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ABSTRAKT 

Pilařová, A.: Skupinový portrét v digitální době a jeho zpracování ve výtvarné výchově. 
[Závěrečná diplomová práce] Praha 2018 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra 
výtvarné výchovy, 87 s 

 

Práce se zaměřuje na fotografii, možnosti její manipulace a schopnost diváka určit, do jaké 
míry byl konečný obraz upraven. Na teoretické i praktické úrovni se zabývá implementací 
sociálních sítí do výuky výtvarné výchovy a benefity online vzdělávání pro žáky. Didaktické 
úkoly se soustředí na skupinovou fotografickou činnost žáků, ve které aplikují své 
zkušenosti i vědomou práci s předlohou. Výtvarná práce autorky využívá fotografickou 
manipulaci jako prostředek ke vzniku obrazu, navazuje na práce žáků a sociální síť využívá 
jako prostor pro setkání autora s divákem. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

manipulace fotografického obrazu, sociální sítě, využití sociálních sítí ve výuce, skupinový 
portrét, fotografování v hodinách vv 
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ABSTRACT 

The thesis focuses on photography, different kinds of photographic manipulations and 
viewer’s ability to determine how much was the picture edited. On the theoretical and 
practical level, it deals with implementation of social networks into the fine art classes and 
its benefits for pupils. The didactic tasks concentrate on a photographic group work. Pupils 
apply their experiences and they consciously use artworks of other artists as a base for their 
own creations. The author uses photographic manipulations as a device to create a new 
image. These images are based on the didactic part; the social network serves as a place 
where the author meets viewers. 

 

 

KEYWORDS 

manipulation of photographs, social networks, usage of social networks in class, group 
portrait, photographing in art class 
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Úvod 

„Fotografie a společnost – dvě strany jedné mince. Život jedné se promítá do 
života druhé a ten zpětně zase ovlivňuje další vývoj té prvé. A tak lze chápat 
příběh fotografie i jako příběh proměn našeho světa. Vždyť společnost si 
prostřednictvím fotografie každým zlomkem vteřiny vytváří portrét sama 
sebe.“ 

(Mrázková, 1985) 

O fotografii i portrétu toho bylo napsáno mnoho, úprava fotografií mnohým už také 

zevšedněla a sociální sítě všichni znají. Proč o tom tedy psát?  

Jsou to stále aktuální témata. Jsme obklopeni vizuálními podněty, jsme nimi přehlceni, a 

přesto všichni vytváříme nové každý den. Přestože nahrávání fotografií Facebook původně 

neumožňoval, po přidání možnosti uploadu a označování fotografií popularita Facebooku 

rapidně stoupla, uživatelé se začali častěji vracet a přidávat další a další fotografie, během 

čtyř let bylo na Facebook nahráno 30 miliard obrázků (Kirkpatrick, 2011). 

Každý den je na Instagram přidáno 95 milionů fotografií a na Facebook 300 milionů 

fotografií (The Top 20 Valuable Facebook Statistics, b.r.) (33 Mind-Boggling Instagram Stats 

& Facts for 2018, b.r.). Většina aktivních uživatelů se vrací na sociální sítě několikrát denně. 

Musíme být tedy zákonitě tímto obsahem ovlivněni ať si to připouštíme nebo ne. Používají 

naši žáci sociální sítě? Poznají, kdy s fotografií bylo manipulováno? Uvědomují si, že při 

tvorbě pracují s tím, co kolem sebe vidí? Dokáží to pojmenovat a případně záměrně využít?  

V práci jsou navrhnuty a z části realizovány úkoly, které se zaměřují na skupinovou práci 

s fotografií, sociálními sítěmi a jejich možným užitím při výuce výtvarné výchovy. Okrajově 

se práce dotýká i možností online vzdělávání a výhod, které přináší online prostor tvůrcům 

nejen vizuálního obsahu. 
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1. Teoretická část 

 „Fotografuji to, co nechci malovat a maluji to, co nedokážu vyfotografovat“ 

Man Ray (Sontag, 2002) 

Teoretická část práce se zabývá manipulací fotografického obrazu, vnímáním a 

rozpoznáváním těchto manipulací diváky. Pozornost je zaměřena i na sociální sítě jako 

nevyhnutelnou součást každodenního života dnešní společnosti a hledání možností využití 

těchto online sítí ve výuce výtvarné výchovy. 

1.1 Manipulace s fotografickým záznamem 

„Ne všichni důvěřují malbě, ale všichni věří fotografiím.“ 

Ansel Adams, 1902 (Scala, 2012) 

Je zajímavé, že v době vzniku prvních fotografií lidé předpokládali, že se zachycovaný obraz 

objeví okamžitě po jeho vyexponování. Fotoaparát byl veřejnosti předkládán s tím, že 

zaznamenává to, co vidí lidského oko. A proto, že lidské oko vidí všechno hned, mělo by to 

tak být i s okem fotoaparátu; zatím však měli pouze latentní (skrytý) obraz, který bylo 

potřeba vyvolat.  

Netrvalo to ale dlouho, než technologie postoupila tak daleko, abychom zachycený obraz 

mohli vidět již minuty po jeho vytvoření prostřednictvím Polaroidu1. Dvacet let na to však 

nastala opravdová revoluce v rychlosti zobrazení záznamu, když Steve Sasson2 vytvořil první 

digitální fotoaparát, který umožňoval okamžité zobrazení snímku. (History of Photography - 

The Past is Prologue, 2014). 

                                                        

1 Edwin Land - Instant imaging – 1948; fotografie musela stále projít chemickým procesem, který trval 
minutu až dvě, než bylo možné si fotografii prohlédnout. 
2 Steve Sasson – první digitální fotoaparát - 1975 (https://www.youtube.com/watch?v=eIHZLznJMVo). 
Fotoaparát však potřeboval software, aby dokázal převést jedničky a nuly, ze kterých se záznam skládá, na 
obraz, který můžeme vidět. Bryce Bayer následující rok vytvořil způsob, jak pomocí trojbarevné mapy 
senzorů (RGB) zaznamenat celé barevné spektrum. 
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I když fotografie vynikala v tom, v čem se jí ostatní techniky nemohly vyrovnat, v rychlosti a 

přesnosti záznamu, velmi brzy přestaly tyto dvě základní vlastnosti být dostačující. 

Fotografové začali využívat manipulovatelnosti fotografie. Ze začátku ovlivňovali působení 

snímku prostřednictvím práce s barvou, vytvářeli ušlechtilé fotografické tisky a využívali 

tvárných procesů. Jedním z důvodů bylo i to, že fotografie byly monochromatické, takže 

stále nebyly úplně dokonalé. Někteří se chtěli přiblížit vizuální podobě malby, jiní hledali 

osobitou podobu fotografie. 

V dnešní době je téměř veškerý obrazový materiál, převážně pak fotografie, digitálně 

zpracováván pomocí grafických editorů. Někdy se jedná o drobné změny, jako je vylepšení 

expozice, úprava barev nebo redukce červených očí, jindy procházejí fotografie mnohem 

radikálnějšími procesy, při kterých z nich mizí předměty i osoby nebo do nich naopak 

přibývají. 

Jedná se však pouze o trend „dnešní doby“? 

1.1.1 Počátky fotografické manipulace 

Manipulovat s fotografickým obrazem začali fotografové nedlouho po samotném vynálezu 

fotografie. Již v 60 letech 19. století si John Murray všiml, že je možné fotografie retušovat. 

Je možné zakrývat části negativů, do papírových negativů je možné kreslit a pomocí 

chemických procesů s nimi i dále manipulovat. Zatímco někteří fotografové fotografie 

retušovali, aby získali obraz co nejbližší „reálnému odrazu skutečnosti“, jiní vytvářeli uměle 

konstruované scény. Manipulace byly samozřejmě využívány i k politickým záměrům, ty ale 

necháme stranou. 

Mnozí fotografové, kterým byla technika retuše představena, se stavěli proti ní, protože 

fotografie má být „reálná“. Diskuze o retušování, vylepšování a přetváření podoby 

fotografovaných osob přetrvávají na online fórech do současnosti, více než sto padesát let 

od prvních diskuzí na toto téma. 
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1.1.2 Fotografie 19. století 

V šedesátých letech 19. století byl vynalezen mokrý kolodiový proces, který radikálně zkrátil 

dobu vzniku fotografií. Na trh přichází vizitková fotografie, živnostenská fotografie a masová 

produkce portrétů.  

Hovoříme-li o masové produkci, šlo o mechanicky vzniklé snímky, pouhé otisky podoby. 

Mezi těmi, kteří se snažili vyjádřit i charakter portrétovaného, vynikala například Julia 

Margaret Cameronová, která se pro měkkou kresbu svých fotografií řadí mezi piktorialisty 

nebo francouzský fotograf Nadar. 

„Portrét, který dělám nejlépe je osoby, kterou znám nejlépe“ 

Nadar, 18203 

Pro malíře byla fotografie mechanickým záznamem, často ji využívali jako rychlou skicu, 

podle které pak malovali. 

 Byli ale i fotografové, kteří chtěli tvořit umění. Napodobování sentimentálních obrazů, 

alegorií, mytologických scén a sledování malířských vzorů, to byl piktorialismus (Mrázková, 

1985). Vytvářeli umělý svět spojováním množství záběrů do jednoho obrazu. Výsledný 

dojem, který se měl rovnat malbě, byl podtrhován těžkým zlatým rámem, do kterého byla 

díla osazena. Cílem bylo zvýraznit náladu, pocit, dojem. O tom hovoří Jaroslav Petrák v 

publikaci Žeň světla a stínu: problém umělecké fotografie v theorii a praksi: 

(…) Daleko důležitějším jest vniknout k poznání hluboké a nutné neodvislosti, 
kterou nové snahy v portrétní fotografii mají k našemu celkovému kulturnímu 
vývoji, k touze, život dnešní zcela nově duševně uspořádati, cíl to, ku kterému 
všechny obory lidského vědění hledí se dnes přiblížiti. Novodobá portrétní 
fotografie musí v prvé řadě učiniti průlom do konvenčních lží fotografie staré, 
a hlavně svou pozornost musí věnovati nejdůležitějšímu faktoru, vnitřnímu 
duševnímu lidskému životu. (…) 

(Petrák, 1910) 

  

                                                        

3 „The portrait I do best is of the person I know best.“ (Scala, 2012) 
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Vedle Henryho Robinsona k hnutí piktorialismu patří Oscar Gustav Rejlander (Obr.  2 – Two 

ways of life – O. G. Rejlander - 1857), George Davison, Robert Demachy nebo Constat Puyo. 

Námětem jejich fotografií byly portréty, figurální alegorie a krajiny. K dosažený malířského 

vzhledu fotografie využívali objektivů s měkkou kresbou, ušlechtilé tisky, mazali vazelínu na 

objektiv i zasahovali do negativů a pozitivů. V Čechách tvárných technik využíval ve své 

tvorbě František Drtikol, Josef Binko, Vladimír Jindřich Bufka a další (Birgus, 2005). 

1.1.2.1 Henry Peach Robinson 

„Fotografie nemůže být pouhým záznamem skutečnosti, pokud má být 
uměním.“ 

(Robinson, 1869) 

Robinson, stejně jako někteří jeho kolegové, přemýšlel o fotografii jako o malovaném 

obrazu. Měl rád příběhy a sentimentální náměty. Neexistoval pro něj žádný limit v zobrazení, 

obraz byl pečlivě promyšlen a pak sestaven. Jeho fotografie Odcházení (1858) (Obr.  1 - 

Fading Away - H. P. Robinson, 1858) vzbudila velkou diskuzi, a to ne kvůli tomu, že je 

složená z několika snímků, ale proto, že vypadá tak reálně. Mělo by být možné zachytit 

v obraze takovýto akt, jakým je umírání? Psát o podobných věcech je samozřejmé, ale 

fotografie jako reálný obraz skutečnosti má mnohem větší sílu. Fotografie je tak věrná, že ji 

vnímali jako pravdu, ne jako fikci.  

Obr.  1 - Fading Away - H. P. Robinson, 1858 Obr.  2 – Two ways of life – O. G. Rejlander - 1857 
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 „Jakákoli finta, trik nebo kejkle jsou ve fotografově praxi dovoleny... Fotograf 
je dokonce povinen vyhnout se obyčejnosti, prostotě a ošklivosti a své objekty 
zušlechťovat; je povinen vyhnout se nevhodným tvarům a upravit to, co je 
nemalebné.“4 

H. P. Robinson 1867 (Mrázková, 1985) 

1.1.3 Digitální manipulace 

Jak již bylo řečeno, té současné digitální manipulaci fotografií předcházela dlouhá léta 

manipulací papírových. Když se začaly fotografie digitalizovat a pak začaly vznikat fotografie 

digitální, vznikla též potřeba se snímky pracovat. Musíme si uvědomit, že ti, kteří stáli na 

začátku digitálních úprav fotografií byli zběhlými fotografy klasických médií. Začali přenášet 

metody z temných komor do prostoru počítače a první snímky, které se v počítačích začaly 

zpracovávat byly původně z analogových přístrojů. 

Znovu se musím zastavit nad výkřiky dnešní společnosti, že lidé nevědí, čemu mají věřit 

(nebo že věří všemu, co vidí na internetu nebo v novinách). Za ty roky se vlastně vůbec nic 

nezměnilo. Technologie se posunuly, a přestože je spousta umělců, kteří svá kouzla 

odkrývají a ukazují, co skutečně viděli a vyfotili a co změnili a dodělali ve Photoshopu, je 

stále spousta diváků, kteří obraz, který je jim předkládán ani nezpochybní.   

Je nutné naše žáky této gramotnosti učit, měli by být schopni zpochybnit to, co vidí na 

fotografii. I tomu bude věnován segment v didaktické části.  

1.1.3.1 Adobe Photoshop 

Digitální úpravy se dnes dělají pomocí nespočtu grafických editorů. Ten, který ale znají 

všichni je proslulý program Photoshop od firmy Adobe, který začal vyvíjet Thomas Knoll 

                                                        

4 „Any dodge, trick and conjuration of any kind is open to the photographer's use.... It is his imperative duty 
to avoid the mean, the base and the ugly, and to aim to elevate his subject.... and to correct the 
unpicturesque....A great deal can be done and very beautiful pictures made, by a mixture of the real and the 
artificial in a picture.“ (Robinson, 1869) 
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během svých doktorských studií na Univesity of Michigan v roce 1988. Za podpory 

Thomasova bratra Johna Knolla byla první verze programu Photoshop distribuována v asi 

200 kopiích společně se skenerem negativů později téhož roku. 

V té době již John Knoll prezentoval program firmám Apple a Adobe. Firma Adobe licenci 

koupila a v únoru 1990 vydala Photoshop 1.0 exkluzivně pro uživatele MAC, v roce 2015 

oslavila 25 let od vydání své první verze, která v porovnáním se dnes užívanými verzemi 

neumí téměř nic. 

Na oslavu toho výročí edukační portál CreativeLive pořádal na jaře 2015 Photoshop Week, 

v rámci něhož řada zkušených fotografů a grafiků vyučovala ovládání jednotlivých funkcí 

programu s ohledem na svou oblast zájmu. Zajímavé a z dnešního pohledu k pousmání je 

video sestavené ze záznamu těchto expertů na nejnovější verzi Photoshop CC, když byli 

posazeni před Photoshop 1.0 a měli své umění vyzkoušet na něm. 5 Mnozí z nich se s ním 

setkali poprvé, ale ani ti, kteří v něm v minulosti pracovali, nebyli ve výhodě, protože ovládací 

prvky byly velmi omezené; jedná se o krásnou ukázka toho, jak vývojáři program zdokonalili. 

Zatímco úplně první Knollův nástřel programu Photoshop (tehdy ještě s názvem Display) 

pracoval na monochromatickém displeji, v novějších verzích programu můžeme vytvářet i 

prostorové objekty pro trojrozměrný tisk.  

Jedná se o rastrový editor, který umožňuje kreslení a úpravu fotografií. Program je v běžné 

fotografické praxi užíván ke zvýrazňování kontrastu na fotografii, zvýrazňování světel a stíná, 

úpravě a vyhlazování pleti a vylepšování toho, co nezakryl make-up. Kontroverznější jsou 

úpravy postavy, zeštíhlování modelek a získávání dokonalých tvarů a proporcí.  

Přestože se nejedná o jediný dostupný program na úpravu fotografií, je to nejpopulárnější 

program mezi fotografy (Photoshop Reigns Supreme: How the Software Has Maintained 

Market Dominance, b.r.). V Čechách je nejsilnějším konkurentem Zoner PhotoStudio, který 

se stále zdokonaluje, ale na rychlost, kvalitu a ovládání Photoshopu stále ještě nedosahuje. 

                                                        

5 https://youtu.be/TtA46JT2q_0 



 

14 

1.1.3.2 Filtry a úprava fotografií v telefonu 

Photoshop sice používají převážně fotografové, fotografie ale upravuje i velká část uživatelů 

sociálních síť. Se zlepšováním fotoaparátu v mobilních telefonech se pro mnohé stává tento 

fotoaparát jejich primárním záznamníkem obrazů. S příchodem Instagramu v roce 2010 se 

trend aplikování kreativních filtrů rozmohl ve velkém. Aplikace nabízí uživatelům snadný 

způsob vylepšení snímků. Filtry aplikujete jediným kliknutím. 

Dnes když zapnete na telefonu fotoaparát, automaticky máte nastaveno vylepšení snímku. 

To u portrétu znamená to, že po vyfocení obličeje, dojde k jeho vyhlazení. Nevypadá to ani 

trochu přirozeně. Přesto těchto vyhlazených fotografií najdete na sociálních sítích mnoho. 

Podle dotazníku, který vytvořila Photoion Photography School, 68 % dospělých nezveřejní 

své fotografie bez toho, aniž by je upravilo (68% of people tweak photos before sharing, 

b.r.), k úpravě ale používají výhradně mobilní aplikace. 

U nás je Instagram populární převážně u lidí ve věku do 30 let a v největším počtu jsou zde 

zastoupení žáci základních a středních škol (Kolik uživatelů má český Instagram a jak je to 

s věkovým složením uživatelů?, b.r.). To bylo potvrzeno i dotazováním v další části textu. 
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1.1.3.3 Dotazník o manipulaci ve fotografii – první kolo 

Pro potřeby této práce byl vytvořen krátký dotazník, který jsem sdílela na sociálních sítích. 

Před respondenty bylo položeno 8 obrázků. Byly v něm definovány pojmy, na které se 

respondentů ptáme a jejich úkolem je rozhodnout, jestli do obrázků bylo více či méně 

zasaženo, nebo jsou bez úprav. Cílem bylo zjistit, jestli respondenti uvidí manipulaci, když se 

na ni budu přímo ptát a k tomu budou mít prostor k přemýšlení, nebo ji přehlédnou.  

Dotazník byl zveřejněn na osobním facebookovém profilu (Alžběta Pilařová) 3. 2. 2017, mým 

cílem bylo získat alespoň 20 odpovědí, což se mi během jednoho dne podařilo. Nakonec 

jsem získala 35 odpovědí, z nich 77 % bylo od žen a 23 % od mužů. 51,4 % respondentům 

bylo mezi 15 a 25 lety, 22,9 % byli respondenti ve věku 26-36 let, 14,3 % bylo ve věku 36–

45 let a 11,4 % respondentů bylo starších 46 let. 

