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ÚVOD

Fotografie jako svébytné médium
Téma bakalářské práce, tedy téma Fotografie jako svébytné médium a
výtvarná výchova, jsem si zvolil po konzultaci s vedoucím mé bakalářské práce. Je mi
osobně blízké, protože téma fotografie a fotografování odjakživa patřilo k mým
oblíbeným. Je ale třeba podotknout, že v této práci představuji téma v různých
souvislostech a z různých pohledů, přes samotný výběr objektu fotografa po vznik
budoucí fotografie, úpravu již vzniklé fotografie, vytvoření fotografie jako uměleckého
díla, až po zákonitosti a historické milníky, které umožnily fenomén zvaný fotografie, tak
jak jej známe a vnímáme dnes nejen v umění, ale i v běžném životě.
V této oblasti zmiňuji také fotografii v historickém pohledu jako touhu člověka
o zachycení okamžiku, tak jak je v daný moment zaznamenává lidská mysl
prostřednictvím oka. Zabývám se také proměnou fotografie coby výtvarného vyjádření
zvoleného tématu a touhou člověka o vytvoření umění prostřednictvím fotografie.
Zároveň zmiňuji nekonečnou touhu člověka o zachycení reálné události v daný okamžik
a zároveň touhu o co nejpřesnější vyjádření emocí, které fotograf v daný moment
pociťoval.
V bakalářské práci dále představuji fotografii jako způsob vyjádření
v současném umění a moderní době, či jako způsob reprodukce obrazových záznamů
široké veřejnosti, které by jinak přístupné nebyly.
Jelikož má být bakalářská práce prací autorskou, vybrané obrazové materiály jsou
sestaveny v rámci mého subjektivního výběru s použitím vlastních fotografií.
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1. Teoretická část

1.1 Vymezení pojmů – fotografie
Úvodem teoretické části této práce považuji za nutné vysvětlit několik hlavních
pojmů, které se k bakalářské práci samotné vztahují. Dané vysvětlení začnu slovem
fotografie, jelikož je obsaženo i v samotném názvu práce a jeho význam pro obsah práce
je nezbytný. Další pojmy, které se vztahují k obsahu práce a jsou pro dané téma
nezbytné, budou vysvětleny v průběhu celé práce.
Fotografie
Slovo fotografie bylo do jazyka českého převzato z řečtiny a jako mnoho
převzatých výrazů postupně upraveno z photography na slovo fotografie. Pokud ale
psané slovo photography rozdělíme na dvě slova, vznikne photo a graphy. Photo poté v
překladu znamená světlo a graphy je významově malování či grafika. Doslovný překlad
tedy může znít „malování světlem“, „stopa světla“, „otisk světla“ či „světelná grafika“.
Vzhledem k principu, jakým fotografie vzniká, se jedná o pojmenování velmi výstižné.
Budeme-li hledat slovo fotografie ve slovníku cizích slov, nalezneme vysvětlení,
že se jedná o „zhotovování trvalých obrazových záznamů pomocí účinků světla na
citlivou vrstvu filmu nebo desky.“
(Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/fotografie )
Název pro fotografii vznikl dle způsobu vytváření fotografie, kdy je za pomoci
chemických reakcí zaznamenán obraz, a to díky promítání světla v prvopočátku na
cínovou desku a poté na chemický film.
Lidstvo od nepaměti prahlo po způsobu, jak zaznamenat určitý výjev či situaci,
tedy část skutečnosti. Důkazem tohoto jsou dodnes nacházené malby v jeskyních, první
sochařské výtvory, jako je např. Věstonická Venuše a další.
Zatímco se tato touha postupně rozdělovala na několik proudů a způsobů myšlení,
ze kterých vzniklo např. písmo, touha po zaznamenání reálného výjevu zůstala. Pokud
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bychom se dnes vydali do uměleckých galerií či zámků a hradů, nalezneme mnoho
obrazů, kdy jejich autor na plátno vypodobnil nějakou situaci, pohled či portrét.
Pomineme-li způsob vyjádření a šikovnost autora a nebudeme takovýto obraz hodnotit
z pohledu umění, zda je zdařilý, či ne, můžeme pouze polemizovat, zda takto zachycený
výjev či portrét odpovídá skutečnosti, kterou autor viděl. U mnoha různých zpodobnění
jedné a té samé osoby budeme přesvědčeni, že se jedná o rozdílné objekty, které malíř
maloval. Historické prameny dokonce někdy tvrdí, že se malíř chtěl malovanému
zavděčit, a tak jej na plátno poněkud přikrášlil.
Je nutné podotknout, že namalovat obraz není dílem okamžiku, ale mnohdy se
jedná o práci na několik měsíců, kdy např. malovaný musí hodiny a hodiny stát
modelem. Toto tvrzení je samozřejmě bráno velmi obecně a existují druhy maleb, které
mi byly představeny jako dílo okamžiku. Např. gestická malba, dripping, atp. Ale zřejmě
i z tohoto důvodu byla touha po jednodušším zachycení obrazu tak silná.

1.1.2 Camera obscura
Malířství jsem zmínil zcela úmyslně, jelikož objevení fotografie a fotografování
vedlo právě přes malbu. V 16. století se prvně začíná při malbě užívat konstrukce známá
jako camera obscura a camera lucida. Camera obscura umožňovala promítnout obraz na
plátno, kde jej ale nedokázal tento přístroj ustálit.

obr. č. 1 - Camera obscura, nákres z 18. století.
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Camera obscura se dá popsat jako zatemnělá schránka o libovolné velikosti,
(krabička od sirek, až místnost nebo stodola), která má v jedné stěně otvor. Světlo z
vnější strany schránky se po průchodu přes otvor ve stěně schránky promítne na protější
stěnu. Ostrost takto promítaného obrazu je přímo závislá na velikosti otvoru, přes který
světlo prochází. Čím je otvor menší, je obraz ostřejší, ale otvorem prochází méně světla a
zmenšuje se tak jeho jas. Při příliš malém otvoru se na obrazu objevují bílé a tmavé
pruhy, což je jev známý jako difrakce. Tento problém se vyřešil až v pozdější době
umístěním objektivu na vzniklý otvor, což umožnilo větší průměr otvoru a zároveň
zachování ostrosti obrazu.

Obr. č. 2 - Otvor ve střeše vytváří na zdi panorama průčelí Pražského hradu.
V 18. století se začala užívat podobná konstrukce se zrcadlem. Pokud se
promítalo přes papír, umožňovalo to malíři obraz obkreslit. Obraz byl vždy ale menší než
ve skutečnosti a navíc díky zakomponovanému zrcadlu obrácený.
Camera obscura a jev, který vytváří, byl popsán již před naším letopočtem v Číně,
následně se jí zabýval i Aristoteles. Arabové stejný princip užívali při pozorování hvězd
v astronomii. Leonardo Da Vinci za pomoci camery obscury odvodil vztah mezi
perspektivou a okem. Camera obscura se rozšířila velmi rychle a nezávisle na sobě
vznikaly různé verze přístroje, dle účelu, ke kterému měla sloužit. Název camera obscura
byl odvozen opět od principu, na kterém přístroj pracuje, to jest temná místnost.

15

1.1.3 První pokusy a první černobílé fotografie - daguerrotypie
Roku 1826 vznikl první snímek, který je oficiálně považován za fotografii. Jeho
autorem je Joseph Nicéphore Niépce. Tento francouzský badatel a vynálezce prováděl
pokusy se zachycením odrazu světla na cínovou destičku, kterou pokryl roztokem
petroleje a asfaltu. Snímek vznikl za slunného dne s expozičním časem osm hodin.
Vzhledem ke zdlouhavému procesu expozice a velkým nárokům na světlo začal Niépce
experimentovat s užitím informací od jiného vynálezce, a to Joanna Heinricha Schultze.
Ten zjistil, že smícháním křídy a stříbra vznikne směs, která, pokud je vystavena světlu,
ztmavne. Niépce celý proces zdokonalil.
Roku 1833 Niépce umírá a v jeho výzkumu pokračuje Jacques Daguerre, který se
s Niépcem na výzkumu podílel již dříve. Jacques Daguerre je spíše malířem než
vynálezcem, a není mu tedy od jeho současníků přisuzován přílišný úspěch. I přesto, že
Daguerre není příliš obeznámen s vědou, učinil dva významné objevy. Nejprve zjistil, že
pokud stříbro vystaví jodovým párám, podaří se mu snímek exponovat. Pokud na něj
následně nechá působit rtuťové výpary, získá sice viditelný, ale přesto nestálý obraz.
Daný problém vyřešil ponořením desky do solného roztoku, kde se obraz ustálí.
Šest let po smrti Niépceho, tedy roku 1839 oznamuje Daguerre veřejnosti, že
objevil proces pro vyvolání fotografie s užitím postříbřené, měděné desky. Tento proces
nazval daguerrotypie. Díky zakoupení patentu francouzskou vládou a následným volným
užíváním se tento způsob rychle rozšířil a v omezeném množství je užíván dodnes.
Ačkoliv se může zdát, že se jednalo o přelomový vynález, z dochovaných
informací je známo, že současně s Daguerrem prováděli podobný výzkum i další
badatelé. Jako například William Fox Talbot, který svůj vynález zdokonalil na základě
patentu Daguerra, a vznikl tak proces známý jako calotypie. Tento proces následně
vylepšil George Eastman, který mimo jiné založil známou společnost Kodak, a vynalezl
fotografický, papírový, svitkový film, který se stal předchůdcem klasického filmu, který
užili např. slavní bratři Lumiérové, nebo George Méliès, jakožto velcí a první průkopníci
filmu. Z dalších vynálezců stojí za zmínku Frederick Scott Archer a jeho mokrý
kolofiový proces, uveřejněný v roce 1851, který nahradil daguerrotypii a calotypii.

16

Obr. č. 3- První oficiální fotografie – Pohled z okna v Le Gras.
Ke dni 7. února 1839 se datuje první zpráva o daguerrotypii psaná v češtině. Bylo
to v Pražských novinách v rubrice smíšené zprávy. S malým komentářem zde byl
otisknut překlad z pařížských novin o vynálezu Daguerra. Tato informace zaujala
v Čechách nejprve vědecké kruhy. Teprve po zájmu veřejnosti o snímky samotné se
daguerrotypii začínají věnovat především absolventi malířských akademií, kteří
přecházejí od malířství k portrétování prostřednictvím fotografie. Vznikají tak první
řemeslné fotografické živnosti. Důvod je zcela zištný. Klientela dává přednost módním
fotografiím než malovaným portrétům.
Pokud je zmíněna fotografie a daguerrotypie v Čechách, je nutno zmínit jedno
významné jméno, a to Petr Kohlbeck. Jako jeden z prvních daguerrotypistů vytvořil
signovanou daguerrotypii z Čech vytvořenou v exteriéru. Samozřejmě existují fotografie
z exteriéru, které jsou i staršího data, ale žádná z nich není signovaná, čili opatřená
značkou fotografa.
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Kohlbeck vytvořil první daguerrotypii Kdyňského zámku, kdy na fotografii
samotné je patrné, že osoby na ní zachycené, pózují, což vzhledem k délce expozice
značí, že byly Kohlbeckem instruovány, a díky tomu se je podařilo takto zachytit.

Obr. č. 4 – Daguerrotypie Kdyňského zámku.
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Obr. č. 5 – První česká zpráva o daguerrotypii z 7.2.1839.

1.2 Barevná fotografie
Je lidskou vlastností, že pokud dosáhneme svého cíle, chceme víc a víc.
V případě fotografie můžeme být za tuto touhu vděční. Jakmile se černobílá fotografie
dostala do povědomí lidí, našli se i tací, kteří toužili zachytit obraz i s barvami, tedy opět
tak, jak je vidí zdravé lidské oko. Dalo by se i říci, že výzkum barevné fotografie
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a první experimenty sahají do počátků samotné historie fotografie. Prvním, kdo veřejně
přišel s tvrzením, že dokáže na fotografii zaznamenat barvu, byl v roce 1850 Američan
Levi Hill. Ve své publikaci uveřejnil, že na jednu desku dokáže zaznamenat modrou,
fialovou, červenou a oranžovou barvu. Nutno podotknout, že ve své době užíval proces
daguerrotypie. Bohužel, jako důkaz předložil snímek o velmi malé kvalitě a také odmítl
uveřejnit princip, kterým dosáhl barevnosti snímku. Kvůli tomuto byl jeho objev přijat
velmi skepticky.

