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Portrétní fotografie upravovaná pro reklamu a tisk 

 

   Úvod 

Pročtením mnoha pouček o fotografování získáme potřebné vědomosti,  

k samotné tvorbě jsou však nutné především dovednosti a to dovednosti získané častým 

procvičováním - neboli prací s fotoaparátem a ostatním vybavením fotografa. V době 

„digitální“ je velmi ceněna (někdy až na úkor samotného fotografování přeceňována) 

závěrečná úprava. Ano, počítačové programy poskytují širokou nabídku efektního zpracování 

snímku, ale každý fotograf by měl mít na paměti, že základem je vždy dobře zvládnutý snímek. 

Jak dobře zvládnout snímek nám napoví tento modul a to především ve své praktické části. 

 Na úvod si ale nelze odpustit pár stránek teorie, jedná se o fotografickou teorii značně 

okleštěnou a podanou způsobem nesnažícím se dělat vědu z každého fotografického termínu.  
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1. Základní pojmy 

Výukové cíle kapitoly Prohloubení a zopakování znalostí základních pojmů 

Odhad doby studia 3 hodiny 

1.1.    Autorské právo 

Pro práci zejména v reklamě (často je výhodné kombinovat své fotografie se snímky 

jiného autora) je nutno znát a dodržovat autorská práva. 

Ano, je to tak - na veškeré fotografie se totiž vztahují autorská práva, jejichž 

porušení představuje trestný čin. 

Důležitou podmínkou, aby dílo mohlo být dílem autorským, je to, že musí být 

vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale  

nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.  

 Autorské právo na fotografii vzniká automaticky ihned při jejím vzniku  

a zaznamenání na kartu nebo kinofilm. 

 Autorské práva na fotografie jsou navždy - nikdo vám je nemůže vzít, stejně tak  

Vy nemůžete prodat své autorství. 

Nyní si určitě říkáte, že se ale přeci běžně fotografie prodávají a zpeněžují.  

Jak je to ale možné, když autorství nelze prodat nebo pronajmout?  

Právo autorské se totiž skládá ze dvou složek 

1) Osobnostní autorské právo  

2) Majetkové autorské právo je právo, s kterým lze obchodovat 

Majetková práva na fotografie lze totiž za protiplnění poskytnout třetím osobám - 

 lze poskytnout třetím osobám licenci k užívání fotografie 
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Spoluautorství nevzniká poskytnutím rady nebo pronájmem vybavení. Spoluautorství 

vzniká až tehdy, podílí-li se osoba svou tvůrčí činností na vzniku fotografie.
1
 

1.2.    Základní znalosti (zásady) pro fotografování 

Umět fotografovat neznamená jen zvládnout fotoaparát. Fotografii nelze hodnotit 

s metrem či stopkami v ruce, k posouzení kvality nám nepomohou chuťové buňky, hudební 

sluch ani vytříbené vnímání vůní, a ač je oko z našich smyslů ve fotografii nejdůležitější, 

každý z nás vidí fotografii jinak. 

Pro fotografii platí několik zásad, ale hlavní roli hraje cit, vkus a především praxe. 

Portrétní fotografie patří mezi nejnáročnější „fotografickou disciplínu“, pracuje se s „živým 

materiálem“ a fotograf musí být i dobrým „psychologem“. Kombinace s reklamní fotografií 

přináší další požadavky na fotografa a jeho znalosti z obou oblastí. 

 

   

                                                           
1
 http://www.fotoradce.cz/fotografie-a-autorsky-zakon-1-dil-clanekid46 

Zákon č.12/2000 Sb., zákon č.81/2005 Sb., zákon č.216/2006 Sb. 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Fotografie v exteriéru 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Portrét v interiéru 

http://www.fotoradce.cz/fotografie-a-autorsky-zakon-1-dil-clanekid46
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Zvládnutí dobré portrétní, reklamní (a každé) fotografie je podmíněno několika 

základními znalostmi. 

Clona, čas, citlivost, kompozice a barevná teplota jsou základní hodnoty,  

které rozhodujícím způsobem ovlivní snímek. 

Tento projekt předpokládá jistou dávku znalostí, proto jen stručně zopakujeme  

něco o jmenovaných „veličinách“. Začneme od toho zdánlivě nejjednoduššího. 