 

 

Obr.  3 - Výsledky dotazníku „Manipulace ve fotografii“, věk respondentů 
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Úvodní text online dotazníku zněl takto:  

Krásný den, 

v rámci části své diplomové práce bych potřebovala zjistit názor na manipulaci 
ve fotografie.  

Manipulovanou fotografií zde myslím tu, do které bylo vedle základní editace 
i významně zasaženo. Některé části byly přidány, jiné odebrány, byla 
změněna původní fotografie. 

Editovanou fotografií zde myslím tu, kde byla provedena retuš (úprava pleti, 
vyčištění pozadí) případně upravený kontrast nebo barvy ve fotografii, ale 
nedošlo k zásadní změně struktury fotografie. 

Máte před sebou 8 obrázků, rozhodněte u nich, jestli jsou a) manipulované, b) 
editované, c) bez úprav. Pokud odpovíte a) nebo b), prosím odpovězte i na 
otázku, proč si myslíte, že do fotografie bylo zasaženo. 

Děkuji za Váš čas, 

Alžběta Pilařová 

Na závěr dotazníku následovaly 2 otevřené otázky „Věříte fotografiím, které vidíte na 

internetu nebo v časopisech?“ a „Napadá Vás nějaký příklad, kdy jste kvůli zmanipulované 

fotografii někomu „naletěli“?“ a 2 otázky demografické. 

Žádná z ukázek, kterou jsem před respondenty položila nebyla bez úprav, se všemi jejich 

autor či autorka pracovali po jejich vyfocení. Pouze ve 4 případech se všichni respondenti 

shodli na tom, že s fotografií bylo nějak zacházeno po jejím vyfocení. Ráda bych se proto 

zaměřila na ty snímky, které někteří respondenti označili za neupravené. 

Ukázka číslo 3 (Obr.  5), skupinový portrét od Sue Bryce. 14,3 % respondentů uvedlo, že 

je fotografie bez úprav. Sue Bryce je inspirativní autorkou a edukátorkou, ale ani ona by 

nezvládla na jeden záběr vyfotit 8× jednu ženu. Jeden z těchto respondentů uvedl 

v poznámce, že si není jistý, jestli je na fotografii jedna žena nebo více, pokud je jedna, že se 

jedná o fotku manipulovanou. Zajímavé na výsledku této otázky jsou odpovědi 

respondentů, proč si myslí, že bylo do fotografie zasaženo.  

Často spíš obhajovali svou volbu odpovědi, než že by uvedli, jaké důvody mohl mít autor.  
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R1: „protože ta žena ve skutečnosti neexistuje osumkrát ale jenom jednou“ 
R2: „Pokud to nejsou osmerčata, tak je to aspoň osm fotek“ 
R3: „1 postava nekolikrat na 1 obrazku“ 
R23: „opět je fotografe očividně změněna (víc než jen editována), ale nejde o 
maniplaci v negativním slova smyslu“ 
R32: „Typla bych, že u fotografie proběhly úpravy kontrastu a spol, nespíš 
pro to, aby byls "dotažena" původní kompozice (žádné výrazné úpravy).“ 
 

Důvody autorky uvedli například tito respondenti: 

 
R8: „nelze vytvořit jinak“ 
R9: „Zřejmě složená fotografie, opět umělecký záměr, úprava nezbytná“ 
R13: „Fotka jedné a té samé osoby, logicky musela být editována, jinak by 
nedosáhla tohoto efektu.“ 
R17: „Efekt mnohočat. Nemožnost vyfocení.“ 
R20: „Nebo má modelka neskutečný počet dvojčat. Snad snaha o dosažení 
uniformity, odkaz na přístupy ve společnosti ve které žijeme.“ 
R21: „Realizace konceptu - více postav s týmž obličejem, proto úprava nutná 
byla“  

Jeden respondent si sice všiml, že se s fotografií něco stalo, ale to hlavní vůbec nevnímal: 

R27: „retuš pozadí“ 

Jaký byl skutečný záměr fotografky? Sue Bryce se zabývá vzděláváním fotografů a 

v jednom z mnoha svých edukačních videí ukazuje možnosti focení velkého skupinového 

portrétu v malém ateliéru. (Sue Bryce Education, b.r.)  

Obr.  5 - ukázka č. 3 - Sue Bryce Obr.  4 - ukázka č. 5 - Lindsay Adler 



 

18 

Tato ukázka byla do dotazníku zařazena s předpokladem, že je evidentní, že se jedná o 

manipulovanou fotografii a že ji respondenti také tak označí.  

 

Ukázka číslo 5 (Obr.  4) – Fashion skupinový portrét pro Poster Child Magazine od Lindsay 

Adler6 nebyl výrazně upravený, je to dobře nafocená fotografie s úpravou tonality a kontratu. 

20 % respondentů uvedlo, že fotografie není upravená. 

R7: „Mam dojem,ze je bez zasahu.“ 

Nejedná se na první pohled sice o tak signifikantní úpravy jako u předchozího příkladu, a 

bohužel nemáme k dispozici originální snímek. Vycházíme-li z tvorby fotografky, jejích 

postupů při editaci a videozáznamu7, který vznikl během tohoto focení, na kterém jsou dívky 

vidět bez úprav, úpravy jsou tak přirozené, že nám to jako divákovi ani nepřijde, že k nim 

došlo. Fotografie byla retušována Tetyanou Mykhalskou8. Lze se domnívat, že do ní bylo 

zasaženo téměř stejnou měrou jako do fotografie z ukázky 1, která je od stejné autorky. 

                                                        

6 „I was recently asked to photograph a couture children's editorial for Poster Child Magazine featuring 
incredible pieces by Mischka Aoki. Here is one of the shots I captured. Keep your eyes open for a tutorial 
and bts on this shoot coming soon. Not going to lie, I love it!“ Facebook Lindsey Adler 
7 https://learn.lindsayadlerphotography.com/tutorial/poster-child-magazine/ čas 2:43 
8 http://tmretouch.com/  

Obr.  6 - ukázka č. 6 – Max Asabin 

https://learn.lindsayadlerphotography.com/tutorial/poster-child-magazine/
http://tmretouch.com/
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Ukázka 6 (Obr.  6) byla chyták na respondenty. Vlastně ale plně dokazuje to, že není tak 

těžké nám obrazem lhát. I respondenti, kteří u ostatních otázek odpovídali jasně a věcně, zde 

neodhalí montáž, pokud fotografii neznají. Což potvrzuje například respondent 35, z jehož 

slovníku vyplývá, že o úpravách fotografií něco ví, jako manipulovanou ji ale neoznačil. 

R25: „Color grading, jas, kontrast. Estetické důvody. Úprava byla nezbytná.“ 

Jedná se o dílo Maxe Asabina, který je vynikající retušér a vytváří velké množství 

fotografií, které jsou složeninou více obrazů. Pár, který je na fotografii, byl ve skutečnosti 

vyfocen v jakémsi parku za denního světla a až v počítači byl vložen do noční ulice. Základní 

kroky svého procesu zveřejnil na sociálních sítích9. Tato fotografie obletěla na přelomu ledna 

a února 2017 svět, proto ji někteří respondenti znali a správně označili za manipulaci (14,3 %). 

R6: „původní fotka lidí má zcela jiné pozadí, montáž na přání“ 
R10: „Na tuto fotografii jsem nedávno narazila na facebooku, autor kompletně 
změnil pozadí a upravil stíny, barvy. Výsledek je velmi povedený.“ 
R33: „Autor se považuje za umělce, upravuje fotky ve Photoshopu.“ 

42,9 % respondentů uvedlo, že fotografie není upravená. 

R12: „Nejspíše bez větších úprav pro zachycení reálného okamžiku.“ 
R14: „Leda, že by bylo upravené pozadí, ale myslím, že takováto fotka se dá 
vyfotit se správným nastavením.“ 

Souhlasím s tím, že fotografie by na takovém místě mohla vzniknout, za použití stativu a 

externího blesku a správného nastavení expozice, ale bohužel nevznikla, vytvořil ji zdatný 

grafik. V tomto případě se jednalo o umělecký záměr, ale tyto dovednosti mohou být snadno 

zneužity a my jen těžko budeme hádat, zda se jedná o pravdivý obraz.  

                                                        

9 https://maxasabin.deviantart.com/art/Sleepless-step-by-step-gif-659653559 
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Poslední ukázkou, u které se objevovala odpověď, že se jedná o snímek bez editace, byla 

ukázka číslo 7. Jedná se o skupinový portrét tanečníků od Felixe Kunze. 11,4 % respondentů 

přišlo, že fotografie není vůbec upravená, podle 14,3 % nebylo s fotografií výrazně 

manipulováno (i když podle upřesňujících odpovědí respondentů u některých nedošlo 

k plnému pochopení pojmů, které jsem v úvodu dotazníku vysvětlila). Na fotografii je 8 

tanečníků zachycených v pohybu.  

Tanečníci se prostorově překrývají, takže kdyby dopadli na zem v následujícím momentu, 

došlo by k hromadné srážce. Fotografie je složená z 8 individuálních snímků, stejným 

způsobem jako tomu bylo u ukázky č. 3. V tomto případě nešlo o to, že by měl fotograf málo 

prostoru, ale hlavně o to, aby se každý tanečník mohl fyzicky vyjádřit a nedošlo k poranění. 

„Chtěli jsme zachytit pocit, jaký mají při zkoušce, jejich vnitřní zkušenost.“10  

                                                        

10 „The result of my latest collaboration with Dance company ZEST Collective who is exploring new 
interpretations of contemporary movement in a way I haven't seen before. 
We wanted to capture the feeling of what a rehearsal feels like as a visceral experience. 
I asked each dancer to run through a routine they had been working on, or to interpret a song playing at the 
moment or to simply rehearse in front of the backdrop. Each dancer exploded with energy, emotion and 
strength and the resulting image, a composite, is powerful and the closest thing to the feeling of being in a 
boiling hot room with music blaring and dancers taking your breath away.“ (Felix Kunze Photographer, b.r.) 

Obr.  7 – ukázka č. 7 - Felix Kunz 
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Když sečtu dohromady všechny odpovědi, kdy respondenti uvedli, že fotografie nebyla 

upravená, dojdu k číslu 35. Odpovědělo 35 respondentů. Takže na každého z nich připadá 

v průměru jeden špatný odhad, nedá se ani říct, že by některá věková skupina výrazně 

vybočovala.  

1.1.3.4 Dotazník o manipulaci ve fotografii – druhé kolo 

Vzhledem k tomu, že v prvním kole dotazování neodpověděl nikdo mladší 15 let, byl ve 

druhém kole dotazník zjednodušen a byly osloveny děti ve věku do 15 let, aby mohlo dojít ke 

konfrontaci pohledů těchto dvou skupin. 

Krásný den, 

v rámci části své diplomové práce bych potřebovala zjistit názor na manipulaci 
ve fotografii.  

Máte před sebou 8 obrázků, rozhodněte, jestli jsou podle Vašeho názoru 
fotografie upravené, nebo byly takhle vyfocené. Když mi napíšete i důvod, proč 
si myslíte, že to tak je, proč to tak autor udělal, moc mi pomůžete. 

Vaše odpovědi jsou anonymní. 

Děkuji za Váš čas a sdílení dotazníku, 

Alžběta Pilařová 

Otázky u jednotlivých ukázek pak zněly takto: „Myslíš, že byla fotografie upravená?“ 

Vzhledem k tomu, že ani mnozí dospělí nedokázali rozlišovat mezi editací a manipulací 

(přestože byly termíny vysvětlené), byly možnosti ve druhém kolo dotazování zjednodušeny 

na: „Ne“, „Ano, trochu“, „Ano, hodně“. Ke každé ukázce se pak mohli respondenti opět 

vyjádřit. 



 

22 

 

Dotazník byl opět vyvěšen na soukromém facebookovém profilu autorky. Byl sdílen několika 

učiteli jejich žákům i autorkou jejím bývalým žákům. Sešlo se 20 odpovědí. 85 % 

respondentů bylo ve věku 14–16 let, 10 % 11–13 let, a jednomu respondentovi bylo pod 8 let.  

Po vyhodnocení reakcí dospělých respondentů nás asi nepřekvapí, že výrazně rozpolcené 

názory vyvolala fotografie č. 3 od Sue Bryce, 40 % respondentů uvedlo, že fotografie 

upravená nebyla, dalších 40 % ji považuje za trochu upravenou a pouze 20 % ji shledalo 

jako hodně upravenou. Odpovědi respondentů jsou u druhého dotazníku označená písmeny 

RB, kvůli odlišení od prvního dotazníku 

RB6: „Trochu poupravené barvy.“ 
RB9: „Jen retus moc úprav tam nebylo“ 
RB14: „jedná se o tutéž modelku v mnoha figurách, mnohonásobná montáž.“ 
RB18: „Myslím, že je zde jedna modelka na osmi fotografiích.“ 

Respondent RB11 sice zaškrtl, že je fotografie upravená jen trochu, do upřesňující odpovědi 

však napsal: „Naklonoval jednu osobu, o to jde na obrazku, takže uprava byla nutna + 

možna lehka retuš“. Zde by byla na místě doplňující otázka, co respondent považuje za 

„trochu“ upravenou a co za „hodně“ upravenou, pokud klonování osob pokládá za lehkou 

úpravu.  

5%
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10%

85%

Kolik Vám je let?

méně než 8

8–10

11–13

14–16

Obr.  8 - Výsledky dotazníku „Manipulace ve fotografii 2“, věk respondentů 



 

23 

Ukázka číslo 5 nebyla podle 30 % respondentů upravená vůbec, podle 10 % byla upravená 

hodně.  

RB8: „Trochu dobarvená“ 
RB11: „Kvuli lepším barvám a retuši“ 
RB14: „rozhodně je fotografie vyhlazená a nejvíc je to patrné na face dívky 
vpředu.“ 

Na ukázku číslo 6 reagovali mladší respondenti kritičtěji než ti dospělí. Pouze 20 % uvedlo, 

že fotografie není upravená (proti 42,9 % dospělých) 

RB1: „V dnešní době se upravují skoro všechny fotky.“ 
RB6: „Lehky efekt, upraveni barev, přidání studeného odstínů“ 
RB14: „HDR efekt, práce se stíny v obličeji, za mě dost umělé.“ 
RB16: „Fotografie je upravena do dramaticna, změna barev, stinovani, Byla 
nezbytná,“ 

Respondent 18 fotografii znal, uvedl, že se jedná o koláž, je tedy hodně upravená. 

10 % respondentů uvedlo u ukázky číslo 7, že nebyla upravená, pro 50 % byla fotografie 

trochu upravená a pro 40 % byla hodně upravená.  

RB1: „Je to složenina fotografií. Každý člověk byl vyfoceny zvlášť.“ 
RB12: „vzhledem k světlu dopadajícímu na modely se domnívám, že byl každý 
focen samostatně a až dodatečně spasován do jednoho záběru.“ 
RB16: „Více fotografii spojené do jedné.“ 
RB20: „Autor chtěl udělat dobrou fotku.“ 

Na závěrečnou otázku, jestli je napadá případ, kdy se nechali nějakou fotografií 

zmanipulovat, nebylo zaznamenáno mnoho konkrétních odpovědí. Ti, kteří uvedli, že ano, 

neuvedli konkrétní případ. Respondent 12 uvedl „jsem fotograf, takže jsem většinou schopen 

manipulaci ve fotografii rozkrýt a odhalit. Né vždy je to ale jednoznačné.“ Po pročtení všech 

odpovědí tohoto respondenta by mu měl být udělen plný počet bodů, protože nezaváhal ani 

u jedné ukázky a vždy uvedl smysluplné argumenty.  

Vzhledem k počtu respondentů se ani v případě tohoto dotazníku nedají vyvozovat žádné 

konkrétní závěry. Základní představu si na základě odpovědí udělat můžeme. 

Žáci obecně ví o tom, že se fotky upravují. Ti, kteří se fotografování věnují, mají představu 

konkrétnější – to ovšem platí u kohokoli. Respondent 20 (věk 11–13, muž) uvedl, že se 

s manipulací setkává v českých časopisech. Bohužel odpověď více nerozvedl. Je to ale 
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dobrý podnět k diskuzi, která do našeho oboru spadá. Fotografie je základem reklamy; 

obrazy vnímáme výrazněji, ale jak jsme si ověřili, nemusejí vždy říkat úplnou pravdu.  

1.2 Portrétní fotografie 

Portrét byl od začátku fotografie její významnou součástí. Navazuje na dlouhou malířskou 

portrétní tradici, která sahá hluboko do minulosti. Většina daguerrotypií jsou portréty, 

přestože jejich zhotovení trvá dlouhé minuty a portrétovaný je držen různými podpěrami, aby 

byl pokud možno nehybný.  

„Cestovatel beze vší v kreslení zběhlosti a beze vší práce bude moci s tou 
největší rychlostí kopie pomníků, krajin, obrazů a jiných předmětů v takové 
dokonalosti tvořiti, že by největší malíř to nedovedl. Vynálezek, ten nebude na 
újmu umění malířskému, tak jako to nebylo vynalezení kamenotisku; ano, 
malířství zdokonalí se a potřeba jeho bude tím patrnější, tiskem též 
neumenšila se potřeba psaní a strojemi (mašinami) zvětšil se počet dělníků…“  

(Václav Staněk, 8. března 1839, Česká včela) (Anděl, 2004) 

Umělecká úroveň byla vždy proměnlivá, a to se dodnes nezměnilo. Vedle uměleckých, 

promyšlených a s citem vytvořených portrétů vznikaly v ateliérech, kterým to zrychlení 

procesu umožňovalo, podobenky velikosti vizitek. V literatuře se však setkáme 

s výsměšnými popisy portrétů významných osobností v pestrých kulisách, které jejich autoři 

mysleli zcela vážně a bez ironie, ale rovnat se oduševnělým portrétům Nadara skutečně 

nemohou.  

Například fotografie malého Franze Kafky je popisována Waltrem Benjaminem takto: „V 

jakési krajině znázorňující zimní zahradu na něm stojí v úzkém, ponižujícím, ale současně 

prýmky přezdobeném dětském oblečku asi šestiletý hoch. V pozadí trčí palmové listy, a jako 

by šlo o to, vytvořit tyto vypolštářované tropy ještě ztuchlejšími a dusnějšími, drží model 

v levé ruce nepřiměřeně velký klobouk se širokou krempou, jaký mají Španělé.“ (Ruhrberg, 

2011)  

Bylo by zajímavá vědět, jak by autor textu hodnotil jeden z „dnešních trendů“ portrétní 

fotografie, a to vinylová pozadí s tištěnými umělými scenériemi, před kterými jsou foceny 
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děti v podobně vyumělkovaných oblečcích s umělými rekvizitami. Oproti nim působí 

fotografie Kafky vkusně. Otázkou ale je, do jaké míry zkresluje můj subjektivní dojem 

absence barvy. Kdyby byla uvedená fotografie Kafky barevná, je možné, že by působila 

umělejším dojmem.  

