který ho vrhá.38 Hlavní zvlášt-

ností projektovaného stínu oproti stínování či vlastnímu stínu, spočívá v tom, 

že nepodporuje sám sebe, ale nachází se na určitém povrchu odlišném od 

toho, který zapříčiňuje nedostatek světla. Za normálních okolností víme, co 

znamená vržený stín, a často už i cítíme, odkud jde světlo, ale je třeba spíše 

se učit o povrchu, odkud je stín vržen. Protože když si prohlížíme zastíněné 

povrchy, vnímáme tvary a charakter těchto povrchů samotných, prohlížíme si 

povrchy, na kterých se rozkládají. Z toho lze říci, že hlavně přijímaný povrch 

má určitý tvar a charakter.39

Pro systém vidění představuje problém široký rozsah možného osvětlení svě-

ta, od temné noci po jasný den. Tento rozsah je několikamilionovým násobkem 

rozsahu odrazivosti světla od nejčernějších a nejbělejších objektů v jakémko-

li konzistentně osvětleném uspořádání. Dokonce i v rámci jednoho uspořá-

dání může být díky stínu osvětlení velmi různorodé, kontrast jasu na hranici 

mezi místem osvětleným sluncem a stínem na stejném povrchu může být 9:1.  

To zároveň znamená, že vnímání tónu není nic absolutního: týž tón se může 

v tomtéž uspořádání jevit odlišně.40 

Vnímání stínů se soustřeďuje především na světlo, atmosféru a vzdálenost. 

Za prvé se učíme vnímání, za druhé především získáváme znalosti o chová-

ní světla atmosféry o okolí objektů, nikoli o objektech samotných. Například 

i při letmém pohledu na jeden stín nám charakter jeho okrajů a jeho vnitřního 

oslabování poskytuje základ pro vyhodnocení stavu slunečního světla, přesně 

zaostřeného nebo rozptýleného, to nám může pomoci interpretovat další rysy 
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vizuálního uspořádání mnohem lépe, včetně okrajů objektů.41

Jelikož zobrazování světla a stínu si všímali již umělce v renesanci považuji za 

vhodné v další kapitole uvést stručné shrnutí šerosvitu.

A zároveň zabýváme-li se problematikou fotografie, nelze opominout její vztah

nebo konfrontaci s malířstvím. I když fotografický aparát skutečnost jen zachy-

cuje, můžeme díky vkladu fotografa mluvit o interpretaci skutečnosti. Fotogra-

fie svou schopností zachytit dokonale realitu nahradila portrétní tvorbu, jistou

roli určitě sehrála finanční dostupnost, díky tomu se malířství posunulo dál,

chtíc objevovat způsoby lidského vnímání skutečnosti.42

4.1.3. Šerosvit 
Již italský výraz chiaroscuro (šerosvit, přesně svět-

lo/tma) odkazoval na zvlášť zajímavý způsob mo-

delace předlohy světlem na pozadí tmavé scény.

K výrazným změnám došlo během patnáctého 

století, kdy došlo k velkému rozkvětu malířství, 

především díky Janu van Eyckovi (1390–1441) 

kterému se připisuje vynález olejomalby. Jeho 

technika je složitá a plná jemných světelných 

efektů, jeho olejomalba totiž dovolovala zachyco-

vat i nejjemnější účinky světla  a stínů. Například 

na mnoha dílech je možné shlédnout dokonce detaily látky, vlny či dřeva.

Výraznější zlepšení v oblasti techniky i námětu přinesla italská renesance. 

Vznikl nový pohled na působení světla na předměty. Umělci byli posedlí an-

tikou, a tak napodobovali její umění, avšak s matematickým uspořádáním 

prostoru podle zákonů perspektivy. Umělci té doby museli studovat hloub-

ky účinků světla jako Leonardo da Vinci (1452–1519) viz. předchozí kapi-

tola znakové prostředky. Tento renesanční sklon k „ponořování“ předmětů  

do světla a prostředí, které je v naturalistickém pozadí obklopuje, vedlo ke 

vzniku barokního stylu sedmnáctého století zvaného šerosvit. 

41. BAXANDALL, Michael. Stíny a světlo. Brno : nakladatelství Barrister a Principal, 2003, s. 129
42. SONTAG, Susan. O fotografii. Praha : Paseka, Barrister & Principal, 2002, s. 16
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V šerosvitu je kontrast světel a stínů násilný, 

jako by postavy i předměty byly uzavřeny 

ve zcela temné místnosti a najednou byly 

ozářeny světlem svíček. Za otce šerosvi-

tu je pokládaný Caravaggio (1571–1610), 

který byl napodobován stejně jako Leo-

nardo před ním. Mezi nejdůležitější malíře  

šerosvitu dále patří Ribera, Zurbarán a De 

La Tour.

Tento směr se rozšířil po celé Evropě a byl přijat ve větší či menší míře vše-

mi mistry barokního umění. Nejoriginálnějším ze všech barokních umělců byl 

však holandský malíř Rembrandt (1606–1669). Přechod mezi světlem a stí-

nem na jeho obrazech je jemný, světlo je husté, zlatavé a vyznačuje se těles-

ností. Rembrandt rád používal motivy osvětlené přímým slunečním světlem, 

kde hlavy postav mají pozoruhodné světlo a stíny sloužící ke zvýraznění kon-

trastu, který je živý a přirozený.

Vzhledem tomu, že stín je výsledkem chování světla, již v 18. století vznikly 

dvě hlavní představy o povaze světla.

První říkala, že světlo je tvořené jednotlivými částicemi pohybujícími se pro-

storem a podléhajícími fyzikálním silám jako přitažlivost a odpudivost. Druhá 

předpokládala, že světlo, které, ať už byla jeho materiální povaha jakákoli, bylo 

hmotou v proudu, něco jako kapalina. Hlavní rozdíl spočíval především v tom, 

že lidé zastávající první pojetí o představě světla byli více schopni o světle 

uvažovat matematicky. Příznivci druhé teorie byli lidé jednostranně zaměřeni 

na vizuální pozorování  stínu.

Přesto v 18. století malíři rozeznávali čtyři typy možného pohybu světla–přímý 

pohyb od světelného zdroje, lom, odraz a ohyb.43 

Modelace objektu světlem na tmavé scéně vytváří kontrast, který je výraz-

ným prvkem kompozice i u fotografie. Pro celkové ladění snímku v nízké 
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tónině se ve fotografii používá výraz low key. Můžeme konstatovat, že šero-

svit je druh low-key (o low-key a high-key viz. kapitola znakové prostředky).

