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ANOTACE

Bakalářská práce na téma Makrofotografie ve výtvarné výchově se věnuje fenoménu
makrofotografie a aplikaci této specifické fotografické techniky do výtvarné výchovy.
V textu je uveden přehled základních pojmů běžně používaných v makrofotografii
včetně potřebné výbavy, námětů a úprav fotografie v počítači s použitím grafických
programů. Část textu je rovněž věnována pojmům estetika, umění, kýč s ohledem na
fotografii jako poměrně mladé odvětví výtvarného umění. Bakalářská práce se dále
zabývá základními složkami výtvarné výchovy a zdůvodněním uplatnění námětů
makrofotografie pro výtvarnou výchovu. Poslední část práce je věnována návrhu
výtvarného projektu a významným fotografům, kteří makrofotografii věnovali část
svého života s ukázkou jejich práce.

Klíčová slova
Makrofotografie, estetika, ošklivost, krása, Krásný/Krásno, umění, kýč, výtvarné umění,
výtvarná výchova, náměty, grafické programy

ABSTRACT

Bachelor

thesis

Macrophotography

at

art

education

is

concerned

with

macrophotography and application of this specific photographic technique to art
education. The text provides an overview of basic concepts commonly used in
macrophotography, including equipment needed, ideas and editing images on a
computer by using a graphic porgrams. Part of the text is also given to concepts of
aesthetics, art, kitsch with regard to the photography as a relatively young part of art.
This thesis also deals with the basic components of art education and the rationale of
applying macro ideas for arts. The last part is devoted to the art education project and to
important photographers, who devoted parts of their lives to macrophotography,
including examples of their work.

Key words
Macrophotography, aesthetics, ugliness, beauty, beautiful, art, kitsch, art education,
ideas, graphic programs.
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1 Úvod
Bakalářskou práci s názvem makrofotografie ve výtvarné výchově jsem si vybral,
protože se této problematice věnuji již řadu let. Ve své práci se věnuji fenoménu
fotografické techniky makrofotografie s uplatněním pro výtvarnou výchovu. Při psaní
převážně čerpám z odborné literatury, kterou doplňuji o vlastní zkušenosti. Své
zkušenosti dokládám v podobě vlastních fotografií z různých námětů makrofotografie.
Mým cílem je představit makrofotografii, poukázat na její nevšední krásu a najít
uplatnění ve výtvarné výchově.

„Vesmír kolem nás je naplněn nekonečným množstvím objektů. My sami se
nacházíme někde

uprostřed

mezi

rozlehlými

mezigalaktickými prostorami

a

subatomárním mikrokosmem elementárních částic uvnitř atomů našeho těla... Mezi
rozměry subatomárních částic a rozlohou celého viditelného vesmíru leží roh hojnosti
plný neuvěřitelného bohatství“

1

od galaxií, zářících hvězd, planet a měsíců, následují

jednotlivé organismy jako jsou rostliny, živočichové, až po fascinují svět mikrokosmu,
který je běžnému oku pozorovatele skryt.

Velkou část svého života člověk stráví pozorováním dění kolem sebe. Naše
pozorování se neomezuje pouze na lidský život, ale pozornost přitahuje i rozmanitost
lidské tvořivosti, výsledky lidské nápaditosti, jako jsou sochy, obrazy, fotografie atd.
Někteří lidé jsou celý život pouze pozorovatelé těchto výsledku, jiní umějí vyhledat
neobvyklé obrazy, kterých si většina z nás nikdy nevšimne a zprostředkovat je svojí
osobitou formou ostatním lidem. Do této oblasti patří i makrofotografie.

Makrofotografie je obor, fotografická disciplína, která nám umožňuje zkoumat
ohromující neznámé oblasti kolem nás neviditelné na první pohled i z dálky – „O světě
skrytém za hranicemi toho, co známe; o mikrokosmu udivující rozmanitosti a krásy,
kterou člověk většinou nepozoruje. Příroda má ve vší své bohatosti schopnost zaujmout
a okouzlit. Jen málokdo se ubrání podmanivosti této krásy. Existuje nekonečné množství
1

Barrow, J. D. Vesmír plný umění. Brno: Jota, s.r.o., 2000. ISBN 80-7217-097-x. str 73-74.
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podivuhodných objektů, které můžeme pozorovat; hranice kreativní tvorby jsou
vymezeny pouze naší představivostí a našimi možnostmi.“

2

Jedná se o úžasný druh

umění, kdy je nám zobrazeno to, co nejsme schopni běžně vidět. Svět z detailu, jeho
fascinující krásu a křehkost.

Zájmem makrofotografie můžou být drobní živočichové či rostliny nebo předměty,
přírodní úkazy a jejich textury, ale i běžné věci, které nás obklopují každý den. Můžeme
kolem nich chodit a nemusíme si všimnout krásy jejich detailů.

„Rozhlédněte se kolem sebe. Uvidíte něco, co by si zasloužilo bližší pohled? Pokud
odpovíte ne, nedívali jste se dost důkladně.“ 3

Pro fotografování makra neexistují žádné tajné postupy nebo techniky, jde jen o
vytrvalost a bystré oko vnímající detaily uměleckou formou.

1.1 Definice makrofotografie
Základní technická definice makrofotografie hovoří o zobrazení předmětu
v poměru 1:1 na filmu, senzoru digitálního fotoaparátu (dále jen senzor). To znamená,
že fotografovaný předmět má na filmu, senzoru shodnou velikost v porovnání s jeho
skutečnou velikostí. Od tohoto měřítka můžeme hovořit o makru. Fotografujeme-li nad
tuto úroveň, zvětšuje se velikost předmětu zobrazeného na filmovém poli, snímači
oproti jeho skutečné velikosti.

Moderní definice makrofotografie říká, že se jedná o úkon snímání malých výřezů
z velkého objektu nebo snímání malých objektů.4

2

Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-8681535-8. str. 6
3
Kamps, H. J. Makrofotografie. Brno: Zoner Press, 2008. ISBN 978-80-7413-002-1. str. 1
4
Kamps, H. J. Makrofotografie. Brno: Zoner Press, 2008. ISBN 978-80-7413-002-1. str.5
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1.2 Vymezení základních pojmů
Abychom mohli dále pokračovat, je zapotřebí nejprve si vymezit základní pojmy,
se kterými se budeme setkávat.

1.2.1 Hloubka ostrosti
Obecná definice říká, že hloubka ostrosti představuje zobrazení, kdy se jako ostrá
jeví ta část snímku, která je před i za hranicí zaostřeného bodu. U fotografie zblízka
hovoříme o části snímku asi jedné čtvrtiny před a jedné poloviny za hranicí zaostřeného
bodu. U běžné fotografie se jedná o jednu třetinu před a dvě třetiny za hranicí
zaostřeného bodu.

Hloubku ostrosti ovlivňuje několik faktorů: ohnisková vzdálenost objektivu,
zvětšení, vzdálenost fotoaparátu od fotografovaného objektu a nastavení clony. Obecně
platí, že čím je vyšší clonové číslo, tím je větší hloubka ostrosti.

V makrofotografii platí, že čím je větší zvětšení fotografovaného objektu, tím je
menší hloubka ostrosti. Hovoříme zde o hloubce ostrosti v řádech několika milimetrů.

1.2.2 Zaostřovací bod, zaostřování
Je to bod, který se nachází v zorném poli zaostřovacího čidla. V našem případě se
jedná o oblast fotografovaného objektu, kterou chceme mít ostrou. Zpravidla bývá
vyznačen v hledáčku fotoaparátu.

V makrofotografii platí, že, musíme zaostřovat velmi přesně, abychom měli ostré
snímky, protože je zde malá hloubka ostrosti.

Chceme-li v makrofotografii zachovat příslušné zvětšení, provádí se zaostřování
pohybem celého fotoaparátu vpřed a vzad. Ostřící prstenec objektivu se při samotném
zaostřování nepoužívá, protože jeho točením se mění poměř přiblížení, tj. zvětšení.
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1.2.3 Clona, čas závěrky
Clonou označujeme mechanické omezení prostupu světla objektivem na film,
senzor. Pro označení clony se používá písmeno f a dále číslo, které udává relativní
úbytek světla. Čím je číslo nižší, tím víc prochází světla na film, senzor a naopak.

Čas závěrky označuje dobu, po kterou je film, senzor vystaven účinkům světla.
Obecně platí, že čím je clonové číslo vyšší, tím delší je čas závěrky a tím i roste hloubka
ostrosti. Při nízkých clonových číslech je čas závěrky kratší, film, senzor je kratší dobu
osvícen, proto je i hloubka ostrosti menší.

1.2.4 Zvětšení
O zvětšení již bylo hovořeno v samotné definici makrofotografie. Pro celkové
shrnutí: skutečná velikost, a tedy start do světa makrofotografie, je měřítko 1:1, vše co
přesahuje toto měřítko je zvětšení nad hranici skutečné velikosti, např. měřítko 2:1 a
výše. Při větším zvětšení začínají být potíže se zaostřováním, protože klesá jas
v hledáčku fotoaparátu a snižuje se hloubka ostrosti. S nárůstem clonového čísla
(abychom zvětšily hloubku ostrosti) dochází k prodloužení času závěrky a s tím roste
nebezpečí rozmazání snímku z důvodu rozechvění fotoaparátu. Abychom snímky
vyfotografovali co možná nejostřeji, je zapotřebí další technika (dále v kapitole o
fotovýbavě).

- 12 -

2 Fotografická výbava
K tomu, abychom se mohli pustit do zkoumání tajů makrofotografie patří
odpovídající výbava. Dále si popíšeme jednotlivé části výbavy, která se může hodit při
fotografování makra, jejich výhody a nevýhody.

2.1 Fotoaparát
Výběr fotoaparátu záleží na každém zvlášť. Fotoaparát, který vyhovuje jednomu,
nemusí vyhovovat druhému. Důležité je, že fotoaparát dobře padne do ruky a důležité
ovládací prvky jsou dobře dostupné. Vhodné je si zjistit, zda sortiment příslušenství ke
zvolenému fotoaparátu je široký a dostupný.

Fotoaparáty můžeme rozdělit do dvou základních oblastí. Fotoaparáty na kinofilm a
digitální fotoaparáty.

2.1.1 Fotoaparáty na kinofilm
Do této skupiny patří klasické kinofilmové jednooké zrcadlovky s filmovým polem
o šíři 35 mm a středoformátové aparáty s filmovým polem 6 x 4,5 cm. Oba druhy
disponují širokou nabídkou příslušenství.

Největší výhodou kinofilmových fotoaparátů je kvalita obrazu, která především
závisí na zvoleném filmu a možnosti zvětšení fotografií do značných rozměrů.
Nevýhodou je nemožnost kontroly snímku okamžitě po vyfotografování. Výsledek
fotografování bývá pak často nejistý. Stává se, že po vyvolání filmu dochází
k rozčarování. Další nevýhodou u středoformátových aparátů je jejich velikost a váha,
bezesporu nám ale nabídnou možnost získat kvalitnější výřez obrázku.
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2.1.2 Digitální fotoaparáty
Základní rozdíl digitálních fotoaparátů a kinofilmových spočívá v přenosu
fotografovaného objektu na senzor fotoaparátu. Ty bývají různé velikosti. Nejlepší
dosahují velikosti filmového pole šíře 35 mm. Největší výhodou digitálních fotoaparátů
je možnost kontroly snímku okamžitě po vyfotografování. Do skupiny digitálních
fotoaparátů řadíme kompaktní digitální fotoaparáty a digitální jednooké zrcadlovky.
Většina kompaktních digitálních fotoaparátů nám nabízí nastavení tzv. makrorežimu,
který umožňuje zaostřit na objekty velmi blízko objektivu. Jejich hlavní nevýhodou je
kvalita pořízeného snímku a velmi omezené možnosti použití dalšího příslušenství.
Výhodou je malý rozměr, většina se vejde i do kapsy, a váha.

Největší výhodou digitálních jednookých zrcadlovek je možnost použití celé škály
příslušenství a mnohem vyšší kvalita pořízených snímků oproti digitálním kompaktům.

2.1.3 Jednooké zrcadlovky
Myslíme-li to s makrofotografií vážně, budeme k fotografování potřebovat
jednookou zrcadlovku a je jedno jestli kinofilmovou nebo digitální. Dnešní technika je
již natolik vyspělá, že i digitální zrcadlovky dosahují výborné kvality zhotovených
snímků. Dále budeme hovořit o jednooké zrcadlovce bez ohledu na to, zda se jedná o
kinofilmovou nebo digitální.

Při výběru zrcadlovky bychom se měli seznámit z funkcemi aparátu a zaměřit se na
ty, které jsou pro makrofotografii důležité, užitečné. Patří mezi ně náhled hloubky
ostrosti a předsklopení zrcátka.

Náhled hloubky ostrosti
V makrofotografii velmi důležitá funkce, umožňuje vidět obrázek při skutečně
nastavené cloně, a tím zkontrolovat hloubku ostrosti závěru. Dále nám umožňuje vidět
rušivé prvky v pozadí záběru. Ty můžeme odstranit změnou clony – rozmazáním pozadí.
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Předsklopení zrcadla
Samotný proces fotografování jednookou zrcadlovkou spočívá při zmáčknutí
spouště ve vyklopení zrcátka směrem nahoru na hranol hledáčku, a tím dochází
k průchodu světla objektivem na film, senzor fotoaparátu. Při procesu vyklopení zrcátka
může docházet k vibracím, které můžou mít neblahý vliv na ostrost snímku, převážně
při použití delších expozičních časů. Proto je předsklopení zrcadla velmi užitečná
funkce, která nám umožňuje vyklopení zrcátka ještě před samotným exponováním
snímku.

2.2 Objektiv
Výběr správného objektivu je bezesporu nejdůležitějším rozhodnutím. Kvalita
objektivu ovlivní výsledný snímek. Při fotografování makra můžeme použít běžné
objektivy za použití dalšího příslušenství, ale nejvhodnější skupinou objektivů je
skupina pod označením makroobjektivy.

2.2.1 Běžné objektivy
Běžné objektivy nám mohou dobře posloužit při fotografování makra za použití
různého příslušenství. Do tohoto příslušenství patří přídavné čočky nebo předsádky,
mezikroužky, telekonvertory, reverzní kroužky a měchové zařízení. O tomto
příslušenství budeme hovořit dále.