Je nutné alespoň okrajově zmínit některé osobnosti, které se zapsaly do dějin portrétní 

fotografie. Ateliér Langhans si vždy v Praze držel důležité místo. V ateliéru Františka Drtikola 

si nechávali své reprezentativní portréty zhotovit umělci, politici, vědci i další celebrity. Jeho 

konkurentem byl Jindřich Vaněk s Galerií význačných osobností  (Birgus, 2005). Dalšími 

významnými portrétisty jsou například Tono Stano, Vojtěch Vlk, Lenka Hatašová, …  

Ze světových portrétistů již byli zmínění Nadar a Cameronová, velmi známé jsou portréty 

Paula Stranda, Yousufa Karshe, Arnolda Newman, Irvinga Penna, Richarda Avedona, Cindy 

Sherman, Annie Leibovitz, …  

Obr.  11 - Portrét Franze Kafky v 5 letech Obr.  10 - Sarah Bernhardt - Nadar Obr.  9 - Julie - Margare Cameronová 
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1.2.1 Skupinový portrét 

Pokud portrét je vyobrazení člověka, zachycení jeho podoby, vnějšího vzhledu, případně 

jeho rozpoložení duše v určitém okamžiku (Jenkinson, 2011), pak skupinový portrét je 

vyobrazením více takových podob. Skupiny lidí byly vyobrazovány již v pravěku, většinou ale 

sloužily k vyprávění příběhu, konkrétní podoba postav nebyla důležitá. Skupinový portrét, 

který vyobrazuje konkrétní osoby je žánr, který byl populární převážně v renesanci a baroku, 

ale i později. Působivé jsou skupinové portréty Rembrandtovy a Velázquezovy i mladší 

Sargentovy a Cézannovy (Wiederlechnerová, 2009). 

Ve fotografii je skupinový portrét stejně obvyklý jako portrét individuální. Zatímco 

malovaný skupinový portrét byl zprvu výsadou královských a šlechtických rodin či buržoazie, 

fotografický portrét byl dostupný širší společnosti. Rodinné fotografické portréty jsou dnes 

velmi populární a dostupné. Školní skupinové fotografie jsou pravděpodobně nejčastější. 

Důvodů, proč se tato práce zaměřuje na skupinový portrét, je hned několik. Prvním z nich 

je, že v didaktické části práce je připravena a realizována sérii úkolů, kde se budou žáci 

skupinou zabývat a pracovat budou převážně ve skupině. Skupinová práce byla zvolena 

kvůli jejímu malému využití v hodinách vyučovaných na ZUŠ.  

Dalším důvodem je vlastní tvorba autorky, která se aktivně fotografování věnuje a velká 

část její tvorby zahrnuje fotografování rodin a skupin. Fotografování skupin není snadný 

úkol, má potenciál stálého růstu. 
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1.3 Sociální sítě 

Sociální média v současném slova smyslu11 jsou online komunikační kanály založené na 

sdílení informací, fotografií, videí, zkušeností, interakcích a spolupracích v rámci komunit a 

sítí. Prvními sociálními médii byla diskuzní fóra, chatovací místnosti a do jisté míry i služby IM 

(instant messaging) – na všech těchto místech však platilo, že se jejich uživatelé skrývali 

pod přezdívkami. První firma, která vytvořila místo pro reálné lidi používající jejich reálná 

jména, byla stránka sixdegrees.com. Založil ji Andrew Weinreich v roce 1997 a byla aktivní po 

dobu 4 let. (Kirkpatrick, 2011) 

Téměř 70 % dospělých lidí používajících internet využívá některou ze sociálních sítí. 

V letošním roce budou na sociálních sítích zhruba 2,22 biliony uživatelů (Facebook Remains 

the Largest Social Network in Most Major Markets, 2016). Vedle Facebooku, který vede 

na žebříčku s největším množstvím aktivních uživatelů (1,59 bilionu měsíčně aktivních 

uživatelů), jsou populární i další sítě jako je Tumblr, Instagram, Twitter, YouTube, Google+, 

LinkedIn a Pinterest. (Leading social networks worldwide as of January 2016, ranked by 

number of active users (in millions), 2016)  

V České Republice vede také Facebook, a to zhruba se 4,2 miliony uživatelů. Zatímco 

Facebook využívají miliony uživatelů, ostatní sítě využívají už jen stovky tisíc uživatelů. 

Relativně velké popularitě se u nás těší LinkedIn, Google+ a Youtube; Twitter a Instagram 

(Novotný, 2015) pak za nimi zaostávají o další stovky tisíc uživatelů. Za zmínku stojí i ryze 

české sítě, které však na popularitě upadají, jako jsou Lidé.cz, Spolužáci.cz, Libimseti.cz. 

(Všetečka, 2015) 

Během praxí na osmiletém gymnáziu bylo dotazováno 30 žáků prim a sekund s cílem 

zjistit, na jakých sociálních sítích sdílí své fotografie. Pouze 3 žáci odpověděli, že fotografie 

na internetu nesdílí, 21 žáků sdílí fotografie na Instagramu, 15 na Facebooku, 13 

                                                        

11 V širším slova smyslu můžeme říci, že sociální média mají schopnost sdružit lidi dohromady.  
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prostřednictvím Snapchatu, 4 na Twitteru, 4 prostřednictvím Viberu. České sociální sítě 

vůbec neznají, většina z nich nemá ani e-mail na seznam.cz, většina používá gmail.com.  

1.3.1 Sociální sítě ve výuce výtvarné výchovy 

Proč se zabývat sociálními sítěmi ve škole? Internet a sociální sítě jsou dnes běžnou a 

nepostradatelnou součástí života velké části populace. Samotný web v dnešní podobě je 

vlastně obrovskou sociální sítí, je místem, kde se virtuálně potkávají miliony lidí. Na 

konkrétních stránkách dochází k přímým interakcím, ve kterých uživatelé nahrávají vlastní 

obsahy v podobě textů, obrazů, videí a navzájem si je komentují. Sociální sítě umožňují 

okamžitou reakci druhých lidí, mohou být podnětným prostředím pro rozvoj našich 

schopností a dovedností. 

Když jsem byla na základní škole, internet jsme při výuce nepoužívali. Nevzpomínám si ani, 

že by někdo měl někdy připravenou prezentaci v počítači. Největší technickou vymožeností 

byly průhledné fólie s natištěnými texty, které nám vyučující promítali přes dataprojektor. 

Většinou jsme se však smířili s křídou a tabulí. Když jsme se dostali do učebny, kde byla bílá 

tabule s fixy, byl to téměř svátek.  

Mluvím o škole před dvaceti lety? Ne, mluvím o běžné základní škole na okraji Prahy, kterou 

jsem opustila před deseti lety. Ve třídách druhého stupně se tenkrát začaly objevovat 

počítače, ale myslím, že k ničemu užitečnému použity nebyly. Během přestávek je většinou 

obsadili kluci, kteří hráli hry nebo hledali nevkusné obrázky.  

Doma jsem ale u počítače seděla celé hodiny. Chatovala jsem nebo četla diskuze na různá 

témata, která mě tenkrát zajímala. Začala jsem objevovat stránky, kde lidé sdíleli své 

výtvarné práce, dívala jsem se, co se komu líbí a nelíbí, co se líbí mně. Občas jsem i svou 

vlastní tvorbu vystavila tvrdé kritice či pochvalám. Ale jak využívají internet žáci dnes? 

Ptala jsem se svých žáků v ZUŠ (ve věku od 10 do 16 let), jaké stránky na internetu 

navštěvují a kolik času tráví online. Většina žáků využívá internet k zábavě, hledá něco pro 

sebe – nejčastěji jsou to recepty, videa na youtube.com, procházejí Instagram, případně 
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další sociální sítě. Často také navštěvují stránky své školy, kde hledají informace o změnách 

ve výuce. Pokud chtějí najít nějaké informace do školy, nejčastěji se obracejí na Wikipedii.   

Sociální sítě využívají, komunikují přes ně s kamarády i rodinou, ale v mnohých případech 

vůbec neví, že by se na nich mohli dozvědět a naučit nové věci nebo prohloubit znalosti 

v oblastech, které je zajímají. Ráda bych proto sestavila modelový příklad toho, jakým 

způsobem je možné využívat online prostoru a sociálních sítí nejen ve výuce, ale i 

v individuálním vzdělávání samotných žáků. 

 

Absolvovala jsem mnoho online kurzů a webinářů. Některé placené, jiné zadarmo. Většina 

těchto kurzů má společné to, že se z nich vytváří komunity lidí, kteří se setkávají 

v uzavřených skupinách a dále, kde navazují na to, co se v kurzu naučili. Některé kurzy mají 

své vlastní zázemí, své vlastní komunity, nejpopulárnější je ale Facebook. Pro kurzisty je to 

nejsnazší – téměř všichni už jsou na Facebooku registrovaní, nemusejí se přihlašovat nikam 

jinam a aktuality se jim zobrazí přímo na zdi, kam chodí několikrát denně.  

Delší dobu přemýšlím nad tím, jakou sociální síť nejlépe využít při výuce výtvarné výchovy. 

Na rozdíl od těchto online kurzů, kterých se účastní převážně dospělí lidé, žáci ve škole 

většinou Facebook nemají. Facebook je věkově omezený, mohou se na něj registrovat 

uživatelé starší 13 let. To samé platí i o Instagramu. „Americká legislativa stanovuje, že děti 

mladší 13 let nesmí bez prokazatelného souhlasu rodičů svévolně využívat webové služby.“ 

(Facebook našel způsob, jak na síť oficiálně dostat děti do 13 let, 2014) Na Instagramu je 

však mladších uživatelů více. Ve většině případů jsou ale dětské účty soukromé, jejich 

obsah vidí jen ti, kterým to děti povolí, a často účty sledují i rodiče, kteří vidí, co jejich děti 

sdílí.  

Existují sítě, které jsou primárně určené ke vzdělávání, k vytváření tříd a sdílení obsahu mezi 

učitelem, žáky a rodiče. Mezi těmi mě zaujalo Edmodo12, u kterého si dovedu představit, že 

bych ho využívala při výuce na druhém stupni základní školy nebo na gymnáziu. Využití 

                                                        

12 https://www.edmodo.com/ 
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v ZUŠ si ale úplně představit neumím. Edmodo funguje tak, že učitel vytvoří online třídu a 

pozve do ní žáky a rodiče. Ti se prostřednictvím svého e-mailu do třídy pod svým jménem 

přihlásí. Vzhledem k tomu, že se třídy často mění i po půl roce, jde o příliš složitý systém, i 

když umožňuje mnohem více způsobů sdílení než varianty, které jsem se nakonec rozhodla 

ve výuce využívat já.   

Edmodo je svým způsobem utopická představa: Vytvoříte místo, kde sdílíte nejen práci, 

kterou s žáky děláte, ale i zajímavé odkazy a zdroje, které by mohly ostatní zajímat. Moje 

zkušenost je ale taková, že si rodiče nepřečtou ani e-mail, který je přímo adresovaný jim. 

Žáci si také málokdy udělají čas na to, aby si do hodiny v ZUŠ něco připravili, a proto si 

myslím, že by na „další místo“, kterým by tato virtuální třída byla, nechodili.  

Do výuky jsem se nakonec rozhodla implementovat dvě sociální sítě. Jednu žáci běžně 

používají, druhou znají, ale nepoužívají. 

1.3.1.1 Tumblr v hodinách výtvarné výchovy 

Tumblr je sociální síť, kterou většina žáků nepoužívá. Není pro ně ale úplně cizí. Tumblr byl 

zvolen z toho důvodu, že na něm uživatelné nevystupují pod svými jmény, takže pro účely 

školního prostoru může být zcela anonymní. Je na něm velké množství obsahu, který se dá 

procházet a sdílet, a hlavně se k němu dá přidávat obsah vlastní.  

Základní představa je taková, že bude založen účet, na který se budou moci všichni žáci 

přihlásit a v něm vytvářet společný obsah. Budou tam moci sdílet inspirace k projektům, na 

kterých budou pracovat, průběh společné i individuální práce i finální díla. Zároveň budou mít 

ke všemu přístup i z domova.  

Poměrně často se můžeme v hodinách setkat s tím, že vidíme žáka, který si tajně fotí 

rozdělanou nebo hotovou práci do svého telefonu. Chce se pochlubit doma, chce mít 

záznam pro sebe nebo pro kamarády. Ale stydí se udělat si fotku veřejně. Chci vést žáky 

k tomu, aby se nestyděli za to, že něco vytvořili. Vedu je k tomu, aby si práce fotili a pak viděli 
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pokrok, jaký dělají. Když pak svou práci nahrají na náš Tumblr, vidí ji i žáci z ostatních skupin; 

všichni chtějí vědět, co dělají ostatní, jak k úkolu přistoupil někdo další.  

V úkolu, který popisuji dál, tento náš účet používáme. Používáme ho jen jako nástěnku, kam 

si ukládáme to, co nás zaujalo, vytváříme vizuální inspirační plochu.  

Později jsme si vyzkoušela i druhou variantu, kdy si na nástěnku neukládáme jen inspiraci, 

ale i jednotlivé kroky naší práce. Žáci si z jednotlivých kroků výtvarné řady vytvořili koláž a na 

Tumblr ji umístili. Přitom viděli, jak pracovali ostatní, a mohli jsme vidět všechny práce vedle 

sebe zase trochu jiným způsobem (Obr.  12). 

  

Obr.  12 - práce prezentovaná žáky na Tumblr.com 
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1.3.1.2 Instagram jako jasná volba 

Jak už jsem několikrát zmínila a ještě zmíním, Instagram používá velká většina žáků, se 

kterými se potkávám. Proto je jasnou volbou, kterou síť v hodině využít. Je to síť určená ke 

sdílení vizuálního obsahu. Fotografie, krátké videoklipy, obrázky. Text má často doplňkovou 

hodnotu. K výtvarné výchově ideální prostředí.  

Proč jsem tedy Instagram nepoužila k prezentaci naší společné práce, o které mluvím níže? 

Část práce je navržena tak, že se žáci navzájem fotí, v části práce žáci hledají a ukládají 

obrazové předlohy ostatních tvůrců. Z toho vyplývají dva důvody, proč jsem celou práci na 

internetu prezentovat nemohla a proč jsem využila vhodnější sítě pro ukládání předloh.  

První důvod je, že ne všichni rodiče si přejí, aby fotografie, na kterých jsou jejich děti, byly 

zveřejněny na Instagramu nebo jiných sociálních sítích. To je pochopitelné, a protože já 

nechci z fotografií vyřezávat žáky, jejichž rodiče nesouhlasí se zveřejňováním fotografií, a už 

vůbec je nechci z konkrétní výuky vyloučit, nemohli jsme fotografie na sociální síť nahrát. 

Druhý důvod je ten, že na Instagram se primárně umisťujete vlastní obsah13 uživatele, a 

proto jsme ho nevyužili k ukládání nalezených fotografií a obrazů. 

Kdy tedy Instagram použít? I to jsem vyzkoušela. V září 2016 jsem v ZUŠ, kde jsem v té 

době učila, otevřela obor fotografická tvorba. Přihlásilo se mi dostatek žáků a my se jednou 

týdně po jeden rok scházeli v ateliéru, který nebyl sice pro tuto výuku úplně vybavený, 

přesto jsme se toho hodně naučili. A tuto cestu jsme na našem Instagramu sdíleli.  

Vytvořila jsem účet, který se tehdy jmenoval Fotografie v ZUŠ, a na něj jsme každý týden 

nahrávali fotky, které jsme společně nafotili, i domácí úkoly, které jsem čas od času 

zadávala. Ti, kteří jeden týden chyběli, se podívali na Instagram (Obr.  13) - a hned viděli, co 

jsme dělali a o co přišli, věděli jsme, na co navazujeme. Ti, kteří mají svůj vlastní účet, začali 

ten společný sledovat, přidali se i někteří jejich kamarádi a rodiče.  

                                                        

13 Existují samozřejmě výjimky v podobě účtů, které shromažďují a prezentují fotografie ostatních 
uživatelů, ale to se liší od toho, co jsme dělali my. 
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Na konci školního roku jsem ze školy odešla, takže bohužel k dalšímu systematickému 

zaplňování účtu novými fotografiemi nedochází. Fotografie se na škole přestala vyučovat. 

Žáci se se mnou ale scházejí. Podnikli jsme dva fotografické výlety a fotografie z nich jsou 

na našem účtu také. Zkouším zadávat témata nejen při osobním setkání, ale i 

prostřednictvím vlastních příspěvků na Instagramu, mrzí mě, že se nemůžeme sekávat 

pravidelně. Někteří postupují mílovými kroky, píší mi o rady, sdílí fotky, na které jsou pyšní. 

Kromě digitální fotografie se dvě mé žačky věnují i filmové fotografii, kterou jsem jim ukázala  

a plánovala dělat víc v dalším roce. 

 

  

Obr.  13 - Instagram v hodinách výtvarné výchovy 
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2. Didaktická část 

Vytvořila jsem sérii úkolů, ve kterých pracuji s internetem, sociálními sítěmi, fotografií a 

skupinovým portrétem. Dnes jsme online téměř všichni a stále. Komunikujeme, sdílíme, 

chlubíme se. Pro mě je ale online prostor místo plné vzdělání. 

Když jsem úkoly začala sestavovat, vyučovala jsem v ZUŠ, proto jsem si hned 

představovala, že to bude ideální místo pro jejich realizaci. Při první realizaci jsem nabyla 

dojmu, že jsem se zcela zmýlila, první úkol vůbec nefungoval, což vysvětlím níže. Jsem proto 

ráda, že jsem mohla stejnou práci alespoň částečně realizovat i na gymnáziu, které bylo pro 

tuto práci mnohem vhodnější.  

Proč tato série vznikla? První myšlenka přišla, když ke konci jednoho školního roku vešla do 

třídy skupina žáků, která byla ve vášnivé debatě týkající se nových školních fotografií. 

Neříkali o nich nic moc pozitivního, a protože i já jsem měla podobnou zkušenost ze svých 

školních let, napadlo mě s tím zkusit něco udělat.  

Vytvořila jsem tedy tuto sérii úkolů, kterou jsem zaměřila na fotografování skupiny, a 

ozvláštnila jsem ji zapojením internetu a sociálních sítí přímo do hodiny. Škola je místo 

propojení sociálních sítí. Internetové sociální sítě v ní ale využíváme málokdy. Ta online 

spojení ale žákům zůstanou i po opuštění dané školy. 

 

Didaktická část této práce se skládá ze 4 úkolů a jedné diskuze. První úkol je čistě 

fotografický a je zaměřen na to, aby si žáci vyzkoušeli stát před objektivem i za ním. Měl by 

převážně rozvíjet komunikační schopnosti. Druhý úkol je zaměřen na práci na počítači, práci 

s internetem, a vyhledáváním a dává prostor k představení online vzdělávacích zdrojů. Ve 

třetím části je důležité opět fotografování. Tentokrát se komunikační schopnosti více 

propojují s prací s kompozicí, s komponováním obrazu. V poslední části jde o ověření 

nabytých zkušeností. Diskuze se zaměřuje na fotografickou manipulaci a internetovou 

gramotnost. 
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Záznamy z hodin byly pořizovány písemně autorkou během a po výuce. Diskuze byly z části 

připraveny dopředu a rozvíjeny byly podle situace. 