Fotografie narozdíl od malířství vznikají bez velkého přemýšlení o tom, jak

budou vypadat. Fotoaparát může pořídit snímek dokonce zcela sám. Úvahy 

o kompozici a charakteru záběru vyžadují jisté úsilí. Význam používání růz-

ných technik a postupů je pro získání významného rozdílu mezi snímky růz-

ných autorů spíše okrajový. Ve většině fotografií je rozhodující obsah, množ-

ství různých kompozičních technik, které fotograf může použít je omezené.

Paul Sartre napsal: „novinářská fotografie mi v podstatě nic neříká.... navíc se

mi často stává, že mě fotografie zajímá tak málo, že se ji vůbec nepokouším

považovat za obraz. Fotografii můžeme považovat pouze za objekt....“ což

je přesně důvod proč fotografové chtějí bořit pravidla a překvapovat diváky. 

Barthes sestavil škálu překvapení, která zahrnuje vzácnost fotografovaného 

objektu, zachycení gest, které oko normálně nezaznamená, technickou zruč-

nost, „pokřivení techniky fotografie“ a šťastnou náhodu.44  

 

4.2 OBJEKTIV A FOTOAPARÁT
4.2.1 Objektiv
Práci se záběrem bychom mohli nazvat jako definici záběru, kde záběr je

třeba chápat jako akt cílevědomé obrazotvorné manipulace s fotografickým

přístrojem a jeho příslušenstvím. 

Definice záběru se skládá z těchto částí:

1. Výběr objektivu s přihlédnutím ke vztahu mezi velikostí formátu  

     a ohniskovou vzdáleností.

2. Zásah do průchodu paprsků objektivem, např. nasazením filtru.

3. Nastavení osy objektivu vůči rovině a ploše materiálu.

4. Nastavení clony (ovlivňuje technicky expozici, obrazově hloubku ostrosti 

a do jisté míry i celkovou  ostrost).

5. Nastavení doby expozice.
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6. Umístění zvoleného objektivu v prostoru a namíření určitým směrem.

7. Zostření.

8. Stisknutí spouště.

Expozice uvede nejrůznější možné varianty vztahu mezi prvky stavby  

do jediného výsledku-snímku.45

Většina fotografujících se spokojuje se standardním (základním, normálním) 

objektivem, dodaným výrobcem. Pokud jsme již pokročilejší fotograf či máme 

chuť se pokusit pohledět do tajů fotografie více. Krátká ohnisková vzdálenost

dovoluje otevřít zorné pole za hlavou, tj. více vyznačit souvislosti mezi posta-

vou a okolím. Delší ohnisková vzdálenost zužuje zorné pole, potlačuje okolí 

modelu, dovoluje snížit počet figur v pozadí a tím umožňuje jejich lepší tva-

rové zvládnutí. Pojem široké a úzké zorné pole je míněn relativně ve vztahu 

k zornému poli normálnímu.

4.2.2 Fotoaparát
Vznik fotoaparátu 
Vzhledem k tomu, že v celé práci se zabývám fotografií, považuji za  vhodné uvést

alespoň zestručnělé dějiny fotografie a tedy vývoj fotografického přístroje.

Již primitivní obyvatelé jeskyní v diluviální době se pokoušeli zobrazit své okolí.  

Zvířata, která byla jejich nepřítelem, kořistí i obživou, byla prvními náměty, jež za-

chytili na stěnách jeskyní. Postupem času se vyvíjely další formy zobrazování. Jsou 

stále dokonalejší jak po stránce kresebné, tak materiálové. Vznikají různé umělec-

ké směry a techniky. A přesto umělecká díla nebyla nikdy zcela pravdivým, věrným 

obrazem, naopak zpravidla vznikaly idealistické interpretace světa. A právě fakt, že 

doba tlačila k samočinně fungujícím prostředkům zobrazování, naznačuje, že po 

roce 1800 na tomto problému pracovalo nezávisle na sobě zároveň několik vyná-

lezců. Objev zobrazovací metody tedy nepřišel. Ale pro udržení fotografických ob-

razů byly nutné tři předpoklady: optický systém pro zobrazení motivu, chemická 

substance, která pod vlivem světla změní jeho vzhled obrazu, a prostředek, jenž by 

tuto změnu ustálil. Na začátku 19. století byly dvě z těchto podmínek splněny.46
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Princip temné komo-

ry, camery obscury 

(z lat. „temná komo-

ra“), patří k nejstar-

ším principům foto-

grafické prehistorie.

Právě znalost jevu, 

že světelné paprsky, 

které dopadají zven-

čí malým otvorem do 

zcela zatemněné místnosti, ukazují na protější stěně této místnosti zřetelně 

zcela všechno, co se nachází venku, měl již Aristotelés stejně jako arabský uče-

nec Abu Alei Al-Hasen nebo středověký dominikánský mnich a učenec Mag-

nus. Přesto až Leonardo da Vinci vytvořil předpoklady pro to, aby se tento úkaz 

stal v praxi použitelný, protože nikdy na své objevy nenavázal.47  Zpočátku byla  

„camera obscura“ skutečně zatemněná skříňka s čočkou promítající obraz na 

plochu, malíř uhlem obkreslil obraz .

Vlastnímu vynálezu fotografie ještě předcházel objev optických vlastností skla,

stejně tak i objev světlocitlivých sloučenin stříbra.

Samotným autorem ná-

zvu fotografie se stal roku

1839 německý astronom  

Johann Madler.

První skutečnou a dodnes 

zachovanou fotografii zho-

tovil v roce 1826 Joseph 

Nicéphore Niépce. Posta-

vil kameru k oknu svého 

venkovského domu a osvě-

coval desky asi osm hodin.48 

47. BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno : Computer Press, 2004, s. 15
48. BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno : Computer Press, 2004, s. 17
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49. Eagguerre zjistil, že pokud stříbro vystaví jodovým parám, snímek poté exponuje a nakonec na něj nechá působit 
rtuťové výpary, získá viditelný ale nestálý obraz. Ten pak lze ustálit pomocí solné lázně.
50. www.ofotografovani.cz (Dat. cit. 17. 10. 2010)

V roce 1839 Louis Daguerre ofici-

álně oznámil vynález záznamu ob-

razu na postříbřenou měděnou des-

ku a nazval jej „daguerrotypie“.49  

 Expoziční časy se i přes po-

užití světelnějších objektivů stále 

pohybovaly v řádech desítek mi-

nut. Proto se nefotografovali lidé.

William Fox Talbot byl britský vynález-

ce, který vymyslel proces ustálení obra-

zu. Uchovával ho ale v tajnosti a hned 

po zveřejnění daguerrotypie svůj po-

stup zrychlil natolik, že se fotografovaní 

lidí stalo skutečností. Poté v roce 1840 

oznámil vynález „kalotypie“, procesu, 

který později zdokonalil George East-

man a je používán dodnes.