Výbornou volbou pro fotografování makra jsou krátké teleobjektivy, jsou-li použity
v kombinaci s mezikroužky. Jde o objektivy v rozsahu 100-200 mm s pevným
ohniskem. Hlavní výhodou teleobjektivů je možnost fotografovat při větší pracovní
vzdálenosti a úzký úhel záběru, který je velmi užitečný je-li třeba izolovat objekt na
měkkém rozostřeném pozadí. Větší pracovní vzdálenost nám umožňuje fotografovat
objekty, které jsou plaché a s objektivem kratší ohniskové vzdálenosti bychom se k nim
dostali jen stěží.
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2.2.2 Makroobjektivy
„Hlavní výhodou skutečného makroobjektivu je, že se nemusíte starat o
příslušenství a doplňky.“ 5 Většina objektivů je konstruována tak, aby ostrost a kontrast
byli nejlepší, čím více se při ostření blížíme k nekonečnu. U makroobjektivů je tomu
naopak. Vynikají ostrostí, kontrastem při ostření na krátko. Největší výhodou
makroobjektivů je jejich poměr zobrazení 1:1, což umožňuje fotografovat skutečná
makra bez použití dalšího příslušenství. Existuje i jeden makroobjektiv, který dosahuje
poměru zobrazení až 5:1.6

Makroobjektivy bývají v rozsahu od 50 až po 300 mm, což je široký rozsah. Běžně
se užívá označení:

Standardní makroobjektivy v rozsahu ohniska 50 – 60 mm. Pracovní vzdálenost
objektivu od fotografovaného objektu bývá velmi malá, proto se hodí pro fotografování
statických objektů. Absolutně se nehodí k fotografování plachých objektů.

Krátké makro teleobjektivy v rozsahu ohniska 90 – 105 mm. Tyto objektivy
bývají nejoblíbenější, představují dobrý kompromis. Umožňují fotografovat objekty
z větší vzdálenosti, oproti objektivu s ohniskovou vzdáleností 50 mm. Lze fotografovat
objekty z ruky, bez nutnosti použití stativu oproti objektivu s delším ohniskem.

Makroobjektivy s delším ohniskem. Do této skupiny patří objektivy s ohniskovou
vzdáleností od 150 mm výše. Největší výhodou těchto objektivů je jejich pracovní
vzdálenost. Velmi se hodí pro fotografování plachých tvorů jako jsou např. vážky. Při
fotografování se ovšem neobejdeme bez použití stativu.

5
6

Kamps, H. J. Makrofotografie. Brno: Zoner Press, 2008. ISBN 978-80-7413-002-1. str. 30
objektiv Canon MP-E 65 mm f2,8 1-5x Macro
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Obr. č. 17

2.3 Stativy, stativové hlavy, makrosáňky
Dalším velmi důležitým krokem k fotografování makra je volba vhodného stativu,
stativové hlavy a popřípadě i pořízení makrosáněk.

2.3.1 Stativy
„Stativ je pro fotografii zblízka nepostradatelným nástrojem a je absolutně
nezbytný, myslíme-li to se svým fotografováním opravdu vážně.“

8

Obecně platí

pravidlo, že se nemá fotografovat z ruky expozičním časem, který je delší než
ohnisková vzdálenost použitého objektivu. Je pravděpodobné, že by došlo k rozmazání
snímku. Abychom mohli použít delší expoziční časy, je zapotřebí umístit fotoaparát na
stativ. Volba stativu je individuální záležitostí. Dobrý stativ pro makro je těžký,
umožňuje nastavit nohy stativu jednotlivě pod různými úhly. Důležité je, aby se dala
odstranit středová tyč, která brání v použití stativu těsně nad zemí. Některé stativy
umožňují nastavit středovou tyč vodorovně s fotografovaným objektem, což je velmi
užitečná vlastnost.

7

http://www.supertelefony.cz/noveokno/?img=20100202-f9981082a9
Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-8681535-8. str. 25

8
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2.3.2 Stativové hlavy
Stativová hlava je část, která spojuje fotoaparát s nohami stativu. Existují dva
základní typy – hlava s kulovým kloubem a polohovatelná hlava (3D). Výběr stativové
hlavy záleží opět na osobních preferencích.

2.3.3 Makrosáňky
Jak již bylo řečeno výše, zaostřování při makrofotografii se provádí pohybem
celého fotoaparátu vpřed a vzad. Při extrémním zvětšení se provádí toto zaostřování
v řádech milimetrů. Abychom tohoto mohli docílit, máme-li umístěný fotoaparát na
stativu, jsou makrosáňky nepostradatelným pomocníkem. Princip makrosáněk používá
ozubnici s pastorkem. To nám umožňuje pohyb celého fotoaparátu po milimetrech.
Makrosáňky se upevňují mezi stativovou hlavu a fotoaparát, při jejich použití dochází
pouze k pohybu fotoaparátu.

Obr. č. 29

2.4 Osvětlení
Při fotografování makra se setkáme s významnými ztrátami světla. Ve snímku
vznikají tmavé stíny, které způsobují ztrátu důležitých detailů. Abychom zabránili těmto
ztrátám, pomůžou nám zdroje externího osvětlení. Mezi tyto zdroje patří externí
zábleskové jednotky, makroblesky, odrazné plochy a difuzéry. Při fotografování
9

http://makro.matonoha.cz/zakladni-pomucky-stativ
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určitých objektů se bez těchto pomocných zdrojů světla neobejdeme. Špatné světlo
může zkazit celý snímek, proto jsou zdroje externího osvětlení nepostradatelným
pomocníkem.

2.4.1 Externí zábleskové jednotky
„Blesk je pro práci makrofotografa základní součástí výbavy a pro některé typy
fotografií je přímo nezbytný. To, že máte nezávislý světelný zdroj, vám dovolí práci
v obtížných situacích a dosažení výsledků, které by byly nemožné při přirozeném světle.
Blesk zastaví objekty v pohybu a umožní použít menší otvor clony společně s málo
citlivým filmem tak, abyste dosáhli maximální kvality a sytosti barev.“ 10

Blesk umístěný přímo na těle fotoaparátu, v patici pro blesk, není nejvhodnější
způsob použití pro fotografování makra. Blesk normálně svítí přímo dopředu, proto je
zde riziko, že se do cesty světla postaví příslušenství umístěné na objektivu nebo
samotný objektiv. Vhodnějším způsobem je využití prodlužovacího kablíku
k zábleskové jednotce. Ten se umístí z jedné strany na tělo fotoaparátu a z druhé strany
na samotný blesk. To nám umožní umístit blesk přesně tam, kde ho potřebujeme bez
ztráty jeho řídících funkcí. Jiným způsobem použití blesku mimo tělo fotoaparátu je
použití bezdrátové řídící jednotky, která se umístí do patice pro blesk.11 Výhodou je, že
sestava není omezena délkou použitého prodlužovacího kablíku. I u tohoto způsobu
zůstanou zachovány veškeré řídící funkce blesku.

10

Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-8681535-8. str. 61
11
Některé jednooké zrcadlovky (např. Nikon D70) mají v sobě vlastnost řídit externí zábleskové jednotky
mimo tělo fotoaparátu, kterou považuji za další velmi užitečnou funkci.
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2.4.2 Makroblesk
K dispozici jsou dva základní druhy makroblesků, a to kruhové zábleskové
jednotky a malé zábleskové jednotky, které se připevňují kolem objektivu.

Kruhové zábleskové jednotky
Principem kruhových zábleskových jednotek je záblesk vycházející z trubice tvaru
kruhu. Blesk je vyzářen kolem obvodu objektivu, jeho světlo zdánlivě přichází ze všech
směrů. Jejich největší nevýhodou je, že poskytují světlo bez stínů, což u některých
objektů může vést k dojmu plochých a nezajímavých snímků.

Malé zábleskové jednotky
Malé zábleskové jednotky se obvykle připevňují v párech kolem objektivu.
Největší výhodou těchto zábleskových jednotek je možnost umístit každou jednotku
zvlášť tam, kde je jí potřeba a možnost nastavení intenzity záblesku každé jednotky.
Každá záblesková jednotka se nastavuje zvlášť na řídící jednotce, která se umisťuje do
patice pro blesk na těle fotoaparátu. Tento způsob záblesků nabízí větší pružnost a
zpravidla i větší výkon než kruhové zábleskové jednotky.12

Obr. č. 313

12

Příkladem systému malých zábleskových jednotek je Commander Kit R1C1 od společnosti Nikon,
který se skládá z bezdrátové zábleskové řídící jednotky SU-800 a 2 dálkově ovládané zábleskové
jednotky SB-R200
13
http://www.nikon.cz/cs_CZ/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=
0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=721
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2.4.3 Odrazné plochy a difuzéry
Odrazné plochy a difuzéry nám pomáhají směřovat světlo přesně tam, kam
potřebujeme, což z nich dělá velmi šikovné pomocníky. Odrazné plochy bývají
vyrobeny v různých velikostech. Při výrobě se nejčastěji používají hliníkové fólie.
Jejich hlavní výhodou je možnost prosvětlení stínů pouze za pomoci přirozeného světla.
Další výhodou odrazných ploch je, že si je může vyrobit každý doma. Při fotografování
v nouzi postačí i list obyčejného bílého papíru. Odrazné plochy se neomezují pouze na
přirozené světlo, používají se i při fotografování s externími zábleskovými jednotkami.

Dalším pomocníkem patřícím do této skupiny jsou světelné stany. Je to zařízení
z jednoho kusu, převážně tvaru krychle bílé barvy. Ve slunečných dnech dobře poslouží
jako difuzér, který převede tvrdé směrové sluneční světlo na měkké všesměrové
osvětlení. Toto zařízení se nejčastěji používá při fotografování rostlin. Jeho další
výhodou je, že uvnitř stanu nefouká vítr, který nám hýbe s objektem.

2.5 Ostatní příslušenství vhodné pro makrofotografii
K dalšímu příslušenství vhodnému pro makrofotografii patří makropředsádky,
mezikroužky, telekonvertory, reverzní kroužky a makroměch. Toto příslušenství se hodí
jak při použití ve spojení s běžnými objektivy, což umožňuje fotografovat v poměru
zobrazení až 1:1, tak i s použitím makroobjektivů, kdy nám pomáhá zvětšit
fotografovaný objekt v poměru zobrazení přesahujícím 1:1. Makropředsádky patří do
skupiny příslušenství, které se jako jediné dají použít i ve spojení s digitálními
kompaktními fotoaparáty.

2.5.1 Makropředsádky
Makropředsádky bývají prvním krokem při fotografování makra. Vyrábějí se
v různé tloušťce a dioptrických hodnotách. Připevňují se našroubováním na přední člen
objektivu, podobně jako filtr. Makropředsádky snižují ohniskovou vzdálenost použitého
objektivu což umožňuje zaostřit na menší než je jeho normální pracovní vzdálenost.
Jejich použití však snižuje hloubku ostrosti.
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Makropředsádky se hodí převážně pro fotografy, kteří se hodlají věnovat
makrofotografii jen příležitostně. Hlavní výhodou je jejich malý rozměr a skladnost.
Nevýhodou je nižší obrazová kvalita pořízených snímků.

2.5.2 Mezikroužky
Mezikroužek je kovový kroužek různých velikostí, který je na obou stranách
opatřen bajonetem. Upevňuje se mezi tělo fotoaparátu a objektiv. Díky jeho použití
dochází k prodloužení vzdálenosti mezi zadní částí objektivu a rovinou filmu, senzoru,
což umožňuje zaostřování na kratší vzdálenost než je minimální zaostřovací vzdálenost
použitého objektivu. Výborně se hodí při použití s makroobjektivy, kdy nám umožní
zvětšení nad reálnou velikost objektu. Dobře se ale hodí i při fotografování plachého
hmyzu ve spojení s krátkým teleobjektivem.

Jako hlavní výhodu použití mezikroužků lze označit to, že nedochází ke snižování
kvality snímků, existuje možnost změny poměru zobrazení dle libosti a jsou zachovány
všechny automatické funkce objektivu. Nevýhodou může být pouze ztráta světla, která
se projeví delším expozičním časem. Množství ztráty závisí na ohniskové vzdálenosti
použitého objektivu.

Obr. č. 414

14

http://makro.matonoha.cz/specialni-pomucky-mezikrouzky
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2.5.3 Telekonvertory
Telekonvertory jsou v zásadě mezikroužky, které obsahují optický člen zvětšující
obraz před sebou. Vyrábějí se v tloušťkách o rozsahu zvětšení 1,2 – 2x. Telekonvertory
jsou nejsnazší formou jak dosáhnout zvětšení nad reálnou velikost objektu. Kvalita
telekonvertorů je dnes natolik vysoká, že pouze minimálně ovlivňují kvalitu obrazu.
Nevýhodné může být jejich použití pouze při spojení s nekvalitním objektivem. Použití
telekonvertoru nejen zvětší fotografovaný objekt, ale i fotografické chyby a případné
optické vady nebo chromatickou aberaci15 objektivu.

2.5.4 Reverzní kroužky
Reverzní kroužek je jednoduché kovové zařízení, které umožňuje nasadit objektiv
na fotoaparát v obrácené poloze. Reverzní kroužek je z jedné strany opatřen bajonetem
pro připevnění na tělo fotoaparátu a z druhé strany závitem pro filtr k připevnění
předního členu objektivu. Výsledkem je poměrně výrazné zvětšení, u objektivu
s ohniskovou vzdáleností 50 mm dosáhneme poměru zobrazení 1:1.

Výhodou je použití běžných objektivů. Nevýhodou je u většiny objektivů nutnost
použití manuálního expozičního režimu fotoaparátu, automatika v tomto případě
nefunguje.

2.5.5 Makroměch
Makroměchy fungují vpodstatě stejně jako mezikroužky. Zde by se hodilo označení
mezikroužku s proměnlivou vzdáleností. Obecně makroměch můžeme popsat jako dvě
kovové obruby spojené kolejnicí, které se spojí z jedné strany s tělem fotoaparátu a
z druhé strany obvyklým způsobem s objektivem. Délku prodloužení lze měnit
v rozsahu 10 – 200 mm, záleží na použitém makroměchu. Prostor mezi rámečky
vyplňuje měch ze světlonepropustné látky.