1.3.    BARVA SVĚTLA (barevná teplota) 

Barva světla se měří se v Kelvinech (K), (někdy je možné setkat se s jednotkou Mired) 

Teplota v K Typický zdroj světla 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Studie 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Portrét použitý na plakát 
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Tuto hodnotu nastavujeme na 

fotoaparátu podle prostředí a 

světelných podmínek, někdy 

podle záměru mít snímek barevně  

zkreslený - barva snímku do modra 

vyvolává pocit zimy, červené a žluté 

zabarvení naopak. V černobílé 

fotografii jsme tohoto problému 

ušetřeni (ačkoliv ani toto není úplnou pravdou, viz barevné filtry v černobílé fotografii) 

 

1200 - 1500 Svíčka 

2500 - 3200 Běžná žárovka (40-200W) 

3000 - 4000 Východ a západ slunce 

4000 - 5000 Zářivka 

5000 - 6000 Sluneční světlo (slunný den), fotografický blesk 

6000 - 7000 Zamračený a mlhavý den 

7000 - 8000 Fotografie ve stínu slunce 

8000 - 11000 Modré nebe bez slunce (hory) 

Typické barevné teploty běžných zdrojů 

Tabulka typických barevných teplot běžných zdrojů 

 

Zdroj: http://www.fotografovani.cz 
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Obraz se zbarví dle navolené barevné teploty, hodnota zábleskového osvětlení a denního 

světla je téměř totožná 

Ukázky volby „hodnoty“ světla (barevné teploty) na fotoaparátu 

 

        

 

 

   

  

  

Zdroj: vlastní fotobanka 

žárovkové světlo 

Zdroj: vlastní fotobanka 

zářivkové světlo 

Zdroj: vlastní fotobanka 

slunce 

Zdroj: vlastní fotobanka 

blesk 

Zdroj: vlastní fotobanka 

zataženo 
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1.4.    KOMPOZICE 

Pro portrét je nejdůležitější umístění očí, směr pohledu, prostor ve směru pohledu, 

využití úhlopříčky (podrobněji je popsáno v kapitole o portrétu). 

Ukázky: 

 

Pro reklamu: zlatý řez, umístění ústředního motivu, výřezy (opět více rozvineme 

v samostatné kapitole o reklamě) 

Kompozice je z velké části vedena citem pro zdůraznění hlavního motivu  

a je ovlivněna záměrem fotografa. Tímto záměrem může fotograf někdy popírat i všeobecně 

přijímané, letité poučky a zásady. 

    

Zdroj: vlastní fotobanka 

Reklama - montáž 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Reklama - montáž 

Zdroj: vlastní fotobanka 
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1.5.    CITLIVOST 

Je schopnost citlivého materiálu (v digitální fotografii snímače) přijímat a správně 

zachytit určité množství světla. Obvyklá a nejčastěji používaná je hodnota ISO 100- 400 

(fotoaparáty nám dávají možnost až 3200 některé i více). V portrétní fotografii užívané  

pro reklamu (předpokládá se tisk na větší formáty) používáme co nejnižší ISO. Se vzrůstající 

citlivostí roste šum, v analogové fotografii je obdobou šumu zrno. 

1.6.    ČAS 

Je doba, na kterou závěrka odkryje snímací prvek (citlivý materiál). Tato doba  

musí být dostatečná, aby na snímač (film) dopadlo „správné“ množství světla a zároveň 

snímek nebyl rozmazaný. Čím je delší čas, tím více světla dopadá na snímač a naopak. 

Úskalím je schopnost fotografa udržet delší časy. Většina lidí udrží v ruce bez nebezpečí 

rozmazání snímku 1/60s, lze udržet i delší časy, vyžaduje to však pevnou ruku a trénink.  

Pro delší časy užíváme stativy, pak musíme zvážit, zda delší expozici vydrží bez pohybu  

Zdroj: vlastní fotobanka 

REKLAMA – snímek 

Zdroj: vlastní fotobanka 

REKLAMA – snímek 
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i model. Na fotoaparátech není čas uváděn jako zlomek (1/30, 1/100,1/500 atd.),  

ale 30,100,500 – musíme si proto uvědomit, že čím větší je číslo, tím se jedná o kratší čas. 

 

Pro analogovou fotografii platí stejná pravidla, ale protože výsledkem první expozice 

je negativ, přeexpozice a podexpozice se jeví opačně: 

 

1.7.    CLONA 

Je na aparátech značena- f, udává množství světla, které objektiv propustí na snímač. 

Zaclonění je zúžení otvoru objektivu, reguluje množství světla dopadajícího na snímač (film). 