Kalotypie má papírové negativy, které jsou zprůhledněné tak, že připomínají 

pauzovací papír. Výsledná kopie má většinou hnědou barvu a vyznačuje se 

malou obrysovou ostrostí a hůře vykreslenými detaily.

Objev fotografie byl okamžitě díky novinám a jiným publikacím rozšířen 

v Evropě a také v Americe. Postupem doby docházelo k vylepšením, a v dru-

hé polovině devatenáctého století můžeme prohlásit, že fotografie mohly být

poměrně ostré, přesné, jemně kontrastní a mohlo dojít k absolutně věrnému 

zachycení reality. Stále se samozřejmě jedná o fotografie černobílé.

Přibližně v tomto období dostala příležitost vrstva fotografů s uměleckými sklo-

ny, která začala tvořit výtvarné a emotivní fotografie, jež byly protiváhou foto-

grafií realistických.50 
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Mimo vynálezu fotografie byl důležitý i vývoj fotopapíru. V roce 1884 vyrobil 

George Eastman první fotografický film, který zbavil fotografy nutnosti nosit

s sebou fotografické desky a jedovaté chemikálie. V roce 1888 Eastman uvedl

první filmový fotoaparát pod obchodním názvem Kodak.

Roku 1925 byl na trh uveden fotoaparát Leica, v té době používající 35mm 

film, který se od té doby stal standardem maloformátové fotografie.

Barevná fotografie byla objevena o něco později. Jako první popsal její princip

James Clerk Maxwell v roce 1861 v Londýně, a v roce 1888 F. E. Ives vyvolal 

tříbarevnou fotografii, na základě které pak A. Miethe vynalezl panchromatické

zcitlivění pro reprodukci barevných tónů. Barevnou fotografií se také zabývali

bratři Lumiérové, kteří roku 1906 položili základy barevné fotografii a to vyná-

lezem prvního postupu na její vyvolávání, tzv. autochrome, vyvolávání pomocí 

autochromových desek. Zhruba o třicet let později vyvinuly nezávisle na sobě 

firmy Kodak a Agfa technologie pro vyvolávání barevných filmů, tzv. Kodak-

chrome a Agfachrome, které se používají dodnes. Firma Polaroid v roce 1963 

zveřejnila metodu umožňující vytvářet barevné obrázky, které nepotřebovaly 

další zpracování, tzv. okamžitá fotografie. První digitální fotografie se objevila

až v roce 1986.51 

4.2.3 Digitální fotografie
Za poslední roky pokročil vývoj fotografické techniky natolik, že dnes je foto-

grafování záležitostí téměř pro laiky.  U digitální fotografie se fotografie neu-

kládá na film jako u tradiční kamery, ale na čip citlivý na světlo (CCD) nachá-

zející se v přístroji. Stále sice ještě k fotografování potřebujeme fotografický

objektiv, ale uložené fotografie proměněné v čipu na data a uložené v pamě-

ti mohou být pak kabelem přetaženy rovnou do počítače a tam zpracovány 

ve vhodném programu. Fotografové si tak mohou své fotografie prohlédnout

rovnou v nějakém prohlížeči svého počítače či notebooku a dále zpracovat  

ve vhodném programu pro úpravu fotografií, např. Adobe Photoshop.52

51. www.hezkeobrazky.cz (Dat. cit. 17. 10. 2010)
52. BAATZ, Willfried. Fotografie. Brno : Computer Press, 2004, s. 170z
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53. www2.ntm.cz (Dat. cit. 12. 11. 2010)

Přesto, sledujeme-li možnosti digitální fotografie jako individuální umělecké

tvorby, musíme si všimnout toho, že digitálně vytvořené snímky, ač téměř 

dokonalé, jsou si všechny podobné. Klasická fotografie vždy bude rozdílná

oproti fotografii vytvořené digitální technikou. Velký vliv má právě proces,

kterým je fotografie vyvolána, druh fotografického papíru i tonalita. Proto

je tak fascinující studovat staré fotografie mistrů jako je Sudek, Drtikol či

Růžička. Každá stará fotografie je vytvořena individuálně, mnohdy i z ně-

kolika negativů. Na každou fotografii je tak vynaložen velký podíl vlastní

tvůrčí práce.53  

4.3 FOTOMATERIÁL
Již naši prapradědové pořizovali černobílé snímky lidí, měst, krás světa 

a současný svět fotografie se k nim rád vrací. Oproti našim prapředkům,

máme nyní digitální přístroje, se kterými je pořízení správného černobílého 

snímku (ačkoli to možná bude překvapující) mnohdy těžší, než se starými 

aparáty na film. Černobílá fotografie začíná a končí u světla a expozice,

proto snímek vhodný pro převod musí být vybírán s rozumem a mnohdy již 

při samotném fotografování přemýšlet o kontrastech, světle...atd. U černo-

bílých filmů byly emulze různě senzibilované (tedy jak jsme řekli např. pan-

chromatické nebo ortochromatické) a v závislosti na tom byly odlišně citlivé 

k jednotlivým barvám světelného spektra. To mělo za následek rozdílný 

celkový kontrast i tonální podání převodu jednotlivých barev. Pro větší kon-

trolu se používaly barevné filtry (např. červený zvyšoval kontrast, zelený

zesvětloval tonalitu zelených odstínů atd.).

Například kdybychom vyfotografovali krajinu na nesensibiliovaný film, 

který není citlivý k zelené, žluté, oranžové a červené barvě, tyto odstíny by 

film nezachytil a na černobílém pozitivu by byly tyto barevné odstíny černé,

šedé nebo jinak tmavé. Nicméně to neznamená, že by nesenzibilovaný film

byl k ničemu, ale je dobrý například na ofotografování černobílých předloh, 
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textů, knih, které jsou kontrastní a tím i dobře čitelné.

Ortochromatické filmysenaopakhodík fotografováníčernobílých reproduk-

cí a barevných předloh. Panchromatické filmy jsou citlivé ke všem paprskům

viditelného spektra, proto je možné je použít ke všem druhům snímků, jak  

v  přírodě tak i v místnosti.54  

Pojem odstín je základní, čistá barva ze spektra s vlastním názvem (např. 

červená, zelená), hodnota barvy vyjádřena v %.

Odstíny se také vztahují k obrazové váze – vnímané tmavosti nebo svět-

losti obrazu. Naše vnímání barev je také ovlivněno stupni tmavosti, které 

vytvářejí rozpětí polotónů. Abychom tak popsali rozmanité intenzity barev, 

mluvíme o barevných stínech a odstínech. Rozložení stínů je ovlivněno 

hlavně intenzitou a úhlem světla dopadajícího na objekt. Tyto veličiny mů-

žeme ovlivňovat, a vytvářet tak různé efekty.55

Fotopapír
V zásadě lze fotopapíry rozdělit do dvou skupin:

● V první jsou tzv. klasické na barytonové podložce (např. FOMABROM).  