1.2.1 James Clark Maxwell
James Clark Maxwell dne 17. května 1861 poprvé veřejně převedl princip
barevné fotografie. Tři stejné černobílé snímky exponoval přes tři různě barevné filtry, a
to přes modrý, zelený a červený. Tyto snímky poté promítl přes stuhy stejných barev na
plátno. V praxi tak užil tzv. aditivní míchání barev.
„Aditivní míchání barev je takový způsob míchání barev, kdy se jednotlivé složky
barev sčítají a vytváří světlo větší intenzity. Výsledná intenzita se rovná součtu intenzit
jednotlivých složek. Pracuje se se třemi základními barvami: červená, zelená a modrá.
Aditivní míchání barev odpovídá vzájemnému prolínání tří barevných kuželů světla
ze tří reflektorů na bílém plátně. Každý reflektor má filtr odpovídající základní barvě.
Část plátna, která je osvětlená rovnoměrně všemi třemi reflektory, je bílá.“
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aditivní_míchaní_barev)

Obr. č. 6 – Aditivní míchání barev.
Na Maxwellův výzkum navázal Louis Ducos du Hauron, který se snažil objevit
praktický způsob, jak zaznamenat barevnou fotografii. Konkrétně se zabýval využitím
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dvou barevných systémů. Jedním z nich je již zmíněné aditivní míchání barev, které
využívá zelenou, červenou a modrou barvu. Druhým systémem, kterým se zabýval, je
tzv. subraktivní míchání barev. To využívá žlutou, azurovou a purpurovou barvu. Princip
užití barev je shodný jako u aditivního míchání jen s užitím rozdílných barev.

Obr. č. 7 - Subraktivní míchání barev.
Hauron pomocí barevných filtrů osvítil kolodiovou bromostříbrnou desku a získal
tím diapozitivy, které byly zabarveny do červena, modra a žluta. K získání konečné a
barevné fotografie musely být tyto diapozitivy naprosto přesně položeny přes sebe. Tato
metoda se sice ukázala jako účinná, ale zároveň jako velmi nákladná. Hlavně díky ceně
se poté příliš nerozšířila a neužívala.
Do roku 1873 byly fotografické emulze citlivé pouze na modré světlo a UV
záření. V roce 1873 ale Hermann Wilhelm Vogel našel způsob, jak rozšířit spektrální
citlivost emulze o zelenou barvu. Následně úspěšně rozšířil citlivost o další barvu, a to o
oranžovou složku světla. Další složka, kerá byla rozšířena, byla červená, ale to již po
smrti Vogela v roce 1900.

1.2.2 Bratři Lumiérové
Mluvíme-li o vývoji barevné fotografie, nemůžeme vynechat známé bratry
Augusta a Louise Lumiérovi. Ti roku 1904 představili princip, umožňující vytvořit
fotografii jedním jediným snímkem. Jako první k tomu užili autochromové desky.
„Autochrom je barevná průsvitka. Skleněná deska je pokrytá barevnou mozaikou
mikroskopických zrnek bramborového škrobu obarvených na oranžovou, zelenou a
modrou barvu překrytých černobílou panchromatickou emulzí.
21

Při expozici potom světlo proniká různobarevnými zrnky a po vyvolání do pozitivu tak
vznikne barevný obraz.“
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Autochrom)
Dá se říci, že se jednalo o vůbec první, veřejně užitelný princip na vytvoření
barevné fotografie, který nebyl pro svou náročnost, nákladnost a složitost odsouzen k
neúspěchu. Bratři Lumiérové se tak nesmazatelně zapojili do historie fotografie.

1.2.3 Karel Schinzel
Jako Čech nemohu v této práci opomenout zmínit jiného Čecha, který se zasloužil
o barevnou fotografii, a to i kvůli míře jeho zásluh, která je, bez přehánění, dosti značná.
Rok po představení autochromové desky bratrů Lumiérů podal český inženýr, chemik a
vynálezce Karel Schinzel žádost o uznání patentu k procesu zvaném katachromie.
Schinzel v katachromii užil vyvolávání snímků na fotografický materiál

s užitím třech

citlivých vrstev. V době vynálezu, tedy roku 1905, to ještě nebylo patrné, ale Schinzelův
objev se stal důležitou předlohou pro další vyráběné fotografické filmy. Nutno
podotknout, že se tak stalo až o třicet let později. Schinzel stále pracoval na zlepšení
svého patentu a svůj konečný návrh předložil roku 1922 komisi složené z tehdejších
expertů. Ta jeho návrh nepřijala s nadšením a ve výsledku jej označila za nereálný.
Shinzel se ale díky svým odborným článkům dostal do povědomí firem, podnikajících na
poli fotografie a fotografiky. Vzhledem ke skutečnosti, že byl širokou odbornou
veřejností považován za odborníka, dostalo se mu pozvání od společnosti Kodak, která
byla založena Gergem Eastmanem, který se sám zapsal do historie fotografie a je zmíněn
v této práci jako jeden z vynálezců černobílé fotografie. Schinzel pozvání přijal a po
návratu se rozhodl k prodání 27 patentů společnosti Kodak. Mezi prodanými patenty byl
i patent na vyvinutí barevné fotografie s užitím postupné spektrální expozice.
Tento patent byl později označen jako převratný ve vývoji barevné fotografie.
Schinzel později ještě pomohl firmě Kodak se zavedením masové výroby, a to opět po
předchozím pozvání jako uznávaný odborník.

1.2.4 Kolorování
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Při pojmu barevná fotografie není možné opomenout vynález, který se jmenuje
kolorování. V principu se nejedná o vytváření barevné fotografie při samotném focení,
ale o úpravu již vzniklé, většinou černo-bílé fotografie. Laicky vyloženo se jedná o ruční
obarvení již vzniklé fotografie za užití běžných průmyslových barev, většinou vodových
a olejových. Tyto se nanáší na povrch fotografie štětcem či tampónem. Princip je
podobný dětským omalovánkám. Kolorování se užívalo převážně u fotografií, které měly
vyjadřovat umění, např. umělecký portrét. Někdy se za užití chemikálií vyvolala
fotografie již s určitou jednobarevností, v závislosti na užité chemikálii. Díky své
oblíbenosti se dokonce některé firmy specializovaly na výrobu kolorovaných barevných
fotografií.

Obr. č. 8 - Původní nekolorovaná fotografie a kolorovaná fotografie.

1.3 Jak pracuje fotoaparát
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Fotoaparát. Pro dnešního moderního člověka, který je zvyklý na digitální dobu
internetu a na dálkové ovládání od televize, je fotoaparát věcí naprosto normální a
běžnou. Díky integraci fotoaparátu do mobilních zařízení se dá konstatovat, že málokdo z
nás má dnes klasický fotoaparát, který je určen výhradně pro fotografování. Od objevení
jevu u camery obscury přes vynalezení černobílé a barevné fotografie udělalo lidstvo ve
vývoji v tomto odvětví obrovský skok. Fotografické aparáty se zmenšují, zjednodušují a
dnes vlastně stačí pouze zmáčknout tlačítko a digitalizace učiní vše za fotografa. Díky
pokroku by se daly fotoaparáty rozdělit na čtyři hlavní skupiny. Jsou to deskové,
instantní, filmové (analogové), digitální.
Deskové fotoaparáty pracují na principu skleněné desky, která je pokrytá
světlocitnou chemikálií. Jedná se o způsob fotografování, který se užíval v začátcích
fotografické historie.
Instantní fotoaparáty jsou známy převážně z USA, kde se těšily veliké oblibě.
Tělo fotoaparátu je vyrobeno tak, aby k chemickým reakcím došlo přímo uvnitř přístroje,
kde je fotografický papír oddělen od chemické složky. Při vyfotografování dojde ke
spojení fotografického papíru a světlocitných chemikálií a dojde tak k přenesení obrazu
na papír. Snímek je vyvolán do několika sekund či minut.
Již známější formou fotoaparátu je filmový. Tělo aparátu je světlu neprodyšně
uzavřený obal, který obsahuje celuloidový pás pokrytý chemikáliemi. Chemikálie reagují
na světlo svojí přeměnou a tmavnutím. Film se následně vyvolává v tzv. tmavé komoře,
kde nedojde k reakci chemikálií na světlo a případnému zničení filmu. Při další chemické
reakci se celuloidový pás s osvětlenými chemikáliemi zabarví, a tím vzniká obraz.
Poslední skupinou, v dnešní době nejrozšířenější a nejznámější, je digitální
fotoaparát. Díky světlocitným senzorům zaznamenává daný obraz, a ten je dále digitálně
zobrazen.
Při vynechání již zastaralé metody deskových fotoaparátů a metody instantní,
která je pouze odvozená od klasické filmové metody, vznikají dvě hlavní skupiny, a to
filmové a digitální. Obě verze zachycení obrazu jsou v dnešní době stále v užívání, a to i
když každá pracuje na jiném, diametrálně odlišném, principu.
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Nutno dodat, že prim

v běžném životě hrají digitální fotoaparáty díky nepotřebě

vyvolání filmu, okamžitému výsledku, jednoduchému přenosu do osobních počítačů a
další možné práci s fotografií.

1.3.1 Klasický fotoaparát

Obr. č. 9 – Fotografický film.
Princip, na kterém pracuje klasický fotoaparát, který užívá fotografický film, lze
nejlépe přirovnat k již zmiňovanému vynálezu camera obscura. Prakticky se jedná o
uzavřenou schránku, do které vniká světlo pouze jedním otvorem - přes objektiv. Díky
objektivu je možno měnit ohniskovou vzdálenost, tzn. přibližovat a oddalovat předmět
fotografova zájmu. Dále je v přístroji instalována clona. Clona je po většinu doby
uzavřená a vnitřní části fotoaparátu jsou v naprosté tmě. Clona se otevírá pouze na
zlomek času, po který do fotoaparátu proniká světlo, které vytváří fotografii. Délka
otevření clony je závislá na typu fotografie. Při dobrém osvětlení je její otevření
minimální a lidským smyslům prakticky nezaznamenatelné, při špatném osvětlení, např.
u nočních fotografií, je clona otevřena tak dlouho, aby světlo pronikající dovnitř stačilo
reagovat s fotografickým filmem, který je ve fotoaparátu. Nevýhoda dlouho otevřené
clony je v případě pohybujících se předmětů. Jako příklad je možno uvést fotografování
vody tekoucí z kašny.
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Při dobrých světelných podmínkách a krátce otevřené cloně bude voda padající z
kašny k zemi zachycena jako jednotlivé kapky v prostoru. Při zachování stejných
světelných podmínek a delší době otevřené clony bude voda zachycena jako jednolitý
proud. Je to dáno délkou otevření clony, kdy do vnitřku fotoaparátu proudí světlo v
delším časovém úseku, a díky pohybujícímu se proudu je tento zaznamenán na filmový
pás celý, kdy se z něj na výsledné fotografii stane jednolitý proud.
Samotný přístroj ale nevytváří fotografie, ani podklady pro vznik fotografií, které
známe. K tomuto účelu je ve vnitřku fotoaparátu vložen fotografický film.
Fotografický film je chemicky upravený plastový pás, vyrobený z acetátových, či
polyesterových vláken s obsahem nitrocelulózy. Takto vzniklý pás je následně pokryt
velmi tenkou vrstvou halogenidů stříbra vázaných želatinou. Rozdílná velikost krystalů
halogenidů stříbra je poté faktorem, který určuje zrnitost a citlivost fotografického filmu.
V případě vystavení takto vzniklého filmového pásu světlu vznikne latentní
obraz. Latentní znamená, že je neviditelný. Další chemickou reakcí se poté z latentního
obrazu stane obraz viditelný.
Fotografický film vytvořený primárně pro černobílé fotografie nezaznamená
barvy a naopak film pro barevnou fotografii primárně nezaznamená pouze černobílý
obraz. Tyto dva filmy se od sebe navzájem velmi liší.
Film pro černobílou fotografii obsahuje jednu vrstvu stříbrných solí. Stříbrná sůl
se při kontaktu se světelným zářením chemicky změní na kovové stříbro, které
na negativu vytvoří tmavé části.
Barevný fotografický film má nejméně tři vrstvy solí a dále světelné filtry, jako
UV filtr. U barevného filmu se do vrstev stříbrných solí přidávají barviva, čímž se vrstva
stane citlivou na určitou barvu spektra. Nejběžnější řazení barevných vrstev je s modrou
barvou navrchu, dále zelená barva a jako poslední barva červená. Stejně jako u
černobílého filmu se stříbrné soli po ozáření změní na kovové stříbro, ale zároveň vytvoří
barvu. Při procesu vyvolávání filmu je při tzv. bělícím procesu převedeno kovové stříbro
zpět na soli a ty jsou z filmu odstraněny při tzv. ustalování, což je ponoření do vodného
roztoku chemických látek, které slouží k fixaci již latentního obrazu po zviditelnění
vývojkou. Stříbrné soli se odstraňují, aby neovlivňovaly výsledný obraz.
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Obr. č. 10. - Jednotlivé vrstvy fotografického filmu.