15

Chromatická aberace je barevná vada čočky, která se na snímku projeví jako barevné lemování ostrých
přechodů mezi světlem a stínem (nejčastěji fialové nebo zelené barvy).
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Výhodou makroměchu je extrémní zvětšení fotografovaného objektu. Nevýhodou
je jeho samotné použití. Hodí se pro práci v ateliéru. V exteriéru se s ním pracuje
obtížně a těžkopádně, snadno se poškodí. Při použití makroměchu se neobejdeme bez
stativu.

Or. č. 516

16

http://makro.matonoha.cz/specialni-pomucky-makromech
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3 Makrofotografie ve výtvarné výchově

3.1 Estetika
Slovo estetika pochází z řeckého slova aisthétikos. Jeho původní význam hovoří o
nauce o smyslovém či citovém poznání. Estetika vznikla v 18. století jako filozofická
disciplína, která měla zkoumat logiku různých druhů smyslového poznání a možnosti
jeho zdokonalování, včetně poznání krásných, vznešených či obdivuhodných jevů a
jejich produkce ve volných uměních.17 Postupem času se estetika vyvinula
v samostatnou

vědní

disciplínu.

Jejím

zakladatelem

byl

Alexander

Gottlieb

Baumgarten, který ji popsal ve svém latinsky psaném díle Aesthetica.

Historie estetiky ale sahá již k antickému Řecku, k prvním úvahám o kráse z dob
Homéra a prochází celou lidskou epochou až po současnost, kdy se diferencuje (až
odděluje) na její základní oblasti.

V současnosti existují tři základní oblasti estetiky:

1. příroda – není produktem lidské činnosti
2. mimoumělecké výtvory lidské činnosti – do této oblasti patří výrobky
řemesel, průmyslu, vědecká práce apod.
3. umění

Všechny oblasti jsou stejně důležité a nelze preferovat jednu před druhou. Každá
oblast ale na naše city působí jinak. Jinak budeme vnímat krásu čisté přírody a jinak
estetiku mimouměleckých výtvorů lidské činnosti, se kterými se setkáváme každý den,
na každém kroku.

17

Henckmann, W.; Lotter K. Estetický slovník. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 25-025-95.
str. 37-38
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Obecně můžeme tedy estetiku definovat jako nauku o kráse, vědu o estetické
činnosti člověka, který vnímá, formuje a hodnotí svět z hlediska vzájemného poměru
krásy, ošklivosti a dalších estetických kategorií.18

3.1.1 Ošklivost a krása
Definujeme-li pojem estetika jako nauku o kráse, řekněme si co je vlastně krása a
s ní souvisejí pojem ošklivost.

Krása

„Krása má tu sílu a nadání, že vnáší mír do lidských srdcí.“
Miguel de Cervantes y Saavedra

Stejně jako pojem estetika se i pojem krása postupně vyvíjel v průběhu lidských
dějin. Antika označuje za krásné to co se líbí, působí přitažlivě. Ve středověku je krása
chápána jako obraz Boha. V renesanci je krása v umění, umělec je nadaný božskou idejí
krásy. V osvícenství se již krása odpoutává od prostého smyslového vnímání. Krása se
začíná objevovat v začínající filosofické estetice. V současnosti se pojem krása chápe
jako nevhodný pro pochopení skutečného života a umění, jednotlivé estetické proudy si
krásu vykládají jinak. Obecně můžeme říci, že krása je specifická hodnota.

Problém nastává i se samotným chápáním krásy u jednotlivých osob. Existuje
mnoho osob, které nemají z různých příčin cit pro krásu, nevnímají krásu přírody nebo
věcí, které je obklopují. Posuzují krásu podle veřejného mínění. Hodnotí-li většina jev
jako krásný, nedovolí si říci, že je to ošklivé. Na druhou stranu je zde řada osob, které
dokáží rozpoznat jemné rozdíly krásy a dokonce si ji dovolí hodnotit. Právě toto
hodnocení budou ti, kteří nemají cit pro krásu, bezmezně následovat.

18

kol. autorů. Všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 1999. 2. svazek, ISBN 80-902555-4-X. str. 388
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Základním citem pro hodnocení krásy je obdiv. Není neobvyklé, že nás něco donutí
pozastavit se a dokonce s údivem pozorovat daný jev. Krása bývá označována jako
jedna z estetických kategorií.

S pojmem krása souvisí i další pojem - Krásný/Krásno. Tento pojem patří do
základních termínů estetiky, je jedním z možných označení estetiky hodnot.
K pochopení tohoto termínu je zapotřebí podívat se na jeho užití ze třech hledisek:

1. Krásný může být označován předmět velice příznivého estetického hodnocení.
Týká se všech druhů jevů, může se použít i v logickém nebo vědeckém smyslu.
Můžeme ho použít u všeho, co vyvolá nadšený obdiv. V tomto pojetí má slovo krásný
běžný význam.

2. Krásný jako jedna z estetických kategorií. Z tohoto hlediska pojem krásný
označuje jednu ze specifických estetických kvalit. Krásno stojí v protikladu k pojmu
hezký. Krásný je chápáno jako mnohem vznešenější a vážnější než hezký. Hezké je
příjemnější, svůdnější a líbivější.

3. Krásný je to, co odpovídá platnému estetickému ideálu nebo hodnotě, která má
být propagovaná.

Ošklivost
V minulosti se pod pojem ošklivost vžilo označení pro něco nepříjemné, protivné,
neforemné, ale i nemorální. Postupem času se definice ošklivosti změnila na pojem
označující absenci krásného. Z toho hlediska neznamená ošklivost jen něco
nepříjemného nebo nemorálního, patří sem i jevy které jsou ne-krásné, věci, které jsou
průměrné, obyčejné, ale nejsou ani krásné, ani ošklivé. Ošklivost je opakem krásy, je
jejím protikladem.
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Tato definice bývá v umění příčinou mnoha problémů. V minulosti často docházelo
k zaměňování ošklivosti díla s ošklivostí zobrazovaného objektu. Proto se definice
ošklivosti stala jedinečnou každému stylu, žánru. Ošklivé je tedy dílo, které nezvládlo
vztahy mezi jednotlivými částmi a celkem a nemůže být hodnoceno jako vlastní styl.

Pojem krása nemůže existovat bez svého protikladu – bez ošklivosti. Hodnotíme-li
v estetice určitý předmět, nelze tak udělat bez srovnání krásy s jejím protikladem. Jen
tak můžeme něco posoudit jako krásné či ošklivé. Daný předmět potom hodnotíme jako
krásný či ošklivý, nebo v různé kombinaci na stupnici mezi těmito dvěma pojmy, kdy se
výsledné hodnocení přiklání na jednu stranu.

3.1.2 Proudy estetiky
Současnou estetiku do značné míry ovlivnila psychologie. Navzájem se tyto dvě
vědní disciplíny prolínají. V estetice vnikla celá řada proudů, které se zabývají
konkrétním jevem, předmětem zkoumání estetiky. Namátkou můžeme jmenovat
estetiku filozofickou, psychologickou, estetiku fotografie a mnoho dalších. Estetické
proudy se neomezují pouze na společenské jevy, ale také na zkoumání krásna různých
etnických skupin. Sem patří např. estetika čínská, indická, perská apod.

Filosofická estetika
Filosofická estetika je nejstarší metodou estetického zkoumání. Využívá metodu
reflexní a analytickou. Můžeme ji aplikovat na umění jako tvořivou činnost lidského
ducha, hledat v umění typické doklady toho, co je tvořivost.

Psychologická estetika
Psychologická estetika zůstává spjata s oborem psychologie a jeho metodami.
Zkoumá podoby chování, ze kterých vyrůstá umění nebo chování, které umění
vyvolává. Snaží se pochopit, jak lidské myšlení prožívá umění a krásu.
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Estetika fotografie
Estetika fotografie je naukou o estetických a uměleckých aspektech fotografie.
Vyznačuje se úsilím zdůvodnit praktický i teoretický umělecký charakter fotografie,
která se ve svých začátcích stala analogií k malířství, kresbě a grafice. V současnosti se
fotografie oprostila od malířského vzoru a získala uznání jako nový, tvůrčí prostředek
vyjádření a objevování viditelných jevů i jevů, které přesahují možnosti lidského
vnímání.

3.2 Umění
Definici pojmu umění popisuje Všeobecná encyklopedie Diderot jako obecně
vysoký stupeň tvůrčích schopností a dovedností v jakémkoli oboru lidské činnosti.19 To
je ovšem velmi všeobecná definice. Chceme-li definovat pojem umění z estetického
hlediska, jako něco krásného, hovoří o umění jako o specifické tvůrčí činnosti člověka
zaměřené na zobrazení vnější i vnitřní reality z hlediska estetického působení. Dle této
definice tvoří umění jednotu tří prvků:

1. Umělecký proces, což znamená tvorbu uměleckého díla
2. Umělecký artefakt, jedná se o samotné dílo
3. Působení díla, konzumace uměleckého díla

Členění umění, jeho vznik a vývoj
Umění můžeme členit z různých hledisek: dle použitého materiálu, podle smyslu,
k němuž se umělecký obraz obrací, podle utváření obrazu, podle vztahu k jevové
skutečnosti a podle vztahu k mimoestetickým, praktickým funkcím.

Počátky umění sahají až do pravěku, jedná se zejména o nástěnné malby a tanec.
Tanec se považuje za nejstarší umění lidské společnosti. S vývojem lidské společnosti
se vyvíjelo i umění a docházelo k jeho diferenciaci. Umění se ovšem nepřestalo vyvíjet,

19

kol. autorů. Všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 1999. 8. svazek, ISBN 80-902723-0-4. str. 189
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jeho vývoj pokračuje i v současnosti, vzniká řada nových uměleckých druhů, nová
odvětví, styly a programy.

3.2.1 Umění a kýč
Co je to kýč? Pojem, který se poprvé objevil v šedesátých až sedmdesátých letech
19. století v Mnichově. Začal být užíván malíři a obchodníky s uměním. Mezinárodním
pojmem se stal až koncem devadesátých let 20. století.

Musíme si položit jednu otázku a to, zda-li je kýč průvodním jevem modernismu,
nebo jestli provází umění od samotného počátku. Řada autorů, kteří se touto otázkou
zabývali, soudí, že kýč je poměrně nedávným jevem. Obecně se soudí že nejlepší
podmínky pro rozmach kýče byly vytvořeny v době romantismu. Chceme-li hledat kýč
v dřívějších uměleckých směrech, nesmí se na něj pohlížet očima dneška, ale tak, jak se
na něj mohlo pohlížet v té době. Někteří autoři tvrdí, že kýč v dřívějším období
nenalezneme. Např. Gillo Dorfles vysvětluje: „V předchozím historickém období,
zvláště v době antické, mělo umění naprosto jinou funkci než v době naší; bylo spojeno
s náboženskou, etickou či politickou tematikou, což jej činilo absolutním, neměnným,
věčným (samozřejmě vždy v rámci jeho kulturně společenského kontextu).“

20

Ne

všichni s touto tezí souhlasí, najdou se názory, které poukazují na popření kýče před 19.
stoletím jako příliš silné tvrzení.21

Pojem kýč má od svého zrodu v 19. století jasně negativní nádech. Spousta
encyklopedií hovoří o kýči jako o esteticky méněcenných či nevkusných produktech.22
Je chápán jako výsledek špatného vkusu. Odlišit kýč od umění není vůbec snadné,
protože kritéria, která je od sebe rozlišují bývají dobově i osobnostně podmíněna.
Nesmíme si ale zaměnit pojem kýč se špatným uměním. Kýč má u řady lidí svoji
líbivost a přitažlivost i přesto, že je považován uměleckou veřejností za defektní. Jeho
líbivost je daná estetickým vnímáním objektu pro sebe sama, pro to jak se konkrétní

20

Kulka, T. Umění a kýč. Praha: TORST, 1994. ISBN 80-85639-17-3. str. 27
Např. Tomáš Kulka ve svém knize Umění a kýč
22
Např. Encyklopedie estetiky, Estetický slovník, Všeobecná encyklopedie Diderot
21
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osobě líbí, nikoliv k jiným účelům. Dá se říci, že milovníkům kýče záleží na samotném
obrazu, než na osobě autora či společenském postavení, které by jim mohla koupě
prestižního uměleckého díla přinést.

Definice kýče
Definování pojmu kýč není vůbec snadné, neexistuje žádná stručná a jasná definice.
Dle Tomáše Kulky jsou s definicí pojmu kýče spojeny tři nutné podmínky, které nám
pomůžou tento pojem definovat.

1. „Kýč zobrazuje objekty nebo témata, které jsou všeobecně považovány za krásné
anebo které mají jasný emocionální náboj“

23

vyvolávající kladnou citovou odezvu.

K objektům nebo tématům, které vyvolávají takové emoce patří např. malá chundelatá
koťátka nebo štěňátka, koně, květiny, plačící děti a další. Jde o všechna témata, která
jsou považována za krásná, pěkná, roztomilá a silně citově zabarvená. Témata, která
vyvolávají okamžitou pozitivní odezvu.

2. „Tyto objekty a témata musejí být okamžitě identifikovatelné.“

24

Předpokladem

je, že témata kýče jsou snadno rozpoznatelná, nikdy nejsme na pochybách, co zobrazují.
Těžko bychom mohli považovat za kýč obraz namalovaný v kubistickém či
futuristickém stylu. Vhodnější styl pro kýč je romantismus nebo realismus.

3. „Kýč substantivně neobohacuje asociace spojené se zobrazeným tématem.“

25

Tj. obraz kýče by měl mít jednu interpretaci, žádné skryté významy či nejasnosti nebo
dvojsmyslnosti. To, co je v takovém obraze vidět na první pohled, je vše, co v něm
vidět můžeme. Kýč usiluje o stereotyp. Námět bývá zobrazen tím nejstandardnějším a
nejschematičtějším způsobem. Často nedochází k žádnému obohacení asociací.

23

Kulka, T. Umění a kýč. Praha: TORST, 1994. ISBN 80-85639-17-3. str. 52
Kulka, T. Umění a kýč. Praha: TORST, 1994. ISBN 80-85639-17-3. str. 52
25
Kulka, T. Umění a kýč. Praha: TORST, 1994. ISBN 80-85639-17-3. str. 52
24
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Kýč ve fotografii
Samotná fotografie se za kýč nepovažuje. Platí to i pro objekty, které byly popsány
výše. Fotografie sama se považuje za určité zobrazení skutečnosti, představuje velmi
zvláštní druh realismu. Psychologický dopad fotografie je naprosto jiný než dopad
malovaného obrázku. Postavíme-li vedle sebe namalovaný obraz malého koťátka a
fotografii, na které je zobrazené koťátko, těžko bude emocionální prožitek stejný.
Fotografii budeme spíše vnímat jen jako obraz skutečného koťátka.