2.1 První úkol – skupinový portrét – ZUŠ 

Skupinový portrét – fotografie 

ZUŠ 

Věková skupina: 10–15 let 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Typ práce: skupinová 

Velikost skupiny: 3–7 žáků 

Technika: fotografie 

Vybavení: fotoaparáty, případně blesk nebo jiné světlo 

 

Rozložení vyučovacího bloku: 

10 minut  úvod 

 popsání jednotlivých částí dvouhodinovky 

 Krátká diskuze o focení – motivace 

35 minut focení malých skupin 

30 minut focení celé třídy 

15 minut vyplnění dotazníku, reflektivní dialog 

Téma hodiny: Fotografický skupinový portrét 

Výtvarný úkol: Vytvořit sérii skupinových fotografických portrétů, při jejichž tvorbě si 

každý žák zahraje roli fotografa i fotografovaného. Jako fotograf si žák vyzkouší řídit 
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skupinu, komunikovat a dávat pokyny, zklidnit skupinu. Zároveň bude ovládat fotoaparát a 

sestavovat kompozici; jako fotografovaný se pak každý zkusí podřídit pokynům fotografa, 

poslouchat svého vrstevníka, spolupracovat. 

Cíle hodiny: Žáci si ověří své komunikační schopnosti prostřednictvím role portrétního 

fotografa, který vede skupinu, komponuje snímek i ovládá fotoaparát. 

Výstupy RVP: samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, 

diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí 

se na utváření pravidel týmové spolupráce; využívá základní techniky vizuálně obrazného 

sdělení, prostorových činností včetně objektové a akční tvorby s využitím klasických i 

moderních technologií (Bořek, 2010) 

Motivace: Slovní – v rámci diskuze si vybavujeme, kde všude dochází k vytváření 

skupinových fotografií, co mají společného, co se nám na nich líbí a nelíbí. Mým záměrem 

však nebylo žáky přímo ovlivňovat konkrétními vizuálními ukázkami. 
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2.1.1 Skupina 1 – ZUŠ - 9. 11. 2015 – 5 žáků 

 

ÚVOD A DISKUZE 

Vysvětluji žákům, co dnes budeme dělat. Budeme se věnovat fotografování skupinového 

portrétu. Vzhledem k počtu žáků nám bude stačit jeden fotoaparát.  

Začínám diskuzi o skupinovém portrétu:  

Co je to skupinový portrét? 

Fotka, kde je víc lidí najednou. Nebo obraz.  

Máte nějakou takovou fotku nebo obraz, na které jste i vy? 

Jo, fotku jo. S kamarádkama děláme občas selfíčka.  

Nebo se fotíme ve škole, že přijde fotograf. 

Znáte někoho, kdo by měl obraz, na kterém je třeba celá rodina? 

Hmm. Možná nějaký král? Bývá to v pohádkách! 

Myslíte, že se dneska nechá někdo malovat? 

No, to asi ne. Možná podle fotky. Trvá to moc dlouho. 

Fotíte se někdy s rodinou? 

Ano. Třeba na výletu nebo dovolené.  

My jsme se posledně pokoušeli udělat fotku na Šumavě se všemi, ale neměli jsem kam 

dát foťák, tak jsme se ho pokoušeli vyrovnat na takovém velkém kamenu, aby tam byli 

všichni a nastavili jsme samospoušť. 

A v ateliéru jste se s rodinou nikdy fotit nebyli? 

Máme doma fotky, když jsem byla malá. Na bílém pozadí s mamkou a taťkou v nějakém 

ateliéru. 
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My se občas někde vyfotit necháme a pak ty fotky dáváme babičkám, párkrát jsme byli i 

v ateliéru. 

Každý jste tedy byl někdy součástí skupinové fotografie. Minimálně ve škole jste na 

třídních fotkách. 

Jo, to vypadají vždycky strašně. 

Proč? Čím jsou špatné? 

Vždycky se tam tvářím blbě.  

Nebo se někdo kouká někam jinam. 

Nebo jsme divně poskládaní. 

A když nás fotí venku, tak všichni mžourají oči, a to vypadá blbě. 

Vždycky sedíme nebo stojíme, je to nudný. 

V tom případě budete mít teď možnost si vyzkoušet roli fotografa, který má za úkol nafotit 

skupinu dětí – vás je jednom 5, takže to budete mít zdánlivě jednoduché. Vytvoříme tady 

takový provizorní ateliér, papír jako pozadí, aby na fotkách nebyla třída a přinesla jsem i blesk 

s deštníkem, abychom měli nějaké světlo. Nejsou to ideální podmínky, ale zkusíte, jaké to je 

aranžovat skupinu. Říkali jste, že fotky od fotografa jsou nudné, že se vám nelíbí, jak se 

tváříte, že někdo kouká jinam. Tady máte dostatek času, takže můžete udělat tolik fotek, 

kolik budete potřebovat, aby se všem líbily. 

Budeme ale pracovat postupně. Mám jeden foťák a jedno světlo, takže začneme 

postupně. Nejdřív si jeden vyzkouší, jak se aranžují dva lidé, pak se vystřídáte a druhý 

fotograf zkusí fotit zase druhé dva. Až si to vyzkouší všichni, zvětšíme focenou skupinu na 3 

lidi, až se zase vystřídáte všichni, uděláte skupinu čtyř.  

Foťák jsem nastavila, takže stačí, když budete mačkat spoušť, fotograf se může plně 

věnovat pózování svých modelů. Když spoušť přidržíte, foťák zaostří, když domáčknete, tak 

udělá fotku – to slyšíte. Objektivem se dá kroutit, tím se přibližuje nebo oddaluje obraz.  

Když nebudete vědět, tak se ptejte.  
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PRŮBĚH FOTOGRAFOVÁNÍ 

Nikdo se role fotografa nechtěl moc ujmout. Zároveň ani nechtěli být foceni Od samého 

začátku vnímám mezi nimi velký ostych. Na většině snímků jsou vidět křečovité výrazy, jak 

se snažili se nesmát. 

Celou půl hodinu vznikají snímky dvou až tří lidí, kteří stojí vedle sebe téměř v pozoru, 

dívají se přímo do foťáku. Fotografové nabádají fotografované, aby šli k sobě blíž, ale 

málokterá dvojice jde skutečně blíž k sobě. V další části už dochází k nějakému sedání a 

dokonce skákání. Fotografové mají problém s umístěním dvou různě vysokých lidí, ale o 

pomoc nepožádají. 

  

Obr.  18 - práce žáků skupina 1 Obr.  17 - práce žáků skupina 1 

Obr.  16 - práce žáků skupina 1 Obr.  15 - práce žáků 
skupina 1 

Obr.  14 - práce žáků 
skupina 1 
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REFLEKTIVNÍ DIALOG 

Po focení stahujeme fotky do počítače a procházíme je. Žáci je komentují a určují své 

oblíbené. 

L.: „Tady se mi chtělo už smát, kvůli tomu, že to D. moc dlouho trvalo“ 

D: „Snažila jsem se je tam dostat, ale to pozadí bylo moc nízko. Tady jsem s L., jsme 

stejně vysoký, tak to šlo líp.“ 

Vidí, že něco není úplně dobré, ale těžko se jim popisuje, co jim tam nesedí. 

T.: „E. se tváří na všech fotkách skoro stejně.“ 

D.: „Lepší jsou ty skupinové.“ 

Já: „Proč jsou lepší? 

D.: „Je lepší to sestavit, když tam nejsou jenom dva.“ 

Já: „Ale i dva lidi je možné umístit jinak, než jen vedle sebe.“ 

D.: „No, to jo, ale to nás nenapadlo.“ 

Dostáváme se ke skupinovým. 

L.: „To fotila D., to poznám, protože jsem tam jako sardinka.“ 

D.: „Ale postavila jsem je dobře, L. je nejvyšší, oni dva jsou pak zhruba stejně vysocí.“ 

Já.: „Proč jsi je takhle postavila?“ 

D.: „Chtěla jsem nejdřív, aby L. zakryl tu čáru a ono to tak vypadalo líp.“ 

Já.: „Když se zeptám obecně, když jste sestavovali skupiny, sestavovali jste je prostě tak, 

jak vás to napadlo, nebo jste měli v hlavě nějakou předlohu. Někdy jste takovou kompozici 

viděli a přišlo vám, že funguje?“ 

D.: „Připomíná mi to pyramidu.“ 

Já.: „Tady jsi posadila holky a postavila kluky, proč?“ 

D.: „Je to jako ve škole. A něco takového jsme fotili s holkama a vypadalo to dobře“ 
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Já.: „E., vyhovovalo ti víc fotit nebo být fotograf?“ 

E.: „Já nevím. Když jsem fotila, tak mi do toho mluvili, ale nefotím se moc ráda.“ 

Já.: „N., co ty? Co ti šlo lépe.“ 

N.: „Jsem menší než ostatní, tak je těžší je fotit a neposlouchají, co jim říkám. Na fotkách 

jsem zase furt uřízlá.“ 

Já.: „T.?“ 

T.: „Fotit mě baví, pózovat moc ne.“ 

 

REFLEKTIVNÍ BILANCE 

Velmi záhy jsem si uvědomila, že úkol není pro tuto skupinu nejlepší. Žáci jsou ve věkovém 

rozsahu 10–15 let. Pro tento typ práce je vhodnější skupina, kde jsou žáci v menším 

věkovém rozsahu, případně se hodně dobře znají. Přestože se všichni znají delší dobu, 

většina spolu chodí na hodiny 2–3 roky, měla jsem pocit, jako by se viděli prvně. Při focení 

skupin dochází většinou k fyzickému kontaktu s druhou osobou, ať už se jedná o obejmutí, 

ruku kolem ramen nebo opření se jeden o druhého. Ve skupině se sešla většina spíše 

uzavřených žáků, kteří si hlídají svůj prostor, což jsem si neuvědomila. Měla jsem obavy kvůli 

dívce E., která je hodně tichá, ale ta to nakonec zvládla bez problémů. 

Prostory třídy nebyly pro focení ideální, měli jsme málo prostoru. Vzhledem k roční době a 

času, kdy hodiny probíhají (od 16:00) nebyla reálná možnost uskutečnit focení venku. 

Všichni žáci mají nějakou zkušenost s focením. Zrcadlovku drželi v ruce poprvé. Myslím, že i 

to je důvod, proč většinu fotografií komponovali na šířku. Fotoaparát byl pro ně nezvykle 

těžký do ruky. Reflexe s nimi byla složitá, neuměli říct, proč co dělali. Nejvíc se zapojovala 

nejstarší D. a její bratr L., který má obecně ve zvyku hodně mluvit – když jsem položila 

otázku, většinou řekl něco, co s odpovědí příliš nesouviselo a odvedl tím diskuzi někam 

jinam. 
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Vzhledem k tomu, jaký měli mezi sebou ostych, rozhodla jsem se se studenty nepokračovat 

na zbylých úkolech ze série. Navázala jsem prací více individuální. 
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2.1.2 Skupina 2 – skupinový portrét – gymnázium 

Skupinový portrét – fotografie 

Víceleté gymnázium 

Třída: sekunda 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Typ práce: skupinová 

Velikost skupiny: 3–12 žáků 

Technika: fotografie 

Vybavení: fotoaparáty, případně blesk 

 

Rozložení vyučovacího bloku: 

10 minut  úvod   

 popsání jednotlivých částí dvouhodinovky 

 Představení 

 Krátká diskuze o focení 

35 minut  focení malých skupin 

30 minut   focení celé třídy 

15 minut   vyplnění dotazníku, reflexe 

Téma hodiny: Fotografický skupinový portrét 

Výtvarný úkol: Vytvořit sérii skupinových fotografických portrétů, při jejichž tvorbě si každý 

žák zahraje roli fotografa i fotografovaného. Jako fotograf si žák vyzkouší řídit skupinu, 

komunikovat a dávat pokyny, zklidnit skupinu. Zároveň bude ovládat fotoaparát a 

sestavovat kompozici; jako fotografovaný se pak každý zkusí podřídit pokynům fotografa, 

poslouchat svého vrstevníka, spolupracovat. 
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Cíle hodiny: Žáci si ověří si své komunikační schopnosti prostřednictvím role portrétního 

fotografa, který vede skupinu, komponuje snímek i ovládá fotoaparát. 

Výstupy RVP: Při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná 

jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření; 

na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, rozliší a porovná osobní a společenské 

zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě (Balada, 2007) 

Motivace: Slovní – v rámci diskuze si vybavujeme, kde všude dochází k vytváření 

skupinových fotografií, co mají společného, co se nám na nich líbí a nelíbí. Mým záměrem 

však nebylo žáky přímo ovlivňovat konkrétními vizuálními ukázkami. 
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Sekunda B – 24.11.2015 8:30 – 12 žáků 

Výuka probíhá v rámci praxe na Gymnáziu Sázavská u paní magistry Smolkové. 

Žáci nemají problém s jiným vyučujícím, naopak vítají změnu, že se místo malování bude dít 

něco jiného. Vyučující mě představuje a upozorňuje žáky, že budeme pracovat na chodbě, 

aby nebyli hluční (čímž samozřejmě rozpoutá hluk ve třídě, protože všichni musí předvést, 

jak umějí být hluční). Dostávám slovo a seznamuji žáky s tím, co budeme dělat. Budeme 

fotit skupinový portrét. 

„Autoportrét?“ ptá se některé z děvčat – pravděpodobně v rámci nějaké hodiny malovali 

autoportréty. 

Vyzývám žáky k tomu, aby pro první část úkolu, kdy budou fotit ve skupinách po třech, 

využili své telefony – většina vytahuje telefony a ukazuje mi je a někteří říkají, že telefon 

nemají. To není důležité, protože ve skupině vždy někdo foťák má.  

Diskuze o fotografování je relativně chaotická. Mám problém s tím, že žáky neznám, 

nemohu je oslovit jednotlivě, zůstávám u obecných otázek, ke kterým se ještě jednou 

vrátím v závěru vyučovacího bloku. Dozvídám se, že všichni fotí a v této třídě dokonce i 

fotoaparátem, nejen telefonem. Když se ptám, jestli fotí lidi, jeden žák se ujímá slova a 

popisuje, jak fotí na různých akcích a výletech: „Když jsme byli v Čestlicích, tam jsou takový 

kmeny, tam sem zkoušel fotit bráchu ve skoku.“ Jedna dívka se věnuje focení, její táta jí učí, 

chce se hned pochlubit s fotkami své kamarádky, které dělala. S tím jsem nepočítala, musím 

to odložit na později, abychom mohli začít pracovat. 

Rozdělujeme třídu do skupin po 3, opět upřesňujeme zadání, přesouváme se na chodbu. 

„Vašim prvním úkolem je, abyste se ve skupinách po třech postupně všichni vystřídali 

v pozici fotografa a zkusili si naaranžovat a vyfotit portréty dvou zbývajících spolužáků. 

Postupně se všichni vystřídáte na pozici fotografa i fotografovaného. Dávejte si pozor na to, 

aby se oba spolužáci vešli do záběru a na to, jak budou na snímku umístěni.“ 

Paní Smolková ještě upřesňuje, kde bude focení probíhat – mám pocit, že to zase trochu 

spadlo, žáci už jsou připraveni odejít, ale ona je zastavuje a dává další instrukce, které už oni 

příliš nevnímají, opět jim říká, jak mají být v klidu, jak se v ostatních místnostech učí. 
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Přesouváme se na chodbu. Žáci už rozmýšlí, co budou dělat. Chlapec s příběhem o focení 

bratra ve skoku se stále myšlenky skoku drží a chce pokus opakovat na schodech školy.  

Jednotliví žáci si berou fotoaparáty a přemisťují se na vybraná místa. Jedna skupina je nad 

schody v pátém patře, další dvě jsou v mezipatře mezi čtvrtým a pátým, poslední skupina ve 

třetím patře. Ze schodů sleduji jednotlivé skupiny, reaguji, když si s něčím neví rady, pobízím 

k práci, a když se nechají příliš unést, utišuji je. Po prvních pár minutách paní Smolková 

odchází k sobě do kabinetu.  

Dvě skupiny fotí na přinesené fotoaparáty, ze začátku si nejsou úplně jistí, kam se mají 

koukat a co mačkat. Zbývající skupiny využívají svá zařízení – jedna fotí na telefon, druhá na 

tablet (fotoaparáty prostřídáme i do těchto skupin). Žádám tyto skupiny, aby mi poslaly 

fotografie, které nafotí na svá zařízení.  

Skupina A a B – v každé skupině 3 dívky, skupina A má fotoaparát, skupina B fotí na tablet. 

Dívky A pózují s rukou v bok a pokrčenou nohou sedí s koleny u sebe a rukama položenýma 

na nich, vytvářejí mezi sebou symbol srdce, … Vesměs se drží klasických póz, napodobují 

to, co mají naučené – jak se pravděpodobně samy fotí. Skupina B se mi na chvíli ztrácí 

z dohledu, když se vrátí na mezipatro, fotí se u okna s výhledem na kostel sv. Ludmily, nedrží 

se přesně zadání – fotí se individuálně, připomínám jim, že na snímku mají být vždy alespoň 

dvě.  

Skupinu A a B spojuji, přesouvají se fotit na křesla v pátém patře. 

Skupina C se skládá ze tří kluků, kteří vypadají bezradně. Nejrychlejší si vzal foťák, další dva 

jen postávají, k focení se nemají. Nakonec něco zkoušejí, jeden leze na záda druhého, to 

fotografovi stačí, vyměňují se, dva si sedají na zem – dostávají pokyn „něco dělejte“, vytahují 

telefony a hrají si s nimi. 

Skupina D má jednu dívku a dva kluky. Dívka je dominantní, jeden z chlapců je ten, který 

chtěl fotit skok. Dostávám se k nim ve chvíli, kdy zkoušejí skákat, ale moc se jim nedaří skok 

vyfotit. Spojuji je tedy se skupinou C.  
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Začali fotit na schodech, fotografující chlapec si příliš neví rady se skupinou a skupina se mu 

nesnaží pomoct. Sedí na schodech, tváří se znuděně. Rozhodují se pro přesun. Vybírají si 

místo u namalovaného stromu na zdi, kde každý z nich má svůj podpis, chtějí, aby byl každý 

vidět. Fotoaparátu se ujímá dívka, ale chlapci ji nenechávají příliš prostoru, řadí se jako na 

fotkách sportovních týmů. Týmová fotografie se opakuje v trochu malé obměně ještě 

jednou, pak přichází na řadu kluk se skoky a na schodech řadí spolužáky za sebe podle 

velikosti s rukama na různých úrovních a nohama různě rozkročenýma. Říká, že to je podle 

Leonarda (Obr.  20) (Vitruviánský muž). 

  

Obr.  20 - Skupina C a D - "podle Leonarda“ 

Obr.  19 - fotografie žáků SekB 

Obr.  21 - fotografie žáků SekB Obr.  22 - fotografie žáků SekB 
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Po přestávce se celá třída spojuje a začíná vymýšlet fotky všech. Nejdříve se staví ke zdi 

v mezipatře, ale zjišťují, že se nemohou poskládat tak, aby byli všichni vidět. Přesouvají se na 

schody, fotografkou je dívka ze skupiny D, která se role ujímá mnohem lépe, když je ve 

skupině, kde není jediná dívka. Každému říká, kam si má sednout a sestavuje zajímavou 

kompozici.  

Další fotografové fotí na křeslech v pátém patře, pracují s osovou souměrností. Ne všichni 

úplně spolupracují, upozorňuji na to, kdo zrovna má fotit, koho mají poslouchat, komu 

věnovat pozornost. 