Jejich zpracování je sice náročnější na čas, ale odvděčí se vám větší stálostí 

a sytostí zejména tmavých odstínů zvětšeniny. Nevýhodou je dlouhá doba 

praní (víc než 30 minut pod tekoucí vodou, více je ale lépe).

● Druhou kategorií jsou tzv. fotopapíry na RC podložce (např. FOMASPE-

ED). Jejich výhoda je nesporná: krátký pobyt ve vývojce a ustalovači, dosta-

tečná pružnost a stupnice škály šedé, velmi krátká doba závěrečného praní 

(bohatě stačí 5 – 7 minut), při sušení se tolik nekroutí (paradoxně z praxe 

vím, že čím déle je budete prát, tím víc se budou kroutit!). Jejich největší 

nevýhodou je jejich nestálost. Zatímco papír na barytonové podložce na slu-

níčku vybledne až za několik měsíců, tento papír začne měnit „barvu“ už za 

pár týdnů! Myšleno je samozřejmě ostré každodenní slunce, bude-li snímek 

uložen v deskách nebo vystaven na místě, kde ostré slunce nepraží, vydrží 

neměnný mnohem déle.

54. SOUČEK, Ludvík. Jak se světlo naučilo kreslit. Praha : SNDK, 1963.
55. HEDGECOE, John. Velká kniha fotografie. 3. vyd., Nakladatelství Vašut, 2002, s. 44
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Oba výše zmíněné druhy fotopapírů jsou cenově srovnatelné a nejlépe bude, 

když vyzkoušíte oba.

Nezapomeňte, že existují také papíry různých gradací. Existují také papíry tzv. 

měkké - pro přeexponovaný nebo více kontrastní negativ, kde je třeba vysoký 

rozdíl v jasu vyrovnat - a tvrdé pro podexponované snímky. 

4.4 ZPRACOVÁNÍ
Převod barvy
Barevná fotografie musí být realističtější než černobílá, protože zpro-

středkovává divákovi daleko víc informací o snímané realitě. Nicméně 

jak zmiňuje E. H.Gombrich v Příběhu umění fotografie je pouze dvojroz-

měrný zprostředkovatelem vnímání trojrozměrného světa, která probouzí 

naše vnímání a fantazii. Černobílá fotografie má ve vizuální oblasti větší

možnosti vyjádření pomocí rozložení tónů, zobrazení textury, modelování 

podoby předmětů a definování tvarů. Díky možnosti vzájemného míchání

kanálů základních RGB barev můžeme její konečný vzhled řídit daleko in-

tenzivněji, než tomu bylo za pomoci barevných optických filtrů dříve. Zatím-

co možnosti výběru při použití filtrů při fotografování byly omezené třeba

na tmavou oblohu při použití červeného filtru, zvýraznění vzdušného oparu

modrým filtrem, zesvětlení rostlin a ztmavení pleti při použití zeleného filtru

a zároveň díky softwarovým nástrojům můžeme dosáhnout v libovolném 

místě fotografie jakýkoli tón šedé na stupnici mezi černou a bílou.

Díky digitální fotografii můžeme tento proces snadno kontrolovat na počíta-

či a vytvářet nepřeberné množství černobílých variací.56

Laboratorní zpracování snímků
Vyvolání negativu a zhotovení pozitivu (kopie, zvětšeniny), popř. Inverzní zpra-

cování snímku. Začátečník má spíše potíže s dodržením stability procesu než 
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se zanášením změn procesu. Technickým procesem rozumíme 

- vyvolání negativu podle pokynů výrobce 

- použití odpovídajícího pozitivního materiálu  správně technicky zpracovaného

- vyloučení zásahů do pozitivního procesu, kromě výřezu při zvětšování, nadr-

žování a jednoduché retuše zvětšeniny.



57. BARAN, Ludvík. Praha objektivem mistrů. Praha : Panorama, 1983, s. 15

5. ANALÝZA OBRAZOVÝCH ZNAKOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
UPLATNĚNÝCH NA FOTOGRAFIÍ AUTORŮ KLASICKÉ  
FOTOGRAFIE 20. ST.

Autory jsem si vybrala z uvedených důvodů:

1) Díla daných autorů jsou reprezentována v oblasti fotografie i v zahraničí a patří

mezi nejvýznamnější díla fotografické tvorby vůbec.

2) Jejich ovládání prostředků je považováno za mistrovské.

3) Je možné srovnávat výsledky, které se jistým způsobem k sobě blíží.

U každého z autora jsem  zvolila tři různé fotografie, na kterých je vidět jejich

typické autorské provedení, ale zároveň jsem na každé ze tří fotografií uplatni-

la rozdílné znakové fotografické prostředky.

5.1 Drahomír Josef Růžička
(1870-1960)
 V roce 1876 se s rodinou vystěhoval do Ameriky. V New Yorku ab-

solvoval střední školu, pak lékařskou fakultu a roku 1894 si zde otevřel 

lékařskou praxi. Začal fotografovat začátkem dvacátého století, vystavo-

val v Brně, New Yorku, Los Angeles, San Francisku, Portlandu, Londýně. 

Založil významný americký spolek „Pictorial Photographers of Amerika“. 

V roce 1912 dokonce navštívil Prahu a Bratislavu, odkud pocházela rodina 

jeho manželky. Na první výstavě „Českého klubu fotografů amatérů“ vy-

stavil bromotisky a platinotisky. V roce 1925 vystavil v Praze již chlorobro-

mostříbrné zvětšeniny a byl posléze oceněn soudobou moderní českou 

i evropskou kritikou. Proslavil se ale i v Americe. Rozpětí jeho práce bylo 

veliké, intenzivně se zabýval fotografií od roku 1911 do roku 1954. Od  im-

presionismu dospěl k moderní čisté fotografii monumentálních kompozic

s vysokým světelným kontrastem, tedy obvzláště v amerických studiích.57   

Měl velký vliv na českou fotografickou školu.

Do české fotografie uvedl novou kvalitu fotografického materiálu, Kodak, pro

něž znalec fotochemie Jan Lauschmann nenacházel v evropském měřítku  
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obdoby. Umožňovala jemný kontrast, menší zrno a větší citlivost, což mělo 

vliv  na jemnost vyjádření světelné atmosféry, širší škálu tonalit a přesněj-

ší gradace obrazových detailů. Počátkem dvacátých let přinesl do Čech 

progresivní myšlenky zámořské fotografie, prosazující tzv. puristický pik-

torialismus. Výrazně ovlivnil nastupující generaci Josefa Sudka a je dnes 

považován za „otce moderní české fotografie“.