Ale i ve fotografii můžeme nalézt kýč. Jeden ze způsobů jak udělat z fotografie kýč
je focení naaranžované scény k těmto účelům. Zde však můžeme namítnout, že již
samotná scéna je kýč a fotografie tento kýč pouze zachycuje. Dalším způsobem jak
udělat z fotografie kýč jsou různé fotomontáže, retuše, použití různých fotografických
filtrů apod. Jedná se o odklon od přímé fotografie a je jedno učiníme-li tak před
samotným zmáčknutím spouště nebo dodatečnými úpravami v počítači či za použití
laboratorní techniky při vyvolávaní. Snadno se může stát, že po takovém zásahu dojde
ke zničení fotografie a vzniku kýče.

3.2.2 Výtvarné umění
Výtvarným uměním se označuje umělecká činnost, jejíž výtvory mají prostorové
tvary, to znamená různým způsobem tvarovaná hmota. Prostorové tvary máme buď
tělesné, o třech rozměrech. Do této skupiny patří architektura, sochařství. Nebo
prostorové tvary plošné, o dvou rozměrech. Sem můžeme zařadit malířství, grafity a
další. V současné době patří k výtvarnému umění další druhy jako je kinetické umění,
earth and land art a jiné moderní druhy a v neposlední řadě i fotografie.

K vnímání děl výtvarného umění využíváme zejména zraku, v některých případech
i hmatu. Na rozdíl od ostatních druhů umění dílo výtvarného umění působí samo bez
interpreta.
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Fotografie a výtvarné umění
„Každá fotografie není uměním, jako jím není každá kresba či každá malba,
vytvořená kdykoli nebo kýmkoli. Fotografie je technickým prostředkem, médiem, které
umožňuje vytvářet, fixovat, upravovat, měnit atd. a navíc relativně snadno rozmnožovat
a šířit obrazy, jejichž umělecká ba ani estetická hodnota není přímo odvislá (natož
bezprostředně závislá!) od použitého technického prostředku (media).“ 26

Umělecké fotografie, jsou pořizovány jako nástroj pro zachycení tvůrčí vize
umělce, jeho představ a snů. Stojí v kontrastu s fotografií reklamní či s
fotožurnalistikou.

3.3 Výtvarná výchova
Výtvarná výchova v sobě spojuje dvě základní složky, které ovlivňují utváření
osobnosti žáka. K těmto složkám řadíme složku výtvarně vzdělávací a složku
výchovnou.

3.3.1 Výtvarně vzdělávací složka
Výtvarně vzdělávací složka učí dítě jak zacházet s prvky výtvarného jazyka. Mezi
takové prvky patří linie, barvy a tvary. Dále učí jak poznávat vlastnosti takových prvků
v ploše a v prostoru. Pomáhá dítěti pochopit vzájemné vztahy prvků, a jejich přínos pro
výrazové a estetické účinky. To by ovšem nestačilo. Výtvarně vzdělávací proces učí a
seznamuje dítě základním výtvarným postupům a dále seznamuje s materiály a nástroji,
které při své výtvarné činnosti muže využít. Důležité je i pochopení jejich vzájemných
zákonitostí, jejich vyjadřovací možností.

Osvojení všech těchto zákonitostí neprobíhá ze dne na den, ale trvá řadu let.
Osobnost žáka se tak postupně vyvíjí a formuje. Formuje se jeho výtvarné myšlení a
jeho intuitivně emotivní nebo analytické rysy. To jaký zvolíme přístupy k látce výtvarné
výchovy, jak se navzájem tyto přístupy doplňují, nám napomáhá k další aktivitě žáka.
26

Šamšula, P. ; Šmíd, J. Výtvarná výchova, č. 1/2005, ročník 45. ISSN 1210-3691. str. 14-15
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K této aktivitě patří pěstování vztahu k výtvarné výchově jako k jednomu z vrcholných
projevů lidského ducha.

3.3.2 Výchovná složka
Výchovná složka výtvarné výchovy se obrací přímo na jednotlivce a různými
prostředky v něm podporuje schopnost sebeuvědomování, reflexe a sebevyjádření.
Napomáhá žákovi vytvořil si osobní vazby ke světu, který ho obklopuje. Nalézt si
vlastní vztah k námětu a jeho obsahu a umět vyřešit výtvarný problém, který je s ním
spojen. To vše v žákovi utváří rysy samostatného výtvarného projevu a nalezené vazby
se stávají součástí jeho individuálního hodnotového systému.

Výchovný proces vede k vyjádření pocitů a postojů, což je podmíněno využitím
specifických metod výtvarné výchovy, které využívají smyslové a prožitkové podněty,
vcítění a souznění, zvolna se rodící úvahu. Své pocity a myšlenky vyjadřuje žák
výtvarným jazykem, jazykem barev a tvarů.

Hlavním výchovným prostředkem je probouzení zájmu. Probouzení zájmu o
zvolené téma, o svět, který nás obklopuje, zájmu o souvislosti a vztahy, o výtvarném
uchopení daného problému. To vše může vést k odhalování nových objevů, které
vyvolávají údiv. Překvapení z takto objevených cest a zážitky, které jsou s ní spojeny,
zejména narůstající vzrušení, vede k probuzení potřeby znovu se s nimi setkat. Z dítěte
se tak postupně stává zvídavý a tvořivý člověk.

Ve výtvarné výchově žáka, k jeho výtvarnému ztvárnění pocitů a myšlenek nám
pomáhá i spoluúčast ostatních žáků a v neposlední řadě i osobnost samotného učitele.
Jejich vzájemné porovnávání a vyjadřování názorů napomáhá v utváření pohledu na
svět a dává jejich postojům tolik důležitý humánní rozměr.
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Má-li být ovšem osobnost žáka správně formulována, je zapotřebí docílit
odpovídajícího přístupu ve vztahu učitel a žák. Vztahu, který je založen na vzájemné
úctě, pocitu porozumění a přátelství, ze kterého postupně pramení důvěra. Učitel vede
žáky k jejich víře ve vlastní schopnosti, učí je soucítit a spoluprožívat.

„Jde o zásadní změnu pedagogického působení – místo vyučování nastupuje vedené
objevitelství, které více než na výsledek myslí na samostatnou cestu za objevem.“ 27

3.4 Obraz a jeho kompozice
Všeobecná encyklopedie Diderot definuje obraz jako vizuální reprodukované
zobrazení určité jevové skutečnosti.28 Od této kapitoly se opět vracíme zpět k fotografii
a zejména pak k makru.

Správná kompozice je velmi důležitým předpokladem úspěšné fotografie a zůstává
podstatným faktorem při vyjadřování tvůrčího záměru. Špatně zvolený záběr může
zničit i potencionálně výborný snímek. „Kompozice je především umění uspořádat
jednotlivé prvky tvořící obraz a to, jak tyto elementy uspořádáte v hledáčku, do značné
míry ovlivňuje výsledek a výtvarnou přitažlivost vaší fotografie.“

29

Při komponování

záběru je nutné dodržovat určitá pravidla. Jedno z nejdůležitějších pravidel správné
kompozice je pravidlo třetin.

3.4.1 Pravidlo třetin
Jedná se o nejznámější a nejpoužívanější pravidlo. Pravidlo, které používají nejen
fotografové, ale i malíři. Toto pravidlo používali již staří Řekové. Samotná podstata
tohoto pravidla je velmi jednoduchá. Jedná se o pomyslné rozdělení obrazu dvěma
stejně vzdálenými horizontálními a vertikálními liniemi do třetin (viz. obr. č. 6). Takto
27

28

Roeselová, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha: SARAH, 1995. ISBN 80-902267-4-4. str. 12
kol. autorů. Všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 1999. 5. svazek, ISBN 80-902555-7-4. str. 425

29

Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-8681535-8. str. 72
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vzniklá mřížka nám rozdělí obraz na devět stejně velkých sekcí. Představíme-li si tuto
mřížku, vzniknou nám čtyři body, ve kterých se linie protínají. Právě tyto čtyři body
nám slouží k umístění hlavního objektu či jeho podstatné části do kompozice obrazu.
Tím vytvoříme vizuálně příznivější kompozici a obraz získá hloubku a důraz. Při
fotografování samozřejmě mluvíme o obrazu v hledáčku fotoaparátu, tak jak jej přímo
vidí naše oko. Jak již vyplynulo výše, toto pravidlo nám napomáhá k optimálnímu
umístění objektu.

Ještě jedna poznámka k tomuto pravidlu. Naše oko je navyklé vstupovat do obrazu
zleva a pohybovat se směrem doprava. Je to tak dané, proto bychom měli při volbě
umístění hlavního objektu preferovat pravou třetinu obrazu.

Obr. č. 630

3.4.2 Vyplnění rámu
Ani dodržení pravidla třetin nám nezaručí očekávaný výsledek. Dalším
předpokladem dobré kompozice je správné vyplnění celého rámu fotografie právě tím
správným způsobem.

30

Název neznámý, Bryan Peterson, vydáno 2004
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Existují dva druhy kompozice:

1. Chaotická a přeplněná, mnoho rušivých prvků v okolí hlavního objektu, mnoho
prvků, které odvádí oko od hlavního objektu.

2. Uspořádaná, budící dojem, že vše je na svém místě a nepřipouští pochyby o
jejím záměru, o co se jedná.

Abychom dosáhli očekávaného výsledku a vytvořili oku lahodící snímek, musíme
dodržet další zásady. Hovoříme o volbě stanoviště a perspektivy, ze které objekt
budeme snímat, dále o volbě správného objektivu a clony.

Mohli bychom říct, že pokud dodržíme všechny zásady, neměli bychom se obávat
neúspěchu. Bohužel to ale nemusí být pravda. Poslední omezení, které nás vzdaluje od
dokonalé kompozice jsme my sami, lidský mozek. „Váš mozek má schopnost
odfiltrovat vizuální chaos, což vás chrání před zešílením.“

31

Je zapotřebí mít to na

paměti a zaměřit se na kompozici v hledáčku ještě jednou a zkontrolovat zda se v ní
náhodou nenachází nějaký rušivý prvek, který unikl našemu oku.

3.4.3 Pozitivní a negativní prostor
Představíme-li si prostor uvnitř celého rámečku fotografie, můžeme si ho rozdělit
na dvě části. První část, pozitivní prostor, se vztahuje k hlavnímu objektu celé
fotografie. Zbývající prostor, který vyplňuje okolí hlavního objektu se označuje jako
negativní prostor.

Neexistuje žádné pravidlo, které by hovořilo jakou část obrazu vyplňuje pozitivní a
jakou část negativní prostor. Měli bychom mít však na paměti, že se tyto dva prostory
musí navzájem doplňovat.

31

Peterson, B. Naučte se vidět kreativně. Brno: Zoner Press, 2004. ISBN 80-86815-08-0. str. 89
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Platí zde ještě jedno pravidlo, které zní v jednoduchosti je síla. Nejpůsobivěji
vypadají jednoduché kompozice, kompozice s poutavým hlavním objektem, který
přechází v čisté, ničím nerušené pozadí.

3.4.4 Na šířku nebo na výšku
Konstrukce většiny fotoaparátů vytváří dojem, že je přirozené fotografovat na
šířku. To by ovšem byla velká chyba. Je spousta objektů, které přímo vybízejí
k fotografování na výšku. Pokud bychom je fotografovali na šířku, ve fotografii by se
ztratily a vytratilo by se jejich kouzlo a půvab.

Další důvod proč rovnou fotografovat na výšku je ztráta kvality obrazu pokud
bychom se rozhodli snímek upravit na výšku až v počítači. Oříznutí zhotovené
fotografie doprovází vysoká ztráta dat a tím zhoršení kvality celé fotografie.

3.4.5 Porušování pravidel
Výše jsme si popsali jednotlivá pravidla pro vytvoření působivé kompozice. Ovšem
existují situace, kdy je lepší uvedená pravidla porušit. Může nastat situace, kdy
fotografovaný objekt bude vypadat lépe pokud jej umístíme na střed snímku a porušíme
tím pravidlo třetin (viz obr. č. 7). Je důležité nespoléhat se za všech okolností na
pravidla, snadno by mohlo dojít ke ztrátě důvěry ve vlastní vidění, které odlišuje naše
snímky od ostatních.
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Obr. č. 732

3.5 Náměty v makrofotografii
Kde hledat náměty a inspiraci? Jak již bylo naznačeno v úvodu této práce, náměty
můžeme hledat všude kolem nás. Výhodou makrofotografie je, že za námětem
nemusíme cestovat nikam daleko. Je jen na naší volbě, zda se rozhlédneme kolem sebe
nebo vyrazíme např. do nedalekého parku. „Potenciál umělecké vynalézavosti je
nekonečný, ohraničený pouze představivostí fotografa a kreativitou.“ 33 Ne ale všechny
náměty můžeme fotografovat každý den, za všech okolností. Některé náměty jsou pouze
sezónní. Každá roční doba má své kouzlo a půvab. Každá roční doba nám může přinést
nové a pro svou dobu jedinečné náměty. Jaro s sebou přináší první jarní květy, které se
ještě derou přes zbytky sněhu, žáby a další obojživelníci se pozvolna probouzejí ze
zimního spánku a svým skřehotáním ohlašují příchod jara. Léto je symbolem plného
rozkvětu různých květin, které lákají nezměrné množství hmyzích druhů na svůj
lahodný nektar. Můžeme tak spatřit nespočet motýlů, vážek, můr a dalšího hmyzu.
Pozvolný nástup podzimu nám ohlašuje zvětšená aktivita pavouků a to převážně
v nočních hodinách, kdy spřádají své mohutné sítě. Jak se podzim dostává k svému
vrcholu, odmění nás pestrostí svých barev, do kterých se odívají listy stromů.
S příchodem zimy se vše zpomaluje a zklidňuje. V zimních měsících není moc
příležitostí k fotografování, ale přece jen i zde můžeme najít kouzelné náměty. Ranní
32
33

Rosa, foto autor, 2010
Kamps, H. J. Makrofotografie. Brno: Zoner Press, 2008. ISBN 978-80-7413-002-1. str. 79
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mrazíky poskytují úžasné možnosti k fotografování různých objektů pokrytých
jinovatkou. Námraza na sklech vytváří působivé abstraktní obrazce, které stojí za
fotografii.