Poslední kompozice je asi nejnáročnější. Dívka, která fotí, chce vytvořit něco vtipného, ale 

jeden z kluků si ze sebe nechce dělat legraci, protože se bojí, že si z něj oni pak budou proto 

dělat legraci. Nakonec ale na návrh přistupuje a hraje modelku. 

Vracíme se do třídy, rozdávám krátké dotazníky, upřesňuji zadání k jejich vyplnění. Nad 

jednotlivými body vznikají diskuze, komentují, co tam píší. Dívka ze skupiny D se přichází 

s telefonem pochlubit se svými fotkami, které dělá doma. Chce, abych ohodnotila, fotografie 

kamarádky, kterou fotila doma na zahradě. Paní Smolková už do toho ukončuje hodinu, říká, 

co budou dělat následující hodinu. Někteří se s dotazníky přicházejí přesvědčit, že dokážu 

přečíst jejich e-mailovou adresu, abych jim mohla poslat fotografie. 

Děkuji žákům za spolupráci, slibuji poslání fotografií. 

 

REFLEKTIVNÍ DIALOG 

Přicházela jsem do této školy trochu nejistě. Zkusila jsem si úkol nejdřív zrealizovat se svými 

žáky v ZUŠ a neprobíhalo to úplně tak, jak jsem si představovala. Měla jsem tedy obavy, jak 

to půjde na gymnáziu. Po prvních hodinách náslechů mi ale došlo, že můj úkol bude pro 

žáky minimálně změnou z běžného stereotypu hodiny. Hodiny výtvarky obvykle probíhají 

malováním podle předloh – snahou o přesné kopírování reprodukcí. Žáci se učitelky ptají na 

každý tah štětce, bez jejího souhlasu málokdy namalují čárku a já se jim chystala dát téměř 

úplnou tvůrčí volnost. 
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Přinesla jsem do třídy dvě zrcadlovky a stativ s bleskem. I když třída dopředu věděla, že 

přijdu a budeme fotit, přítomnost techniky na ně udělala dojem. Zjistila jsem, že v této třídě 

není nikdo, kdo by alespoň někdy něčím nefotil. Většina dokonce říká, že fotí na fotoaparáty, 

což mi potvrdili v dotazníku na konci hodiny (9 z 12 fotí na telefon i fotoaparát, 2 jen na 

telefon, 1 na fotoaparát, ale nosí u sebe fotky v telefonu). 10 žáků odpovědělo, že fotí i lidi – 

přátele, rodinu, sebe. 2 žáci fotí raději město, zvířata, rostliny. 

Dvě dívky uvedly, že jsou raději fotografované („můžeš si udělat jakoukoli pózu“), jeden 

chlapec uvedl, že je také raději fotografovaný, ale jeho volba vychází pravděpodobně z toho, 

že jako fotograf má sice přehled, ale „někdo neposlouchá“. Jeden chlapec nevybral ani jednu 

variantu, baví ho fotit přírodu, ale ve třídě ho úplně neberou, takže ho při úkolech příliš 

neposlouchali. Dva žáci mají rádi obě role a zbývajících 6 je raději fotografem než 

fotografovaným. 

Výhody být fotografem: „měla jsem o všech přehled“ „nemusíte být fotografovaný“ „protože 

můžu zachytit zajímavé okamžiky“ „nemusíš se starat sám o sebe“ „musíme zajistit aby byla 

fotka dobrá a musíme naaranžovat modeli“ „protože to záleží jen na vás a nemusíte se 

přizpůsobit jiným“ 

Nevýhody v roli fotografa: „obtížné je, aby všichni vypadali tak jak já chci“ „zaostřování 

foťáku“ „je obtížné naaranžovat ostatní a nebo zachytit správný moment je těžší“ „obtížné je 

najít správnou polohu. Občas je těžké se dohodnout“ „fotograf to má těžší, protože si musí 

koupit vybavení a musí si lidi rozdělit, postavit a poté musí fotit“ 

Ptala jsem se, jestli mají třídní fotografie a jestli se jim tyto fotografie líbí. Žáci potvrdili má 

očekávání, že tyto fotografie nemají rádi.  Nesetkala jsem se zatím se třídou, která by svou 

třídní fotografii měla ráda. Řekli, že je to vždycky stejné, sedí v tělocvičně na lavičkách, 

obvykle se najde někdo, kdo se nedívá do objektivu, má zavřené oči nebo se hloupě tváří. 

Říkám, že mají tedy možnost si vytvořit samostatně svoji třídní fotografii (tedy poloviny třídy, 

protože jsou na výuku půlení). Fotografie vytvořili a sami hned viděli, kolik stačí k tomu, aby 

byla fotografie zajímavější – zároveň i zjistili, kolik práce na seskupení takové třídy je. Bylo by 

zajímavé vidět, jestli si žáci z této zkušenosti něco odnesou a jestli by přistoupili na to, aby 

při příštím školním focení pomohli fotografovi. 
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REFLEKTIVNÍ BILANCE 

Všichni si zkusili fotit s velkým fotoaparátem, fotit skrz hledáček bylo pro většinu novým a 

nezvyklým zážitkem. Na fotografiích je vidět, že nejsou hledáčkem schopni vnímat celý 

obraz – často mají dole uříznuté nohy a nahoře hodně místa. Většina si na to ale dala pozor, 

když jsem je na problém upozornila – stává se to většině lidí, kteří poprvé fotí takto, protože 

nemají takový odstup od foceného obrazu jako na displejích ostatních zařízení, na která jsou 

zvyklí. Neprobírala jsem s žáky expozici nebo cokoli z technického základu fotografování, 

protože na to nebyl prostor a v rámci úkolu to nebylo důležité. Byli ale nadšení z toho, kolik 

světla je na fotce díky tak malému deštníku s bleskem, kterým jsem přisvětlovala scény 

s nedostatkem přirozeného světla. 

Zajímalo mě, z čeho vycházeli, když aranžovali jednotlivé snímky. Dala jsem na výběr z pěti 

možností, měli zatrhnout vše, s čím souhlasili. 

1. Vlastní zkušenost s focením – jako fotograf/ka  8 hlasů 

2. Vlastní zkušenost jako model/ka  6 hlasů 

3. Náhoda – nechal/a jsem to na fotografovaných  3 hlasů 

4. Z póz, které znám z časopisů  1 hlas 

5. Jiné   2 hlasy 

Když jsem dotazník vytvářela, myslela jsem si, že většina bude dávat hlas náhodě, pár dívek 

dá hlas sobě jako modelkám. Nenapadlo mě, že budou žáci na tolik zkušenými fotografy. 

Jeden ze žáků uvedl, že vycházel z Leonarda da Vinci, jedna dívka napsala „Předloha – 

výloha Dior + jeden obrázek ze hry“. Mrzí mě, že zrovna tyto fotografie nemám, protože dívka 

fotila na své zařízení a fotografie mi neposlala. 

Je škoda, že jsem neměla prostor pro to, abychom si mohli společně jednotlivé fotky 

prohlédnout, zhodnotit je a popovídat si o nich. Věřím, že bychom se společně dobrali 

k tomu, odkud žáci vycházeli při komponování snímků, které byly tvořeny „z jejich 

zkušenosti“.  



 

51 

Deset dětí z této třídy chtělo zaslat fotografie rovnou, pouze 2 chlapci mi na sebe e-mail 

nedali (fotografie si nechávají přeposlat spolužáky), ale bohužel jsem už další zpětnou reakci 

od většiny žáků neměla (ani jsem ji neočekávala, ze zkušenosti vím, že na e-mailovou 

korespondenci reagují až starší děti) – i když pár mě jich potěšilo alespoň jednoduchým 

„děkuji“, a jedna dívka (z jiné třídy) dokonce poslala fotografie a e-mail: „Dobrý den, Vaše 

hodina byla skvělá a děkujeme moc za ni. V příloze posílám fotografie.“ Paní Smolková mi 

řekla, že toho žáci mají hodně, takže nemohu očekávat, že by mi odpověděli (pro jednu 

skupinu jsem neměla vytištěný dotazník, měla jsem ho připravený elektronicky, ale nikdo 

z této třídy ho nevyplnil). 

Všichni žáci si vyzkoušeli focení, komponování snímku, vedení skupiny a komunikaci s ní. 

Některým jsem musela s komunikací pomoci, aby jejich instrukce vyslechli všichni. Byla to 

docela dlouhá doba, během které se nacházeli v pro výuku nezvyklém prostoru, občas se 

přestali hlídat a byli hluční, musela jsem zasahovat, aby nerušili výuku v ostatních třídách 

(navrhovala jsem jít fotit ven, ale to mi učitelka neschválila – byla zima, žáci by se museli 

obléknout, ztratil by se čas a venku určitě není tolik míst, kde se dá fotit). 

Žáci byli vděční, chtěli znát názor a něco se dozvědět. Bylo by zajímavé s nimi dále pracovat 

a projekt rozvinout – najít zdroje inspirace, ukázat různé příklady kompozic z historie i 

současnosti, hledat co mají společného a v čem se odlišují. Škoda, že se na gymnáziu 

v hodinách s fotografií více nesetkávají.  

Hodiny odučené na gymnáziu dopadly mnohem lépe než ta první, kterou jsem učila v ZUŠ. 

Myslím si, že hlavním důvodem je, že jsou žáci ve třídách rozděleni podle stejného věku a 

lépe se znají, přeci jen spolu netráví pouze dvě hodiny týdně, jako žáci v ZUŠ. I když se ve 

třídách tvoří skupinky, které se přátelí více, žáci jsou na sebe zvyklí, i spolu umí 

spolupracovat. Tím, že v první části úkolu si mohli vybrat, s kým budou pracovat, si nejdříve 

vytvořili právě ty malé uzavřené skupinky, které spolu tráví přestávky a často i volný čas. Při 

rozšiřování skupin pak nevznikal velký problém, protože tam vždy měli tu svou „základnu“.  

Žáci o svých fotkách mnohem víc mluvili a celkově jsem od nich měla mnohem lepší 

zpětnou vazbu, než od žáků v ZUŠ. Díky tištěným dotazníkům jsem měla více odpovědí a 

díky struktuře to pro ně bylo pravděpodobně i snazší – když jsem se ptala v ZUŠ, z čeho 
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vycházeli, když aranžovali jednotlivé skupiny, neuměli mi odpovědět. Když jsem se zeptala 

ale přímo, jestli vycházeli jste z vlastních fotografických zkušeností, ze zkušeností 

z modelingu, z nakoukaných póz atd., dostalo se mi mnohem více odpovědí. 

2.1.3 Skupina 3 – ZUŠ – 10.3.2016 – 6 žáků ve věku 11–14 let 

Přestože s první skupinou ze ZUŠ práce neprobíhala tak, jak jsem si představovala, 

nenechala jsem se úplně odradit a na sérii začala pracovat se čtvrteční skupinou, ve které je 

více žáků, kteří se znají lépe a většina z nich projevuje o fotografování větší zájem.  

Nechala jsem první úkol na jaro, abychom mohli využít denního světla a areálu školy, 

protože jsem si díky přechozí zkušenosti uvědomovala, že třída není pro focení vhodná a 

chodby ve škole jsou úzké a temné.  

 DISKUZE 

Budeme se dneska věnovat slibovanému focení. Vašim úkolem bude stát se postupně 

fotografem i modelem. Budete fotit skupinový portrét. Co je skupinový portrét?  

To je fotka, na který je víc lidí. 

Třeba třída nebo rodina. 

Zkoušeli jste už někdy fotit skupinu? 

No, fotíme se s kamarádkama. 

Ve škole 

Na tancování 

Jak vypadá taková fotka z tancování? 

No, chodím na street dance a vždycky na soutěži nebo na soustředění děláme fotku. Máme 

taneční oblečení, nějak se postavíme. 

Je ta fotka stejná jako třeba třídní fotka ze školy? 
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Ne, na streetu víc blbneme, je to akčnější. 

A jak vypadají ty školní fotky? 

Hrozně! 

Jak se tvářim vždycky. 

Nebo se někdo s někým baví. 

A nikdy nejsme všichni. 

Proč myslíte, že jsou ty fotky takové? Šlo by to udělat jinak? A.? 

Protože vždycky stojíme nebo sedíme stejně. Vždycky na lavičce. Chtělo by to změnu. 

Jo, něco živějšího. 

Zkusili jste to fotografovi nebo učitelce někdy navrhnout? 

Ne. 

Tak to příště zkuste. Každopádně teď budete mít příležitost si vyzkoušet, jak těžké to takový 

fotograf má. Zkusíte si každá, jak fotit, tak pózovat. Uděláte nejdřív dvě skupiny, každá 

skupina si vezme foťák a vašim úkolem bude, abyste vytvořily nejdříve fotografie dvojic, pak 

budeme skupinu zvětšovat. V obou skupinách jsou A., tak ty třeba začnou jako fotografky, 

postupně se vystřídáte, každá budete fotit i budete na fotkách. Foťáky jsou tady, když 

budete potřebovat pomoc s nastavením, tak si řekněte. 

Takže máme fotit dvojice? 

Ano nejdřív budete fotit dvojice, pak budeme skupinu zvětšovat. 

 

Přesouvám se ven, kde se skupiny rozbíhají po pozemku školy. Nejdřív vzniká hodně 

individuálních portrétů u obou trojic. V první trojici je A1., L. a T. 

L a T jsou dobré kamarádky, takže se rychle osmělují. Stojím bokem, protože jakmile se 

přiblížím, tak znejistí. Ve druhé trojici, kde je A2., E. a J. hned vytáhly rtěnku a pustily se do 
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módního focení. Kroutí se do naučených póz jako vystřižených z časopisu. A. a J. nemají 

před foťákem vůbec žádný ostych, tráví před objektivem nejvíc času. 

Když spojuji skupiny dohromady, druhá trojice je zrovna uprostřed kreativního focení 

portrétu s květy ve vlasech. Přidávají se, nejdřív vzniká pár dvojic, pak statická pětice a 

skupinové skákání. Focení končí fotografií všech. Foťák pokládají na parapet, nastavujeme 

samospoušť a probíhá několik pokusů, aby všichni byli v záběru a zaostření, což se úplně 

nedaří. Hodně se setmělo, takže se přesouváme zpět do třídy. 

REFLEKTIVNÍ DIALOG 

Jak vám to šlo? 

Docela dobře, ale nefungoval nám úplně ten foťák 

Jak se stmívalo, tak to bylo těžší. Neuměly jsme to úplně nastavit 

Co vás bavilo víc, fotit nebo pózovat? 

Fotit! 

Pózovat. 

V čem jsou výhody tím být fotografem? 

Můžeš říkat, co mají dělat 

Nemusíš stát před foťákem 

A nějaké nevýhody? 

Musíš držet foťák 

Nejsi na fotce 

Blbý je, když tě nechtěj poslouchat 

Dobře a jaké výhody má modelka? 

Že bude na fotce, má z toho památku 

Může se upravit, nalíčit 
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A nevýhody? 

Musí poslouchat fotografa 

Může ho pak třeba upravit tak, jak chce. 

Když se fotka nepovede, tak vypadá blbě 

Nemůže dělat, co chce 

To není úplně pravda, modelky mají naučené pózy, fotograf řekne třeba nějakou svou 

představu, modelka se dostane do pózy a při módním focení často střídá po každém kliknutí 

spouště pozici. Záleží to na typu focení a fotografovi samozřejmě. Modelky, které se tím živí, 

vědí, co mají dělat, fotograf jenom dotahuje. Když fotíte někoho, kdo na to není zvyklý, 

musíte mu říkat mnohem víc, co má dělat. Většinou si člověk stoupne před foťák a ztuhne. 

Stojí jako sloup, neví, co s rukama, co s nohama, jak se opřít, jak stát, i když do té doby 

normálně fungoval. A ta poznámka k upravování fotek byla taky zajímavá. Myslíš to 

v negativním smyslu?  

No, myslím to tak, že ty modelky pak daj do photoshopu a upraví jim kůži, vlasy, postavu… 

Myslíte, že poznáte, kdy byla fotka upravená? 

Někdy jo, ale je to dobře udělané. 

Tak se pak podíváme na nějaké ukázky. 

Ještě se zkuste zamyslet, když jste fotily ty skupiny, měly jste v hlavě nějakou předlohu? 

Ani ne 

Nechala jsem je spíš dělat, co chtěly 

Já si dost prohlížím módní časopisy a sociální sítě, takže vím, jak ty pózy vypadají 

Já chtěla napodobit taky jednu fotku z Instagramu. 
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Obr.  23 - fotografie žáků ZUŠ Obr.  24 - fotografie žáků ZUŠ 

Obr.  25 - fotografie žáků ZUŠ Obr.  26 - fotografie žáků ZUŠ 

Obr.  27 - fotografie žáků ZUŠ Obr.  28 - fotografie žáků ZUŠ 

Obr.  29 - fotografie žáků ZUŠ Obr.  30 - fotografie žáků ZUŠ 
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REFLEKTIVNÍ BILANCE 

Fotky z hodiny jsme pak prohlížely až další týden, dívky k nim byly poměrně kritické. Mezi 

fotkami bylo několik sérií, které dohromady vytvářely pohyblivý obraz, když se proklikávaly 

rychle za sebou. To nás inspirovalo k vytvoření několika krátkých animací. Takže přestože 

nebyly dívky úplně spokojené s individuálními fotkami, z animovaných portrétů byly 

nadšené. Škoda, že v té době Facebook ještě neumožňoval animované profilové obrázky, 

věřím, že by jich tam pár nových přibylo. 

Ve škole jsme měli k dispozici Zoner PhotoStudio, v něm jsme zkusili pár základních úprav, a 

animace pak dělali v Movie Makeru. Ukázala jsem žákům i možnosti práce s videem a 

animací ve Photoshopu, kde jsme pak vzniklá videa ořezali do požadovaných formátů. 

Fotografie byly často špatně umístěné do formátu, čeho si dívky všimly až když na to byly 

upozorněné, ale většinou se z toho nepoučily. Často chybí nohy, ale nahoře je moc místa. To 

je problém, který sleduji u většiny fotografů, kteří začínají fotit se zrcadlovkou. Příčinu vidím 

v tom, že nejsou zvyklí sledovat obraz skrz malý hledáček, jsou zvyklí ho vidět na velkém 

displeji, hledáčkem se soustředí jen ne jednu věc před sebou a vidět obraz jako celek se 

musejí učit delší dobu. Jak je patrno v dalším úkolu, když se fotograf soustředí na celou 

kompozici, umisťuje focený objekt do formátu mnohem lépe. 
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2.2 Druhý úkol – využití internetu ve výtvarné výchově 

Internet a sociální sítě 

ZUŠ 

Věková skupina: 10–15 let 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Typ práce: individuální 

Technika: vyhledávání a sdílení obrazového materiálu 

Vybavení: počítač s připojením k internetu 

 

Rozložení vyučovacího bloku: 

15 minut  seznámení s úkolem, diskuze o sociálních sítích a využívání 
internetu 

10 minut ukázka sociální sítě Tumblr a její použití. 