1.3.2 Digitální fotoaparát
Digitální fotoaparát. V dnešní době naprostý vládce trhu a nejvíce rozšířený
fotoaparát dnešní doby. Díky digitalizaci fotografování se dnes stal součástí mobilních
telefonů a jiných záznamových zařízení. V této práci se ale budu zaobírat běžným
fotoaparátem, čili přístrojem vytvořeným za účelem pořízení fotografií.
Co do užívání přístroje nejsou mezi digitálním a běžným fotoaparátem nijak velké
rozdíly. Co se týče reprodukce fotografií, jsou diametrálně odlišné. Digitální fotoaparát
se dnes těší veliké oblibě, jelikož se jedná o módní záležitost, ale hlavně je práce s ním
pro běžného člověka mnohem jednodušší a praktičtější. Při focení digitálním přístrojem
je na případné obrazovce okamžitě vidět výsledná fotografie. Ta se v dnešní době
jednoduše přenese do osobního počítače, kde se dá dále upravovat či opravovat. Jako
fotografii ji můžeme vytisknout a převést do výsledné podoby tak, jak známe fotografii
běžně.
A jak vlastně digitální fotoaparát funguje? Principiálně se neliší od klasického
přístroje s filmem. Jedná se o schránku, kdy je světlo snímáno nikoli na fotografický
film, ale světlocitnou plochu. Světlocitná plocha převážně pracuje na systému CCD Charge-coupled device, což lze přeložit jako zařízení s vázanými náboji. CCD pracuje na
principu fotoefektu, kdy jsou ze světlocitné plochy po ozáření uvolňovány elektrony,
které při ozáření absorbují kinetickou energii z elektromagnetických vln záření. Síla
elektromagnetických vln souvisí s délkou záření.
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Obraz je tedy promítán na plochu svělocitného senzoru přes optické čočky
objektivu. Takto zachycená energie světla je převedena do obrazových bodů, tzv. pixelů,
a ty jsou převedeny na elektrický signál, který je uložen jako vázaný náboj. Vázaný náboj
vzniká postupně při expozici čipu a otevřené cloně, či uzávěrky fotoaparátu. Po uzavření
uzávěrky jsou takto vzniklé náboje odváděny přes zesilovač pixelů a pomocí AD
převodníku jsou převedeny jako signál v binárním kódu. Mikroprocesorem převedený
datový proud je převeden do výsledného formátu obrazu.
Další nespornou výhodou digitálního fotoaparátu oproti klasickému je prakticky
neomezený počet fotografií, které může fotograf pořídit. Zatímco klasický fotoaparát je
limitován počtem snímků na filmu, digitální formát umožňuje uložit obrovský počet
snímků na paměťové médium integrované do těla fotoaparátu.
Počet snímků, které je možno na paměťovou kartu uložit, je limitován jen
velikostí karty. V dnešní době a při velikosti paměťových karet je tak počet uložených
fotografií prakticky nikdy nekončící.

Obr. č. 11 - Řez digitálním fotoaparátem.
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Obr. č. 12 – Deskový fotoaparát.

Obr. č. 13 – Instantní fotoaparát.

1.3.3 Možnosti úpravy fotografií
Pořízení fotografie a její následná úprava, či oprava je v dnešní době již běžnou
věcí. Je to hlavně díky rozšířenosti výpočetní techniky a levné pořizovací ceně
fotoaparátů, kdy kvalita rozlišení stále stoupá a nároky na obsluhu stále klesají. Pokud
nebudeme hodnotit expozici a světlo dané fotografie, je to otázka stisknutí jednoho
tlačítka. Pokud chceme ale vytvořit dobrou fotografii, třeba i uměleckou, musíme si dát
práci s expozicí a se světlem, nebo pokud se jedná o venkovní expozici, budeme na
potřebnou kvalitu světla čekat třeba i delší dobu. Co potom, když se na jinak dobré
fotografii objeví drobný nedostatek, či vada?
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Řešení nabízí digitalizace fotografické techniky a možnost úprav fotografií
na počítači. Fotografie pořízené digitálním fotoaparátem jsou již v potřebné digitální
podobě a fotografie klasické se do digitální podoby musí nejprve převést. Nejsnadnější
způsob převedení klasické fotografie do digitálního stavu je tzv. skenování. Čím
kvalitnější scanner s vyšším čtecím rozlišením k tomu bude užit, tím kvalitnější
převedení fotografie bude.
Úprava fotografie v počítači je následně již otázkou praxe s daným programem,
který k úpravě užíváme. Na internetové síti je k mání mnoho programů, které jsou k
danému účelu vyvinuty, a jsou to programy jak placené, tak verze zdarma. Čím složitější
program, tím více funkcí, které se dají pro úpravu použít, což však neznamená, že cena
za program je rovná výsledku. Na trhu ovlivněném reklamou není těžké zakoupit drahou
věc, ačkoliv danou službu dokáže s přehledem jiná, mnohem levnější

a jednodušší.

Volba programu je pro každého uživatele dána tím, jak mu daný program vyhovuje,
proto v této části práce nebudu hodnotit jednotlivé programy jmenovitě, ale zhodnotím
funkce a možnosti, které kvalitní program musí nabízet.
Nejčastější funkcí, kterou nabídne každý program, je tzv. ořez. Znamená to, že
z upravované fotografie můžete udělat libovolný výřez či ji celou oříznout a zbavit se tak
nevyhovujících okrajů. Dále je to zesvětlení či ztmavení fotografie a přidání určitého
spektra barvy. Tyto funkce jsou užívány pro úpravu fotografie, kdy se na okraji objeví
drobný nedostatek, jinak rušící celý dojem z fotografie, nebo pokud se světlo, většinou
přírodní, nepodařilo zachytit v požadované kvalitě. Nejedná se o úpravy nijak náročné.
Další úpravu nazýváme retušování. Užívá se například k zahlazení vad na kráse
při portrétních fotografiích. V podstatě se jedná o kopírování barvy v blízkosti daného
místa, které má být vyretušováno, a přenesení takto okopírované barvy přes problémové
místo. Zkopírování barevného odstínu zaručí stejnou barevnou intenzitu a odstín. Ke
kompletnímu vyretušování se vyretušované místo lehce rozmaže další funkcí, a tím se
přenesená barva opticky spojí se svým okolím a není rozpoznatelná.
Funkce rozmazání a další funkce nazývaná někdy skelný efekt se často užívá
v novinových fotografiích, kdy je takto rozmazán či zastřen obličej osoby, registrační
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značky vozidel, nežádoucí reklama či vulgární gesta. Jednoduše se tímto zastře daný
výraz a ve fotografii není výrazný rušící prvek, jako třeba černý pruh přes oči osoby.
Popsané funkce jsou ty nejčastěji užívané a základní. Pokročilé programy nabízejí
mnoho jiných možností jak fotografii upravit. Jsou to funkce, které mají za účel
například zmírnit zrnitost a zlepšit kvalitu starší naskenované fotografie, vytvořit na
obličeji srandovní výraz jako jsou „vykulené“ oči. Jiné pokročilejší funkce mohou na
fotografii označit jednu vrstvu barvy, kterou si uživatel zvolí, a tuto barvu změnit,
zvýraznit, či naopak ztlumit. Příkladem toho jsou černobílé hororové plakáty, kde je
jedinou zvýrazněnou barvou červená v podobě krve.
Co se týká nejpokročilejších funkcí pro úpravu fotografie, které umožňují
odstranit celé postavy, či je tam naopak přidat nebo přidat jiné předměty, je nutné
podotknout, že se nejedná o krátkodobou záležitost. Pokud má být úprava opravdu
kvalitně provedena, je to otázka hodin. Úpravy, tak jak jsou známy z filmů, kdy se jedná
o pár kliknutí na klávesnici počítače, jsou pouhou fikcí. Odstranit postavu z fotografie
neznamená ji označit a vymazat, je to umělé vytvoření kompletního pozadí, které se
za postavou nachází, ale které na fotografii není vidět. Znamená to okopírování prvků
pozadí, které vidět jsou, a jejich přenesení na místo, kde je potřebujeme nebo kompletní
umělé vytvoření pozadí v grafickém programu a jeho přenesení na dané místo. Dále
usazení tak, aby se shodovalo s pozadím, které je na fotografii vidět, jeho zahlazení do
povrchu, zarovnání a zahlazení okrajů. Následuje přizpůsobení sytosti barvy, jasu a
spektra barvy. Když se úprava povede, není na upravené fotografii ani při bližším
zkoumání vidět, že se jedná o podvrh.
„Jedním z charakteristických rysů profesionálního i amaterského digitálního
fotografického přístroje, hodným zárověň ocenění a vyzdvihnutí, je bezpochyby
bezprostřednost, s jakou lze zobrazit fotografie se vším, co s sebou tento proces přináší.“
(Zdroj: Kniha – digitální fotografie pro pokročilé, REBO - 2006)
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Obr. č. 14 – Počítačová retuš.

1.3.4 Druhy fotoaparátů
Dnešní trh s fotografickými potřebami a fotoaparáty samotnými je přeplněn
množstvím různých druhů a doplňků pro fotografy. Díky současné internetové době je v
čele oblíbenosti digitální fotoaparát, ale ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, tak
klasický filmový aparát se těší stálé oblibě jak u amatérských, tak u profesionálních
fotografů. Dávají přednost zachycení obrazu na filmový pás, nikoli na datový nosič, kdy
možnost úpravy fotografie v grafickém programu sice vylepší výsledný produkt, avšak
již není obrazem umu fotografa, ale pouze schopností pracovat s počítači.
Druhy fotoaparátů, které jsou v současné době k dostání, by se daly rozdělit na tři
hlavní skupiny. Jsou to digitální fotoaparáty, filmové fotoaparáty a fotoaparáty do vody.
Jak již bylo zmíněno, digitální fotoaparáty jsou nejpočetněji zastoupenou
skupinou dnes užívaných přístrojů, zejména díky ovladatelnosti, možnosti rychlého
zobrazení snímku na těle fotoaparátu a popř. opětovného vyfotografování snímku v
případě chyb. Dále díky snadné manipulaci s fotografiemi prostřednictvím sítě internet a
v neposlední řadě díky malé pořizovací ceně a nákladům na provoz. Toto jsou výhody,
které předurčily digitální fotoaparát do čela oblíbenosti. Malé tělo aparátu, nepotřeba
znalostí jako např. expozice, clona, světlo, atd. a jednoduchá ovladatelnost. Tyto
vlastnosti splňuje dnešní běžně užívaný fotoaparát, který se dá nalézt u nejednoho turisty
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či rodiny. Vytvoření obrázku proběhne stiskem jediného tlačítka s promítnutím na displej
fotoaparátu na zadní straně těla.
V rámci digitálních fotoaparátů se ale vyrábějí již profesionální přístroje, tzv.
zrcadlovky, které umožňují vytvoření kvalitnější fotografie. Tělo aparátu je mnohem
větší a umožňuje nasazení různých typů objektivů s různou ohniskovou vzdáleností.
Princip zrcadlovky spočívá v promítnutí skutečné podoby obrazu do oka fotografa, nikoli
jen přibližné velikosti obrázku, jako u běžných typů fotoaparátů. Cena takového aparátu
je výrazně vyšší a tak se s těmito fotoaparáty setkáme výhradně

u

profesionálních fotografů. Díky velkému přiblížení objektivů a možnosti rychlé práce s
fotografiemi je tento druh aparátu oblíben v žurnalistice a sportovní fotografii. Fotograf
je tak schopen z jednoho místa zachytit např. start běhu na 100 metrů a zároveň i doběh
do cíle, kdy na výsledné fotografii se zdá, že se v době zachycení nacházel přímo vedle
běžecké dráhy. Při uměleckých fotografiích je navíc vítána možnost promítnutí fotografie
na displej aparátu, či na monitoru a možnost úpravy světla, expozice, či vyvarování se
předchozích chyb.

1.4 Druhy fotografií
Fotografie se jako jednoduchý způsob zachycení reality postupně rozšířila do
všech odvětví běžného života. Jediná fotografie je jednodušší a kvalitnější reprodukce
dané události než např. její popis, či malba. Díky integraci digitálních fotoaparátů do
zařízení běžného života, jako je např. mobilní telefon, se stal digitální fotoaparát snadno
dostupný v každé životní situaci. Fotografie se tak stala nástrojem pro zachycení
příjemných chvil v rodině, nástrojem, jak zachytit zajímavý okamžik či pohled v běžném
životě. A v neposlední řadě jako důkaz o vině, či nevině při sporných situacích.
„Fotografie jako by nebyly ani tak výpověďmi o světě jako spíše jeho částmi,
miniaturami reality, které si kdokoli může zhotovovat či přivlastňovat.“
(Zdroj: Susan Sontagová – O fotografii)

1.4.1 Novinářská fotografie a žurnalistika
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Televizní noviny, tištěné noviny, internetové zprávy. Různé názvy obdobných
činností, které se spojují v jednom oboru – žurnalistika. Když si dnes prohlédneme
zpravodajství na televizním přijímači, zakoupíme si tištěné noviny u prodejce, nebo se
budeme informovat z internetu, narazíme na veliké množství fotografií, které vystihují, či
zdokumentovávají daný úsek zpráv. Fotografie se stala nedílnou součástí denních
událostí, aspoň co se tištěného zpravodajství týče. Fotografie v žurnalistice není
zaměřena na umělecký cit, fotograf nečeká hodiny a hodiny na dobré světlo, ani nijak
neupravuje expozici. V žurnalistice se fotografie užívá k čistému zobrazení situce bez
jakéhokoliv přikrášlování, či úprav. Text popisující situaci je tak doplněn fotografií, aby
si čtenář mohl ještě lépe představit danou situaci a připadal si téměř jako očitý svědek. V
poslední době se rozšířili i tzv. paparazzi.
Paparazzi je množné číslo od slova paparazzo. Jedná se o název pro bulvárního
fotografa, který se zabývá fotografováním soukromých situací známých osobností, herců
a hvězd. Nebýt fotografie, zřejmě by nevznikl ani název paparazzo a tento způsob
obživy.
První fotografií, která je považována za výtvor bulvární, tedy paparazzi fotografů,
je fotografie mrtvého vévody a bývalého kancléře Otto von Bismarcka na smrtelné
posteli, pořízená roku 1898 pány Wilhelmem Wilckem a Maxem Christianem
Priesterem.
Název Paparazzi je prvně použit ve filmu La dolce vita (Sladký život)
od Federica Felliniho z roku 1960. Paparazzo je hlavní postavou filmu a jedná se o
bulvárního fotografa. Jméno pro fotografa si režisér vybral z románu od George
Gissinga. Ten byl na svých cestách po Itálii ubytován majitelem ubytovny, který se
jmenoval Coriolano Paparazzo.
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Obr. č. 15 – Otto von Bismarck na smrtelné posteli.