„Fotografie má být nejen alternativou k rozvíjení dětské fantazie a obrazotvornosti
prostřednictvím klasických výtvarných postupů a technik, ale v ideálním případě také
nosnou konstrukcí k poznávání a definování světa a života, k jeho autorské, individuální
transformaci, pojmenování a poznávání.“ 34

Náměty hrají ve výtvarné výchově velmi důležitou roli. Právě náměty podněcují
dětskou fantazii a představivost a nutí je hledat otázky ve světě kolem nás a odpovědi na
to jak funguje. Jsou to právě náměty, které staví dítě do pozice objevitele, který tak
nachází stále nové pocity a podněcují ho ke svému originálnímu zobrazení světa kolem
nás. Náměty nemají za cíl pouze naučit žáka umělecky ztvárnit svoji vizi, ale přispívají i
k dalšímu obohacení znalostí v dané oblasti. Pečlivou studií námětu přispívá k rozšíření
vědomostí o dalších oblastech jako je např. přírodověda či vlastivěda.

Každý námět má své výchovné cíle. Tyto cíle velmi dobře zpracovala V. Roeselová
ve své knize Námět ve výtvarné výchově.35

3.5.1 Živá příroda
Do této skupiny námětů patří všechny projevy života v přírodě. Řadíme sem
fotografování hmyzu, květin, hub a lišejníků, života ve vodě.

Výchovný cíle této skupiny námětu jsou specifické pro každý námět zvlášť,
můžeme ale najít společné cíle pro všechny náměty jako je poznávat podoby přírody a
života v ní, chránit přírodu jako zdroj života, klást základy a vytvářet podmínky pro
utváření ekologického myšlení atd.

34

Šmíd, J. Výtvarná výchova, č. 2/2007. ISSN 1210-3691. str. 12
Viz. jednotlivé kapitoly knihy Roeselová, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha: SARAH, 1995. ISBN
80-902267-4-4
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Fotografování hmyzu
Hmyz patří k nejpočetnějšímu živočišnému druhu na tomto světě. Jeho kouzlo
spočívá v rozmanitosti velikosti, tvarů a barev. Většina druhů hmyzu je extrémně
plachá, což nám ztěžuje samotné fotografování. Abychom mohli hmyz fotografovat je
zapotřebí mít alespoň minimální znalosti z entomologie. Vědět kde a kdy jednotlivé
druhy hledat a znát jejich chování. „Při pátrání se musíte pohybovat pomalu a
obezřetně pozorovat. Při pomalém pohybu nejen že skrývající se příšerky nevyplašíte,
ale získáte čas spatřit je dříve než ony vás.“

36

Při fotografování hmyzu je tedy

nejdůležitější velmi pomalý pohyb vpřed směrem k objektu, který chceme fotografovat.
Při chůzi je nutné dělat časté přestávky a dát pozor aby náš stín nevyplašil slunící se
hmyz. Odměnou za trpělivost jsou kouzelné snímky, které každého upoutají na první
pohled (viz obr. č. 8). Výborně vypadají fotografie zobrazující detail hmyzích očí a
hmyz snímaný za letu.

Výše uvedené řádky nám popisují jednu z variant jak fotografovat hmyz. Při tomto
způsobu fotografování se neobejdeme bez použití krátkého makro teleobjektivu či
makroobjektivu s delším ohniskem. Druhou možností jak fotografovat hmyz je vybrat si
předpokládaný cíl hmyzu a u tohoto cíle umístit fotoaparát na stativ. Samotné snímání
pak provádíme v zákrytu s využitím dálkové spouště. Výhodou je, že hmyz si snadno
zvykne na přítomnost fotoaparátu a nevyplaší jej naše přítomnost. Nevýhodou je, že
nemůžeme okamžitě kontrolovat kompozici a výslednou fotografii.

36

Kamps, H. J. Makrofotografie. Brno: Zoner Press, 2008. ISBN 978-80-7413-002-1. str. 140
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Obr. č. 837

Fotografování květin
Při fotografování květin není zapotřebí mít velké znalosti v oblasti botaniky. Stačí
vědět, jaké druhy v našem okolí rostou a kdy kvetou. Ovšem samotné fotografování
může být dosti náročné. Často nám fotografování ztěžují povětrnostní podmínky a jiné
živly, což může být značně frustrující. Neocenitelným pomocníkem při fotografování
květin za větrného počasí je světelný stan, který nejenže rozptýlí sluneční paprsky, ale
dokáže do značné míry eliminovat také působení větru. Další možností, zejména při
slabém vánku, je použití jakéhokoliv předmětu, který máme po ruce a dokáže květinu
ochránit před chvěním. Předmět, např. čtvrtku, umístíme v blízkosti květu tak, aby
odrážela vítr pryč od něj.

Před samotným fotografováním je kladen největší důraz na volbu správného
objektu. Nefotit hned první květ který se namane, ale pořádně se rozhlédnout a najít ten
nejkrásnější. Neméně důležitá je i vhodně zvolená kompozice. Vyplatí se prohlédnout si
vybraný květ ze všech stran a úhlů a najít tu nejvhodnější pozici pro jeho snímání.
Hlavně pozor na pozadí, aby nebylo chaotické a neodvádělo oko pozorovatele od
hlavního objektu. Pro lepší pozadí můžeme použít kousek barevného papíru, který
umístíme mimo oblast zaostření. Pozadí tak bude rozostřené a nebude poznat že jde o

37

Moucha, foto autor, 2010
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kus papíru. Stejným způsobem můžeme použít i jiné věci jako je např. svetr či bunda.
Tímto způsobem se zbavíme nevzhledného pozadí, které se v okolí květu nachází.

Jedna poznámka závěrem. Při fotografování květin je důležité dbát na správnou
hloubku ostrosti. Zvolit clonu tak, aby květ zůstal ostrý a pozadí rozostřené. Pokud
zvolíme velkou hloubku ostrosti, pozadí zůstane částečně nebo i úplně zaostřené.
Snímek pak bude chaotický a hlavní objekt se v něm ztratí.

Houby a lišejníky
Houby můžeme najít, zejména v našich lesích, zpravidla koncem léta a vyskytují se
až do počátku zimy. Jejich výskyt je svázán s určitým biotopem a v některých případech
s jediným určitým hostitelským druhem. Jejich životnost je jen pár dní, proto bychom
neměli s fotografováním otálet.

Lišejníky můžeme najít téměř po celý rok. Jsou schopny přežít i v těch
nejnáročnějších klimatických podmínkách. Obecně jsou uznávány jako biologické
indikátory znečištění životního prostředí.

Při fotografování bychom měli dát pozor, podobně jako u rostlin, na pozadí. Řada
hub bývá částečně zakryta vegetací. Rozhodneme-li se je odkrýt, měli bychom dávat
pozor, abychom to nepřehnali a neodkryli toho moc. Velmi upravené okolí hlavního
objektu bývá dost nápadné. Volit bychom měli takové objekty, které jsou nepoškozené
od slimáků či jiných drobných živočichů. Vhodným místem pro fotografování lišejníků
jsou skalnaté oblasti, náhrobky a pomníky na starých hřbitovech, kamenné zdi a kůry
starých stromů.
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Obr. č. 938

Život ve vodě
Fotografování

života

ve

vodě

bývá

převážně

spojeno

s fotografováním

v ateliérových podmínkách. Je zapotřebí mít připravené patřičné akvárium, které bude
vyhovovat našim podmínkám i podmínkám samotného živočicha, kterého pro tento účel
musíme odchytnout. Odchyt i samotné umístění živočicha do akvária sebou nese
nutnost osvědčit si základní znalosti o jeho zvycích a chování.

Fotografování života ve vodě přesahuje rámec běžné makrofotografie, proto se dále
o něm nebudu rozepisovat. Jedno ale mějme na paměti, až skončíme s focením, musíme
živočicha vrátit zpět do jeho přirozeného prostředí.

3.5.2 Neživá příroda
Do této skupiny námětů řadíme vše co nachází kolem nás a nepatří do živé přírody.
Můžeme hovořit o kovových předmětech s možností využití jejich vlastnosti odrážet od
sebe světlo a vytvářet odlesky. Kov ale není to jediné co nám může sloužit jako námět.
Dále do této skupiny patří předměty denní potřeby či obyčejný kámen, zeť nebo dlažba
po který dennodenně chodíme. Stačí se jen podívat a najít tu správnou kompozici.

38

Dotek zimy, foto autor, 2006
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Předchozí skupina námětů se vyznačovala minimálním aranžováním fotografické
scény, v této skupině námětu tomu již tak není. Zde se uplatňuje v menší či větší míře
potřeba námět si předem připravit a popřípadě upravit. Výhodou této skupiny námětů je
že některé předměty si můžeme přinést domu a pracovat s nimi v „ateliérových
podmínkách.“ K vytvoření domácího ateliéru nám postačí jakýkoliv prostor pro
aranžování objektu našeho fotografického zájmu, stativ, patřičné osvětlení a
samozřejmě fotoaparát. Do jaké míry budeme fotografickou scénu aranžovat záleží jen
na našem záměru. Samozřejmě že ne každý objekt si můžeme donést domu a pracovat
v ateliéru, těžko budeme bourat kus zdi, abychom ji mohly využít k fotografování
doma. Z toho vyplívá, že i zde pracujeme v přirozeném prostředí.

Náměty si můžeme tedy rozdělit na fotografování lesklých objektů, akční
makrofotografii a ostatní.

Fotografování lesklých objektů
Jedná se o objekty s lesklým povrchem jako jsou kovové předměty nebo využiti
různých tekutin pro fotografické účely. Všechny tyto objekty vytvářejí odlesky, které
nám můžou dost znepříjemnit práci. Každý zdroj světla se na takovém předmětu odráží
a vytváří přepaly39, které na fotografii nevypadají dobře.

Fotografování takových objektů je zapotřebí pečlivě naplánovat a připravit. Velmi
důležité je dbát na správné, rovnoměrné osvětlení celého objektu a sledovat odlesky,
který vytváří. Jelikož tyto objekty často postrádají jakoukoliv texturu či barvu,
pracujeme jen s jeho tvarem. A právě tvaru objektu využíváme při vytváření jeho
kompozice. „Znamenitým způsobem při fotografování těchto předmětů je vytvořit
odrazy, které zvýrazní tvar a povrch předmětu.“ 40 Abychom co nejlépe snížily odlesky,
je vhodné umístit objekt do světelného stanu. Požití světelného stanu má tu výhodu, že
na fotografickém objektu se nebudou odrážet okolní objekty, pokud to není náš záměr, a
pomůže nám objekt rovnoměrně nasvítit.

39
40

Místa s vysokým jasem, která postrádají jakýkoliv detail.
Kamps, H. J. Makrofotografie. Brno: Zoner Press, 2008. ISBN 978-80-7413-002-1. str. 94
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K nejčastějším fotografickým objektům patří různé šperky nebo jiné kovové
předměty, které nás jakýmkoliv způsobem zaujmou (viz obr č. 10). Dalším žádaným
objektem, který láká řadu fotografů je fotografování kapek vody či jiné tekutiny při
dopadu na hladinu. Tyto fotografie jsou velmi působivé, ale náročné na pořízení. Chvíli
potrvá, než se podaří vyfotografovat očekávaný snímek. Jednou z možností jak pořídit
žádaný snímek je využití sekvenčního snímání41 a doufat, že nějaká fotografie vyjde.

Obr. č. 1042

Akční makrofotografie
Akční fotografie je již ve svém názvu spojena s pohybem a s jeho zmražením
v prostoru a čase pomocí fotoaparátu. V této skupině námětu budeme pracovat
v domácím ateliéru. Měřítko zvětšení ve většině případů přesahuje poměr 1:1. Výsledné
fotografie pak zobrazují objekt v nadživotní velikosti. Můžeme sem řadit např.
zapálenou zápalku, ale i dopadající kapku vody, o které bylo hovořeno v předchozí
podkapitole. Samozřejmě se nezaměřujeme pouze na kapku při dopadu na hladinu, ale
můžeme ji fotit v průběhu celého letu a rovněž tvary který při něm vznikají. Výborným
pomocníkem při fotografování kapek je obyčejné oční kapátko. Kapce vody můžeme
dobře věnovat celý výtvarný projekt. Pokaždé můžeme fotografovat kapku jinak,
41

Dá se nastavit v menu fotoaparátu, jedná se o sérii snímku, které je schopen pořídí fotoaparát za jednu
sekundu. Kolik takových snímku zvládne fotoaparát pořídit je individuální dle jeho značky a
vlastnostech.
42
Hodinky, foto autor, 2010
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z jiného úhlu, volit různou kompozici a moment zachycení. Kapka vypadá pokaždé
jinak, mění své podoby. I koróna43 po dopadu na hladinu je pokaždé jiná. Na základě
pořízených snímků můžeme vytvořit ucelený cyklus akční makrofotografie věnovaný
kapce vody nebo jiné tekutiny.

Dalším objektem akční makrofotografie je zachycení zapálené zápalky. „Zápalky
jsou

vynikajícím

potenciálem.“

44

příkladem

předmětu

každodenní

potřeby

s překvapujícím

Stejně jako u kapky vody můžeme zachytit zblízka zápalku

v jednotlivých etapách hoření. Od jejího zažehnutí až po doutnající ohořelý konec.
Jelikož při fotografování takového objektu využíváme oheň, je zapotřebí dbát určité
bezpečnosti. Pracoviště si musíme upravit tak, abychom zamezily vzplanutí jakéhokoliv
objektu v okolí a i fotoaparát umístit dostatečně daleko od zápalky, aby nedošlo k jeho
poškození žárem nebo samotným ohněm. Abychom dosáhly potřebného přiblížení,
musíme zvolit vhodné příslušenství. Můžeme využít makroobjketiv s delším ohniskem
nebo jiný objektiv za použití telekonvertoru nebo mezikroužku. Důležité je, abychom se
s objektivem nedostali příliš blízko k plameni. Problémem při focení zápalek je volba
správné expozice, protože osvětlení nám poskytuje sama zápalka. V průběhu hoření se
mění intenzita světla. Každá zápalka hoří jinak a tím pádem každá zápalka ve svém
průběhu poskytuje jinou intenzitu světla. Je tedy velmi těžké naplánovat každý snímek,
spíše se jedná o určitý podíl náhody. Nejlepším způsobem je pokusit se udělat sérii
několika snímku a na základě výsledků odhadnout takovou expozici, která dobře vyváží
zachycení textury a detailu plamene, ale i ohořelého zbytku zápalky.