Zdroj: vlastní fotobanka 

 

Zdroj: vlastní fotobanka 
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Clonová řada – f1,4, f2,8, f3,5, f4,5, f5,6, f6,3, f8, f11, f16, f22, f32 (různé fotoaparáty mají  

i jemné odlišnosti ve své clonové řadě). Nejnižší číslo vyjadřuje tzv. světelnost objektivu. 

 

Kromě regulace množství propouštěného světla, určuje clona hloubku ostrosti.  

Čím vyšší clona, tím větší je hloubka ostrosti (ostré jsou předměty v popředí i v pozadí).  

Pro portrét se snažíme užívat clony nízké (f4,5,- f6,3), malou hloubkou ostrosti odstraňujeme 

Zdroj: http://www.jaroska.cz/elearning/informatika/grafika/foto2. 
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„ rušivé“ pozadí.  Pro portréty v reklamní fotografii je užívání clony „volnější“ než u portrétu 

klasického. 

 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Nízká clona (cca f4,5) 

 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Vysoká clona (cca f16) 

KOMBINACÍ CLONY, ČASU A ISO (CITLIVOSTI) DOSÁHNEME SPRÁVNÉ 

EXPOZICE PRO DANÝ SNÍMEK.  

Doporučená literatura 

 Fotografický ateliér, Jan Sucharda, Zoner Press 2010, ISBN: 978-80-7413-088-5 

 Digitální fotografie polopatě, Ondřej NeffInstitut digitální fotografie s.r.o., 2009, 

ISBN: 978-80-87155-04-2 



 

Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf 

 
15 

 Naučte se fotografovat kreativně fashion, glamour, portrét, portfolio/book, 

reklama v interiéru i exteriéru, Eliot Siegel, Zoner Press, 2009, 

 ISBN: 978-80-7413-031-1  
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KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Co je autorské právo? 

 Z jakých složek se skládá autorské právo? 

 Vysvětli termín nízká clona. 

 Co je to hloubka ostrosti? 

 Jak clona ovlivňuje výsledný obraz? 

 S čím souvisí např. namodralý odstín snímků? 

 Jakou hodnotu má barevná teplota denního světla? 

 Jak se projevuje na výsledném obrazu použití vysoké citlivosti? 

 Co to je přeexpozice? 

 Jak vypadá podexpozice na digitálním snímku a jak na negativu? 
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Portrétní fotografie upravovaná pro reklamu a tisk 

2.   Portrét 

Výukové cíle kapitoly Dosáhnout dovednosti v osvětlování portrétu, zvládnutí pozice 

portrétovaného, odhadnout správný moment expozice 

Odhad doby studia 4 hodiny 

Fotograf zaměří přístroj na fotografovanou osobu a v určitou dobu stiskne spoušť. 

Mechanickou cestou vznikne na citlivé vrstvě odraz toho, co je před aparátem.  

To, co vznikne, není dosud obraz v pravém slova smyslu, teprve když člověk využije vysokou 

kulturu vidění a dá smysl tomu, co fotografuje, vznikne obraz. Vytvoří se zpodobnění člověka 

v jeho charakteristickém postoji a výrazu, dá vyniknout všemu podstatnému, dá obrazu 

psychologickou náplň. Dobrý fotograf vtiskne fotografii svůj ráz a směr. Na jeho fotografiích 

by měla být vidět odlišnost a individuální přístup. Portrétní fotografie patří k nejtěžším 

úkolům tohoto oboru. Při portrétním snímku musí být v nejkratším čase zachycen obraz plný 

života, vhodné nálady, obraz odpovídající určitým pravidlům a zásadám. Jako přes krajinu  

se přežene světlo a stín a atmosférické nálady, tak také výraz člověka podléhá mnoha vlivům. 

Každý člověk má mnoho různých tváří, nálad, výrazů, které jsou ovlivněny mnoha elementy. 

Fotografický přístroj může však zachytit jen okamžik lidského života. Dosáhnout  

u portrétované osoby správného výrazu v dané náladě, objektivně rozeznat při mechanickém 

podání objektivem podstatné od vedlejšího, dát portrétu nejpříznivější osvětlení, dosáhnout 

vhodnou pozicí a umístěním ve výřezu působivosti obrazu, to zaručuje úspěch v práci 

fotografa. Pak bude každý stisk spouště určitým mezníkem v životě portrétované osoby,  

pak bude fotografie obrazem, který mluví.  