35 minut individuální vyhledávání obrázků 

10 minut společná diskuze nad vybranými obrázky 

20 minut ukázka dalších sítí a vzdělávacích portálů 

Téma hodiny: internet a sociální sítě 

Úkol: Společně vytvoříme kolekci vizuálních předloh, které budou východiskem další 

společné práci. Každý žák najde na internetu 2-3 obrázky, na kterých je skupina lidí. Své 

vybrané obrázky pak uloží na společnou zeď na Tumblr. Z vybraných snímků společně 

vybereme 3, které nám budou připadat nejzajímavější a budeme s nimi moct pracovat další 

hodiny. Ukáži žákům místa určená ke sdílení výtvarných prací a edukační stránky. 

Cíle hodiny: Žáci si rozšíří obzory počítačové gramotnosti v oblastech spojených s výtvarnou 

tvorbou. Žáci budou seznámeni se sociálními sítěmi, které jsou určené ke sdílení umělecké 
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tvorby, místa, kde si mohou prohlížet práce ostatních a místa, která jsou určená ke 

vzdělávání v umělecké oblasti. 

Výstupy RVP: využívá základní techniky vizuálně obrazného sdělení, prostorových činností 

včetně objektové a akční tvorby s využitím klasických i moderních technologií 

Motivace: Slovní motivace k individuálnímu hledání. Ukázka dalších zdrojů a konkrétních 

možností prezentace výtvarných prací. 

2.2.1 Skupina 3 – ZUŠ – 7.4.2016 

Na začátku hodiny jsme se začali bavit o sociálních sítích a internetu. Na otázku, co je 

sociální síť, jsem dostala odpovědi: „Síť, kde jsou všichni lidé. Facebook.“  

Co umožňují sociální sítě? „Komunikaci, volání, posílat fotky“ 

Jakou znáte sociální síť? „Facebook, Instagram, Twitter, Viber, Snapchat“ 

Je Viber sociální síť? „Já si myslím, že úplně ne. Je to spíš jako Skype, na chatování.“ 

Takže jaký je rozdíl mezi Viberem a třeba Facebookem? „No, na Facebooku dáváš fotky, 

statusy a tak, na Viberu jen chatuješ nebo voláš.“ 

Super, jak byste popsali sociální síť, podle toho, co teď A. řekla? „Je to místo, kde dáváš 

obrázky a statusy, které vidí ostatní. Neposíláš to jednomu konkrétnímu člověku, ale víc 

jakoby všem.“ 

Viber a Skype, stejně jako Messenger jsou tedy spíš nástroje k individuální, soukromé 

komunikaci. I když do konverzace přidáte více lidí, vás rozhovor je soukromý. Oproti tomu 

Facebook, Instagram a Twitter slouží k tomu, abyste sdíleli své příspěvky se skupinou lidí a 

zároveň vy čtete obsah od všech ostatních lidí, které sledujete. 

Znáte Pinterest? „Už jsem to slyšela, ale neznám. Ne“ 
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Nepřekvapilo mě, že většina žáků používá Instagram a Snapchat, Facebook je o něco méně 

populární, znají ho, někteří mají i svůj účet, ale moc ho nepoužívají. Sítě jako Google+ 

nepoužívají a nevědí, jak fungují, přestože mnoho z nich má email na Google. Překvapilo mě, 

že ještě někteří slyšeli o Myspace. České sociální sítě neznají, slyšeli o Spolužácích, ale sami 

tam třídy nemají. Lide.cz nikdy neslyšeli a princip klasických chatovacích místností je 

pobavil, ale vůbec nechápali, co by tam dělali a proč bývaly tak populární. Všichni znají 

pojem blog. Nějaký blog už navštívili, často kvůli povinné četbě do školy, někdo hledal 

recepty, někdo kvůli módě. Nikdo se nepřiznal, že by měl svůj vlastní blog.  

 Většina fotí výhradně telefonem, někteří mají i foťák, ale telefon je pro ně příhodnější. 

Používají různé aplikace k úpravě fotek. Nejčastěji fotí přírodu, selfie, přátele a jídlo, své 

profily mají soukromé a většinou je sledují rodiče.  

Zajímalo mě, jestli používají sociální sítě k tomu, aby se něco dozvěděli, aby získali 

informace. Přestože sociální sítě nejsou primárně určené k vyhledávání informací, často na 

nich hledají recepty a baví se s kamarády a spolužáky – od nich získávají informace o škole, 

když chybí, napíší jim na messengeru a podobně. 

Všichni nějakou sociální síť používáte a sdílíte na ní své fotografie, obrázky i cizí obsah – 

videa, recepty. Zaměříme se na obrázky. Chtěla bych, abyste mi dnes ukázali, jak obrázky na 

internetu vyhledáváte. Znáte někdo Tumblr?  

Už jsem to viděla, ale nepochopila jsem to. To je něco jako Instagram, ne? 

Tomu rozumím, je to na první pohled trochu nepřehledné. Jak si se tam dostala, co tě tam 

přivedlo? 

Hmmm. Myslím, že jsem tam našla fotky z nějakého filmu. 

Co to je? 

Tumblr slouží jako mikro blog, to znamená, že na něm najdete spoustu krátkých příspěvků 

všeho druhu. Každý uživatel má svůj účet, svou zeď (nástěnku), na kterou připevňuje 

příspěvky, díky tomu, že je to ale síť, můžete obsah jednoduše vyhledávat napříč všemi 

nástěnkami. Na rozdíl od ostatních sociálních sítí, nemůžete přímo komentovat pod 
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jednotlivými příspěvky, ten komentář vytvoříte tím, že obsah druhého uživatele nasdílíte u 

sebe a tam k tomu napíšete svou myšlenku. Tumblr umožňuje uživatelům odesílat dotazy 

na ostatní blogy, pod svým jménem i anonymně, také nabízí funkci „fan mail“, která 

umožňuje uživatelům posílat zprávy na blogy, které sledují. 

Vytvořila jsem jeden účet, kam se můžeme všichni přihlásit a s kterým budeme pracovat. 

Ukážu vám na konci hodiny, jak se můžete zaregistrovat sami. Tady vidíte naši zeď, nahoře 

si vyberete, jaký typ obsahu chcete vložit, když budeme chtít nahrát obrázek, můžeme to 

udělat rovnou, aniž bychom ho stahovali do počítače, nebo si můžete obrázky uložit a pak je 

nahrát najednou. Je to srozumitelné? 

A jaké obrázky tam budeme nahrávat? 

Navážeme na naši hodinu, kde jsme fotili skupinový portrét. Tehdy jsem nechtěla, abyste si 

hledali inspiraci na internetu, chtěla jsem, abyste pracovali bez předlohy v ruce. Teď máte 

prostor pro to, abyste na internetu vyhledali skupinové fotky, které jsou zajímavé, které se 

vám líbí a které bychom mohli využít jako předlohy pro další práci. 

Můžeme hledat kdekoli? 

Ano. Hledejte, kde jste zvyklí, ale napište si, kde hledáte, co zadáváte do vyhledávače a 

odkud pak skutečné předlohy berete – ke každé fotce, kterou dáme na Tumblr, napíšeme, 

odkud jsme ji vzali. Jestli je to jasné, tak se dejte do hledání, u počítačů se prostřídejte, 

ptejte se. 

A můžu použít fotku z Instagramu? 

Samozřejmě. Ale to budeme muset udělat přes telefon, abys ty fotky mohla stáhnout a 

potom vložit na Tumblr. Z Instagramu není možné jednoduše fotky stahovat, určitě jste si 

všimli, že pomocí jiné aplikace je můžete sdílet se jménem původního autora, k uložení 

fotografie potřebujete taky další aplikaci. Já používám QuickSave, když si chci něco uložit na 
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později.14 Tady klikneš na ty tři tečky, zvoláš kopírovat odkaz, jdeš do QuickSave a tam už se 

obrázek zobrazí, když ho budeš chtít stáhnout, klikneš na symbol šipky. 

Myslíte si, že fotky, které vidíte na internetu nebo v časopisech takhle vypadaly, když je 

fotograf vyfotil? 

Většinou ne. Všechno se upravuje. 

A upravujete svoje fotky vy, když je dáváte na Instagram třeba? 

Já docela často. Buď dám na fotku nějaký filtr přímo na Instagramu nebo mám i další 

aplikace v telefonu. 

Proč fotky upravujete? 

Většinou z telefonu nevypadají tak dobře, jak bych chtěla. 

Nebo chci udělat něco vtipnýho, něco tam dokreslit nebo dopsat. 

REFLEKTIVNÍ BILANCE 

Všichni postupně vyhledali a uložili skupinové portréty. Všichni k vyhledávání použili Google 

obrázky, část žáků hledala na Instagramu, jedna žákyně na Facebooku, jedna na Pinterestu 

a na konkrétním módním blogu, nakonec zkusili vyhledávání i na Tumblru. Všichni kromě 

jednoho vyhledávali výhradně v češtině. Jedna žákyně vyhledávala v angličtině a nedržela se 

pouze termínu „Skupinový portrét“, hledala pod názvy módních značek, protože módu 

sleduje a ví, že nové kolekce většinou bývají prezentované nejen individuálně, ale i společně. 

Sešla se zajímavá kolekce obrázků. Většinou se jedná o fotografie. Jediné malby, které 

v kolekci, jsou byly žáky nalezeny na Tumblru. Kolekce obsahuje snímky všeho druhu, od 

rodinných fotografií, přes hudební skupiny, fotky herců z červeného koberce, módní 

fotografie, selfie, i pár zmíněných obrazů. 

                                                        

14 V té době nebyla v aplikaci Instagram možnost uložení příspěvku na později, tato možnost přišla až na 
konci roku 2016 (Instagram now lets you SAVE posts to look at later, b.r.) 
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Z kolekce jsme pak začali vybírat nejzajímavější kusy. Rodiny, selfie a celebrity z výběru 

hned vyloučili, nad ostatními se hlasovalo. Byly vybrány tři fotografie, kterými se děvčata 

rozhodla inspirovat v další práci. 

Měli jsme nedostatek počítačů, oproti gymnáziu nebo základní škole, v ZUŠ není obvykle 

počítačová učebna, tak se žáci museli u dostupných počítačů prostřídat. Další hodinu jsem 

žáky seznámila se stránkou DeviantArt, ukázala jsem jim, jakým způsobem jsou na ní 

mohou vyhledávat a prohlížet díla ostatních, i jak si založit vlastní účet a vkládat vlastní díla. 

Nevím, jestli si někdo z nich účet založil, ale z obsahu byli nadšení. Pokládám za přínosné 

sdílení své práce a získávání názorů na ni.  

Představila několik zajímavých Youtube kanálů TEDx nejen v češtině, Národní galerie 

v Praze, The Art of Photography, B & H, Adorama. Ukázala jsem jim vzdělávací portál 

CreativeLive, který poskytuje vzdělání v oblasti fotografie, řemesel, hudby a podnikání a 

seznámila s MOOC kurzy. Netvrdím, že po tomto krátkém vhledu do online vzdělávání se 

ze žáků stali jedinci dychtící po sebevzdělávání, ale věřím tomu, že pokud někdy v budoucnu 

narazí na něco podobného, budou k tomu mít větší důvěru a nebudou se bát to zkusit.  

Když jsem já před lety poprvé narazila na CreativeLive, nevěřila jsem tomu, že je to zadarmo. 

Říkala jsem si, že přece takovéto kurzy nemohou dát volně ke zhlédnutí, hledala jsem v tom 

háček. Z jednoduchého důvodu, neznala jsem to. Nikdy před tím jsem o něčem takovém 

neslyšela. Viděla jsem leda nějaká poměrně amatérky vypadající videa na YouTube. Velkou 

překážkou by mohlo být to, že většina zdrojů, které jsem žákům ukázala je v angličtině. Oni 

mají ale výhodu, že jsou v angličtině mnohem dál, než jsem v jejich věku byla například já. 

V ČR bohužel tolik zdrojů zatím není, ale i tady jsou na vzestupu. Dnes bych měla k dispozici 

mnohem více zajímavých ukázek, které před dvěma lety dostupné nebyly.  

Lehce jsem se dotkla i tématu upravování fotografií, budu se mu ale více věnovat v pozdější 

práci. 
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2.3 Třetí úkol – Inspirovaná skupinová fotografie 

ZUŠ 

Věková skupina: 10–15 let 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Typ práce: skupinová 

Technika: fotografování 

Vybavení: fotoaparát, rekvizity, případně stativ  

 

Rozložení vyučovacího bloku: 

10 minut  upřesnění zadání úkolu, motivace, vybrání vhodného místa 

10 minut přesun na vhodné místo 

45 minut focení jednotlivých fotografií s případnými dalšími přesuny 

20 minut návrat a reflektivní dialog 

Téma hodiny: skupinová fotografie podle vybraných předloh 

Úkol: V předchozí hodině jsme vybrali 3 předlohy, které nám budou sloužit převážně jako 

kompoziční vzor k našim vlastním fotografiím. Nejdřív vybereme vhodnou lokaci. Pak 

vytvoříme sérii snímků, při nichž se opět jednotliví žáci vystřídají v roli fotografa i 

fotografovaného. 

Cíle hodiny: Žáci se zaměří na práci s kompozicí. Budou vědomě zacházet s inspirační 

předlohou. Budou rozvíjet komunikační schopnosti – fotografovaný nevidí to, co fotograf. Je 

snazší práce s předlohou nebo bez ní? 

Výstupy RVP: vnímá smyslové podněty a vědomě je převádí do vizuální formy 

prostřednictvím výtvarného jazyka, inspiruje se fantazií nebo realitou, komponuje tvarové, 

barevné a prostorové vztahy, proměňuje běžné v nezvyklé 
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Motivace: Základem motivace k danému úkolu jsou obrazové předlohy, které si sami žáci 

zvolili. Slovní motivace ji doprovází. 

2.3.1 Skupina 3 – ZUŠ – 26.5.2016 

Máme vybrané 3 fotografie, se kterými budeme pracovat. Vystřídáte se opět v rolích 

fotografa i fotografovaného, tentokrát se ale asi nebudete tolik prostřídávat. Našim cílem 

není, abychom udělali fotky identické s těmi, které jsme vybrali, ale abychom vycházeli 

z kompozice – z uspořádání hlavních prvků předloh. Z výsledných fotek by tedy mělo být 

patrné, která fotka Vám byla předlohou. Fotograf ví, co chce vyfotit, ale fotografovaný se 

nevidí, tak ho musí navigovat.  

Co dokážete říct o té první? Jak ji popíšete, co vás na ní zaujalo? 

Je focená ze shora. 

Jsou tam čtyři holky, který ležej na trávě a maj sluneční brýle.  

Není moc poznat kdo to je, to se mi líbí. 

Neusmívaj se. 

Taky jsme zkoušely fotit předtím shora, ale tady je víc lidí. 

Víte, kde ji budeme fotit? Jak to uděláme? 

No, ten kdo bude fotit, musí být výš než ty ostatní. 

Možná vzadu u ráčkovky. 

Která fotka je druhá? 

Ta barevná, jak jsou zezadu. A rukama dělají nápis. 

To nás vůbec nenapadlo se fotit zezadu.  

Nic zvláštního na to nebudeme potřebovat, prostě to, co máme na sobě. 

A máte vyhlédnuté nějaké místo? 
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Tady v okolí žádný takový výhled není. 

Chtělo by to ale, aby tam nebyly moc domy.  

A třetí fotka? 

To je ta s nohama baletek. 

Co se vám na ní líbí? 

Že na ně není vidět! 

Přinesli jste noviny? 

Ne. Ale boty máme. 

A jak to uděláte? 

Já mám takový nápad. Co se schovat za nějakou kytku nebo něco, co najdeme venku? 

To už sice nebude moc čtení novin, ale to vlastně nevadí. Budete tomu pak muset vymyslet 

nějaký název. Poberte si tedy všechno, co budete potřebovat – brýle, boty, … a půjdeme 

ven. 

 

Najít ideální místo na focení první fotky (Obr.  31) nebylo jednoduché. Potřebovali jsme fotit 

ze shora, aby fotograf nebyl vidět a zároveň se tam vešla všechna děvčata, a ještě aby ležela 

na trávě. Naše škola je uprostřed sídliště, nějaká zeleň v okolí je, ale chodí se tam venčit psi. 

Nakonec jsme našli strom, na který bylo možné zčásti vylézt, aby se fotograf dostal nad 

modelky.  

„To slunce je ostré. Je to nepříjemný i když mám brýle.“ 

„Musíte blíž k sobě. Jste hrozně daleko“ 

„Protože neležíte na střídačku, jedna tak a druhá na druhou stranu, takhle nemůžete mít 

hlavy vedle sebe.“ 

„Jak máme mít ruce?“ 
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„Klidně podél těla. Jedna tam měla ruku před očima, že si stíní před sluncem.“ 

„A teď chvíli vážně. Nesmějte se“ 

 

Druhá fotka (Obr.  33) byla snazší. Výhled jsme neměli, tak jsme vybrali alespoň nejvíce 

přírodní pozadí. Při řazení skupiny přemýšleli nad tím, kde má kdo stát. Doprostřed dali 

nejvyšší, od ní pak vytvořili trojúhelník. Což je velký posun oproti fotografiím bez předlohy, 

ačkoli na fotografii, která sloužila jako předloha jsou všechny skoro stejně vysoké. Díky 

předloze je skupina semknutější. 

„Je nás ale víc než bylo tam na té fotce. Jak máme udělat ten nápis?“ 

„tak uděláme o nějaké srdíčko víc“ 

„nebo bychom mohly napsat něco jinýho“ 

„hmm a co?“ 

„nevim. Tak pojďte zkusit ta srdíčka a uvidíme“ 

Obr.  32 - předloha pro první fotografii - Pink 
Trotters 

Obr.  31 - Fotografie žáků 
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Na jiném slově se nakonec nedohodli, protože i tato písmena byla docela nečitelná a jiná 

nešla udělat jen jednou rukou nebo byla moc dlouhá. 

Ke třetí fotce (Obr.  35) jsme potřebovali nejen něco na zakrytí obličejů, ale také lavičku. 

Nemohli jsme najít lavičku, která by stále samostatně a nebylo kolem ní rušivé pozadí. 

Děvčata si skutečně našla listy, za které se schovala, ale samostatní lavička v okolí nebyla. 

„musíte si dát nohu přes nohu“ 

„a jděte blíž k sobě“ 

„všechny nohy na stejnou stranu“ 

Obr.  35 - Fotografie žáků 

Obr.  34 - Předloha 2 - Mariel Hannah 
Photography 

Obr.  33 - Fotografie žáků 

Obr.  36 - Třetí předloha – Hannah Jo Lampman 
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REFLEKTIVNÍ DIALOG 

Když se teď podíváte na fotky, co jste nafotili, jste spokojení s výsledkem? 

Ta první dopadla fajn 

Jo, ta je dobrá. I když to nebylo vůbec příjemný. 

Já jsem nemohla vůbec otevřít oči, jak to slunce svítilo a neměla jsem sluneční brýle. 

A ty ostatní, co byste udělali jinak u druhé fotky? 

Tam bylo blbé hlavně to pozadí. Dívaly jsme se na strom a to nedává smysl. 

Jo, měly jsme najít jiné místo. 

A možná dát o jednoho člověka míň nebo víc, na začátku je jedno srdíčko, na konci dvě a to 

není ono.  

Nebo měly na konci dělat jedno srdíčko dohromady! 

Vymysleli jste název té třetí fotce? 

Ve stínu pod listy! 