Novinářská či žurnalistická fotografie tedy představuje nejpočetněji zastoupenou
kapitolu využití fotografie. Setkáváme se s ní v každých tištěných novinách, a to jako
výkres situace, snímek slavné osobnosti od paparazzi fotografů, či jako zachycení děje
kolemjdoucím člověkem, který pouze využil přítomnosti fotoaparátu a zachytil nějaký
děj, který následně umožnil otisknout, jako svědectví o pravém stavu věci. Fotografie se
tak stala nedílnou součástí této profese a zároveň prostředkem k zachycení okamžiku, tak
jak se opravdu stal a tak jak jej vidí očitý svědek.

1.4.2 Sportovní fotografie
Sportovní fotografie by se směle dala zařadit i do novinářské fotografie.
Nejčastěji se s fotografiemi sportovců setkáváme v tištěných novinách, v rubrice sport.
Fotografie a fotoaparát se ale staly nedílnou součástí sportu díky schopnosti zachycení
okamžiku. Fotografie se stala způsobem pro zdokumentování důležitého okamžiku a
zároveň jako podklad pro další rozhodování. Např. doběh atletů do cíle při běhu na 100
metrů. Dnes se v takřka každém závodě setkáváme se situací, kdy závodníci dobíhají
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vedle sebe, a běžným okem se nedá rozlišit, kdo byl v cíli dříve. Na řadu přichází tzv.
cílová fotografie, kterou pořizuje fotoaparát nastavený v přesné rovině s cílovou čárou a
automat řízený počítačem, který je schopen zachytit obrázek v požadovaný okamžik, to
jest při protnutí cílové čáry atletem. Atletická pravidla pak stanovují ramena a hrudník
jako bod, který se uznává pro protnutí cíle. V případě doběhu atletů do cíle současně se
pak na cílové fotografii rozlišuje, který běžec byl v cíli dříve a který později. Není
výjimkou, že o vítězství rozhodují pouze setiny sekundy. Při cílové fotografii je užit
fotoaparát, který je schopen vytvořit několik tisíc grafických sloupců za minutu a z těchto
je posléze vytvořena v počítači cílová fotografie. V současnosti je tento systém dublován,
či rovnou nahrazen videozáznamem, kdy je obraz zachycován rychlostí minimálně 100
snímků za vteřinu.

Obr. č. 16 – Cílová fotografie při doběhu sprintu na 100 metrů.

První zmínka o vytvoření cílové fotografie a rozhodnutí závodu na základě této
fotografie se datuje na konec 19. století. Eadweard Muybridge, expert na
vysokorychlostní fotografii, nechal v roce 1882 v časopisu Nature otisknout článek, ve
kterém označil fotografii jako předmět, díky němuž budou rozhodovány výsledky
důležitých závodů. Jeho tvrzení se potvrdilo již 25. června 1890 na koňských dostizích v
New Jersey, kde byla poprvé oficiálně užita cílová fotografie. O 22 let později, roku
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1912 byla poprvé použita na letních olympijských hrách ve Stockholmu a od té doby se z
cílové fotografie stala běžná součást sportu.
Zaměříme-li se na fotografii jako na zachycení okamžiku, nikoliv jako na
zachycení důkazu o skutečném stavu věci, stane se z fotografie vytvořené na sportovním
poli dokumentace úsilí, soustředění a mnohdy i bolesti a radosti, které sportovci při
svých výkonech dosahují. Takovéto „momentky“ nelze vytvořit za pomoci figurantů a
uměle vytvořené situace. Jedná se o autentický obraz skutečnosti. Z takovéhoto pohledu
se fotografie stává nástrojem pro zachycení okamžiku, který pominul a nikdy se již
nebude opakovat. Z takto vytvořených fotografií se pak mohou stát symboly doby, které
vyzařují určitou myšlenku, nebo pocity, které tu dobu vystihují lépe než tisíce slov.
Sportovní fotografie tak v jediném obrazu zachytí vyvrcholení třeba i mnoha let těžké
dřiny, která tomu předcházela. Z pohledu fotografa se jedná o neopakovatelnou
fotografii, kterou sestavil do dané expozice sám život.

Obr. č. 17 – Detaily sportovní fotografie, vlastní tvorba.
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1.4.3 Umělecká fotografie
„Jako jeden jediný Narcis vrhl se hnusný svět na pozorování svého triviálního
obrazu, zachyceného na kov. Všechny nové obdivovatele slunce zachvátilo šílenství a
zvláštní fanatismus... Poněvadž fotografický průmysl se stal úkrytem všech nepovedených
malířů, příliš málo nadaných nebo příliš lenivých, aby dokončili svá studia, neslo toto
všeobecné zaujetí nejenom rysy zaslepení, nýbrž také zabarvení pomsty... Jsem
přesvědčen, že nesprávně použitý vývoj fotografie hodně přispěl, jako ostatně všechen
hmotný vývoj vůbec, k ochuzení francouzského uměleckého génia, už tak dosti vzácného.
Poesie a pokrok jsou davem ctižádostivců, kteří se nenávidí instinktivní nenávistí... Ať se
fotografie stane služkou věd a umění, avšak služkou velmi pokornou, tak jako tisk nebo
těsnopis, které ani netvoří ani nenahrazují literaturu. Bude-li jí dovoleno... zachvátit
všechno co má hodnotu tím, že tomu člověk vdechuje duši, pak běda nám.“
(Zdroj: Baudelaire Charles: Salón 1859, Moderní obecenstvo a fotografie. V: Úvahy o
některých současnících)
Z výše uvedeného citátu je patrné, jak ve své době uznávané osobnosti umění
nahlíželi na fotografii. Pro malíře bylo nepřípustné, že se objevila metoda, kterou může
využít i nestudovaný člověk, bez malířského nadání a jednoduchým způsobem, v kratším
časovém období, vytvoří dílo, které vydává za umění. Názory na fotografii byly velmi
rozdílné. Zatímco jedni fotografii odsuzovali jako „úkryt nepovedených malířů“, jiní jí
byli fascinováni tak dalece, že postupně přešli z klasické malby na tehdejší novinku –
fotografii.
Díky unikátní vlastnosti fotografie, jakou je schopnost zachycení okamžiku, se
fotografie stala dominantní v kontextu ostatních uměleckých disciplín. Bylo to
vysvětlováno taktéž dosud neobjevenými hranicemi fotografie a v neposlední řadě
i obrovskou popularitou, jaké se fotografie těšila a stále těší.
Za významným postavením fotografie v kontextu současného výtvarného umění
je třeba vidět poměrně dlouhou cestu uměleckého zrovnoprávnění fotografického média.
Tu můžeme sledovat od akceptování tradičních možností fotografie mnoha umělci
v meziválečném období přes stále intenzivnější pronikání fotografií do předních
světových galerií a muzeí v období po II. světové válce, až po mohutný boom trhu
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s fotografiemi, rozvíjejícím se od 80. let v USA a v posledním desetiletí prakticky
po celém světě.
Prakticky od okamžiku vzniku první fotografie se fotografové snaží fotografii
představit jako něco víc, než jen způsob zachycení okamžiku běžného života. Fotografie
se rychle dostala do podvědomí lidí a ještě rychleji rostla poptávka po fotografických
ateliérech. Prakticky okamžitě s masovým rozšířením fotografie vznikají ateliéry
zabývající se portréty. Malba tak byla vytlačena z pomyslného výsluní a není tedy těžké
si domyslet, proč byla fotografie malíři tak urážena. Malíř, jakožto člověk obdařen
talentem, který rozvíjel po mnoho let studia a tvorby, se snadno nesmíří s faktem, že
kvůli vědě a technice je možné jeho tvorbu nahradit v mnoha málo okamžicích, které trvá
pořízení fotografie.
„Každá tvář je jedinečná, protože neoznačuje nic jiného než samu sebe, je nerozlišeně
označujícím i označovaným. Díváme-li se někomu zpříma do tváře, nesnažíme se ji
přečíst, nesnažíme rozpoznávat znaky, ale vnímat rozdíly. Usilujeme především o to
postřehnout téměř nepozorovatelné odchylky, změny, mikroskopická hnutí, protože
vidíme-li výraz tváře, znamená to, že jsme si povšimli toho, co ve tváři před tím nebylo, a
teď se najednou objevilo. Jen v tomto smyslu je tvář v každém okamžiku výrazem. Tvář
není pouhý tvar „morfé“, nýbrž tvář je výraz jakožto proměna, „matamorfé“.
A je-li výrazem tváře proměna, je pak každé „teď“ ve tváři až „potom“. Proč se tedy
zdá, že pouze ve fotografii je možné spatřit tvář hned napoprvé? Právě proto, že
fotografie není žádný „fotogram“ – není to jedno z políček filmového pásu, libovolný
moment v plynutí času, „teď“ jako pohyblivý předěl minulého a budoucího, nýbrž „teď“
ve své nepřítomnosti: cosi, co se od každého aktuálního „teď“ radikálně oddělilo již
v okamžiku fotografování a co zůstává odděleno i od každého „teď“, v němž si
prohlížíme fotografii.
Radikální nepřítomnost momentu fotografování dovoluje fotografii zachytit nejvlastnější
realitu reálna. Ale to je reálno, které má jen málo společného s tím, čemu říkáme
materiální svět kolem nás. Realitou tváře není tělo – kdybychom hledali cosi stálého
za proměňováním tváře, nenajdeme nic, leč jedinečnost osoby, která se tváří vyjevuje.
Fotografie není fotogram. Fotografie, jejímž časem je nepřítomnost, vyjevuje tvář a s ní
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jedinečnost jako ideu. Ne ideu tváře, protože to je nesmysl. Ale ideu právě této
jedinečnosti, která je jedinou realitou všech výrazů tváře. Rozumí se samo sebou, že ne
každá fotografie tváře něco takového dokáže. Ale jenom ta, v níž je ve hře i jedinečnost
fotografa.“
(Zdroj: Petříček Miroslav: úvodník pro časopis Fotograf. 1. vydání: Portrét,
2002)

Obr. č. 18 – Karlův most, malba.

Obr. č. 19 - Karlův most, fotografie – vlastní tvorba.

1.4.4 Fotografie rodinná
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Fotografie rodinná, domácí, každodenní, či jen obyčejná. Těmito názvy by se dala
nazvat kategorie fotografií, která je bezesporu nejrozšířenější. Opětovně je tomu tak díky
minimalizaci fotoaparátů, snadné cenové dostupnosti, jednoduchosti vytvoření cílové
fotografie na domácí tiskárně, či její další reprodukce pomocí internetové sítě. První z
fotografů by se asi velmi divili, kdyby zjistili, jak daleko dospěl fotoaparát během
relativně krátké doby. Několik málo let stačilo, aby se z drahého přístroje se složitým
ovládáním stal bonus k mobilním telefonům, který se bere jako jeho samozřejmá součást,
nebo přístroj velikosti krabičky od cigaret, který se ovládá jediným multifunkčním
tlačítkem a je s ním možno nejen fotografovat, ale i natáčet video.
V dobách našich předků se informace předávaly z člověka na člověka, později se
ty podstatnější zapisovaly do kronik. Dnes díky tomu máme jakousi kusou představu o
naší historii, kterou čerpáme z dochovaných pověstí, legend a právě kronik, u kterých se
můžeme jen dohadovat, zda jsou opravdu ve všem pravdivé a objektivní.
Obávám se ale, že naši nástupci budou mít i díky fotografii a jejímu snadnému
pořízení a reprodukci dokonalou představu o tom, jak jsme žili, jak jsme se chovali a co
jsme dělali. Rozdíl bude také v tom, že běžná fotografie nelže a skutečnost na ní
zachycenou nemůžeme jen tak popřít.
Každá rodina má doma album fotografií svých zážitků, důležitých momentů, či
jen uchované vzpomínky na krásnou chvíli. Internet a mnohé servery nám dnes
umožňují, fotografii prakticky ihned po pořízení ukázat téměř celému světu.