Úkolem fotografa je, osoby jemu známé i neznámé zobrazit dle jejich představ o nich 

samých nebo s ohledem na účel použití – zakázka. Tak jako malíř studuje tvář a bytost 

člověka než přikročí k dílu, postupuje stejně i fotograf. Nelze vidět jen povrchní zevnějšek,  

e nutné jít do hloubky, struktury osobního života, vloh a nadání. Celkový zevnějšek a celá 

vnitřní bytost člověka tvoří neoddělitelnou skutečnost. Portrét představuje náhled z různých 

stran, dává vniknout pod povrch děje. K tomu je zapotřebí umět se přiblížit k člověku, znát 
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jeho životní, pracovní i společenskou náplň. Tato cesta vyžaduje mnoho trpělivosti, umělecké 

síly a velkou jistotu techniky. Naturalistický obraz člověka, který ukazuje jenom povrch, není 

obrazem v pravém slova smyslu. Fotografovo umění může někdy vědomě nadsadit, aniž 

přitom deformuje podstatu a typičnost. Toto nadsazení je nutné zvláště tam, kde jde  

o zobrazení typického člověka nebo o snímek určený k přesnému účelu (užití)- reklama. 

Někdy přílišné zveličování a zdůrazňování charakteristických tvarů vede však ke značnému 

odklonění od skutečnosti a představuje vlastně již karikaturu.  

Portrét je snímek živé tématiky, je věcí fotografického vidění, myšlení a rozboru 

skutečnosti. Hlavní znaky živé tématiky jsou: nenucenost a obsažnost. Dobře a pravdivě 

vyjádřený obsah potlačí zájem o vše vedlejší a podružné. Cenu fotografie tvoří její obsah  

tj. vhodný výraz a charakteristika tváře podpořená technicky dokonalým provedením snímku. 

Při portrétování si musíme uvědomit, kolik různých proměnných veličin působí na model 

příznivě a nepříznivě, podle toho jak jich využíváme. Jsou to: 

1) Možnosti dané pohyblivostí modelu 

a) směr a sklon těla 

b) směr a sklon hlavy 

c) směr a pohled očí 

d) výraz úst 

2) Způsob a druh osvětlení 

3) Volba pozadí 

 

Uvedené složky správně uspořádané tvoří hlavní část dobrého portrétu.  

Málokdo se tváří v záři reflektorů přirozeně a nenuceně. Model snažící se vypadat co 

nejkrásněji, ne nejpřirozeněji – strne ve výrazu i poloze, kde je hned vším jiným než sebou 

samým. Tady záleží právě na fotografovi, aby jako dobrý psycholog rozeznal nervozitu 

modelu a vhodným rozhovorem přivedl model opět do nestrojeného výrazu. Je chybou,  
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ale zvykem, že model se před fotografováním připravuje jako k důležité události. Velká 

příprava a mnohdy nezvyklost obleku, který na sebe nebere často, samy způsobí mnohdy 

nepřirozenost. Neznáme-li vlastnosti modelu, uděláme nejlépe, budeme-li s ním srdečně 

hovořit, čímž způsobíme určité uvolnění napětí, zmenšíme strnulost a dosáhneme 

přirozenějšího výrazu. Lidé jsou nejpřirozenější, když je nikdo nevidí, nebo nevědí,  

že je někdo pozoruje. Většina lidí ztrácí před aparátem svojí jistotu a přirozenost. Osoby 

domýšlivé naopak chtějí před objektivem vyzvednout svojí důležitost a důstojnost. Hodnotný 

a věrný portrét je výsledkem užité psychologie. Dobrý portrét dovede vytvořit jen fotograf, 

který zná lidi, rozumí jejich náladám a vznětům a ví, jak řešit situaci vyskytující  

se při fotografování. Musí umět odvést pozornost modelu od fotoaparátu a fotografování  

a vytvořit příznivou situaci, kdy model náladou a výrazem obličeje vyjadřuje svůj vlastní 

charakter, přitom si model nesmí uvědomovat režii fotografa a jeho působení na svoji osobu. 