Z výše uvedeného textu nám tedy vyplyne, že při fotografování akční
makrofotografie je zapotřebí řádně si celou fotografii naplánovat a připravit. Svůj podíl
zde hraje náhoda a dobré načasování. Nesmíme se vzdát u prvního neúspěchu, ale
zkoušet to znova, protože chybami se člověk učí a brzo zjistí, že se jeho snímky zlepšují
až docílí žádaného výsledku.

43

Jedná se v podstatě o korunku, která vzniká z vystříknutých zpětných kapek po dopadu hlavní kapky na
hladinu tekutiny.
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Kamps, H. J. Makrofotografie. Brno: Zoner Press, 2008. ISBN 978-80-7413-002-1. str. 89
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Ostatní
Do této skupiny námětů patří všechny ostatní objekty neživé přírody jako jsou
objekty denní potřeby, kámen a další. Pravidla pro jejich fotografování jsou obdobná
s ostatními náměty. Hovoříme-li předmětech denní potřeby, jedná se o předměty který
používáme každý den (viz obr. č. 11). Věci kolem nás, které při trochu úpravy a snahy
vypadají působivě, nebo věci, které při pohledu z blízka nutí pohlížet na ně v novém
rozměru.

Obr. č. 1145

3.5.3 Abstraktní motivy
Abstraktní motivy jsou poslední skupinou námětů, které můžeme najít
v makrofotografii. K těmto námětům patří abstraktní obrazce a textury. Abstraktní
motivy můžeme hledat jak u živé, tak i neživé přírody. Většinou jde o pohled na určitou
část objektu v detailu. Na část objektu, která vytváří nějakou texturu nebo abstraktní
obrazec. Při fotografování abstraktních motivů často využíváme přiblížení v nadživotní
velikosti.

45

Kartáč, foto autor, 2010
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„Práce při větším zvětšení odhalí svět mimořádné krásy a množství tvarů a vzorů,
které mají živé barvy a jsou bohaté na strukturu a detail.“ 46

Textury
„Schopnost rozeznat, co tvoří dobrou kompozici, nebo co do ní zahrnout nebo co
vypustit, tvoří důležitou součást procesu vytváření každého snímku.“ 47

Seznam objektů vhodných pro fotografování textur je nekonečný. Textury nejsou
nic jiného, než opakování tvarů a struktur objektu. Některé jsou patrné na první pohled,
u jiných musíme nahlédnou z určitého úhlu, abychom je odhalili. Při fotografování
textur můžeme pořídit snímek samotné textury nebo ji můžeme využít k vytvoření
působivého pozadí, které nám nechá vyniknout hlavní fotografovaný objekt (viz obr. č.
12). Fotografujeme-li samotnou texturu, musíme v první řadě dávat pozor na kompozici
celého snímku a nedopustit, aby celý snímek působil chaoticky. V rámci pravidel
popsaných v předchozích podkapitolách by měla naše snaha směřovat ke komponování
snímku s využitím tvarů a barev daného objektu způsobem, který vytváří potencionálně
působivou fotografii. Pro začátek je dobré experimentovat se strukturou kůry stromů.
Kůra stromu nevyžaduje extrémní přiblížení, její vzor je snadno viditelný. Cílem je
vybrat ten správný záběr, který vytváří vyvážený, ale přitom působivý snímek.
Zvládnutí tohoto objektu se nám rychle dostane pod kůži a pomůže nám k odhalování
dalších objektů, které ve svém nitru schovávají úžasné textury.
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Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-8681535-8. str. 113
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Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-8681535-8. str. 113
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Obr. č. 1248

Po osvojení základních postupů důležitých pro fotografování textury a získání
schopnosti pro objevování dalších vhodných objektů, které v sobě skrývají texturu,
můžeme začít s daným objektem dále experimentovat. Využívat různých úhlů záběru,
experimentovat s hloubkou ostrosti, nebo volit různých zdrojů osvětlení. Vždy záleží
jen na nás a našem pohledu, který chceme ukázat ostatním.

Abstraktní obrazce.
Abstraktní obrazce skrývají svůj půvab ve skutečnosti, že většinou není na první
pohled poznat co znázorňují (viz obr. č. 13). Zde již můžeme hovořit o kouzlení
s objektem s využitím fantazie. Abstraktní obrazce působí na fantazii každého člověka
jinak. Některé si jsou sice dost podobné a spousta z nás v nich uvidí stejnou věc, ale
jsou i takové, které zapojí naši fantazii naplno. Každý si pak pod takovým snímkem
představuje jinou věc. Při fotografování abstraktních obrazců může každý nejlépe
uplatnit svůj vlastní pohled zblízka z netradičního úhlu na „obyčejnou věc“. Hovoříme o
narušení klasických schémat vidění.
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Pavouček, foto autor, 2010
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Obr. č. 1349

„Obecně řečeno: nejúspěšnější abstraktní kompozice jsou ve svém designu obvykle
jednoduché, mají však silnou vizuální kvalitu, která je schopna diváka zaujmout a
ohromit.“ 50

Abstraktní obrazec sice neznázorňuje určitý objekt, který by byl malý a snadno
rozpoznatelný, ale spíše využívá postupů fotografování v makrofotografii s cílem
zachycení barev a tvarů, které obrazec vytváří. Existuje mnoho povrchů, které mají
nějakou zajímavou barvu nebo mají vlastnost odrážet barvy. K takovým povrchům patří
např. obyčejné CD, které má dokonce tu vlastnost, že odráží barvy, které vytváří dojem
duhy. K dalším povrchům může patřit metalíza automobilu, která v sobě odráží okolní
svět. Stačí pouze nahlédnout a najít tu nejlepší kompozici.

Naším cílem může být i zajímavá struktura, která při použití velmi malé hloubky
ostrosti vytvoří jen slabý proužek ostré části snímku. Zbylá část je zcela rozostřená a
nerozpoznatelná.

Posledním možným objektem pro fotografování abstraktních obrazců jsou takové
obrazce, které již ve své podstatě vypadají, jako by pocházely z jiného světa. Na nás je
jen pouze takový obrazec zachytit.
49

Zrcadlo, foto autor, 2010
Thompson, R. Naučte se fotografovat dobře makro a detail. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-8681535-8. str. 115
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4 Digitální temná komora
„Počítače dnes nabízejí možnost sestavování alternativních realit – skutečností
(virtuální realita) tak dokonale a věrně, že nejsme s to je odlišit od naší „smyslové
skutečnosti“. Vlivem tohoto procesu se pro budoucí realizace a tvůrce jak technických,
tak uměleckých obrazů otevírají zatím nepředstavitelné a nemyslitelné hozitonty.“ 51

V dnešní době existuje velké množství grafických programů, které slouží
k dodatečné úpravě našich fotografií pořízených digitálním fotoaparátem. K nejlepším
takovým programům patří grafický editor Adobe Photoshop CS552 od společnosti
Adobe, který je velmi oblíbený u profesionálních fotografů. Občasným uživatelům
může připadat příliš složitý, protože umožňuje udělat jednu věc mnoha způsoby. Kouzlo
takové vlastnosti ocení pouze ti, kteří se nespokojí s běžnou podobou svých snímků, ale
rádi se svými fotografiemi dále experimentují. Pro občasné uživatele je určena jeho
jednodušší verze pod názvem Adobe Photoshop Elements. Program obsahuje
nejdůležitější funkce, které každý občasný uživatel využije. Bohužel postrádá leckteré
funkce, které stojí při úpravách fotografií v počítači za využití. K dalším grafickým
programům patří Zoner Photo Studio od společnosti Zoner software, a.s.. Tento
program je převážně určen běžným uživatelům, kteří si chtějí své fotografie dodatečně
upravovat a žádají vcelku jednoduší grafický editor, který ovšem nepostrádá důležité a
potřebné funkce.

Na internetu můžeme najít řadu dalších grafických programů, které jsou velmi
snadno dostupné, ale obsahují pouze ty nejzákladnější funkce. K takovým programům
patří např. GIMP.

Jednotlivé úpravy fotografií v počítači si můžeme rozdělit na dvě skupiny. Do první
skupiny bychom mohli zařadit veškeré základní úpravy v počítači. Do druhé skupiny
řadíme úpravy, které jsou sice složitější, ale zato nám pomáhají vytvořit působivější
podobu našich snímků.

51
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Šmíd, J. Výtvarná výchova, č. 2/2004, ročník 44. ISSN 1210-3691. str. 3
Číslovka 5 označuje nejnovější verzi tohoto programu.
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4.1 Základní úpravy
K základním úpravám v grafickém programu patří úpravy, které náš snímek pouze
vylepší, ale nikterak radikálně nezmění. Do této skupiny můžeme řadit využití nástroje
úrovně, úpravy jasu a kontrastu, oříznutí, klonovacího razítka a doostření. Jedná se o
úpravy, které by měl občas využít každý fotograf, který své fotografie upravuje před
samotným tiskem nebo zveřejňováním např. na internetu.

4.1.1 Úrovně
Ne každá fotografie je po svém pořízení dokonalá. Některé se zdají být příliš tmavé
a málo kontrastní. Ideálním nástrojem pro nápravu takových fotografií je nástroj
Úrovně, který umožňuje samostatnou práci se stíny, středními tóny a jasy. Nástroj
Úrovně pracuje s histogramem53 snímku. Pro správné pochopení práce s úrovněmi je
zapotřebí umět číst histogram. Ten se rozprostírá z levé strany doprava. Levá strana
znázorňuje

stíny.

Je-li

histogram

celkově

orientovaný

doleva,

snímek

je

podexponovaný, detaily se ztrácí ve stínech. Pravá strana zobrazuje jasy. Je-li histogram
orientovaný doprava, snímek je přeexponovaný, vznikají přepaly. Čtením histogramu,
dle jeho tvaru, můžeme ještě zjistit, zda je snímek příliš kontrastní nebo naopak málo.
Histogram vyvážené kompozice se prostírá z jedné strany na druhou, ale přitom
nezabíhá až do okrajů.

Při práci s úrovněmi, se nám zobrazí histogram a pod ním tři jezdci. Při samotné
úpravě pracujeme s těmito jezdci. Levý jezdec pracuje s jasem a napomáhá zlepšit
kontrast. Pravý jezdec pracuje se stíny. Prostřední jezdec zesvětluje nebo ztmavuje
střední oblast tónů nezávisle na jasech a stínech. Veškeré úpravy se provádí pohybem
jezdců po histogramu.

53

Histogram je nástroj, který nabízí většina digitálních fotoaparátů. Jeho čtením poznáme, zda je snímek
moc podexponovaný nebo naopak přeexponovaný, či vyvážený. Většina digitálních fotoaparátů umožňuje
zobrazit na svém displeji histogram hned po pořízení snímku.
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4.1.2 Jas a kontrast
Úprava fotografie za pomocí nástroje Jas a kontrast je sice mnohem snadnější než
použití nástroje Úrovně, ale má i své nedostatky. Snadno může dojít k vypálení detailů
ve světlech nebo jejich ztrátou ve stínech. Nevýhodou tohoto nástroje je, že se efekt
aplikuje na celou fotografii rovnoměrně a to ve všech oblastech. Avšak i tento nástroj
nalezne své místo při úpravě fotografie. Občas se hodí k dodatečnému zvýšení kontrastu
ve fotografii. Ani použití nástroje Úrovně, nám nezaručí ideální kontrast. Použitím
tohoto jednoduchého nástroje můžeme snadno a rychle kontrast zvýšit. Zde pracujeme
se dvěma osami, po kterých jezdíme jezdci doprava nebo doleva, podle toho, chceme-li
hodnotu snížit nebo zvýšit. Jedna osa je věnovaná jasu, druhá kontrastu. Tento nástroj
se tedy hodí, chceme-li rychle zvýšit kontrast snímku nebo lehce upravit hodnotu jasu.

4.1.3 Oříznutí
Naší snahou je pořídit dokonalý snímek již při stisknutí spouště fotoaparátu. Při
prohlížení snímků v počítači však můžeme zjistit, že se nám to zcela nepovedlo.
Můžeme dojít k závěru, že je snímek zapotřebí lehce oříznout, abychom se zbavili např.
zbytečného nebo rušivého prostoru kolem hlavního objektu. K tomuto účelu nám slouží
nástroj Oříznutí. Jedná se o velmi jednoduchý nástroj. Pomocí tohoto nástroje si
zvýrazníme prostor, který chceme zachovat a naopak prostor, který na fotografii již
nechceme potemní. Pak už stačí jedno kliknutí myší a snímek je oříznut.

Při používání tohoto nástroje musíme být ale opatrní. Nesmíme se spoléhat, že
budeme fotit jak nás napadne a vše spravíme ořezem v počítači. Oříznutím fotografie
dochází ke ztrátě dat a tím ke zhoršení její kvality, proto bychom měli každé oříznutí
řádně zvážit.
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4.1.4 Klonovací razítko
Nástroj Klonovací razítko je velmi užitečným pomocníkem. Pomáhá nám odstranit
veškeré neduhy fotografie. Můžeme hovořit o rušivém prvku v kompozici, který se nám
nepovedlo odstranit při samotném komponování snímku nebo jsme ho přehlédli.
Pomůže nám také odstranit prach, který se usadil na senzoru fotoaparátu a promítl se na
snímek. Správným použitím tohoto nástroje můžeme zachránit jinak dobrou fotografii.
Zvládnutí nástroje Klonovací razítko vyžaduje sice trochu cviku, ale nejedná se o
žádnou náročnou proceduru. Principem je nabrat do razítka, které je znázorněno
symbolem na obrazovce, oblast v okolí prvku, který chceme odstranit a razítkem tento
prvek zakrýt. Vlastně tak vytvoříme nové okolí bez rušivého prvku. Cvik vyžaduje
pouze naučit se dělat to způsobem, kterým nepoznáme, že došlo k zásahu do fotografie.

Opět se ale nesmíme spoléhat na to, že záměrně pořídíme snímky s rušivými prvky,
které budeme odstraňovat až v počítači. Jedná se o časově náročnou úpravu a snadno by
mohlo dojít k efektu, že nás samotné fotografování přestane bavit nebo budeme
nechávat své snímky i s rušivými prvky.