Obr. č. 20 – Rodinné foto – vlastní tvorba.
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1.4.5 Fotografie ve službách zákona
Zákon. Dle výkladu je to obecně závazné pravidlo chování. Bohužel se v naší
společnosti nacházejí i tací, kteří zákon nerespektují a porušují jej. Stejně tak jsou ale
i lidé, kteří hlídají dodržování zákona a snaží se zabránit jeho porušování.
Ten, který zákon porušuje, je ale vždy časově a myšlenkově napřed. On ví, že
zákon poruší, ví jak, kdy a proč. Všechny tyto skutečnosti jsou pak předmětem pátrání
a objasňování. Z tohoto důvodu se v policejní praxi zažil úkon, kterému se říká ohledání
místa činu. Do současné doby je v psané podobě a jeho cílem je maximálním možným
způsobem popsat místo činu. Díky fotografii se tento úkon zpřesnil. Fotografie zachytí i
ty skutečnosti, které policista na místě činu přehlédne, či mu nepřipadají v prvopočátku
důležité. Díky fotografii je ale místo činu zdokumentováno dokonale a prakticky navždy.
Je možno z nich čerpat a opětovně je vytěžovat. Fotografie z místa činu se pak stávají i
důkazním prostředkem před soudem, kdy vypovídají i o časté bestialitě lidské rasy.
Jako příklad užití fotografií ve službách zákona použiji skutek přímo z policejní
praxe, který se udál. Pan X a pan Y se potkali v restauračním zařízení, trošku popíjeli
a během uvolněné nálady začali řešit rodinné situace. Pan X si postěžoval svému
kolegovi, že má podezření, že jej manželka podvádí s jiným mužem. Společně celou věc
probrali a pan Y se po chvíli vzdálil na toaletu. Pan X jej po další chvíli následoval.
Dle výpovědi pana X se poté na toaletě strhla potyčka, která přerostla ve rvačku s
bodným zraněním v hrudi pana Y. Toto zranění mu způsobil pan X a zranění mělo za
následek smrt. Dle verze pana X se jednalo o sebeobranu, kdy jej pan Y během hádky
napadl nožem. On sám utrpěl drobná zranění a dle jeho výpovědi bodnou ránu zasadil
nalehnutím vlastního těla na oběť. Na místě proběhlo šetření a mimo jiné
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ohledání s fotodokumentací.
Fotografie se v tomto smutném případu stala hlavním důkazem, neboť na ní byla
zachycena situace na místě činu i se skvrnami od krve. Soudní znalec, který byl přizván
k případu, následně určil, že dle krevních skvrn byla rána zasazená s velkou razancí a
krevní stopy dále neodpovídaly průběhu situace, jak ji popsal pan X. Ten se po dalším
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vyšetřování přiznal, že svého kolegu zabil jednou úmyslnou bodnou ranou, neboť mu při
jejich rozhovoru došlo, že jeho žena jej podvádí právě s panem Y.

Obr. Č. 21 – Fotografie z místa činu s označením data a času pořízení.

1.5 Slavné události zachycené fotografií
Fotografie se stala fenoménem díky schopnosti zachycení okamžiku ve formě
jakéhosi obrazu, který vypovídá o skutečnosti, tak jak ji viděl fotograf v okamžiku
stisknutí fotografické spouště, a nikoli jako „přikrášlený a upravený“ obraz, který vznikl
pod štětcem malířského mistra. Umožňuje pozorovateli nahlédnout do dob minulých
a kromě obrazového vjemu, vycítit i emoce, které prožívaly postavy na fotografii.
Dokonalým příkladem fotografie překypující emocemi je voják líbající dívku na Times
Square v NY. Jedna z nejznámějších fotografií, zachycující konec války a pocity, které
tehdejší lidé pocítili v podvečer 14. srpna 1945. Přesně ve chvíli, kdy mladý námořník
popadl do náručí sestřičku a vtiskl jí polibek, otočil se v davu fotograf Alfred Eisenstaedt
a stiskl spoušť. Fotografie se stala legendou.
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Obr. č. 22 – Voják líbající dívku na Times Square v NY, autor Alfred Eisenstaedt.
Naprostým opakem radostných emocí je například fotografie nazvaná „Sklizeň
smrti“. Tuto fotografii pořídil Timothy H. O´Sullivan v prvním dni bitvy u Gettysburgu
1. července 1863, během americké občanské války. Na fotografii jsou zachyceni mrtví
federální vojáci. Dodnes se jedná o největší bitvu na americkém kontinentě, při které
bylo vystřeleno cca 55 000 dělových nábojů.

Obr. č. 23 – Sklizeň smrti, autor Timothy H. O´Sullivan, 1. července 1863.
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První momentktou je nazývána fotografie Henrika Cartiera-Bressona. Ten
zachytil na pařížském nádraží skákajícího muže, těsně před pádem do kaluže. Fotografie
je často označována „ jako by se na ní zastavil čas“.

Obr. č. 24 – Muž skákající přes kaluže, první momentka, autor Henri Cartier-Bresson.
Slavných fotografií je mnoho a každá vyzařuje něco jiného. Od radosti
přes touhu, strach, nenávist, smrt. Jako poslední ukázku slavné fotografie jsem vybral tu,
která vyzařuje lidskou sílu. Byla pořízena na náměstí Tchien-an-men v době protestů v
roce 1989. Je nazývána „Ten, který se postavil tankům“.

Obr. č. 25 – Ten, který se postavil tankům. Autor neznámý.
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Fotografie je nejčastěji přirovnávána k obrazu a jako na takovou by se dal
vztáhnout následný citát.
„Význam obrazů spočívá na povrchu. Člověk jej může postihnout jediným
pohledem - ale potom zůstane povrchním.“
(Zdroj: V. Flusser – Za filosofii fotografie, Hynek s.r.o. 1994.)

1.6 Fotografie pod hladinou
Je zřejmě lidskou přirozeností nespokojit se s tím, co máme a neustále vylepšovat,
upravovat a objevovat. Optika užívaná při fotografování se stala podkladem pro dnes již
běžné, optické zařízení satelitů, teleskopů a jiných podobných zařízení. Lidstvo začalo
objevovat a dokumentovat svět z ptačí perspektivy a dnes není snad nikdo, kdo by
neviděl jak vypadá planeta Země z vesmíru, myšleno na fotografii samozřejmě. Je modrá
jako duhová kulička. Je to dáno díky tomu, že většinu zemského povrchu tvoří moře,
oceány a řeky. Zjednodušeně řečeno – voda. Člověk se ve své snaze objevovat vydal i
tímto směrem a začal prozkoumávat svět pod vodou, který je plný barev a života. A jako
již mnohokrát nespokojil se pouze s propátráváním a případným popisováním toho, co
viděl. Začal přemýšlet a nakonec vynalezl způsob jak fotografovat pod vodou a
zprostředkovat tak vodní svět i lidem, kteří se pod hladinu nedostanou.
Na úvod je nutné podotknout, že fotografování pod vodou je zcela odlišné od
klasického fotografování, a to v mnoha směrech. Pokud se jedná o kvalitní fotografii a
nikoliv pouze o fotografii zachycenou fotoaparátem na jedno použití při šnorchlování na
dovolené, je potřeba si osvojit mnoho rozličných znalostí a investovat znatelně více
finančních prostředků a času.
Základem je samozřejmě potápěčský kurz, který naučí budoucího podvodního
fotografa pohybovat se ve vodě, naučí se základům bezpečnosti a osvojí si alespoň
minimální znalosti o vodním živlu. Více se o samotném potápění nebudu rozepisovat,
jelikož to není tématem této práce. Pouze uvedu, co je třeba si uvědomit. V prvé řadě se
ve vodě potápěč pohybuje jinak než na souši. V okamžiku, kdy plavete nade dnem a
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nejste o dno opřeni, či neklečíte přímo na něm, jste vydáni napospas vodním proudům,
které s vámi mohou v nejméně vhodnou chvíli pohnout a zkazit tak celou fotografii. Dále
je nutné si uvědomit, že ve vodním světě působí tlak jak na vaše okolí, tak na vás a vaše
fotografické vybavení. V neposlední řadě je důležité mít na mysli i to, že s větší
hloubkou je horší světlo. Základním pravidlem potápění je pak to, že se nikdy nepotápíte
sami. Vždy s sebou máte alespoň jednoho partnera tzv. badyho, což je odvozenina z
anglického body – tělo. Je to dáno čistě kvůli bezpečnosti.
Ve vodním světě je poté podstatné znát alespoň základy, na kterých pracuje
fotoaparát a díky kterým vzniká fotografie. Rozdíly mezi digitálním fotoaparátem a
fotoaparátem pracujícím s filmem jsem rozepsal v předchozích kapitolách. Teď bych
naopak rád pojednal o základech, které jsou potřebné pro vytvoření kvalitní fotografie.

1.6.1 Expozice, expoziční čas a clona
Expozice je jeden ze základů fotografie a v praxi se tak označuje reakce
světlocitné vrstvy na množství světla po dané časové období. Dobrá expozice je
kombinací přesného množství světla a času. Důležité je najít dobrou expozici tak, aby
výsledný obrázek vypadal podle představ fotografa.
Expoziční čas je časový interval, po který zůstane závěrka otevřena, jakmile
stiskneme spoušť fotoaparátu. Krátké expoziční časy pohyb jakoby zmrazí. Dlouhé
expoziční časy jej naopak rozmažou. Expoziční čas se pohybuje od zlomků sekund
po jednotky sekund. Pro fotografování pod hladinou se používají časy kratší než
sekunda. Expoziční časy jsou udávány v sekundách nebo zlomcích. Např. 1/60 znamená,
že závěrka je otevřena po jednu šedesátinu sekundy. Obvyklý rozsah pro fotografování
pod vodou je 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250. Mezi těmito čísly je matematický vztah.
Každý expoziční čas dovoluje působit světlu na světlocitnou vrstvu poloviční nebo
dvojnásobnou dobu, než expoziční čas předcházející nebo následující. Např. 1/30 je
dvojnásobná expoziční doba v porovnání s 1/15, ale poloviční oproti 1/60.
Clona a clonové číslo se vyjadřuje ve stupnicích f. Určuje stupeň kruhového
otevření objektivu a množství světla procházejícího dovnitř. Udává množství světla,
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které dopadne na obrazovou rovinu (světlocitný materiál – film, světlocitný senzor)
a rozsah ostrosti výsledného obrazu. Hodnoty clonového čísla jsou znázorněny
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rozsahu od f1 do f32 pro standardní fotografii a až f90 pro velkoformátovou fotografii.
Vhodná clonová čísla pro fotografii pod vodou se pohybují od f2,8 do f22 a jsou
uspořádány takto : f2,8, f4,0, f5,6, f8, f11, f22, f32. Stejně jako v případě expozičního
času mají i tato čísla mezi sebou matematický vztah. Hodnoty clonového čísla jsou
nepřímo úměrné clonovému otvoru a určují množství světla, které objektivem projde. Se
zvyšujícím se číslem f se tento otvor zmenšuje – f32 představuje menší otvor než f2,8.
Změna clonového čísla o jeden stupeň zdvojnásobí množství světla nebo jej sníží na
polovinu.
Zaostřením na snímaný objekt určíme rovinu ostrosti. Oblasti za a před touto
rovinou, které se také zobrazí ostře, se nazývají hloubka ostrosti. Čím větší je otvor, tím
menší je clonové číslo a tím menší je hloubka ostrosti.
Přirovnáme-li dobrou expozici k vědru vody, představuje vědro plné vody dobrou
expozici. Dokud je vědro plné, není podstatné, jakým způsobem se naplnilo. Mohlo k
tomu dojít dlouze a to pomalým kapáním nebo rychle - silným proudem. Čas, po který
trvá naplnění vědra vodou, odpovídá času, po který je světlocitná vrstva vystavena
světlu, tj. expoziční době. Množství vody tekoucí do vědra odpovídá množství světla
dopadajícímu na světlocitnou vrstvu, tj. clonovému číslu. Velikost vědra odpovídá
citlivosti světlocitné vrstvy, tj. ISO nebo digitálnímu ekvivalentu.
Můžeme tedy tvrdit, že: clonové číslo (množství) + expoziční čas (doba plnění) +
ISO (velikost) = EXPOZICE
Na uvedeném příkladu můžeme pozorovat souvislost mezi expozičním časem
a clonou. Zvýšením expozičního času z 1/60 na 1/125 snížíme množství světla
dopadajícího na obrazovou rovinu na polovinu. Aby se zachovala správná expozice,
musí se změnit clonové číslo z f11 na f8, a tedy zdvojnásobit množství světla,
procházejícího objektivem. Tímto způsobem se celková expozice nezmění, ale změní se
doba otevření objektivu – expoziční čas.
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Výsledný obrázek ovlivňují ještě další čísla, a to citlivost filmu, ISO a jeho
digitální ekvivalent od 20 do 3200. Tato veličina ovlivňuje citlivost světlocitlivé vrstvy.
Čím vyšší je toto číslo, tím citlivější vrstva je, a tím méně světla je potřeba k vytvoření
obrazu. ISO je zkratka pro International Standard Organization – mezinárodní organizace
pro standardy. Na světě existuje několik skupin pro citlivost filmů, např. ASA, DIN,
GOST. ISO je v současné době mezinárodně uznávaná stupnice. Filmy mívají citlivost
ISO nejčastěji 50, 100, 200, 400, 800, 1600.
Jakmile je dána citlivost světlocitné plochy – ISO, jsou již jen dva způsoby jak
ovlivnit expozici. Clonové číslo určuje hloubku ostrosti a expoziční čas stupeň neostrosti
pohybujících se předmětů. Hloubka ostrosti je oblast před a za rovinou skutečného
zaostření, která bude při daném clonovém čísle ještě zobrazena ostře.
Výše popsané jsou opravdu jen ty nejzákladnější informace, které by si měl
osvojit každý fotograf, který se vydá pod vodní hladinu a nechce se spoléhat pouze
na svůj fotoaparát a patřit k těm, kteří jen mačkají. Znalost uvedených informací mu dá
možnost o výsledné fotografii rozhodovat více, než pouhým zaměření objektu a
zmáčknutím spouště.