Analýza fotografií Drahomíra Josefa Růžičky:
Na první fotografii D. J.

Růžičky vidíme dominanci 

protisvětla a rozptýleného 

světla. Světlo působí měk-

ce, jemně. Kontrasty světla 

a stínu jsou výrazné, přes-

to nejsou přechody tvrdé, 

a v tom nejtmavším odstí-

nu je stále kresba zřetelná 

v detailech obrazu. Objek-

ty most, řeka a části břehu 

řeky jsou tudíž velmi jemně prokres-

leny a ve svých vztazích se podpo-

rují dojmu jednoty kompozice celého 

záběru. Fotografie je celá zastřena

v mlze a proto i fotografie působí ne-

ostře. Hnědý tón originálu je docílen 

fotochemií či tiskem na speciální fo-

topapír.

Na druhé fotografii, stejně jako na 

první, je vidět rozptýlené světlo, tedy 

světlo osvětlené krajiny za pošmour-
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ného dne. Světlo je měkké, stejnoměrné, bez živých kontrastů. Přechod mezi 

světly a stíny je jemný, což ovlivňuje množství dopadajícího světla. Přesto 

oproti první Růžičkově fotografii zde jsou vidět ostré kontrasty mezi tmavou

tonalitou na sloupech či budovách a mezi mlžným oparem na obloze. Mohli 

bychom jeho dílo přirovnat k  impresionistickým obrazům, jejichž autoři doká-

zali skvěle zvládnout přírodní fenomén světla.

Monumentalitu fotografie zakládá vertikalita formátu, avšak také vertikalita bu-

dov a lamp v popředí v kontrastu s proporcemi postav.  Opět je fotografie zató-

nována, což autor mohl docílit druhem filmu nebo až při vyvolávání, vhodným

fotopapírem.

Na třetí fotografii tvoří kompozici 

tvoří velké okno, díky němuž vniká do 

haly velké množství světla, dalšími 

prvky kompozice jsou lidé - cestující, 

kteří nádražím procházejí.

Výrazné protisvětlo je přímé, ostré 

a vzhledem k tomu, že vychází pouze 

z jednoho místa, je silné, tvoří tvrdé 

přechody mezi světly a stíny. Postavy 

lidí nejsou zřetelné, vidíme ostré siu-

ety jejich postav. Textura je zřetelná 

až na sloupech nádražní haly. Světlo 

přichází z protisměru, což je i typické 

pro Růžičkovi fotografie, stejně jako přirozený zdroj světla. Tato fotografie je

opět podobná jako předchozí světelností v kontrastu s monumentalitou zadního 

prostoru, v němž osvětlení vytváří v prostorách docílení hloubky.

Shrnutí analýzy Drahomíra Josefa Růžičky:
Růžička se zabýval moderní čistou fotografií monumentálních kompozic s vy-

sokým světelným kontrastem. Jeho fotografie vynikají prostorovou kompozi-

cí a zejména světelným řešením. Jeho nejosobitější díla jsou typická měk-
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kým protisvětlem, kde redukuje stíny a snižuje kontrast v detailech. Používal  

zejména přirozený zdroj světla. Rád reprodukoval mlžným oparem sotva pro-

nikající slunce a jeho zrcadlení. Z ukázky těchto tří fotografií můžeme soudit,

že druhá a třetí si jsou podobné monumentalitou oproti první, které působí 

klidným dojmem. Je znát, že jeho fascinaci monumentalitou chtěl zpodobnit 

i u pražských fotografií.

5.2 Josef Sudek
(1896-1976)
Český fotograf a spolutvůrce moderní české fotografie. Vyučil se knihařem, ale

vzhledem k tomu, že mu během druhé světové války amputovali ruku poraněnou 

granátem, se posléze své profesi nemohl věnovat, proto se rozhodl stát fotogra-

fem. Vystudoval fotografickou školu. Od roku 1920 byl členem „Klubu fotografů

amatérů“ a s dalšími fotografy založil českou fotografickou společnost. Během

prvního desetiletí své tvorby fotil především přátele z pražské Invalidovny, kde 

byl léta v rekonvalescenci. Spolupracoval s vydavatelem časopisu Družstevní 

práce, kde publikoval nejen reklamní snímky, ale i portrétoval např. představitele 

české kultury. V období druhé světové války začal fotografovat na středoformáty 

a velkoformáty negativů (10 x 15 a 24 x 30 cm). Celé fotografické dílo Josefa

Sudka se objevovalo na mnoho domácích i zahraničních výstavách, v Rochest-

ru, New Yorku, Washingtonu, byl spoluautorem mnoha  knih.58 

Vlivem D. J. Růžičky se po r. 1921 přiklonil k nemanipulované fotografii se

zájmem o měkkou světelnou kresbu. V Sudkově díle se však rýsují soubory 

soustřeďující se na určité lokality, žánrové a námětové okruhy. V období druhé 

světové války se jeho tvorba značně proměnila. Po ztrátě komerčních zakázek 

se zaměřil na fotografování ryze uměleckých snímků. Od roku 1940 přestal 

negativy zvětšovat a pracoval pouze technikou kontaktních otisků. Používal 

velkoformátové deskové kamery, později se vrátil k uhlotisku v obavě o trvan-

livost bromostříbrných pozitivů.59

58. HLAVÁČ, Ľudovít. Dějiny fotografie. 1. vyd.,  Martin: Osvěta, Fotografická a filmová tvorba, 1987. s. 6
59. SUDEK, Josef. Výběr fotografií z celoživotního díla. Praha : nakladatelství Panorama, 1982. s. 3
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Sudek nezasahoval do negativu, pouze retušoval skvrnky na kopiích, když 

jich bylo moc. Ale nikdy sentimentálně nepřikrášloval objekt své fotografie

ani tam, kde byla citlivost silně napínána. Jeho práce je pro fotografii velkým 

přínosem. 

Analýza fotografií Josefa Sudka:
První analyzovaná   fotografie 

J. Sudka je ze slavného cyklu „Okno 

mého ateliéru“, kde téma fotografiípro-

mýšlel za různých ročních obdobích  

a za  různých světelných pod- 

mínek. Dějištěm se stal ateliér, na pa-

rapet stavěl Sudek zátiší nebo přes  

zamlžené sklo fotografoval skromnou 

zahrádku na dvorku. 

Fotografie je pořízena v únoru 

a fotograf skvěle využil zasněže-

ných objektů k zvýraznění obrysů 

jinak splývajících objektů. Na fo-

tografii nalezneme celou škálu to-

nality, která působí harmonicky,  

v měkkých přechodech. Kompozice této fotografie je tvořena hlavním prv-

kem (stromem) na středu fotografie, který tvoří hlavní prvek kompozice, za

stromem dojem zahrádky dotváří plot, s výraznými stíny a tmavou tonalitou. 