Čtení z listů! 

Super, a co byste udělali jinak nebo co se vám líbí? 

Holky sedí furt strašně daleko od sebe.  

A nemají nohy úplně stejně, to by bylo lepší. 

Listy se mi líbí, ale možná by to chtělo sladit oblečení. 

A když se na tu původní fotku podíváte pozorně, v čem je její vtip? 

… 

Že tam nejsou těla a hlavy? 

To jsi hodně blízko, ale je tam ještě něco, co jste úplně vynechali. 

Ty nohy! 
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Nojo, jsou tam čtyři, ale vypadá to, že sou jenom tři kvůli těm novinám. 

Je to tak. Úplně pečlivě jste si to neprohlédli. Je to takový vtipný detail. Nechtěli jsme udělat 

identické fotky, ale nějaké nohy navíc odněkud mohly lézt. Když fotky porovnáte s těmi, co 

jste fotili minule. Jak se vám lépe pracovalo? Když jste si fotili čistě podle sebe nebo, když 

jste měli nějakou předlohu? 

Tady se mi líbí víc ty fotky, ale když jsme si dělali, co jsme chtěli, byla to větší zábava.  

Když vím, co z toho má být, je to lehčí pro ty, kdo jsou focení, protože ví, kam mají dát ruku a 

tak. Když fotim, tak to musím ale hodně hlídat, když mám předlohu. Když jsme jen tak fotili, 

tolik jsem to nehlídala. 

Pro mě bylo snazší, když jsem měla předlohu, protože jsem věděla, co z toho má vyjít a bylo 

snazší říct, že tady je moc místa, támhle tu ruku dej tam.  

Je trochu škoda, že holky podcenily přípravu s novinami, nakonec to vypadá, že se vám do 

té poslední fotky ani moc nechtělo, mohla vyjít ještě lépe. S tou první jste si poradili skvěle. 

Měli to těžké všichni. Holky, které ležely, neměly úplně ideální místa a slunce bylo 

nepříjemně ostré. Ti, co fotili zase museli balancovat na stromě a úplně neviděli, co fotí, 

protože nemáme výklopný display na foťáku. Jsem ráda, že se zapojiti i ti, kteří zrovna 

nefotili. Až potkáme nějaký lepší výhled, musíme přefotit tu druhou fotku. Kdyby totiž pozadí 

bylo od vás dál, bylo by rozostřenější, takže i ta písmena by byla čitelnější. 

Když se podíváte takhle vedle sebe na ty fotky. Vidíte mezi nimi nějakou spojitost? 

Jsme na nich my. 

Není na nás moc vidět – někdo cizí nepozná, že jsme to my. 

Proč jste vybraly předlohy, na kterých nejsou obličeje? 

Já jsem si to neuvědomovala, dokud jste to neřekli. 

Ale na té první nám do obličeje vidět je. 

Se slunečními brýlemi ale toho člověka tak nepoznáš. Jediný, koho bys mohla poznat, je A., 

ta má ale zase otočený obličej. 
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REFLEKTIVNÍ BILANCE 

Do výběru předloh jsem nezasahovala, když se na ně zpětně dívám a porovnám je s fotkami 

z prvního úkolu, vidím mezi nimi hned několik podobností.  

Očividná je fotografie focená shora. Jedna skupina v prvním úkolu fotila také ležící dívky 

v trávě – samotnou mě tento úhel pohledu fascinuje a často se k němu ve své volné tvorba 

vracím. Druhým prvkem jsou symboly tvořené rukama – jako by samotná fotka byla málo 

popisná, je třeba přidat symboly a slova. 

 Proti tomu radikální rozdíl je v tom, že na 95 % procentech fotografií, které dívky fotily 

samostatně, se dívají na fotografa nebo jim je vidět do tváře. Na fotografií podle předloh jim 

není vidět do tváře nebo mají sluneční brýle. Chtěly zůstat anonymní nebo je na fotkách 

přitáhlo právě to, že jsou jiné než ty, které dělali sami? Nebyla to vědomá volba 

Jak již bylo řečeno, první fotografie byla nejobtížnější. Řekla bych ale, že její focení si žáci 

užili nejvíc a s výsledkem byli nejvíce spokojení. Zkusili fotit z jiného úhlu pohledu i vyřešili 

problém, jak udělat, aby se jim do záběru vešlo vše, co potřebují. Zároveň se zapojili i ti, kteří 

zrovna nebyli focení ani nebyli fotografy. Radili modelkám i fotografovi. 

Druhá fotografie mě mile překvapila. Dívky, které ji tvoří, nepatří mezi ty úplně nejlepší 

kamarádky, proto mě překvapilo, že se objaly a stály blízko u sebe (něco, čeho nebyla první 

skupina při prvním úkolu vůbec schopná). Čím to je? Mají méně ostychu, když jsou vyzvány 

něco napodobit? Vyzkoušely i variantu, kde stály obličejem k fotografovi, a na této verzi se 

nikdo neobjímá, najednou mají všechny ruce ve vzduchu nebo rozpačitě neví, co s nimi. 

Jak je možné, že najednou začali víc komponovat obraz? Na předloze výrazná kompozice 

není – všechny dívky stojí v jedné linii a jsou skoro stejně vysoké. Myslím si, že když 

zpomalili a víc se zaměřili na to, co chtějí vlastně vyfotit, automaticky se kompozicí zabývali 

víc, než když fotili rychle v prvním úkolu.  

Řekla bych, že je to výsledek toho, že jsou zvyklí se fotit s kamarády, nacvakat na telefon 

desítky fotek a pak nějakou vybrat. Fotky nic nestojí. Digitální fotografie je nenutí k rozvaze, 

jakou máme s fotografií filmovou. Zajímavý pokus by byl, pokud by dostali do ruky 
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fotoaparát na film a s tím i omezení množství snímků. Přemýšleli by víc nad tím, co fotí a jak 

kdo stojí? 

Poslední fotka v sérii je slabší. Dívky podcenily přípravu a fotograf nebyl dost vytrvalý, aby je 

dostal blíž k sobě a vyplnil prostor mezi nimi. Vyzkoušeli si ale i focení přímo v černobílé – 

zjistili, že většina fotoaparátů tuto možnost má a že některé umožňují i návrat k barevné 

fotografii z té černobílé po importování fotografií do PC. 

Cílem bylo, aby žáci vědomě pracovali s kompozicí vybrané předlohy. Výsledkem je, že 

fotografie jsou nejen zajímavěji komponované, ale i lépe umístěné do formátu. Zatímco při 

samostatné tvorbě mají kolem postav hodně místa volného nebo mají uříznuté nohy (zvlášť 

u fotografií větších skupin), v tomto úkolu, kde pracovali s předlohou, vyplňují celý formát. 

2.4 Čtvrtý úkol – vytvoříme jinou „třídní fotku“? 

ZUŠ 

Věková skupina: 10–15 let 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Typ práce: skupinová 

Technika: fotografování 

Vybavení: fotoaparát, rekvizity, případně stativ  

 

Rozložení vyučovacího bloku: 

10 minut  zadání úkolu a motivace 

10 minut přesun na vhodné místo 

45 minut samotné focení 

20 minut návrat a reflektivní dialog 
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Téma hodiny: skupinová fotografie s aplikací poznatků předchozích úkolů 

Úkol: V tuto chvíli již žáci viděli velké množství skupinových portrétů, fotografií i obrazů, 

dostali za úkol pozorněji sledovat fotografie, se kterými se setkávají. Vyzkoušeli si focení a 

řízení skupiny a každý si našel, co mu vyhovuje víc. Poslední fáze této fotografické řady by 

měla být ověřením toho, jestli vědomá práce podle předlohy pomůže žákům v pozdější, 

samostatné tvorbě. Žáci vytvoří sérii skupinových portrétů, ve kterých se zaměří na 

kompozici a umístění skupiny do formátu, ale nebudou pracovat s jednou konkrétní 

předlohou. 

Cíle hodiny: Žáci zjistí, jestli měly předchozí úkoly vliv na to, jak budou k tématu přistupovat 

nyní. Porovnají, jak se změnil přístup k danému tématu v těsném sledu za dialogy, které 

jsem kolem předchozích úkolů vedli. Budou teď žáci schopní lépe identifikovat vnější vlivy na 

svoji tvorbu? 

Výstupy RVP: samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, 

respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na 

utváření pravidel týmové spolupráce; vnímá smyslové podněty a vědomě je převádí do 

vizuální formy prostřednictvím výtvarného jazyka, inspiruje se fantazií nebo realitou, 

komponuje tvarové, barevné a prostorové vztahy, proměňuje běžné v nezvyklé 

Motivace: Vycházíme z prohlédnutí fotografií z prvního úkolu a jejich porovnání 

s fotografiemi z úkolu posledního.  

2.5 Manipulovaný obraz 

ZUŠ 

Věková skupina: 10–15 let 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Typ práce: skupinová 

Forma: vedená diskuze  
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Vybavení: obrazové předlohy, projektor 

Téma hodiny: manipulace fotografického obrazu a sociální sítě 

Cíle hodiny: Ukázat žákům různé fotografie, které byly upraveny během postprodukce, 

zhodnotit důvody těchto úprav. Na ukázkách žáky učit obezřetnosti vůči fotografickému 

obrazu.   

Výstupy RVP: samostatně řeší výtvarné problémy, experimentuje, argumentuje, diskutuje, 

respektuje různá hlediska, umí se poučit, obhájí nebo změní vlastní postup, podílí se na 

utváření pravidel týmové spolupráce 

Motivace: Rozhovor doprovázený obrazovými předlohami 

 

Výuka je založená primárně na obrazových předlohách, které byly použity v dotazníku 

prezentovaném na začátku této práce. 

 

Průběh diskuze 

Dnešní hodina by měla být o přemýšlení nad fotografiemi, možnostmi jejich úprav a důvodů 

k těmto úpravám. Trochu už jsme o tom mluvili, ale dnes budeme pracovat s konkrétními 

příklady. Co podle vás znamená upravená fotka? 

Změněná postava modelky 

Vyhlazené vrásky 

Upravené barvy 

Poznáte upravenou fotku? 

To záleží. Myslim, že všechny fotky jsou upravené. Ale jako jestli měla modelka modré nebo 

zelené oči, to se poznává dost blbě. 

Proč myslíš, že by někdo měnil modelce barvu očí? 

Asi se mu to líbí 
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Nebo se to víc hodí k tomu, co má na sobě 

Je to nutné? Udělali byste to? 

Tak třeba když fotí nějakou reklamu, tak potřebuje určitou barvu, ale nesehnal modelku 

s takovou barvou.  

Asi mi to nevadí tolik jako když je dělaj hubenější 

 

S tím souhlasím. V případě očí se tedy asi shodneme, že jde o úpravu, která není nutná, ale 

že může jít třeba o plnění zadání nebo umělecký záměr. Ukáži vám první fotku. Nejdřív se na 

ni pozorně podívejte a pak mi řekněte, co si o ní myslíte (Obr.  38). 

Je krásná 

Hodně pihatá 

A fotka, byla upravená? 

Určitě nějak zvýrazněná 

Takhle vypadala původní fotka bez úprav (Obr.  37). 

To je někdo úplně jiný 

Kdyby byla z jinýho úhlu, neřekla bych, že je to stejný člověk 

Obr.  37 - Lindsay Adler Obr.  38 - Lindsay Adler 
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První fotka vám nepřišla moc upravená, co na ni říkáte teď? 

Je hodně upravená. Ty pihy nebyly skoro vidět, obočí, vlasy 

Oči! Je jakoby domalovaná 

Proč si myslíte, že tady došlo k takové úpravě? 

Chtěl jí udělat výraznější? 

I ta barva je jiná. Na původní fotce je přirozenější. 

Prozradím vám, že autorem fotografie je fotografka, která se zaměřuje na módní fotografii. 

Když jste viděli jen upravenou, přišla vám krásná, když je vidíte vedle sebe, vidíte, že to není 

úplně ona. Myslíte, že v módní fotografii jde o to, aby modelky vypadaly přirozeně? 

Tak ona nevypadá nepřirozeně, ale není to nakonec ona. Je hezká, ale na té upravené fotce 

je dokonalá. 

Ale ta barvy pleti je divná, je dozelena. 

Tak se zkuste pro sebe zamyslet nad tím, jestli jste se někdy srovnávali s tím, co vidíte na 

fotkách. Dokonalá pleť, dokonalé vlasy, dokonalá postava. A pak si představte, jak ta dívka 

z časopisu asi vypadá bez make-upu, neučesaná a v teplákách. Uvědomte si i to, že ve 

filmech a seriálech jsou všichni nalíčení – všimněte si příště, že všechny herečky se budí 

učesané, namalované, bez pupínků. A hlavně se nestresujte tím, že vy musíte nejdřív 

navštívit koupelnu, to je totiž normální.   

Další ukázka je z úplně jiného soudku.  

Tak tady to snad vidí každý, ne? 

Co máš na mysli? 

No, ty klacky by jí neunesly, nemohla by na nich takhle chodit 

A ta krajina není opravdová. 

Skvěle. Jaký byl asi záměr autorky této fotky? 

Je to jako nějaký sen 
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Asi chtěla udělat nějakou svojí představu.  

Je to tak. Jedná se o dílo Brooke Shaden, která se zaměřuje hlavně na autoportrét a 

výtvarnou fotografii. Plus většina jejích fotek je docela ponurá. Používá manipulaci k tomu, 

aby dosáhla nějakého svého výtvarného cíle. Spojuje několik fotografií dohromady a vytváří 

něco jedinečného. Úpravou se ale nesnaží o to nás nějak oklamat. Jak jsem říkala, o své 

tvorbě hovoří jako o „Fine Art photography“.  

Ukážeš nám ještě něco? Jak to dělá? 

…. (ukázka další práce Brooke, včetně video ukázek procesu focení i úpravy fotografií) 

Když se vrátíme k původním ukázkám. Na té další je skupinový portrét. 

To je dobrý 

No, lepší než ty naše 

Všechny mají stejný výraz 

Je to jedna žena! Jen má různé šaty. 

Jedná se tedy o fotku upravenou nebo ji takhle fotografka vyfotila? 

Tak asi to je několik fotek, které spojila dohromady 

Napadá vás důvod, proč byste něco takového dělali? 

Třeba jako vtip – udělat si dvojníka 

Nebo kdyby někdo chyběl při focení, tak ho tam přidělat. 

Sue Bryce, která je autorkou této fotografie, se zabývá vzděláváním fotografů, na této 

fotografii a videu, které s tím souviselo, ukazuje fotografům, jak fotit velkou skupinu 

v malém prostoru – modelka byla vždy uprostřed na pozadí, v počítači pak vytvořila mnohem 

širší plátno, na které jednotlivé snímky naskládala. Mohla použít více modelek, řekla bych, že 

jedna zde byla použita hlavně proto, aby bylo jasné, že se jedná o složeninu. 

Co byste řekli na tuto? 

Tak tam jsou začerněné oči a přidaná krev 
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Asi aby Trump vypadal ještě hůř 

Ano, fotka je upravená, řekněme proto, aby ilustrovala nějakou myšlenku. Tady je úprava 

hodně patrná, ale jak už jsme si ukázali, nemusí tomu tak být vždy.  

Teď vám ukážu ukázku, kterou možná někdo znáte, pokud ji znáte, prosím zatím nic 

neříkejte a dejte prostor těm, kdo ukázku neznají.  

Asi bych ji normálně brala jako lehce upravenou, je taková domodra a tak. Teď ale nevím. 

No, je taková čistá na to, že je to v noci. 

Znáte ji někdo? 

Už sem to viděl. Je to ze dvou fotek, ty lidi byli jinde a pak je dali na to pozadí.  

Ano, tady na té ukázce Vám chci ukázat, že i hodně detailní fotografie mohou být 

manipulované. Tady k tomu vidíte originál. Max Asabin spojuje více fotografií v jednu, 

podobně jako Brooke, o které jsme mluvili. Na rozdíl od Brooke ale využívá i fotografií, jejichž 

není autorem, nebo dělá koláže na objednávku.  

Poslední fotka, kterou Vám ukážu je z úplně jiného soudku a patří sem zdánlivě jen okrajově. 

Předpokládám, že jste ji mnozí viděli (Obr.  39). 

To je z ňáký války, ne? Je snad upravená? 

Fotografie byla pořízená v roce 1972 fotografem Nickem Utem během války ve Vietnamu. 

Na fotce je devítiletá dívka, která utíká se svou rodinou z domova, který byl zasažen 

napalmovou bombou. Co vidíte na fotce? 

Obr.  40 - Napalm girl – Nick Ut – bez ořezu Obr.  39 - Napalm girl – Nick Ut 
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Holčičku, která utíká a další děti a vojáky za nimi a vzadu kouř. 

Je to hodně silná fotka, která vypovídá o hrůzách války. Fotografie získala Pulitzerovu cenu. 

Tato fotografie je ale oříznutá (Obr.  40). Není to nijak velká úprava, vlastně úplně 

nejzákladnější a normálně bychom jí nevěnovali pozornost. (Kontroverze - controversies, 

2011) Na té bez ořezu je další fotograf, který si zrovna navíjí film do foťáku. Fotografie 

rozvířila debaty o tom, jestli by neměl fotograf spíš pomoct rodině místo aby fotil. 

Fotografové rodině pomohli, dívka byla ošetřená a v současné době žije v Kanadě. (Cruzron, 

b.r.) Myslíte, že je velký rozdíl mezi oříznutou a neoříznutou? 

Ani ne. 

Proti tomu, co jsme viděli, ne. 

Taky si myslím, že není. Ta s ořezem je silnější, protože se soustředíme hlavně na dívku. 

Fotožurnalismus není snadný úkol. Na někoho by to ale mohlo působit jako snaha o 

manipulování s divákem. Fotograf chtěl zatajit, že tam byl, že jich tam bylo víc, ale jen 

přihlíželi. Což je sice absurdní, když tu fotografii zveřejnil, ale někdo to může brát jako 

podvod.  

Setkáte se dnes s mnoha záběry, které mohou být nahrané a někdy je těžké poznat, co je 

pravda a co lež. Zkuste nad tím ale přemýšlet. Až vám příště přijde obrázek, který bude 

někoho odsuzovat, bude se proti něčemu výrazně stavět nebo bude působit na vaše emoce, 

zastavte se a zkuste si o tom s někým promluvit nebo najít víc informací. Neříkám, abyste 

nevěřili nikomu nic, ale abyste si ověřili, odkud zpráva přišla. 

Chtěla jsem vám tuto fotku ukázat také proto, že záleží hodně na tom, v jakém kontextu 

jsou fotografie publikované. Určitě jste si všimli, že bývají v časopisech i televizi některé 

příspěvky označené jako ilustrační záběry, to znamená, že nejsou přímo z té situace, o které 

se píše nebo mluví, pouze ji dokreslují, aby si ji divák lépe představil.  

Napadá vás něco k tomu. Viděli jste nějaký obraz, který působil na vaše emoce? Nebo jste o 

něčem třeba zjistili, že to nebyla pravda?  

Na něco jsme se dívali ve škole, ale nevzpomenu si, co to bylo 
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Ve filmech je toho hodně. Efekty a tak. Všechno to vypadá opravdově a pak zjistim, že to 

bylo natočené na zeleném pozadí a ta ulice tam byla přidaná potom. 