1.6.2 Osvětlení
Základním prvkem v oblasti fotografie je světlo. Bez světla nebude fotografie.
Ale jak to je ve vodním světě?
Jak světlo prostupuje vodou do hloubky, je vodou postupně absorbováno. Každá
jeho složka je absorbována jiným způsobem. Většina potápěčů si všimne, že červená je
pohlcena nejdříve. Zkratka pro spektrum ČOŽZMIF uvádí barvy v pořadí, v jakém jsou
pohlcovány a to: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, fialová. Červená
barva začíná mizet v hloubce 3 metry, následována dalšími barvami, až do hloubky 20
metrů, kde jsou již jen modrá, indigová a fialová. Některým potápěčům se zdá, že
ve větších hloubkách vnímají i jiné barvy. To je způsobeno tím, že mozek automaticky
kompenzuje barvy, které očekává, že uvidí a nikoliv proto, že je vidí. Film a digitální čip
nemají žádný mozek, který by ztrátu barev kompenzoval. Mohou zaznamenávat jen to,
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co doopravdy vidí, což je ve větších hloubkách jen modrá barva. Z tohoto důvodu
fotografům fotografie snímané za přirozeného osvětlení nepřipadají tak, jak je viděli
vlastníma očima. Fotoaparát není schopen přidat barvu tam, kde nebyla. Jediný způsob
jak barvy obnovit, je použít zdroj umělého osvětlení, to jest blesk.

1.6.3 Vybavení
Jako z prvních věcí, které jsou nezbytné při fotografování pod vodou, uvedu
blesk. Jak již bylo uvedeno, světlo je pro fotografii nepostradatelné. Pro použití blesku
při fotografování pod vodou existují dva důvody - jednak obnovuje barvy vodního
prostředí a dále zvýší množství světla. Při volbě blesku si předně musíme uvědomit, jaký
druh fotografie chceme pořídit. Světlo pod vodou se chová jinak, než světlo nad
hladinou, a tedy i světlo z blesku má jiné vlastnosti. Malý blesk využijeme převážně při
makrofotografii, zatímco velké a výkonné se používají spíše pro širokoúhlou fotografii.
Vzhledem k množství značek výrobců a druhů samotných blesků se zde nebudu
rozepisovat o různých druzích a jejich výhodách pro tu, či onu fotografii. Obecně platí,
že blesk je vybírán dle druhu výsledné fotografie, dle úhlu záblesku, počtu blesků na
jedno nabití atp. Je nutno uvést, že blesk opatřený pro podvodní použití je úměrně tomu i
veliký a těžký. Ve vodním prostředí je třeba vytvořit větší sílu světla, jelikož toto je
prakticky ihned pohlcováno prostředím. Dále je upraveno proti zatékání vody, tedy je v
ochranném pouzdře. Aby světlo z blesku na fotografii působilo přirozeně, je někdy
potřeba využít difuzér ke změkčení světla. Pokud si uvědomíme, že někdy jsou užívány
dva výkonné blesky a dále fotografický aparát v pouzdře, má s sebou potápěč kromě
klasického vybavení pro potápění ještě docela neskladnou a křehkou techniku, která mu
pohyb neusnadní. Proto by si každý potápěč měl nejdříve sebereflexně zhodnotit vlastní
síly a uvědomit si, na co pod vodou stačí.
Již jsem zmínil blesk, ale jak je to s objektivy? Při klasickém fotografování jich
máme celou řadu, od ultraširokoúhlých po extrémní teleobjektivy. Fotografie pod vodou
zpravidla nejvíce využívá širokoúhlé objektivy a makroobjektivy. Vzhledem k
pohlcování světla je i v té nejčistší vodě potřeba minimalizovat množství vody mezi
fotoaparátem a snímaným objektem. Tedy dostat se co nejblíže.
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Objektivy jsou charakterizovány nejrůznějšími faktory, počínaje ohniskovou
vzdáleností, obrazovým úhlem, světelností a minimální zaostřovací vzdáleností. Objektiv
lze tedy popsat jako 20 mm, se světelností f2,8, s úhlem zobrazení 94° a minimální
zaostřovací vzdáleností 0,25m. Ohnisková vzdálenost představuje vzdálenost mezi
středem objektivu a obrazovou rovinou a udává se v milimetrech. Úhel zobrazení udává
šířku oblasti, kterou objektiv „vidí“. Světelnost představuje největší otvor – nejmenší
clonové číslo objektivu a minimální zaostřovací vzdálenost je nejmenší vzdálenost, na
kterou lze daný objektiv zaostřit.
No a samozřejmě nesmím opomenout samotný fotoaparát. V dnešní době existují
přístroje na jedno použití, které umožňují snímat pod vodou. Je nutno uvést, že se hodí
do hloubky kolem 5 metrů, nemají blesk a jsou pevně zaostřeny do vzdálenosti 1 metru.
Ve větších hloubkách přestávají pracovat, jelikož vodní tlak způsobí permanentní
stlačení spouště. K těmto fotoaparátům je možno dokoupit ochranné pouzdro, které
umožní fotografie v hloubce až 30 metrů, ale již s použitím blesku.
Dále jsou k podvodní fotografii vyráběny speciální přístroje přímo pod vodní
hladinu. Mají méně ovládacích prvků, jedná se o hledáčkové přístroje, kdy fotograf
nesleduje objekt skrz objektiv, ale přes hledáček. Samozřejmě lze zakoupit i fotoaparát
typu zrcadlovky pod vodní hladinu. Jedná se ale o velmi malou škálu produktů a velmi
cenově náročnou. Navíc se jedná o fotoaparát pouze pod vodní hladinu.
Hlavně schopnost použití jednoho fotoaparátu pod vodní hladinou i nad ní vedla k
výrobě vodotěsného pouzdra. Pouzdro je v principu vodotěsná schránka pro klasický
fotoaparát. Vyrábí se z umělé hmoty, plexiskla nebo kovu, a může poskytovat přístup
k několika málo nebo naopak velkému množství ovládacích prvků fotoaparátu.
Nejjednodušší a cenově nejlevnější pouzdra jsou vyráběna pro klasické filmové a
digitální přístroje. Jejich omezení ovládání a možností jsou shodná jak na zemi, tak pod
vodou. Kovová pouzdra jsou odolnější jak na poškození, tak na tlak. Jsou tedy i dražší a
vyrábějí se pro konkrétní typy fotoaparátů, většinou zrcadlovek. Je třeba brát v potaz, že
kvalitní pouzdro se tedy hodí pouze k jednomu typu fotoaparátu. Dobré pouzdro na
fotoaparát by mělo mít možnost přístupu k některým ovládacím funkcím. Není nutné
ovládat všechny, ale ty hlavní jako nastavení clony, expozice, režimu měření expozice,

51

kompenzace expozice a automatické ostření jsou pro fotografa, který je ovládá a během
fotografování využívá jejich úprav, nezbytné. Některé obaly obsahují indikátor vlhkosti,
který varuje při prosáknutí vody do těla obalu.
Z výše uvedeného je patrné, že fotograf, který využívá funkce fotoaparátu, jak má
a neomezuje se pouze na mačkání spouště, musí znát mnoho věcí a umět zacházet s
přístrojem tak, aby výsledný obraz byl takový, jaký chce. Fotograf pod vodní hladinou je
v mnoha směrech omezen prostředím, hloubkou, světlem a mnohými jinými faktory.
Pokud ale vytrvá ve svém snažení, dostane se mu odměny v podobě neopakovatelných
fotografií. Jako poslední věc k této části práce bych uvedl základní a vůbec první
pravidlo, které ctí každý dobrý potápěč a dle mě by ho měl ctít i fotograf potápěč.
Pod vodní hladinou jsme pouze návštěvníci, smíme se dívat, žasnout, ale nikdy neničit.
„S určitou přípravou a velkou dávkou trpělivosti mohou naše snímky vyprávět
zajímavé a překvapivé příběhy o životě v moři.“
(Zdroj: D. N. Tackettová a L. Tackett – Fotografie pod hladinou, nakl. Slovart - 2005)