Linie stromu narušuje pravidelnou texturu plotu v pozadí. Předměty za ok-

nem ztrácejí v přechodech své obvyklé obrysy což vytváří dojem neurčitosti  

a tajemna.

Osvětlení autor použil jak venkovní, tak i umělé z místnosti, ze které je fotka 

fotografována. Protisvětlo proti přednímu oknu ateliéru nastoluje jakousi před-

ní vrstvu, využívající skrze texturu vertikálně stékajících kapek.  Na fotografii

jsou vidět ostré přechody mezi světlem a stínem, stejně tak i další vlivy, jakými 

jsou hustota deště a kapky stékající po okenním skle, kde je část skla hustě 
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Významnou čás-

ti Sudkova díla byly 

fotografie Prahy,

proto i jednu z nich 

jsem vybrala na dal-

ší  druhou analýzu. 

Průčelí mostu tvoří na 

fotografii dojem rámu,

kde v dáli je osvět-

lené pražské město.  

Sudek rád používal 

ostré kontrasty, např. 

nasvíceného hradu  

a temného města  

v popředí, odlesky 

světla na řece. Budova Národního divadla se dostává do kompozice s tvarem 

který ji jaksi archaicky shora dotváří jako klenbu. Na této fotografii je zřejmé

umělé světlo od pouličních lamp, což celé tvoří jemné přechody mezi světly  

a stíny a fotografie působí příjemným dojmem.

Sudek rád na svých fotografiích opakoval tvary a plnou kompozici, kdy volba

výřezu dané fotografie vytváří dojem, že je divákovi bližší, nepřítomnost jed-

notlivých objektů na pozadí činí fotografii mnohoznačněji rozdělenou na různá

tvarová a tonální pole, která si divák znovu sám skládá.

Fotografie díky protisvětlu z pouličních lamp ze starého města působí neostře 

a zastřeně. Tím z míst, která mírně zažitá jako konvenční pole podle jejich  

emblematických tvarů vyvolává novou neznámou tvář.
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zamlžena a část jen lehce orosena. To tvoří zároveň jemné přechody mezi 

světly a stíny. Déšť zároveň tvoří na fotce rozmazané části fotografie, což 

navozuje dojem rozpoložení. Z fotografie cítím Sudkův pocit samoty.

60. BARAN, Ludvík. Praha objektivem mistrů. Praha : Panorama, 1983, s. 8
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Na třetí uvedené Sudkově 

fotografii  je zřejmé užití 

přirozeného světla, které 

proniká přímo skrze průčelí 

a osvětluje tak vnitřek budo-

vy. Světlo je silné, je tvořeno 

slunečním světlem z jediné-

ho dominantního světelného 

zdroje. Na první sloup, kde 

světlo svítí přímo jsou vidět 

tvrdé stíny a tvrdé kontrasty, 

kdežto na dalších sloupech, 

kde se stihlo světlo rozptýlit 

vidíme již jemné a měkké stí-

ny. Kompozici tvoří z největší části sloupy a pak „nepořádek“ na zemi místnosti.

Tvary jsou jeveny v kontrastu s pravidelným rázem sloupový, kdy světlo nejde 

shora ale z boku a vytváří tak typické efekty přímého světla. Tato fotografie je

podobná typickým fotografiím Růžičky. Pokud porovnám tuto Sudkovu fotografii 

a fotografii Růžičkova nádraží. Zde oproti Růžičkově fotografii světlo proudí z více

míst, to má za následek jemnější stíny, naproti tomu Růžičkova nádražní hala 

má tvrdé kontrasty a ostré stíny, kde není zřetelná kresba jednotlivých objektů,  

což u Růžičkovy haly zapříčinilo menší tok světla a pouze z jednoho místa.

Shrnutí analýzy Josefa Sudka:
Podle analýzy uvedených Sudkových fotografií lze shrnout, že Sudek rád kombi-

noval přirozené i umělé světlo. Hloubku záběru dokázal navodit i bez vhodného 

vybavení rámováním obrazových plánů. Rád používal měkké rozptýlené světlo, 

jež navozuje fotografiím pozitivní příjemný dojem. Ze všech jeho fotografií čiší

neskrývaná nostalgie a pokora. Typy osvětlení jež používá Sudek na svých dílech  

a umná práce se světlem upoutává pozornost ke světelnosti více než k pozornosti 

samotným objektům. Hra slunečních paprsků a stínů společně s typickou patinou 

jeho černobílých fotografií vytváří v divákovi často dojem, že se nedívá na fotogra-
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fii, ale na obraz, který skutečnost spíše zastírá, než aby ji odhaloval. Ve své tvorbě

byl zároveň Sudek veliký perfekcionista, úzkostlivě promýšlel kompozice, pokud 

nebyl spokojený s výsledkem, vracel se stále na stejná místa a záběry mnohokrát 

opakoval.

  

5.3 František Drtikol
(1883-1961)
Od dětství rád kreslil a maloval, a proto později chtěl studovat na výtvarné aka-

demii nebo na uměleckoprůmyslové škole. Jelikož s tím jeho otec nesouhlasil, 

nastoupil do učení k místnímu fotografovi Antonínu Mattasovi. V učení dělal pře-

vážně pomocné síly. Na chuť fotografování přišel hlavně díky německému časo-

pisu Das Atelier des Photographen, kde se Drtikol seznámil s pracemi Rudolfa 

Duhrkoopa a Huga Erfurtha. V časopise se zároveň dočetl i o dvouleté odborné 

škole „Učební a výzkumný ústav pro fotografii“ v Mnichově, která se dnes jmenuje

„Lehrund Versuchanstalf fur Photographie“, kam se přihlásil. Studium na této ško-

le znamenalo pro Drtikola v životě velký obrat. Byl velmi nadaný žák a jeho práce 

se již během studia dostaly na Mezinárodní výstavu fotografie a užitého umění,

která se roku 1903 konala v Mohuči, Drtikol zde získal bronzovou medaili.61 

Po vojně si v roce 1907 v Příbrami založil vlastní fotoateliér, později s Augustem 

Škardou, se kterým si založili na rohu Vodičkovy a Jungmannovy ulice v centru 

Prahy rozlehlý ateliér „Drtikol a spol“. Vedle zakázkové práce se věnoval i volné 

tvorbě, především aktům, portrétním studiím, krajinám a snímkům městských zá-

koutí. Drtikolovy akty byly v dobovém kontextu neobyčejně odvážné. Z let před 

první světovou válkou pocházejí některé z nejlepších Drtikolových lyrických aktů. 