Fotograf musí vést záměrný a promyšlený rozhovor, příhodná a veselá nálada udrží 

model v dobrém rozpoložení tak, že se směje z vlastní vůle. Tím se odstraní z ovzduší 

bázlivost a nervozita. Model při debatě odpovídá, reaguje, zaujímá stanovisko. Když jsme 

s přípravou ke snímku hotovi a chystáme se exponovat, omezíme rozhovor, protože při 

snímku není žádoucí, aby model hovořil, ale aby reagoval výrazem tváře. Pozornost 

fotografované osoby upoutáme na vhodný předmět, případně na určitý směr a výšku. Tím 

získáme vhodný směr a sklon obličeje, směr pohledu a pozici těla.  Jen v nutném případě, kdy 

hlava je v nepřirozené poloze k tělu a model na naši výzvu nereaguje, srovnáme hlavu sami. 

Modelu se dotýkáme co nejméně. Přirozený výraz úst získáme např. výzvou, aby si model 

naslinil trochu rty. Portrétovaná osoba se natolik soustředí na tento úkon, že zapomene být 

roztržitá. Nemístné příkazy fotografa působí na model právě tak nepříjemně, jako bezradnost  

a nejistota. Klid a jistota fotografa působí uklidňujícím dojmem a jsou velmi důležitým 

činitelem při snímku. Přítomnost jiných osob při fotografování je nežádoucí, rozptyluje model 

různými poznámkami, radami, vtipy, tím ruší i fotografa. Nejlépe když všechny nežádoucí 

osoby vykážeme z ateliéru. Někteří lidé špatně snáší ostré světlo, přivírají a mhouří oči, jiní 

zase často mrkají. Exponovat musíme hned po mrknutí, kdy je oko plně otevřeno a dřív  

než dojde k dalšímu mrknutí.  
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Namalovaný ret vychází velmi dobře, přirozeně. Drobné nedostatky pleti nejsou vždy 

charakteristické a nemusí být na snímku zdůrazněny. Zmírníme je plochým osvětlením, 

prosvětlením stínů nebo změkčujícím objektivem. U mužských portrétů má být zachována 

charakteristika obličeje a plastika obličejových svalů. Vrásky dodávají výraznosti, neznamená 

to však, že máme z mladých lidí udělat starce. Snímky žen vyjadřují jemně modulovanou tvář, 

lesk a podrobné podání pokožky není žádoucí. Ženám sluší matný obličej, měkké ploché 

osvětlení dáme něžným dívčím a dětským portrétům. 

Osoby se širokým a kulatým obličejem nefotografujeme zepředu, kulatá tvář 

jednostranně osvětlená se zdá užší. Rovněž se zdá tvář štíhlejší, když osvětlíme jen její přední 

část a strany zůstanou ve stínu. Profil fotografujeme jen tehdy, když je charakteristický, tedy 

čelo, nos, ústa a brada tvoří zajímavou křivku. U profilu žen záleží i na účesu a tvaru ucha. 

Úsměv nikdy nevynucujeme u osob, které se málokdy smějí. Úsměv sluší tomu, kdo se rád 

směje a má pěkné zuby. Živý a veselý člověk vyžaduje jasné osvětlení, naproti tomu u 

vážných a starších osob umisťujeme reflektory tak, aby převládly stíny. Při fotografování 

umístíme přístroj ve výši hlavy modelu s mírným sklonem dolu. Směr a sklon hlavy má 

značný vliv na celkový vzhled portrétu. 

Správným posazením modelu získáme vhodné umístění rukou a nohou, rozložení 

ramen a žádoucí sklon hlavy. Výška židle musí odpovídat velikosti fotografované osoby.  

Již při posazování modelu sledujeme model, abychom rozeznali charakteristické rysy.  

Křeslo nebo židle s opěradlem svádí model k pohodlnému opření a rozložení se v křesle. 

Proto raději volíme jednoduché židle, na kterých je model nucen sedět zpříma. Je dobře mírně 

naklonit model dopředu, tím zdůrazníme životnost portrétu. Pohled do objektivu sluší  

jen souměrné tváři, lesk v očích oživuje celý obličej. Dívá-li se fotografovaný stranou,  

pak nakloníme tělo v přijatelných mezích ve směru pohledu. Model neposazujeme přímo proti 

aparátu, ale natočíme jej jedním ramenem blíže k aparátu, tím zamezíme dojmu velmi 

širokých ramen. 
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2.1. Historie portrétu - České země 

Nejstarší dochovanou portrétní fotografií na českém území je daguerrotypie rodiny 

nejvyššího purkrabího Českého království hraběte Karla Chotka s doprovodem z roku 1839. 