1.7 Užití fotografie ve výtvarné výchově dětí
V kapitolách předcházejících jsem stručně shrnul vývoj fotografie a fotoaparátu a
blíže jsem se věnoval některým druhům fotografie. V této kapitole bych se chtěl věnovat
fotografii a jejímu užití při výchově dětí a jako součásti výtvarné výchovy.
V dnešní době již zcela samozřejmě vnímáme fotografii jako součást výtvarného
umění. A ačkoliv je to dnes již samozřejmostí, nebyla cesta fotografie mezi výtvarné
umění vůbec jednoduchá a snadná. Samotný akt vynalezení fotografie nebyl ani zdaleka
otázkou náhody, ale jednalo se o mnoho let výzkumu a pokusů, než se první vynálezci
vůbec dostali na správnou cestu, po které teprve došli k fotografii.
Možná kvůli, na první pohled jednoduchému, způsobu vytvoření fotografie, nebo
možná kvůli náhlé nepotřebě malířského talentu, se fotografie dlouhou dobu držela na
opomíjených pozicích a byla odmítána jako samostatný výraz umění. Nutno dodat, že
první pokusy o umělecké fotografie byly v podstatě pouze kopie slavných děl, obrazů a
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situací. Pokud by byla fotografie ve svých počátcích uznána jako umění, znamenalo by
to přístupnost vytváření umění široké veřejnosti. A ačkoliv se jednalo o dlouhou cestu,
kterou fotografie musela urazit, než se stala uměním, byla tato cesta, dle mého názoru
nezbytná.
Fotografie se tak postupně vyvíjela a z jedné veliké množiny se oddělila např.
fotografie žurnalistická, rodinná, atp.
„Nehodláme se však zabývat otázkou, zda je či není fotografie uměním, protože
na nesprávně položené, či nesmyslné otázky nemohou existovat jiné, než nesprávné,
respektive nesmyslné odpovědi.“
(Zdroj: P. Šamšula, J. Šmíd.- Výtvarná výchova 1/2005, Fotografie a výtvarné umění I).
Při psaní této práce jsem si více než kdy dříve uvědomil, že pro každého jedince
je uměním něco jiného a každý z nás vnímá totožnou věc jinak. Ne nadarmo se říká, že
tisíc lidí znamená tisíc různých pohledů.
Dnes jsme si zvykli vnímat fotografii jako obraz skutečnosti a díky ní můžeme
během okamžiku spatřit „skutečnost“ z druhého konce světa. Na každého z nás bude
fotografie působit jinak a každý z nás z ní ucítí jiné pocity. Stejně jako může být
fotografie výrazem pravdy, může se stát i výrazem nepravdy a posloužit tak ne zrovna
dobrému cíli.
Jak tedy využít fotografii při výtvarné výchově dětí za předpokladu, že dnes
a denně vnímají fotografie ze sdělovacích prostředků, internetu a tisku? Je možné jim
předvést fotografii jako umění, když každý z nás vnímá umění jinak? A i když jim
vtiskneme vše potřebné pro ovládání fotoaparátu, nastavení expozice, světla a tak,
naučíme je tak vytvořit dobrou fotografii? A co to vlastně dobrá fotografie je?
Vzhledem k výše popsanému mi přijde rozumné, oprostit se při výchově dětí
od určování toho, co je umění a co ne. Je nutné, aby mysl dítěte, či studenta pochopila, že
umění nelze změřit, zvážit, ani jej hodnotit dle nějakých stanovených pravidel, jako např.
sportovní výkon. Stejně tak neznamená, že umění je cosi, co se divákovi líbí, ale může se
jednat i o pocity, které v něm umění vyvolá, zaujme ho pro svou originalitu, či ho zaujme
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způsob, kterým je umění vyjádřeno. Budeme-li to specifikovat do podoby fotografie,
nezáleží na tom, jak je fotografie vytvořena, zda je černobílá, nebo barevná, zda byla
pořízena na fotografický film, nebo digitálně. Nezáleží na rozložení kompozice, ale na
tom, zda autor zachytil situaci tak, jak si přál ji zachytit.
Mám-li osobně specifikovat fotografii ve výtvarné výchově a při výchově dětí,
beru ji jako možnost naučit kreativitu a možnost odpoutat se od běžně vídaných
fotografií. Dnešní dítě je velmi dobře obeznámeno s prostředím internetu a s prací na
počítači a díky tomu lze využít i grafické programy a v nich upravovat fotografie dle
vlastního uvážení.
Pokud chceme, aby při výtvarné výchově mohlo dítě malovat různými barvami,
musíme jej naučit barvy do odstínu míchat. Stejně tak je třeba, aby mysl studenta
pochopila alespoň základy principu, na kterém fotoaparát pracuje. Camera obscura mi
příjde jako vhodný začátek a zároveň možnost, jak jednoduchým pokusem nastartovat
zvědavost studenta a nenudit jej pouze suchým výkladem. Po tom, co student pochopí,
jak je to vlastně možné, že fotografie vznikne, je záhodno mu ukázat a vysvětlit možnosti
fotoaparátu a práci se světlem. Teprve, když uvidí a pozná rozdíl mezi jednou a tou
samou fotografií, ale v různé intenzitě světla nebo v různých odstínech světla, budou mu
otevřena ta pomyslná vrátka ke kreativitě.
Hlavním úkolem při užití fotografie ve výtvarné výchově a při výchově dětí by
mělo být naučit chápat mnohoobraznost jediného objektu. Například fotografie postavy.
Pokud ji vytvoříme z výškové úrovně oka fotografa, vznikne běžně vídaná fotografie
postavy. Pokud ji ale vytvoříme z výšky nad postavou, jedná se již o jiný úhel pohledu na
osobu, který dává divákovi pocit nadvlády nad onou osobou. A stejně tak, pokud
fotoaparát umístíme např. do úrovně kolen oné osoby, z výsledné fotografie vznikne
obraz obra, který může diváka jediným pohybem rozšlápnout. Pozorovatel má přesně
opačný pocit, a to pocit vlastní maličkosti. Tuto techniku používali např. nacisté za druhé
světové války při snímání vlastních vojsk. Německý voják na záběrech vypadal jako
nezastavitelný obr, který nepříteli naháněl strach a přátele naplňoval pýchou.
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„Mezi každodením světem, který si myslíme, že známe, a světem magických
detailů, je velmi tenká avšak často opomíjená hranice. Tuto hranici však není možné
překročit vždy, když si to přejeme.“
(Zdroj: Harold Davis – Kreativní kompozice – Computer press, a.s. - 2011.)
Jakmile student pochopí, jak fotografie vzniká, jak ovládat fotoaparát, aby se
výsledná fotografie stala takovou, jakou ji chtěl, jakmile pochopí, že na objekt jeho
zájmu je možné pohlížet z mnoha pohledů, je jako tvůrce odkázán jen na vlastní
představivost a kreativitu. Pokud bychom v této fázi byly úspěšní, podařilo by se nám
rozbourat ten běžný pohled na fotografii, který měl student na počátku výuky.
Nyní, když již nic nebrání vytváření vlastního „umění“, je možné přistoupit
k vlastní tvorbě. Dle mého názoru není podstatné, co fotograf fotí, ale co chce, aby
fotografie představovala. K tomuto může být nápomocen počítač a grafické programy na
úpravu fotografií. Může se jednat o jednoduché úpravy „vad“, kdy zásah do fotografie
nebude ve výsledku vůbec znát. Ale může se jednat i o úpravy, u kterých je naopak
požadováno, aby znát byly. Např. zvýraznění jedné dominantní barvy, nebo vytvoření
grafické koláže.
Fotografie při výuce výtvarné výchovy, tak jak jsem ji nyní specifikoval, dle
mého nevnucuje normu pro dobrou a špatnou fotografii, ani se nejedná o výuku ovládání
fotoaparátu. Je to způsob, jak nastartovat tvůrčí kreativitu a rozbourat způsob, kterým
nahlížíme na svět a který je nám vnucován skrze média. Fotografie tady působí jako
prostředek, nikoli jako cíl. Výsledek je zde ona kreativita a svoboda ve způsobu vnímání,
která se následně může promítnout do dalších odvětví výtvarné výchovy a nejen tam.
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2. Didaktická část

2.1 Výtvarná výchova a aplikace tématu fotografie do výuky výtvarné
výchovy – návrh projektu
V teoretické části mé bakalářské práce jsem se věnoval fotografii jako možnosti
zachycení okamžiku. Představil jsem její zrod od nesnadných počátků, pokusů a omylů,
po vytvoření fenoménu, který si snadno našel cestu k lidem a k využití v široké
společnosti a zároveň způsobu seberealizace, který se setkal s velkým odmítáním při
pokusu proniknout do umění a stát se jeho součástí.
Popsal jsem možnosti dnešního člověka, lačnícího po fotografii a po fotoaparátu,
kdy jeho možnosti jsou mnohem větší, než tomu bylo v minulosti. Díky oblíbenosti

a

možnosti širokého použití se na trhu neustále objevují nové a lepší přístroje, které umí
zase o něco více.
Vysvětlil jsem, jakým způsobem fotografie vzniká a také na jakém principu
pracuje fotoaparát. Uvedl jsem rozdíly mezi fotoaparátem s filmem a fotoaparátem
digitálním.

Potěšitelné na tom obrovském vývoji ve světě fotografie a fotoaparátů je

snad to, že princip „zrodu“ fotografie je stále neměnný. Tím mám na mysli ono malování
světlem, které se skrývá v samotném názvu fotografie.

V didaktické části této práce jsem se rozhodl využít nejen fotografii, ale i
možnosti, které umožňují s fotografií pracovat i dále po jejím vytvoření. Mám na mysli
různé grafické programy.
Při sestavování námětu pro didaktickou část jsem vzal v potaz počítačovou
gramotnost dnešní mládeže a veliký potenciál při učení se nových věcí na počítači. Chtěl
jsem co největší část práce ponechat dětským rukám a zároveň jsem chtěl, aby i
myšlenková část práce byla výplodem dětské představivosti. Rozhodl jsem se v duchu
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své poslední kapitoly v teoretické části nechat pracovat a rozvíjet se kreativitu mladého
umělce.
Z vlastní zkušenosti vím, že pokud nás něco nebaví, děláme vše proto, abychom
se té činnosti co nejdříve zbavili, podvědomě ji odbýváme a zabraňujeme jakékoliv
myšlence, která by sice výsledek udělala lepším, ale zároveň by to vyžadovalo více
našeho času, který můžeme trávit jinak a lépe, než touto nudnou činností.
Ale jak skloubit výtvarnou výchovu s fotografií a spojit je tak, aby zaměstnala
mladou mysl, nenudila ji a zároveň nutila k větší kreativitě? Odpověď mne napadla
při sledování televize. Jeden z hrdinů filmu měl v ruce blok a na každé stránce byla
nakreslená postavička, vždy s trošku změněnou polohou těla, či ruky. Když chytil blok
na okraji stránek, prohnul jej a nechal stránky vracet se zpět do roviny. Díky rychlosti
pohybu stránek se postavička opticky rozpohybovala a z jednotlivých obrázků se stal
krátký „film“.
Proč tedy nevytvořit z fotografíí obrazový klip, kdy tento bude po celou dobu
v režii studentů, pokud chceme nechat rozvíjet myšlení, šikovnost a zároveň i onu
kreativitu? Pokud se budeme snažit rozbít pohled na fotografii, jak ji má mladý člověk
zažitou z novin, či sdělovacích prostředků, musíme jeho mysl zaměstnat tak, aby sám
přišel na možnosti, které mu práce s fotografií nabízí. Suchý výklad v tomto okamžiku
nic neřeší.
Pokud má být dílo zcela v režii studenta, je třeba jej nechat volně pracovat. Pokud
by kantor určil nejen způsob, ale i jak má dílo vypadat, studenti by sice rozvíjeli svou
šikovnost při jeho vytváření, nikoli však tvůrčí myšlení. Je ale potřeba, aby byly určeny
hranice nebo spíše směr, kterého se budou výtvarníci držet.
Nyní uvedu příklad pro vytvoření klipu z fotografií, dle kterého jsem postupoval
osobně. Prvně bylo určeno, že se bude jednat o obraz. To z důvodu možnosti vytváření
obrazu bez ohledu na venkovní prostředí, bez velkých nároků na potřebný materiál
a zároveň s možností užití nových prvků a volné fantazie. Po určení tohoto byl zvolen
námět a tím byla příroda.
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Studenti tedy věděli, že se bude vytvářet obraz, který bude postupně
dokumentován a následně z fotografií vytvořen klip, a pak ještě věděli, že námětem je
příroda. Tři body, které byly pevně určeny a nastavily směr, ale zároveň obrovské
množství možností, jak obraz vytvořit, čím jej namalovat, na jaký podklad a jakými
barvami, a také nepřeberné množství možností, co bude obraz vyjadřovat. Záměrně
nebylo dáno, zda se mají užít temperové barvy, či pastelky, nebo křídy. Nebylo dáno, zda
se bude malovat na plátno, chodník, či zeď, ani nebyla vyhraničena velikost obrazu.

2.2 Určení námětu výtvarného projektu
Před samotným určováním námětu a hledáním jeho konkrétní podoby bylo třeba
rozdělit práci na několik etap. Následující osnovy jsou určeny k zpřehlednění práce
a nejsou žákům známy předem. Vždy když se práce na projektu posunula k blízkosti
další etapy, byla tato studentům představena. Vždy jen ten jeden krok, který bude
následovat. Sami studenti si pak uvědomovali další kroky a postupně nebylo třeba jim
říkat, co bude následovat, jelikož k tomuto sami dospěli.

Etapy prací byly rozděleny takto:
Etapa první – konkretizace námětu a vytvoření jeho finální podoby.
Tato etapa byla zaměřena na vytvoření finální podoby obrazu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o společné dílo, by studenti měli mít dostatek času na debatu a
přemýšlení. Mají prostor nejen k vytvoření podoby obrazu, ale i k vymyšlení, jakým
způsobem bude obraz namalován, za pomoci jakého materiálu, či barev.
Tato etapa je nejdůležitější, neboť nutí rozvíjet kreativitu a tvůrčí myšlení.
Zároveň v ní vzniká podoba obrazu. Nicméně není zakázáno tuto podobu měnit v
průběhu celé práce, a to s ohledem na samotný průběh prací.
Konkrétně by se ale v ní mělo stanovit několik podstatných bodů, a to:
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•

Na jaký podklad bude obraz vytvořen – např. papír, zeď, chodník.

•

Jaký materiál bude obraz tvořit – např. barvy, křídy, plastelína.

•

Pokud budou užity barvy, jak budou naneseny – např. štětce, ruce, váleček.

•

Co má obraz představovat - např. přírodu v podzimu, léto.

•

Finální verze obrazu.

Body by se měly projednávat vzájemně, nikoliv postupně. Pokud totiž určíme
např. že se bude malovat na zeď, zúží to možnosti při tvorbě a stanoví to jisté hranice,
podle kterých se bude muset pracovat.
Etapa druhá – režie.
Důležitost této etapy je již patrná z jejího názvu. Pokud totiž chceme vytvořit klip
z fotografií tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a vtisknout mu tak jakýsi příběh, je
třeba určit „režii“ prací, v jakém pořadí bude na obraz malováno a co a zároveň v jakém
okamžiku bude dílo foceno.
K tomuto dokonale poslouží si nejdříve vytvořit příběh bez ohledu na složitost
díla. V mém případě se děti rozhodly malovat temperovými barvami na čtvrtku z bílého
papíru, kdy k malování užijí pouze ruce a obtisky rukou. Výsledný obraz měl
znázorňovat krajinu se sluncem, oblohou, keřem s listy, motýlem a duhou. Konkrétněji
jej budu rozebírat dále.
Bylo tedy teoreticky snadné určit, jak bude výsledný klip vypadat. Při otázce, co
by mělo být na obraze jako první, bylo všemi dětmi ihned řečeno, že přece sluníčko,
protože bez sluníčka nic neporoste. Následně obloha, protože ta patří ke sluníčku. Díky
sluníčku může růst tráva a tak tedy další v pořadí je tráva. Poté keř, kterému rostou listy,
motýl a nakonec duha.
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Cílem klipu bylo tedy ukázat, jak to funguje v přírodě. Fotografie na sebe budou
plynule navazovat a budou vytvářet příběh, kdy bude růst tráva, keře, bude vznikat duha.
Režie výsledného klipu se tedy dá shrnout do této osnovy:
1. Vznik sluníčka – pomocí obtisků dlaní s prsty, kdy dlaně se budou vzájemně

překrývat, a prsty kolem dokola vytvoří paprsky. Fotografovat vždy po
obtisku jedné dlaně.
2. Vznik oblohy – obloha bude vytvořena pomocí obtisků dlaně, kdy se po

přimáčknutí na povrch rozmázne jedním směrem. Fotografovat vždy po
jednom rozmazání.
3. Růst trávy – nejprve se objeví jediné stéblo, které postupně následují ostatní.