Při přístupu k portrétovaným využíval svých postupně nabytých znalostí z psycho-

logie a snažil se o vystižení typických rysů jejich povahy. Své zásady fotografová-

ní portrétů popsal například v článku Muž u fotografa, otištěném v pražském ča-

sopise „Gentleman“ v roce 1924: „Předně bych chtěl říci, že dnes není úkolem 

fotografie uchovati pouze podobu člověka. Moderní portrét musí chtít vyjádřit

61.BRIGUS, Vladimír Antonín Braný. František Drtikol. Praha : Odeon, 1989, s. 2 
(Strojopis je uložen v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.)
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něco víc než charakter. Proto fotograf musí se do člověka přímo zamilovat, 

cítit s ním, vžíti se do něho, pochopiti jaksi jeho intimní osobnost, odmaskovati 

jej a potom, potom jej teprve zachytiti v aparátu. Myslím si, že muži chybují 

v tom, že chtějí být krásní, krásu však musíme hledat v jejich charakteristice, 

v mužnosti, v pravdivosti. Proto by se obraz neměl retušovat.“ 62

Mužské portréty dokonale vystihují sílu portrétovaných osobností, mívají větši-

nou jednoduché tmavé nebo bílé pozadí. Ženské portréty bývají daleko deko-

rativnější, nezřídka se v nich objevují malovaná pozadí.63

Kolem roku 1920 se na Drtikolových fotografiích objevila nově lněná pozadí

ukazující na vliv některých avantgardních směrů. V bezprostředně následu-

jících letech se častěji objevují typické rysy druhého již zmiňovaného období 

Drtikolovy fotografické tvorby: malovaná pozadí uvolňují místo geometrickým

dekoracím a secesně zasněné modelky jsou nahrazovány ženami v pohy-

bu. Nad melancholickými náladami vítězí pohyb, dynamika, optimismus. V té 

době se oženil s tanečnicí Ervínou Kupferovou,  která ho také jistým způso-

bem ovlivnila při zobrazování pohybu. Drtikol tak vytvořil originální styl. Těla 

modelek jsou na fotografiích z těchto let začleněna do kompozic křivek, geo-

metrických výsečí, kruhů či obdélníků, plošných dekorací a hranolů, sloupů, 

tyčí, schodů a dalších prostorových těles. Ztrácejí svůj dosavadní symbolický 

náboj a stávají se především abstraktními tvary. 

Zhruba od roku 1928 studoval a překládal díla věnovaná buddhismu, hinduis-

mu a rozličným východním filozofiím. Sám napsal několik prací o vnitřní odpo-

vědnosti a o morálních kodexech v náboženstvích.

V roce 1935 zanechal definitivně své fotografické činnosti a začal se věnovat

filozofii, malování, meditaci a překladům.

František Drtikol vytvořil impozantní dílo, které je nepochybně naším největ-

ším vkladem do světové fotografické tvorby první poloviny 20. století.65 

62. DRTIKOL, František. Muž u fotografa. Gentleman, 1924, č. 12, s. 14-15.
63. BRIGUS, Vladimír Antonín Braný. František Drtikol. Praha : Odeon, 1989, s.19
64. BRIGUS, Vladimír Antonín Braný. František Drtikol. Praha : Odeon, 1989, s.26
65. BRIGUS, Vladimír Antonín Braný. František Drtikol. Praha : Odeon, 1989, s. 50
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Analýza fotografií Františka Drtikola:
 Na první fotografii je znatelné použití 

umělého osvětlení, kde světelný zdroj 

je z pravé strany. Světelný zdroj tak 

vytváří ostré hrany, stíny a tvrdé pře-

chody mezi světly a stíny, což je pro 

Drtikola typické. Přes světlo musela 

být daná mozaika např. z papíru která 

vytváří za modelkou geometrické stí-

ny. Zároveň zde střídá i pro něj typické 

obrysy postav oproti obrazcům, v tom-

to duchu protikladu je zrežírovaná celá 

Drtikolova scéna. Fotografie na mě pů-

sobí technicky. Ženská nahota nepů-

sobí jako nahé ženské tělo ale jeden z prvků na celé kompozici, které společně  

s dalšími prvky tvoří celou kompozici. Nahota je pouze jedním z dalších objek-

tů na scéně, je možné tak na obrys těla nahlížet či připodobnit geometrickému 

prvku. Celková scéna na mě působí velice propracovaně, až zrežírovaně.

Na druhé fotografii jsou opět hned na první pohled vidět Drtikolovy typické 

znaky, geometrická tělesa v kombinaci s ženskou nahotou. Ženské tělo je zá-

kladním kompozičním 

prvkem na fotografii,

zároveň je umístěné 

uprostřed celé kom-

pozice.

Tato fotografie je sví-

cena několika světly, 

měkce, protože stíny 

nemají ostré okraje, 

ale jemné přechody. 

Na fotografii je zřetel-

fotografie č.1 - František Drtikol

fotografie č.2 - František Drtikol
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ná jemná kresba, což je asi díky nakopírování několika negativů na sebe či to 

má za vinu fotopapír s jemným zrnem. Na fotografii jsou zřetelné jemné textury

kůže ženy.

Třetí fotografie má jako obě předchozí hlavní kompoziční prvek ženské tělo, 

zde však tělo není základním znakem na fotografii, ale pouze součástí celé

kompozice. Na první pohled nejvíc zaujme geometrické zřejmě železné těleso.

Tato fotografie je svícena předními a zřejmě i postranními světly, kde cílem

je aby postava jakoby vystu-

povala z černého pozadí. Je-

jím základním rysem je spoje-

ní různých geometrických tvarů  

z lidských těles tak, že jejich monu-

mentální vliv převažuje, tím vzniká 

lepší iluze, lepší exprese. Stíny na 

geometrickém tělese jsou jem-

né, s jemnými přechody, na nahé 

postavě nejsou vidět vůbec stíny, 

zato vlasy splývají s pozadím. Na 

fotografii je znatelné jemné zrno,

což má za vinu zřejmě kvalita fotopapíru, či fotofilmu. Fotografie působí rozpo-

ruplně, geometrické tvary na fotografii ořezávají celistvost těla.

Shrnutí analýzy Františka Drtikola:
Ve svých fotografiích Drtikol užíval nabyté znalosti z psychologie a to nejen 

ve výrazech fotografovaného, ale i promýšlel psychické účinky na diváka.  

A tak se snažil o typické vystižení rysů povahy fotografovaného, na což při 

svých portrétech kladl velký důraz. Drtikol perfektně uměl pracovat s umělým 

osvětlením, dovedl tak skvěle zvýraznit typické rysy obličeje a dokreslit je ade-

kvátním sklonem hlavy či ruky. 