Nebo jak bylo loni to s tim Jimem Carreym, jak si všichni mysleli, že přijel do Prahy na 

Českého lva, ale pak zjistili, že to byl jen jeho dvojník. 

To je skvělý příklad. To byl hodně propracovaný podvod.   

 

Reflektivní bilance 

S podobnými diskuzemi v hodině na ZUŠ mám problémy. Žáci na to nejsou zvyklí, chodí do 

hodiny přece malovat. Takže většinou u povídání kreslí nebo dokončují nějakou rozdělanou 

práci. Což není ideální situace. Přesto si myslím, že si z toho mohli něco vzít. Následující 

hodinu někteří přišli s tím, že viděli nějakou fotku nebo video a mohli jsme o tom mluvit.  

Opět se jedná o něco, co by se lépe dělalo ve třídě stejně starých žáků, protože ti mladší se 

tady často nedostanou ke slovu nebo se neodváží, i když si myslím, že máme ve třídě 

bezpečné prostředí. 

Pravděpodobně by bylo lepší si odpovědi a reakce nahrávat, protože si během diskuze 

nestíhám všechno zapisovat do detailu a pak musím svoje poznámky luštit. Vždy se ale 

obávám toho, že by se žáci ostýchali mluvit. 

Cíl úkolu jsme splnili, u některých ukázek jsme se zdrželi déle, některé jsme přešli rychleji. 

Žáci ale viděli vedle sebe různé příklady práce s obrazem a mohli přemýšlet nad tím, proč je 

úprav užíváno a jestli jsou potřeba.  

2.6 Závěr k didaktické části 

Sestavila jsem původně tři úkoly, které jsem měla v plánu sdílet na našem Tumblru, abych 

uzavřela kruh. Jak jsem již zmínila dříve, nemohla bych ale zveřejnit všechny fotografie, 

protože někteří rodiče nesouhlasili s jejich zveřejněním. To je problém, se kterým bych se 
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mohla potkat kdekoli. V tu chvíli jsem bohužel neviděla, že této řadě úkolů něco chybí, že 

není úplná.  

Při pohledu zpět na tuto práci jsem si ale uvědomila, že úkoly nejsou uzavřené, chybí 

závěrečný krok. To je tento čtvrtý, který zde prezentuji jen ve formě návrhu, protože se 

v současné době již s těmito žáky, ani s jinou větší skupinou žáků, pravidelně nepotkávám. 

První úkol má dát žákům prostor pro fotografické vyjádření a zároveň je postavit do situace, 

se kterou nejsou tolik sžití (ať je to role fotografa nebo fotografovaného – mnozí žáci běžně 

s fotoaparátem nezacházejí, fotí telefonem, a to z dokumentárního důvodu, někteří běžně 

nefotí ani lidi, ale jen jídlo a přírodu – jak vychází z mého dotazování).  

Dokud fotí jednoho nebo dva lidi, skutečně se hranic příliš nedrží. Děvčata napodobují pózy 

z časopisů a internetu (i když si to často neuvědomují) větší roli hrají ty, které jsou focené, 

než fotograf. Chlapci se spíš fotí při aktivitách, které běžně dělají (hrají si na telefonu) a úplně 

nevědí, co s rukama a nohama (to platí i o dívkách, které se moc neznají nebo nejsou dobré 

kamarádky). Jakmile ale přijde na řadu skupina, stane se ve většině případů to, co jsem 

předpokládala při sestavování úkolů. Seřadí se do dvou řad jako při školním focení. Některé 

skupiny (zvlášť na gymnáziu), vytvářely i fotografie dynamičtější, ale „školní fotka“ byla vždy 

základ. 

Během druhého úkolu mělo dojít k ověření toho, že skutečně existují i jiné než školní 

skupinové fotografie. Nemají školní fotky rádi, přesto se sami do stejných uspořádání 

umisťují. Chtěla bych tento stereotyp trochu nalomit. Používají sociální sítě, kolikrát je ale 

mohou použít při vyučování? Jde to, a to nejen u těch, které jsou primárně určené ke 

vzdělávání, ale i těch, které žáci běžně používají – Instagram, Facebook.  

Ve třetím úkolu jsme si vyzkoušeli, že je možné vytvořit portrét více lidí, aniž by seděli 

vyrovnaní ve dvou řadách na lavičkách. Je sice pravda, že ty, které jsme vytvořili, úplně 

portrétům neodpovídají, ale jako památka na třídu jsou možná výstižnější. 

Čtvrtý úkol – vznikne teď už ta živější, hravější, dynamičtější třídní fotka? Tentokrát by mohlo 

být žákům trochu víc vidět do obličeje. Nafotí fotky, které si představují a se kterými budou 

spokojení, nebo se vrátí zpátky do kolejí, které jsou tak hluboce vyryté? 
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Z páté části nevznikl žádný artefakt.  
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3. Výtvarná část 

„Fotografie, tak jak ji všichni známe, není vůbec reálná. Je to iluze reality, díky 
které si my vytváříme vlastní soukromý svět.“ 

Arnold Newman15 (Scala, 2012) 

 

Jak jsem už zmínila, věnuji se mimo jiné focení rodin. Rodina spolu vždy nějak komunikuje, 

má nějakou energii. Někdy se celé focení točí kolem nejmladšího dítěte, jindy je středem 

pozornosti máma. Většinou posadím tátu, který bývá nejvyšší, a zbytku rodiny nechám 

volnou ruku, aby každý byl tam, kde se cítí dobře. Pak doladím kompozici, zaplním prázdná 

místa a kontakt mezi členy rodiny, aby byl snímek ucelený.    

Výtvarnou část práce jsem postavila na úkolech, které jsem zpracovávala se svými žáky. 

Vzhledem k tomu, že se ale skupinám věnuji a fotografem pro tuto práci jsem já, musela 

jsem první úkol pojmout z jiné strany. Nemohla jsem nechat fotit jiné a zkoušet, s čím 

přijdou.  

3.1 Návštěva 

V rámci této práce jsem chtěla zkusit něco jiného, než jak pracuji obvykle. Na tuto část jsem 

pozvala do ateliéru šest lidí, kteří spolu nemají žádný příbuzenský vztah, část se jich nikdy 

neviděla, někteří se znají, taková neutrální skupina. Představovala jsem si, že to bude 

podobné, jako ve školní skupině, kde fotili moji žáci. 

Měli přijít v kombinaci černé a bílé, případně džínech a v oblečení bez obrázků a potisků, je to 

opět neutrální kombinace, kterou má každý v šatníku, a kterou často volí i rodiny, které se 

přijdou vyfotit a nechtějí zapojit moc barev. Dala jsem jim prázdnou místnost, bílé stěny, 

prázdný rám na obraz a židli. Zajímalo mě, jakým způsobem bude probíhat interakce. 

                                                        

15 Volný překlad autorky z: „Photography, as we all know, is not real at all. It is an illusion of reality with 
which we create our own private world.“ 
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Účastníkům jsem řekla, že budeme vytvářet skupinový portrét, začneme s jedním člověkem 

a postupně budou do obrazu vstupovat ostatní, mohou spolu komunikovat, mohou se 

v obraze posouvat, přidávat židle, ale neměli by obraz opouštět.  

Pes František prolomil ledy, byl jako to nejmladší dítě, kterému je věnováno nejvíc 

pozornosti. Nově příchozí se nejdřív zdraví s Františkem, pak hledají místo, kde se jim líbí. 

Neobjímají se, nedotýkají se, ruce v kapsách nebo za zády. Chovají se hodně podobně jako 

v té škole, jen stojí o něco blíž k sobě. A já se vlastně dostávám do té situace svých žáků, 

kteří nevěděli, jak mají uzavřít prostor mezi lidmi, protože i já cítím, že jim nechci zasahovat 

do prostoru, neřeknu jim, aby se objali kolem ramen, dokonce jim ani neřeknu, aby se zadní 

řada přiklonila k té přední, aby se dostali do stejné úrovně. Jsou jen zvláštní Návštěva. 

Když už jsou v obraze všichni, vzniká tam jedno volné místo. Místo pro hostitele téhle 

zvláštní sešlosti. Hostitel se ale nepřidává. Jeho místo zůstává neobsazené a hosté pomalu 

začínají opouštět svá místa.  

Nevěděla jsem, co vznikne, ani kdo přijde, sešlo se 5 žen, jeden muž a jeden pes, nejmladší 

účastnici bylo 15, nejstarší 60, ostatní byly věkově rozložení někde mezi (kolem dvaceti, 

Obr.  41 - Návštěva – Alžběta Pilařová 
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kolem třiceti, kolem čtyřiceti). Jak jsem k těmto lidem přišla? Napsala jsem na Facebook 

prosbu, že sháním dobrovolníky, kteří by jednu sobotu přišli ke mně domu na kávu a koláč a 

nechali se vyfotit. Čtyři z nich hrají amatérské divadlo, jedna je aktivní muzikant a jedna 

ochotná kamarádka se psem (Obr.  41).  

Byl to experiment, ze kterého vzešla série fotografií a jedno konečné video.  

Fotoaparát jsem měla na stativu stále na jednom místě. Boky místnosti tvoří velké paravány 

potažené bílou látkou, scéna je nasvícená jedním zábleskovým světlem se softboxem. 

Scéna nemá být dramatická, naopak. 

Sérii fotografií jsem ve Photoshopu spojila ve video. Jednotlivé vrstvy se postupně 

překrývají. 
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3.2 Inspirace - Constantin Hansen 

Obraz Skupina dánských malířů v Římě (1837) od Constantina Hansena (Obr.  42) mě 

oslovil svou kompozicí, která je hodně podobná stylu Vanity Fair, kterým je inspirovaná 

fotografie Sue Bryce a kterému se budu věnovat i v následující fotografii. Narazila jsem na 

něj stejným způsobem, jako moji žáci, jen jsem pro hledání použila jiný vyhledávač. 

 

Je zde vyobrazeno 7 umělců (Constantin Hancen, Gottlieb Bindesbøll, Martinus Rørbye, 

Wilhelm Marstrand, Albert Küchler, Ditlev Blunc, Jørgen Sonne), kteří kouří v otevřených 

dveřích, skrz které je vidět město a poslouchají Gottlieb Bindesbølla, který vypráví o svých 

cestách (Constantin Hansen - A group of Danish Artist in Rome, b.r.). V místnosti najdeme 

mnoho detailů. Obrázky a socha na zdi, půdorys nějaké budovy opřený o stůl. 

Při hledání dalších informací o tomto obraze jsem narazila na stránku VanGoYourself, kde 

jsem nalezla hned několik studentských prací, které pracují s tímto obrazem jako předlohou 

(A group of danish Artists in Rome, b.r.). Stránka nabízí řadu uměleckých děl, ze kterých 

dává návštěvníkovi vybrat, a vybízí ho k vlastnímu přetvoření a následnému sdílení jejím 

prostřednictvím. Mnoho inspirace, kterou by stálo za to přenést do výuky.  

Obr.  42 - Skupina dánských malířů v Římě – Constantin Hansen 



 

87 

Ve stejném prostoru, kde se odehrávala Návštěva, se dnes odehrává Čajový dýchánek (Obr.  

43). Nepřišli na něj známí ani neznámí, jsem jediným účastníkem. 

Trávím hodně času sama, je to mimo jiné i způsob, jak získávám energii. Uvařím si čaj a jsem 

sama se sebou.  

Místo, kde tato i první fotografie vznikly je můj obývací pokoj. Ze dvou stran je oddělený 

paravány. Rám zůstává na stejném místě, ale postup je trochu jiný a fotografie má jinou 

atmosféru. Jsem zde sedmkrát. Sama přecházím z místa na místo, vedu tichou konverzaci, 

tu, která probíhá v hlavě, jsem tu i jako vzpomínka. 

Vytvořila jsem sérii snímků, ze kterých jsem pak jednotlivé postavy a rekvizity vyřezala a 

sloučila v jeden obraz.  

 

Obr.  43 - Čajový dýchánek – Alžběta Pilařová 
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3.3 Nekonečno možností – Nová třída 

První dvě fotografie byly vytvořeny na jaře 2016. Tato třetí, která sérii uzavírá je z tohoto jara 

(2018). Pracuji v ní s kompozicí ve stylu Vanity Fair a principem spojení několika fotografií 

vzniklých na malém prostoru, díky kterému vznikne mnohem větší prostor, který umožňuje 

umístění více postav (Obr.  44). 

Na předchozí fotografii jsem měla problém do tak malého prostoru vměstnat více osob, 

tento způsob to usnadňuje. Fotografie vznikla po částech – po menších skupinkách, aby 

bylo možné udržet reálnost překrývání osob a usnadnit jejich konečné umístění. Používala 

jsem stoličky a bloky, které jsem stavěla na jednu úroveň, abych měla správnou velikost 

postav. Fotoaparát byl opět na stativu a byl spouštěn dálkovou spouští. 

 

Proč opět já? Za dva roky se toho mnoho změnilo a když se teď podívám na předchozí 

fotografie, některé věci bych dělala jinak. Hledám cestu sama k sobě. Stále je pro mě těžké 

postavit se před objektiv, tyto pokusy jsou pro mě důležité, učím se na nich. 

Tvůrce má dnes neuvěřitelné možnosti. Když se dostane do slepé uličky, má na dosah 

desítky nezaujatých diváků, kteří hned sdělí svůj názor. Názory se na internetu sdělují 

snadněji. Chybí oční kontakt, chybí bariéra, kterou v reálném světe cítíme mnohem dřív. 

Obr.  44 - Nová třída – Alžběta Pilařová 
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Jednoduše, lidé na internetu řeknou cokoli, ať už pod rouškou anonymity, nebo i pod svým 

jménem. Vrátím se ale zpět k tomu, jak toho využít.  

Jsme zvyklí ze tříd a školního prostředí, že nám naši kolegové a vyučující dají zpětnou vazbu 

k tomu, co děláme. Každý má samozřejmě jiný názor a s tím se musí počítat. Ale právě ta 

mnohočetnost názorů nám může pomoct k tomu, abychom našli ten svůj.  

Vytvořila jsem základní kompozici. Naskicovala jsem si, co budu fotit, nafotila a vytvořila 

obraz. Něco tomu chybí. Zjistím, že mi chybí spojení s předchozími dvěma obrazy. Hlavním 

pojítkem je rám, který je na první fotografii většinou prázdný, na druhé je v něm vyobrazena 

budoucnost a na třetí se musí zákonitě zrcadlit minulost. Použila jsem tedy výřez fotografie 

z Čajového dýchánku. Problém nastal, když jsem ho chtěla umístit na zeď. Kam ho dát? Kde 

je jeho místo. Kompozici chyběl, ale při jeho dlouhém sledování jsem mu místo neuměla 

najít. Tady přišel na řadu Facebook.  

 

Vytvořila jsem koláž 4 verzí umístění obrazu (Obr.  45), pověsila jsem ji na svůj profil na 

Facebooku a požádala přátele, aby mi řekli svůj názor na to, kde by měl být obraz umístěný. 

Někomu se líbila jedna verze, někomu dvě. Najednou mi to ale došlo: Ta správná verze tam 

není, komentář „2… a klidně bych ho šoupla ještě kus doprava“ byl přesně odpovědí, kterou 

jsem hledala a nemohla ji najít. Nejdřív jsem se přikláněla k variantě pravidelné 

Obr.  45 - Čtyři verze, o kterých jsem nechala hlasovat 
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trojúhelníkové, středové kompozice, ale úplně mi neseděla. Proto jsem hledala nové varianty 

a s pomocí našla tu úplně nejlepší. 

Záměr byl vytvořit novou třídní fotku. Vzpomněla jsem si přitom, jak jsem v maturitním 

ročníku na střední škole vytvářela tablo naší třídy podobnou technikou a zavála na mě trocha 

nostalgie.  

Škoda, že nemám k dispozici skupinu studentů. Na tomto způsobu tvoření skupiny se neučí 

jenom komunikaci, ale hlavně práci s prostorem, při sestavování obrazu musí být brán ohled 

na perspektivu, aby finální podoba byla reálná. Ve škole by bylo nejlepší použít green screen. 

Myslím, že by vznikla díla podobná taneční fotografii od Felixe Kunze (Obr.  7), protože 

v každé třídě se najde někdo, kdo chce zachytit skok nebo jiný pohyb. Tvorba by byla časově 

náročnější a vyžadovala by delší práci s postprodukcí. Výsledky by byly originální. 
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Závěr 

Nejednou jsem si při psaní této práce vzpomněla na citát „Dnešní mládež je nevychovaná, 

mlaská při jídle, nevstane, když vstoupí dospělý, skáče do řeči a nemá k ničemu úctu.“  

(Aristoteles), ne kvůli tomu, že bych k tomuto názoru sama došla při práci s dnešní mládeži, 

ale protože je to citát, který mohl být vyřčený kdykoli a míněný na kteroukoli generaci. 

Při pročítání materiálů jsem stále dokola narážela na myšlenky, které jsou stále aktuální a 

jako by byly vyřčené včera. Ať už se to týká společnosti nebo fotografií.  

„Všude je plno fotografie. Milióny snímků ateliérové, časopisecké i amatérské 
produkce vytvářejí od přelomu století (19. a 20.) dennodenně obraz plytké 
kultury měšťácké společnosti a jejích ideálů.“  

(Mrázková, 1985)  

„Zatímco my si ve studiu hrajeme s rozbitými květináči, pomeranči, akty a 
zátiším, jednoho dne budeme muset čelit tomu, že život utíká před našima 
očima, aniž bychom cokoli z něj viděli.“16 

(Brassó, 1899) 

Tím chci říct, že ať se dnešní společnost staví k úpravě fotografií nebo sociálním sítím jakkoli, 

je to součást doby – jedni ji zatracují, druzí si v ní libují – žádná změna.  

Velká změna je ale přístupnost vzdělávání. Obrovské množství online kurzů a otevřených tříd 

v kombinaci s internetovým pokrytím dává nekonečné možnosti velkému procentu 

populace. Pokud by se učitelům podařilo implementovat sociální sítě do výuky a naučit tak 

žáky je používat smysluplně a k vlastnímu rozvoji, mohlo by to znamenat značnou výhodu 

v budoucím životě žáků.  

Díky účtu na Instagramu jsem s některými svými bývalými žáky stále v kontaktu a vidím, jak 

se vyvíjejí. Zároveň jsem tím vytvořila i neformální místo, kde se mohou na cokoli zeptat. Ti 

                                                        

16 „While we are playing in our studios with broken flowerpots, oranges, nude studies and still lifes, one day 
we know that we will be brought to account: life is passing before our eyes without our ever having seen a 
thing.“ (Scala, 2012) 
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zapálenější pro fotografování se mnou pravidelně konzultují problémy, se kterými se 

potýkají, jsem ráda, že úplně neztrácím kontakt s jejich světem.  

Vybudovat fungující online prostor pro vzdělávání není jednoduché, ale když se mohou 

setkávat méně zkušení s těmi zkušenějšími a vyměňovat si rady a tipy, je to přínosné pro 

obě strany. Ti, kteří se tvorbě věnují delší dobu se mohou ocitnout v krizi a vidět práci 

někoho jiného, třeba i méně zkušeného je může inspirovat a motivovat k další činnosti. Tyto 

úvahy jsou postavené na mé vlastní zkušenosti. 
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