Trává dále roste do výšky a zároveň houstne. Spodek obrazu by měl ve
výsledku tvořit zelený pás. Tráva bude tvořena obtisky prstů, popř. obtisky
prstů s horní částí dlaně. Fotografovat ze začátku po každém stéblu, následně
po více vybarvených částech.
4. Růst keře – stonek keře z hnědé barvy, kdy v klipu se nejprve objeví jako

malý výhonek v trávě a postupně roste do výšky. Na konci stonku se následně
objevuje zelený pupen, který se zvětšuje, až z něj bude list. Stonek je kreslen
tahem prstu s barvou. Pupen je kreslen nejprve obtiskem prstu, poté
rozmazáním barvy ve větší ploše a nakonec jako celý list je obtisk dlaně, kdy
prsty představují hrany listu, dlaň pak vyrůstá ze stonku. Následují další
stonky keře a další listy. Fotografovat postupně od vzniku stonku, stádia
pupenu a listu.
5. Motýl – křídla motýla jsou tvořena obtiskem čtyř dlaní, které se spojí v

palcích a obtisknou se nejprve prsty nahoru a následně prsty směrem dolů tak,
aby se spodní části dlaní lehce dotýkaly. Prsty tak tvoří křídla a palce tělo
motýla. Následně se domalují tykadla. Fotografovat po obtisknutí páru dlaní a
tykadel.
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6. Duha – bude tvořena z pruhů barev. Po předchozím vyzkoušení se v klipu

budou objevovat jednotlivě vedle sebe již celé pásy. Duha bude sahat od
mraků po zem. Fotografovat postupně po pásech barvy.
Etapa třetí - samotná práce na díle.
V této etapě se jedná o samotnou práci na výtvarném projektu. Před samotným
kreslením je třeba nastavit podklad pro kreslení tak, aby byl přístupný i pro obtisky
s dlaněmi směrem dolů, což je nezbytné např. pro spodní část křídel motýla a spodní
paprsky slunce. Nejlépe se pracuje s plátnem či papírem ve vodorovné poloze, na zemi,
na stole, atp. Podklad pro práci je tak přístupný ze všech stran a lze jej snadno obejít, aniž
by se s ním muselo hýbat. Z vlastní praxe mohu ještě uvést, že je dobré veškerý materiál
pro kreslení dát dále od plátna. Vyhnete se tak neúmyslnému převrhnutí barev či vody na
mytí barev.
Z pohledu fotografa jsou podstatnými věcmi osvětlení a poloha fotoaparátu oproti
plátnu. Pokud umístíme fotoaparát na stativ, ve výsledku získáme klip, ve kterém se
budou hýbat pouze výjevy na plátně. Pokud bude plátno fotografováno bez užití stativu
ze stejného místa, výsledný klip bude obsahovat i drobné pohyby celého plátna. Osobně
si myslím, že ani jedna varianta není špatná a záleží na autorovi, jak si svou práci
představuje.
V samotné výrobě je pak třeba, aby počet autorů – dětí byl přiměřený velikosti
projektu. Ve velikém počtu dětí se bude část z nich nudit, protože se k výrobě dostanou
jen zřídka. Podstatné je také, aby děti věděly, jak při výrobě postupovat, aby v aktivitě
a zbrklosti nevytvořily další obtisk nebo kresbu dříve, než byl předchozí krok
zdokumentován.
Uzavřít tuto etapu musím konstatováním, že nic nejde dle plánu a můj projekt,
byť naplánovaný a promyšlený, byl ve výsledku zcela jiný, neboť děti mají svou hlavu
a obraz tvoří dle sebe, nikoliv dle předlohy, kterou samy vytvořily. Absolutně jsem jim v
tom nebránil.
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Etapa čtvrtá – úprava
Díky gramotnosti dnešních školáků při práci s výpočetní technikou lze i úpravu
fotografií přenechat jim. Internetová síť je dnes přeplněna mnoha programy s tzv. free
licence, tedy licencí zdarma. Tyto programy lze bezplatně užívat pro úpravu fotografií.
Většinou se jedná o nekomerční použití. Lze pracovat i v programech, které jsou
zpoplatněny, ale co se možností úprav týče, jsou dnes již na stejné úrovni.
Samotná úprava fotografie je následně otázkou několika okamžiků. Základem je
oříznutí fotografie. Předně pro odstranění okrajů, které na fotografii nechceme. V tomto
bodě je ale třeba u všech fotografií dodržet stejný poměr stran, neboť toto by bylo
znatelné ve videu a v takovémto projektu se jedná o značnou chybu.
Při úpravě se dá fotografie zesvětlit, ztmavit, upravit kontrast, překreslit viditelné
vady, či dokonce odstranit části fotografie. Více jsem se o úpravě fotografií rozepisoval v
teoretické části této práce, proto detaily vynechám.
Zařadit úpravu fotografie do výtvarné výchovy, či ne? Podle mě se jedná stále
o vytváření díla, pouze autor změnil nástroje, kterými projekt vytváří. Úprava fotografie
v počítačových programech je součástí práce s fotografií a již se stala takřka nezbytnou.
Etapa pátá – kompletace videa
Poslední etapa práce na projektu je opět spjata s prací na výpočetní technice.
Opětovně musím uvést, že programů, které umožňují vytvářet a upravovat video, je
mnoho. V tomto okamžiku je ale nezbytné volit správně, neboť rozdíly v programech
jsou obrovské a ne všechny programy budou zcela vyhovující.
Jedním z nejlepších programů na vytváření filmu v oblasti množství možných
úprav, výsledného efektu a náročnosti na ovládání je zřejmě Pinnacle studio. Jedná se
o placený program, který ale umožňuje využít bezplatnou 30 denní verzi na vyzkoušení.
Tato verze je ale značně omezená oproti plně hrazené verzi.
Výroba filmu spočívá v prvotním okamžiku ve srovnání fotografií do libovolného
pořadí. Mezi fotografie lze vložit grafické přechody, které se ale do takovéhoto projektu
moc nehodí. Samozřejmostí je i stanovení délky doby jednotlivých snímků. Snímek
62

nesmí být vidět příliš dlouho, ale zároveň je třeba počítat

s okem diváka, které si musí

během promítání uvědomit jednotlivé detaily, které se budou postupně měnit.
Film se dá ohraničit i volnými poli, popř. úvodními a koncovými titulky. Pokud
by film neměl na začátku volné pole, které koresponduje s barvou podkladu, a tzv. skočil
ihned do promítání, jedná se o chybu. Stejně tak je třeba, aby byl film zakončen např.
vyblednutím, či jiným přijatelným způsobem.
Podstatnou částí celého klipu je hudba, která bude film doprovázet. Hudba dělá
film a dle hudby si divák přizpůsobuje scény do mysli. Jemná hudba dokonale podkreslí
romantické chvíle a naopak rocková se hodí k akčním scénám.
Ve výtvarném projektu, kde je dějová osa na téma příroda, je třeba vybrat hudbu,
která bude přírodě odpovídat. Pokud je v díle vyjádřen les, je na místě užít zvuky lesa.
Pokud se jedná o vodní tok, hodí se zvuk tekoucí vody. Popřípadě je možné užít melodii
bez zvuků přírody, která se k danému tématu a pocitům, které z projektu mají plynout,
bude hodit.

2.3 Zobrazení výtvarného projektu v jednotlivých snímcích

Obr. č. 26 – Výtvarný projekt, snímek první – vytváření slunce.
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Obr. č. 27 – Výtvarný projekt, snímek druhý – vytváření slunce.

Obr. č. 28 – Výtvarný projekt, snímek třetí – vytváření slunce.

Obr. č. 29 – Výtvarný projekt, snímek čtvrtý – vytváření slunce.
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Obr. č. 30 – Výtvarný projekt, snímek pátý – vytváření oblohy.

Obr. č. 31 – Výtvarný projekt, snímek šestý – vytváření oblohy.

Obr. č. 32 – Výtvarný projekt, snímek sedmý – vytváření oblohy.
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Obr. č. 33 – Výtvarný projekt, snímek osmý – růst trávy.

Obr. č. 34 – Výtvarný projekt, snímek devátý – růst trávy.

Obr. č. 35 – Výtvarný projekt, snímek desátý – růst trávy.
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Obr. č. 36 – Výtvarný projekt, snímek jedenáctý – růst trávy.

Obr. č. 37 – Výtvarný projekt, snímek dvanáctý – růst trávy.

Obr. č. 38 – Výtvarný projekt, snímek třináctý – růst trávy.
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Obr. č. 39 – Výtvarný projekt, snímek čtrnáctý – růst trávy.

Obr. č. 40 – Výtvarný projekt, snímek patnáctý – růst trávy.

Obr. č. 41 – Výtvarný projekt, snímek šestnáctý – růst trávy.
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Obr. č. 42 – Výtvarný projekt, snímek sedmnáctý – růst trávy.

Obr. č. 43 – Výtvarný projekt, snímek osmnáctý – růst trávy.

Obr. č. 44 – Výtvarný projekt, snímek devatenáctvý – růst trávy.
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Obr. č. 45 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý – růst trávy.

Obr. č. 46 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý první – růst keře.

Obr. č. 47 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý druhý – růst keře.
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Obr. č. 48 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý třetí – růst keře.

Obr. č. 49 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý čtvrtý – růst keře, pupen listu.

Obr. č. 50 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý pátý – růst keře, rozvinutí listu.
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Obr. č. 51 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý šestý – růst keře, rozvinutí dalších listů.

Obr. č. 52 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý sedmý – růst keře, rozvinutí dalších listů.

Obr. č. 53 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý osmý – růst keře, rozvinutí dalších listů.
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Obr. č. 54 – Výtvarný projekt, snímek dvacátý devátý – růst keře, rozvinutí dalších listů.

Obr. č. 55 – Výtvarný projekt, snímek třicátý – růst keře, rozvinutí dalších listů.

Obr. č. 56 – Výtvarný projekt, snímek třicátý první – růst keře, rozvinutí dalších listů.
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Obr. č. 57 – Výtvarný projekt, snímek třicátý druhý – růst keře.

Obr. č. 58 – Výtvarný projekt, snímek třicátý třetí – růst keře.

Obr. č. 59 – Výtvarný projekt, snímek třicátý čtvrtý – růst keře.
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Obr. č. 60 – Výtvarný projekt, snímek třicátý pátý – růst keře.

Obr. č. 61 – Výtvarný projekt, snímek třicátý šestý – zrod motýla.

Obr. č. 62 – Výtvarný projekt, snímek třicátý sedmý – zrod motýla.

75

Obr. č. 63 – Výtvarný projekt, snímek třicátý osmý – zrod motýla.

Obr. č. 64 – Výtvarný projekt, snímek třicátý devátý – duha.

Obr. č. 65 – Výtvarný projekt, snímek čtyřicátý – duha.
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Obr. č. 66 – Výtvarný projekt, snímek čtyřicátý první – duha.

Obr. č. 67 – Výtvarný projekt, snímek čtyřicátý druhý – duha.

3. Shrnutí a závěr
Má bakalářská práce mě donutila zamyslet se nad fotografií jinak, než jako

nad

běžnou součástí moderního života. Historie vzniku, kterou zde zmiňuji, mě naučila vážit
si onoho malého přístroje, kterému se dnes zkráceně říká foťák. Uvědomil jsem si, že
vznik fotoaparátu nebyl v žádném případě snadný a ani se nejednalo o náhodu. Díky
obrovskému nasazení mnoha lidí a jejich touze o zachycení okamžiku dnes můžeme
pohlížet do minulosti a vzhlížet tak na nijak upravený „zachycený okamžik“. Uvědomil
jsem si ale také, že fotografie není jen obrázek, ale jedná se o nosič pocitů. Každá
fotografie totiž přenáší určité pocity, které z ní můžeme vnímat. Pocity jako např. radost,
štěstí, smutek, strach, zmar.

77

Uvědomil jsem si, že jsem nevědomky uzavřel své myšlení a fotografii vímal jen
jako sdělovací prostředek, či nosič informace a hodnotil jsem ji pouze z její grafické
stránky. Zjistil jsem, že je možné využít fotografii k rozbití tohoto jednotvárného myšlení
a s její pomocí rozvinout kreativitu nebo posunout hranice výtvarného myšlení o něco
dále.

Přesvědčil jsem se, že se fotografie může stát prostředkem, jak zaujmout myšlení

mladých studentů, kteří se dnes více baví prostřednictvím internetu, než manuálními
koníčky.
Pevně věřím, že čtenář této bakalářské práce od ní bude odcházet s vědomím, že
fotografie není jen obrázek v rodinném albu, či novinách.
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