Při fotografiích dynamických oproti portrétům světlo používal neobyčejně 

rozmanitě, plošně i plasticky, tvrdě i měkce, zpředu i z protisměru.

fotografie č.3 - František Drtikol
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Obsahové pojetí světla odpovídá jeho fotografickému využití – typické je prud-

ké střídání jasů a stínů, světelných obrysů postav proti temné ploše nebo  

obrazců negativního a pozitivního charakteru. V duchu zákona protikladů je 

zrežírována celá světelná scéna. V jeho tvorbě je zřetelné ovládání světelných 

podmínek.

U nejstarších prací převládá měkká kresba a malířsky stylizované pozadí,  

nezřídka přímo domalovávané na negativ. Rád užíval geometrii, kterou pou-

žíval při zobrazování pohybu. Jeho fotografie zároveň zobrazují i tvary, těla

modelek jsou začleněna do kompozic křivek, geometrických výsečí, kruhů či 

obdélníků, plošných dekorací a hranolů, sloupů, schodů  a dalších těles. 

Drtikolovým oblíbeným tématem byla žena, a to i na obrazech. Ženské tělo 

bylo formou pro jeho tvůrčí myšlenky. Symboly, se kterými Drtikol pracu-

je, však na rozdíl od atributů, užívaných v křesťanském umění, tvoří jakési  

nekonečné zrcadlo.



6. ZÁVĚR

Cílem této práce byla analýza obrazových znakových prostředků uplatně-

ných na fotografiích autorů klasické černobílé fotografie začátku 20. století 

J.V.Růžičky, J. Sudka a F. Drtikola. Výsledkem analýzy je využití jednotlivých 

znakových prostředků jednotlivými autory a pokus o ekvivalenci mezi vznikem 

znakových prostředků fotografie a účinkem těchto vyjadřovacích nástrojů. 

Použití těchto poznatků k analýze konkrétních děl mi umožnilo vytvořit si před-

stavu, jakým způsobem autoři dosahovali svých mimořádných výsledků.

Vzhledem k tomu, že fotografie není pouze jakýmsi otiskem skutečnosti, 

ale jejím znakovým vyjádřením, z čehož vzniká systém znaků a vztahy mezi 

nimi, provedla jsem tuto analýzu za pomoci sémiologické analýzy, kde Saus-

sure považuje znak za nástroj komunikace. Fotografie se skládá z jednotlivých

znaků a ty se vyskytují také jen v kombinaci s dalšími znaky. Za znakové pro-

středky považuji ty, které může fotograf ovlivnit. Každý znak se začleňuje do 

sítě souvislostí, v níž odkazuje k jiným věcem. Za důležité znakové prostředky 

považuji tonalitu, jež je nejzákladnějším znakem u klasické černobíle fotogra-

fie, kompozici, nebo skladbu prvků a hloubku prostorového uspořádání.

Jednotlivé znakové prostředky na fotografii jsou zároveň závislé na vyjadřo-

vacích nástrojích, jež pocházejí z vnějšího světa. Mezi tyto nástroje uvádím 

volbu objektivu, fotomateriálu, osvětlení a zpracování. Na veškerou tvorbu 

ve fotografii mají vliv jak znakové prostředky tak i vyjadřovací nástroje.

Celá tato kombinace jednotlivých znaků a nástrojů ve fotografii tvoří dílo. 

Každá složka uměleckého díla je tak pouze nositelem dílčího významu, jež 

teprve skládají celkový smysl a záměr díla.

Z analýzy fotografií Drahomíra Josefa Růžičky vyplývá, že Růžička se zabý-

val moderní čistou fotografií, využíval přirozené světlo s vysokým světelným

kontrastem, jeho díla jsou typická měkký protisvětlem, ale i rád reproduko-

val mlžným oparem. Kompozici využíval prostorovou. Kontrasty mezi světlem 

a stínem jsou výrazné, přesto přechody nejsou tvrdé, a v nejtmavším odstínu 

nalezneme kresbu obrazu.

4949
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Jeho způsob používání jednotlivých znaků a prostředků na fotografii se v mno-

ha znacích shoduje se Sudkem. I Sudek hloubku záběru navozoval i bez 

vhodného vybavení rámováním. I on rád používal měkké rozptýlené světlo, 

což mají rovněž společné. 

Sudek zároveň kombinoval umělé a přirozené světlo. Byl ve své tvorbě per-

fekticionista, úzkostlivě promýšlel své kompozice. Je u něj zejména typická 

perfektní práce se světlem, která v divákovi navozuje dojem, že  se nedívá na 

fotografii, ale na obraz, který skutečnost spíše zastírá než aby ji odhaloval.

I Drtikol promýšlel své kompozice, na jeho fotografiích je vidět zejména per-

fektní práce s umělým osvětlením. Na portrétech uměl skvěle zvýraznit typic-

ké rysy obličeje. Naproti tomu na dynamických fotografiích jsou vidět prudké

přechody mezi světly a stíny, světelné obrysy postav proti temné ploše nebo 

obrazce negativního a pozitivního charakteru, v duchu protikladů tak bývá zre-

žírována celá scéna. Často využíval geometrických předmětů, a těla modelek 

na jeho fotografiích působí jako další geometrický tvar či objekt na celé scéně.

Rád užíval geometrii, kterou používal při zobrazování pohybu. Jeho fotografie

zároveň zobrazují i tvary, těla modelek jsou začleněna do kompozic křivek, ge-

ometrických výsečí, kruhů či obdélníků, plošných dekorací a hranolů, sloupů, 

schodů a dalších těles.

Všichni tři vybraní autoři si vyznačují vynikajícím ovládáním fotografických

prostředků jimiž dosahovali skvělých uměleckých výsledků. Jejich tvorba patří 

mezi nejvýznamnější díla fotografické tvorby vůbec.
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Klíčová slova

Fotografie, fotografické vyjadřovací prostředky, fotografické znakové prostřed-

ky, D. J. Růžička, J. Sudek, F. Drtikol

Key terms

Photography, Photographic expression tools, Photographic Sign-Images,  

D. J. Růžička, J. Sudek, F. Drtikol

Anotace

Bakalářská práce „Obrazové znakové prostředky uplatněné na fotografiích 

autorů klasické fotografie 20. st.“ popisuje soubor fotografických vyjadařova-

cích prostředků ve vztahu k znakovým prostředkům fotografie, které je mož-

no ovládat. Tento popis pak prověřuji analýzou znakových prostředků, které 

uplatnili ve svém díle klasičtí autoři české černobílé fotografie D. J. Růžička, 

J. Sudek a F. Drtikol.

Anotation

„Sign-images used on the photographs by the classical 20th century authors“. 

This Bachelor Thesis describes the relationship of the photographic medium 

collection with the stigmal means of the photograph which are administrable.  

I review this description by analysis of the stigmal instruments which 

were used by the classical authors of the black and white photography,  

i.e.D.J. Ruzicka, J. Sudek and F.Drtikol. 