4.1.5 Doostření
„Každé doostření by mělo být aplikováno až na závěr úprav, protože jeho vedlejším
produktem jsou artefakty, které jsou přijatelné tak, jak vzniknou, ale další barevné nebo
tonální úpravy by je zvýraznily.“ 54

Nástroj doostření je posledním užitečným nástrojem, který můžeme zařadit do
oblasti základních úprav. Občas se může zdát, že jsou naše snímky lehce rozostřené.
V makrofotografii se to snadno může stát rozechvěním fotoaparátu při uzavření zrcátka
po zmáčknutí spouště. Nástroj Doostření nám pomůže napravit jemné rozostření
fotografie. Pracujeme zde se třemi posuvníky: Míra, Poloměr a Práh. Nejprve si
nastavíme Poloměr. Výchozí hodnota by se měla orientovat dle velikosti fotografie,
54

Digitální foto magazín, č. 44, listopad 2006. ISSN 1214-155O. str. 64
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zpravidla 1 – 1,5. Následuje nastavení Prahu. Hodnotu zvyšujeme, chceme-li snížit
stupeň zesílení šumu, který se vyskytuje na fotografii. U fotografie, která obsahuje
minimum šumu postačí hodnota 3. Na závěr nastavíme Míru, pro začátek by stačila
hodnota 100%. Následně můžeme jednotlivé posuvníky měnit, dokud nedosáhneme
žádaného výsledku. Postupovat však musíme velmi opatrně a s citem, abychom to
nepřehnali a snímek nezkazili. Tento nástroj rovněž vyžaduje trochu cviku, než se
dostane pod kůži.

4.2 Kouzlení s fotografií
Kouzlo grafických programů nekončí se základními úpravami, které byly popsány
v předchozí podkapitole. Potenciál grafických programů, zejména programu Adobe
Photoshop CS5, spočívá v nepřeberném množství nástrojů, které dokážou změnit
pořízený snímek od samotných základů. Otevírá nám další možnosti pro vyjádření
našeho uměleckého záměru a zobrazení naší vize. Divákovi se potom otevírají nové
možnosti pohledu na fotografii a podněcují jeho fantazii. Ať již se rozhodneme upravit
fotografii jakýmkoliv způsobem, měli bychom mít na paměti, abychom veškeré úpravy
nepřehnali. Zejména je důležité dát pozor, aby snímek nebyl úpravami přeplácaný a
nedovolit tak vznik kýče nebo dokonce něčeho horšího.

Do úprav, které nám dovolí změnit podobu fotografie můžeme zařadit nástroje,
které bychom si mohli rozdělit do oblastí hraní s barvami, práce s filtry a práce
s vrstvami úprav.

4.2.1 Hraní s barvami
Do této oblasti úprav patří nástroje míchání kanálů, černobílá fotografie, odstín a
sytost, nahradit barvu.
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Míchání kanálů
Mluvíme-li o míchání kanálů, máme na mysli jednotlivé kanály barevného prostoru
RGB, kdy písmeno R označuje červenou barvu, G zelenou a B modrou. Nástroj pracuje
se třemi posuvníky. Každý posuvník je určen pro jeden kanál barevného prostoru.
Postupným pohybem jednotlivých posuvníků můžeme měnit celkovou barevnou
podobu fotografie (viz obr. č. 14). Můžeme jít až do extrému, kdy nám vznikne
fotografie, která sice již barevným podáním je zcela vzdálená realitě, ale celkový dojem
z ní je pro někoho až úchvatný.

Obr. č. 1455

Nástroj míchání kanálů toho umí dokonce mnohem víc. Umí udělat z barevného
snímku černobílý. Snímek potom vypadá, jako bychom jej fotili na černobílý negativ a
to i s použitím základních barevných filtrů. Taková fotografie pak přináší různé odstíny
šedé, tak jak by je daný barevný filtr ovlivnil. I zde můžeme pracovat s posuvníky R, G,
B a ovlivňovat tak odstíny šedé dané fotografie.
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Černobílá fotografie
Jak již bylo naznačeno v úvodu čtvrté kapitoly, grafický editor Adobe Photoshop
CS5 umí udělat jednu věc několika způsoby. To platí i pro převod barevné fotografie do
černobílé. Nástroj míchání kanálů mně osobně přijde pro převod z barevné podoby do
černobílé jako nejlepší. Pracuje se pouze v základním barevném prostoru RGB
s možností použití přednastavených barevných filtrů.

Další možností pro tvorbu černobílého snímku je nástroj Odbarvit. Použití tohoto
nástroje je sice velmi jednoduché, ale bohužel nám neumožňuje ovlivnit jednotlivý
barevný prostor. K poslední možnosti v této skupině patří nástroj Černobílý. Tento
nástroj je určen spíš pro ty, kteří si chtějí s černobílou fotografii hrát o něco více. Má
k dispozici možnost úprav nejen základních třech barev barevného prostoru RGB, ale i
dalších barev jako je žlutá, azurová a purpurová.

Odstín a sytost
Nástroj odstín a sytost je v celku prostý a jednoduchý. Umožňuje pohybem
posuvníku měnit celkové odstíny barev na snímku. Další posuvník slouží ke změně
sytosti barev na snímku. Můžeme tak vytvořit dojem skoro černobílé nebo naopak
barvami přesycené fotografie. U některých snímků je velmi působivé pokud
vyzdvihneme hlavní objekt snímku snížením sytosti barev jeho pozadí. Tuto techniku
budu popisovat až v podkapitole práce s vrstvami úprav.

Nahradit barvu
Poslední nástroj, který můžeme použít při hraní s barvami je nástroj nahradit barvu.
Tento nástroj je v celku jednoduchý. Na snímku si zvolíme barvu, kterou chceme
nahradit a za pomocí tohoto nástroje ji změníme. Celý snímek je potom samozřejmě
ovlivněn novou barvou. Změna barvy se provádí posuvníky odstínu a sytosti, kterými je
i tento nástroj vybaven, ale ovlivňuje pouze zvolenou barvu.
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4.2.2 Práce s filtry
Grafický editor Adobe Photoshop CS5 je vybaven dvěma skupinami filtrů. První
skupina filtrů vytváří efekt, který na snímku budí dojem použití běžných fotografický
filtrů. Ve druhé skupině filtrů jsou různé efekty, které různým způsobem mění podobu
snímků. Tyto efekty, i když v menší míře, můžeme nalézt i u grafického programu
Zoner Photo Studio.

Fotografické filtry
Nástroj fotografický filtr je velmi jednoduchý. Stačí si pouze zvolit, který filtr
chceme použít a s jakou hustotou (sílou efektu zvoleného filtru). K dispozici jsou
oteplující, ochlazující a další různě barevné filtry, které se používají při běžné práci
fotografa.

Filtry
Do této skupiny patří řada rozličných nástrojů pro úpravu fotografie. Můžeme zde
nalézt nástroj oddělení, deformace, rozostření, seskupení, skica, stylizace, šum, tahy
štětce, textura, umělecký, video, vykreslení, zostření a jiné. Již ze samotných názvů
řady nástrojů si můžeme představit k čemu slouží.

Obr č. 1556
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Hra barev, foto autor, 2010
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Některé nástroje slouží k vylepšení snímku např. zostření (sem patří i nástroj
doostření), šum, oddělení. Nástroj šum nám pomáhá potlačit nebo naopak zvýraznit
fotografický šum, který se objevuje v menší čí větší míře na většině fotografií. Míra
fotografického šumu je závislá na řadě faktorů. Tento nástroj ještě umí napodobit efekt
prachu a škrábanců, které se vyskytují na starých fotografiích.

Nástroj oddělení nám umožňuje oddělit určitou část fotografie od zbytku. Jde o
velmi užitečný nástroj, který se používá při práci s vrstvami úprav.

Další nástroje, které patří do této skupiny nám mění podobu snímku. Patří sem
např. tahy štětcem, textura, umělecký. Nástroj umělecký v sobě skrývá řadu efektů,
které vytvářejí dojem, jako by byl snímek vytvořen jiným, než fotografickým stylem.
Můžeme hovořit o akvarelu, suchém štětci, hrubých pastelkách, malířské špachtli a
dalších.

Nástroj textura nám vytváří přes snímek texturu, která působí dojmem viditelným
na starých plátnech. Hovoříme o efektu praskliny. Jiný efekt nám zase vytváří dojem
obrázku, vytvořeného z mozaiky.

4.2.3 Práce s vrstvami úprav
„Vrstvy umožňují pracovat s jednou oblastí obrazu, aniž by to mělo vliv na zbylé
části. Průhlednost vrstev lze měnit, takže mohou být zcela neprůhledné, ale i sotva
viditelné. Vrstvami je možné pohybovat, maskovat je a jemně je navzájem prolínat.
Vrstvy si můžeme nejlépe představit jako kusy průhledného celofánu, navrstvené nad
fotografií.“ 57
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Nástroj vrstvy je jeden z nejlepších nástrojů, které Adobe Photoshop CS5 nabízí.
Možnost ovlivnit pouze určitou část snímku a jinou nechat beze změny ocení každý,
kdo si tento nástroj vyzkouší a sžije se s ním. Možnosti využití tohoto nástroje jsou
neomezené. Je jen na nás s jakým množstvím vrstev budeme pracovat naráz, kolik jich
bude potřeba pro náš záměr. K nejběžnějším možnostem využití tohoto nástroje
v makrofotografii patří úpravy jasu a kontrastu jednotlivých částí snímků nebo
odbarvení nebo snížení sytosti barvy pozadí či okolí hlavního motivu, který chceme
zachovat nezměněný.

Principem je tedy rozdělit si snímek na potřebné vrstvy. S jednotlivými vrstvami
následně pracujeme s nástroji, které jsou popsané výše. Po skončení veškerých úprav se
zase veškeré vrstvy sloučí do jednoho snímku.

Pracujeme-li s nástrojem oddělit, je zapotřebí vytvořit si novou vrstvu. V této
vrstvě si vybereme a zvýrazníme tu část objektu, který chceme oddělit od zbytku a
zvýrazněnou část oddělíme. Oddělení není zcela skutečné, platí pouze pro danou vrstvu.
Zbylá část snímku v této vrstvě jako by neexistovala.

Úprava jasu a kontrastu
Občas se může stát, že hlavní objekt je tmavý a pozadí naopak světlé. Pokud
bychom chtěli hlavní objekt upravit bez oddělení pozadí, pozadí by to mohlo ublížit,
dokonce by mohlo dojít ke zničení fotografie. Náprava je vcelku jednoduchá. Stačí si
výše popsaným způsobem oddělit hlavní objekt a s každou vzniklou vrstvou pracovat
zvlášť. Hlavní objekt si můžeme zesvětlit a zvýraznit a naopak pozadí upravit dle
potřeby. Udělá-li se vše dobře, na výsledné fotografii to nebude poznat.

Změna barevného podání pozadí
I v tomto případě pracujeme stejným způsobem, který byl popsán v předchozím
odstavci. Rozdíl je pouze ve zvýraznění hlavního objektu nebo nějaké jeho části
snížením barevné sytosti či dokonce úplným odbarvením zbytku snímku. Výsledek
zaujme snad každého.
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V této kapitole jsou popsány pouze ty nejzákladnější a nejběžněji používané
nástroje. Grafické programy nabízejí mnoho dalších nástrojů a možností jak si hrát se
svými snímky. K takovým možnostem můžeme uvést např. metodu high-key58 (viz obr.
č. 16). Pozadí obrázku mouchy ve sklenici bylo za pomoci vrstev odbarveno. Jasné tóny
celého pozadí byly ještě úmyslně zjasněny až do extrému. Barva očí mouchy byla pro
lepší výsledný efekt zachována. Na závěr byl očím zvýšen kontrast, aby jejich barva
více vynikla.

Obr. č. 1659

58
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Fotografie ve stupnici high-key je složena převážně ze světlých barev a tónů.
Moucha ve skle, foto autor, 2010
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5 Projekt výtvarné výchovy a motivace

5.1 Návrh projektu výtvarné výchovy
„Fotografie v rukách dětí je odzbrojujícím argumentem proti lpění nad nutností
pečlivých školních maleb a gumovaných kreseb, byť i tato cesta má své nesporné klady
pro formování výtvarného názoru.“ 60
Jak píše V. Roeselová ve své knize,61 projektová výuka přináší nejcennější přínos
ve změně myšlení, které přivádí účastníky výtvarného procesu k mnohostrannému
pojímání světa.

Výtvarného projektu se může účastnit jedna třída, ale i celá škola. Projekt může být
rozvržen ve svých dílčích krocích na několik měsíců nebo dokonce na celý školní rok.
Vždy musíme mít na paměti, že výtvarný projekt ve svých krocích musí odpovídat
koncepci projektu a věku žáků, jejich rozumovým možnostem, zájmům a výtvarným
schopnostem. Výstupem pro výtvarný projekt může být výstava prací dětí, kterou škola
uspořádá. Všechny tyto skutečnosti platí i o návrhu výtvarného projektu v oblasti
makrofotografie.

Název výtvarného projektu: Svět kolem nás očima mravence

Zadání:
Podívejte se na obyčejně věci očima drobného hmyzu. Zapojte fantazii a hledejte
nové, na první pohled lidskému oku neviditelné, obrazy. Poodhalte svět úžasných
struktur a obrazců a pomocí fotoaparátu svoji vizi zachyťte.
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Hlavní výchovné cíle:
Naučit se vyhledávat a poznávat řeč tvarů, ploch a textur. Seznámit se s
fotoaparátem jako s nástrojem pro výtvarnou výchovu. Pro starší žáky ještě osvojit si
dovednosti výpočetní techniky pro další práci s fotografiemi.

Náměty:

Naše škola
Námětem nám může sloužit cokoliv. Ať již se jedná jen o třídu, kterou žáci velmi
dobře znají nebo další prostory školy, všude se dá najít mnoho možností k nalezení
zajímavých příležitostí pro úžasnou fotografii.

Věci denní potřeby
Podívejte se na věci, které denně berete do ruky (hřeben, kniha, sešit, klíče apod.)
pod lupou. Najděte zajímavý úhel pohledu a zachyťte ho.

Venku to vše začíná
Příroda je plná těch nejúžasnějších obrazců a textur. Kůra stromu, list nebo květ je
jen začátek na cestě po dobrodružném objevování. Zeď domu, nátěr starého plotu,
rezavé kolo, to vše nám slouží příkladem.

Použité techniky:
Fotografování, u starších žáku využití výpočetní techniky.

Stáří žáků a časová dotace:
Na práci může v průběhu roku pracovat několik tříd najednou. Vytvoří tak ucelený
systém prací, které se hodí k další prezentaci. Věk žáku v rozmezí 10 – 14 let.
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Průběh výtvarného projektu
Pro samotný výtvarný projekt je zapotřebí mít k dispozici jakýkoliv digitální
fotoaparát, který je vybavený funkcí makrorežim. Vhodné je, aby si žáci přinesli vlastní
fotoaparát pokud jej vlastní. V posledním kroku výtvarného projektu je zapotřebí, aby
byla škola vybavena počítačovou učebnou a měla k dispozici nějaký vhodný grafický
program.

Výtvarný projekt si rozdělíme do třech kroků. V prvním kroku je zapotřebí žáky
seznámit

s fotoaparátem,

jeho

základními

funkcemi.

Vysvětlit

jim,

co

je

makrofotografie a na příkladech ukázat krásu tohoto fenoménu. Další část výuky
pokračuje skupinovou formou. Je vhodné mít předem připravené různé materiály, aby si
žáci mohli vyzkoušet ve skupině vyfotografovat svoji první makrofotografii. „
Skupinová práce jako jedna z metod činnosti s dětmi nabízí množství možností, jak ve
výtvarné procesu skloubit záměr učitele s kreativitou jeho žáků.“
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Je-li to možné, na

konci výuky žákům ukázat výsledek jejich práce.

Ve druhém kroku žáci již pracují samostatně. Dle výše popsaných námětů nechat
žáky samostatně pracovat. Pozice pedagoga spočívá pouze v usměrňování výtvarného
záměru. Pro mladší žáky v tomto kroku práce končí. Žáky na závěr seznámíme
s jednotlivými pracemi, například je můžeme nechat hádat, co fotografie znázorňují.

Třetí krok je určen spíše starším žákům. Předpokladem je již základní znalost práce
s výpočetní technikou. Vysvětlit jim výhody grafických programů a jejich kouzla
s digitální fotografií. Samozřejmostí je žákům daný grafický program představit. Pro
lepší motivaci je vhodné mít předem připravené fotografie, sérii snímků abstraktních
motivů po úpravě a před úpravou. Nejprve žákům ukážeme snímek po úpravě a
necháme je hádat co představuje. Posléze žákům druhým snímkem odhalíme skutečnou
podobu obrázku (viz obr. č. 17). Po zbytek výuky žáci samostatně pracují na svých
snímcích, které pořídili ve druhém kroku výtvarného projektu. Jelikož se přece jen
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jedná o trochu složitější techniku, pedagog vystupuje v roli rádce a žákům dle potřeby
napomáhá.

Na závěr výsledné práce vytiskneme a společně s pracemi mladších žáků
vystavíme.

Obr. č. 1763

5.2 Motivace aneb inspirace u profesionálních fotografů
Kde jinde hledat motivaci než u fotografů, kteří se problematikou makrofotografie
zabývají. Jejich fotografie jsou nám inspirací při našem vlastním úsilí vytvářet krásné
makrosnímky. Spousta fotografů říká, že není chybou učit se nějaké fotografické
disciplíny nápodobou jiných fotografů a postupně si tak dojít k úplně vlastnímu
originálnímu stylu. Pro potřeby této práce jsem zvolil čtyři fotografy, kteří nejvíce
ovlivnili můj pohled na svět z blízka. Dva zahraniční fotografy, kteří dle mého názoru
patří ke špičce ve svém oboru a dva české fotografy, kteří svojí prací dělají dobré jméno
české makrofotografii. Jeden z těchto fotografů patří ke špičce mezi českými fotografy a
63

Motivace, foto autor, 2010
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patří do skupiny starší generace fotografů. Druhý z nich je poměrně „mladý“, ale již na
sebe upozornil svojí publikací, která je plná nádherných snímků z makrosvěta.

5.2.1 Milan Blšťák
Milan Blšťák patří k poměrně mladé generaci českých fotografů. Do povědomí
veřejnosti se dostal svými fotografiemi z makrosvěta, které publikoval na svých
výstavních kolekcích pod názvem MAKRO. V roce 2006 vyšla jeho kniha Příběhy
(ne)obyčejné makrofotografie Milana Blšťáka, která představuje výběr těch nejlepších
snímků, které do té doby pořídil a většinu z nich i publikoval na svých výstavách. Kniha
ukazuje úplně obyčejné věci kolem nás, které často mineme bez nejmenšího
povšimnutí.

Milan Blšťák se věnuje makrofotografii od prosince roku 1997 na svých toulkách
přírodou. Příroda a podoby vody v ní se staly jeho hlavním motivem. Jeho snímky jsou
plné fantazie a jsou důkazem mravenčí píle a vytrvalosti v podobě neobyčejných
snímků. Na většině jeho snímků můžeme vidět, jak umí příroda kouzlit s vodou na
různých objektech. Co dokáže ranní rosa na pavučině nebo květu rostliny, jak mráz
dokáže vytvářet úžasné abstraktní obrazce nebo kapky deště, které stékají po choroši.

Milan Blšťák si během doby, co se věnuje makrofotografii, vytvořil metodu tří „V“,
bez které by dle jeho slov nemělo cenu vůbec vytahovat fotoaparát z batohu. Svoji
metodu doporučuje k vyzkoušení ostatním. Jedná se o velmi jednoduchou metodu ve
třech bodech.

1. Vypadnout – touláte-li se přírodou, přestaňte myslet na práci a povinnosti,
soustřeďte se na místo, kterým právě procházíte a ne na to co bylo či bude.

2. Vypnout civilizaci – druhý krok zákonitě navazuje na první. Pokud se vám
podaří odpoutat od civilizace a vypnout, otevře se svět plný barev a tvarů.
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3. Naučte se svým pohledem Vnímat. Prohlížejte si věci klidným pohledem a ne
uspěchanýma očima, které se sice dívají, ale nereagují.

Obr. č. 1864-1965

5.2.2 Vilém Reichmann
Vilém Reichmann patří ke starší generaci českých fotografů. Podstatnou část svého
života strávil v Brně, kde roku 1991 zemřel. Již od školních let se věnoval kreslení,
které si rozvíjel i v kurzech kreslení. Fotografovat začal již ve třicátých letech minulého
století. Představil však až své pozdější fotografie a to v roce 1947 na výstavách skupiny
Ra. Cyklus tvořil zhruba deset fotografií, které dodnes patří k jeho nejslavnějším.

Převážná část tvorby Viléma Reichmanna je založena na projekční interpretaci
realit. Jeho světem byla imaginace. Metodou jeho tvorby bylo oživování neživého světa,
východiskem mu byl surrealismus. Dle jeho slov je důležité nalézt předměty, které
zvlášť silně provokují fantazii.

64
65

Vážka, Milan Blšťák, 2005
Fajfka, Milan Blšťák, 1998
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Makrofotografii se Vilém Reichmann začal věnovat v roce 1968 na dovolené
v Jugoslávii, kde začal vznikat jeho první soubor makrofotografií Agáve. Metoda
fotografování zblízka otevřela Reichmannovi nový svět. Makrofotografie byla do té
doby spojena výhradně s vědeckou fotografií. Vilém Reichmann byl zřejmě jediným
fotografem své doby, který využil jedné z jejích metod k cílevědomé tvorbě.

Celé Raichmannovo dílo je vybudováno na představivosti a fantazii. To platí i pro
makrofotografii. V jeho makrofotografiích se začal objevovat svět figurální fantazie i
nefigurální paralely abstraktního malířství a grafiky. Jeho makrofotografie nesou
specifické rysy, které mají své vlastní estetické kvality. K jeho nejlepším
makrofotografickým cyklům patří již zmiňovaná Agáve a textury dehtových skvrn.

Obr. č. 2066-2167

5.2.3 Bryan Peterson
Bryan Peterson patří ke světově uznávané špičce mezi profesionálními fotografy
své doby. Jako profesionál dělal fotografie po celém světě pro spoustu společností
věhlasných jmen. Je zakladatelem a rovněž jedním z instruktorů on-line fotografické
školy. K nám se jeho umění a rady dostávají v podobě knih, kterých je autorem. V roce
66
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Maldoror, Vilém Reichmann, 1968
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2010 vyšla jeho, v pořadí šestá, kniha pod názvem Naučte se fotografovat detail
kreativně. V této knize nabízí svůj pohled na svět z blízka.

Jak sám říká, nejlepší fotografie je nejčastěji fotografie obyčejného předmětu
komponovaná často tím nejjednodušším způsobem. Hlavní důraz klade na linie, tvar,
formu, strukturu, vzor a barvu. U makrofotografie pak klade největší důraz na texturu.
Bryan Peterson se snaží fotit tradiční témata netradičním způsobem. To se snaží naučit i
své studenty. Rozlišuje mezi pojmy správná expozice a kreativně správná expozice. Učí
studenty zvolit netradiční úhly záběru, využít správného nastavení expozičních hodnot a
jejich vliv pro ozvláštnění svých snímků. Pro fotografie zblízka využívá i netradičních
postupů a výbavy. To vše dělá jeho snímky zcela originální a jeho stylu typické.

„Účastníci mých seminářů, workshopů a studenti mé internetové školy
fotografování se mě často ptají na definici „blízké setkání“ ve fotografii. Poprvé se mě
takto někdo zeptal kdysi dávno v roce 1978 a má odpověď se za celou tu dobu moc
nezměnila. Blízké setkání ve fotografii jsem tehdy vnitřně chápal – a chápu tak dodnes –
jako „bezprostřední zkušenost“ s obrovským emocionálním nábojem, nábojem tak
velkým, že se dá nejlépe popsat jako rána elektrickým proudem s nízkým napětím, která
zasáhne všechny vaše smysly, především zrak, hmat a čich.“ 68

Obr. č. 2269-2370
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Peterson, B. Naučte se fotografovat detail kreativně. Brno: Zoner Press, 2010. ISBN 978-80-7413-1004. str. 8
69
Název neznámý, Bryan Peterson, vydáno 2010
70
Název neznámý, Bryan Peterson, vydáno 2010
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5.2.4 Robert Thompson
Robert Thompson je profesionální fotograf na „volné noze“. K jeho hlavním
fotografickým motivům patří fotografování přírody. Svými fotografiemi chce poukázat
nejen na nevšední krásu přírody, ale i podpořit její ochranu. Pro své snímky procestoval
podstatnou část Evropy, Středomoří a Irska, kde v současné době žije. V Irsku patří k
makrospecialistům v oblasti fotografování přírodních motivů. K jeho nejoblíbenějším
motivům patří fotografování vážek, motýlů a můr převážně Severního Irska. Svými
fotografiemi se zapojil i do ochrany ohrožené populace divokých orchidejí ve
Středomoří.

Robert Thompson sám říká, že při fotografování přírody nestačí mít pouze
technické znalosti o fotografování, ale důležité je mít i znalosti o objektu, který hodláme
fotografovat. Znát jeho zvyky a chování, abychom věděli, jak k němu přistupovat a jak
se k němu chovat. Jeho snímky jsou kompozičně čisté a vyvážené.

Robert Thompson pravidelně přednáší o fotografiích a různých přírodních
tématech. Pro zájemce o fotografování přírody pořádá fotografické workshopy a výlety.
Ukázky jeho práce a rady, které nabízí každému zájemci fotografování přírody, se
k nám dostaly v jeho knize pod názvem Naučte se dobře fotografovat makro a detail.

Obr. č. 2471-2572
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Vážka žlutoskvrnná, Robert Thompson, vydáno 2006
List javoru, Robert Thompson, vydáno 2006
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6 Závěr
Téma makrofotografie jsem si vybral, protože je mi blízké. Touto bakalářskou prací
jsem se snažil poukázat na nevšednost a krásu tohoto fenoménu. Jak je důležité vnímat
maličkosti, které nás obklopují a hledat v nich skrytou krásu.

Ve své práci jsem se snažil vysvětlit co je to makrofotografie a popsat základní
pojmy běžně užívané v makrofotografii. Zabýval jsem se výčtem fotografické výbavy,
která se používá při fotografování makra. Cílem bylo seznámit s výbavou, která je
k dispozici a nabídnout tak možnosti, jak se přiblížit k objektu ještě blíž.

Ve třetí kapitole jsem se zabýval pojmy jako je estetika, umění apod., protože tyto
pojmy úzce souvisí z fotografií a s celkovým dojmem, kterým na nás fotografie působí.
Závěr kapitoly jsem věnoval výtvarné výchově a námětům makrofotografie, které nám
mohou posloužit při hodinách výtvarné výchovy.

Část práce jsem rovněž věnoval grafickým programům, protože je považuji za
výborný nástroj pro dodatečné vylepšení nebo ozvláštnění našich snímků. Často jsem se
při pořizováních svých snímků setkal s potřebou lehce je upravit a dodat jim tak
potřebnou jiskru. Některé snímky již při samotném pořizování rovnou vybízely
k celkové změně a tak k vytvoření něčeho zcela nového a nevšedního.

Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámit s fenoménem makrofotografie a
najít pro tento obor uplatnění ve výtvarné výchově. Tohoto cíle jsem se pokusil
dosáhnout návrhem výtvarného projektu, který, jak věřím, muže nalézt uplatnění při
hodinách výtvarné výchovy na základních školách. Projekt jsem se snažil navrhnout tak,
aby byl pochopitelný a použitelný pro širší věkovou skupinu žáků základní školy. Pro
starší žáky jsem se snažil zapojit do návrhu použití výpočetní techniky a grafických
programů. Uvědomuji si, že zapojení výpočetní techniky může narazit na problém
vybavenosti dané školy.
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V úplném závěru práce jsem se zabýval motivací v podobě inspirace u českých i
světových fotografů, kteří makrofotografii věnovali podstatnou část svého života. Jejich
snímky mě vždy dokážou očarovat a dodávají mi chuť a motivaci pro další práci.
Osobně si myslím, že není chybou začít s touto disciplínou kopírováním stylu někoho
jiného a postupně si zkušenostmi vypracovat styl vlastní. I já jsem tak začínal a časem
jsem zjišťoval, že moje vnímání světa se mění a přetváří.

Makro je úžasný svět detailů a neuvěřitelných tvarů, který uchvátí každého, kdo do
tohoto světa pronikne a už nikdy se z něj nebude chtít navrátit.
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