 

Rodina se nechala vyfotografovat v Mnichově při své cestě po Evropě na konci října a 

začátku listopadu. Může se jednat také o jednu z nejstarších portrétních fotografií na světě, 

jelikož podrobnosti o daguerrotypii byly zveřejněny teprve v srpnu téhož roku 

Za první stálý daguerrotypický ateliér v českých zemích je považován pražský 

fotografický ateliér Wilhelma Horna, otevřený v roce 1841. Ve stejnou dobu byl založen 

ateliér Salomona Sturma. 

Nejstarší dochované portrétní snímky v českých zemích údajně vytvořil Bedřich 

Franz, již v roce 1841 portrétoval biskupa Františka Antonína Gindla.  

V roce 1852 si otevřel malířský a daguerotypický ateliér ve Spálené ulici Jan Maloch.  

Zde působil až do roku 1863 s přestávkou let 1859-1860, kdy měl ateliér na Václavském 

náměstí. Od roku 1863 pracoval u Františka Fridricha v Michalské ulici. V roce 1875 

Fridrichův ateliér převzal, působil v něm deset let a poté jej předal svému synu Karlovi. 

Pořídil portréty významných osobností, jako byli Karel Javůrek, Josef Mánes, Božena 

Němcová nebo Soběslav Pinkas. 

Karel Maloch v roce 1885 převzal od svého otce Jana fotoateliér a pokračoval ve 

fotografické činnosti svých předchůdců. Rovněž vydával fotografie z bohatého archivu firmy. 

Zdroj: fotobanka odkaz 2 
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Z původního sídla firmy v Michalské ulici svůj ateliér přestěhoval nejprve v roce 1890 do 

Ferdinandovy třídy a v roce 1895 do Eliščiny třídy. V roce 1891 měl vlastní stánek na 

Jubilejní výstavě v Praze. V roce 1899 přestěhoval ateliér na Václavské náměstí. Podle 

dobové inzerce zde pořádal i kursy pro fotografy-amatéry. Je autorem řady portrétů z 

divadelního prostředí, rovněž spolupracoval s redakcí čtrnáctideníku Divadelní listy, který 

vydával Otto Faster v letech 1899-1904. 

Do roku 1918 by nemělo být zapomenuto na následující autory působící v Čechách  

a na Slovensku: Wilhelm Horn, Jozef Božetech Klemens, Bedřich Anděl, Jindřich Eckert, 

František Fridrich, Jan Nepomuk Langhans, Eduard Kozič, Karol Divald, Alfons 

Mucha, Vladimír Jindřich Bufka, Anton Trčka, Karel Novák.  

V Praze založil první fotoateliér Jozef Božetech Klemens v dubnu 1842. Nazval  

jej Světloobrazárna a stál v zahradě Budečské školy. Kvůli finančním potížím zanikl 

následujícího roku. Není známo, že by se některá jeho daguerrotypie zachovala. 

 

Alfons Mucha své snímky využíval jako předlohu při své malířské tvorbě, velmi se tak 

kompozičně podobají jeho slavným obrazům. Muchova dokumentace z cest z Ruska, z období 

před Říjnovou revolucí, tvořila důležité podklady právě pro cyklus Slovanská epopej. Když 

dostal od komisaře pařížské Světové výstavy v roce 1900 za úkol vyzdobit pavilon  

Bosny a Hercegoviny, vypravil se s fotoaparátem na Balkán a až poté začal malovat obří 

dekorativní panel (panó), který byl dominantou vídeňské expozice. Je považován  

za zakladatele české školy klasického fotografického aktu.  

Alfons Mucha: Studie k nástěnné malbě Tragédie  

v Německém divadle v New Yorku, New York, 1908, 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
2
. 

 

                                                           
2
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Zdroj: fotobanka odkaz 2 
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2.2. Druhy portrétní fotografie 

 Charakteristický portrét - preferuje charakterizační složku před ostatními dvěma  

(podoba, výtvarné řešení), ukazuje konkrétního člověka, vyjadřuje jeho příslušnost k 

určité sociální, věkové, profesní, zdravotní a jiné skupině.  

 Sociální portrét - jeho tvorbě se věnují fotografové se silným sociálním cítěním.  

Snímek má motivovat jedince a instituce k potřebné nápravě na snímku zobrazených 

nedostatků, případně křivd. 

 Prezentační portrét - svatební fotografie, herci, politici,  

 Dokumentační portrét -nebo dokumentární (z lat. documentum - předmět doličný)  

je fotografický styl, který představuje fotografický dokument jako zobrazení reality 

 Reportážní portrét - je zachycením člověka při činnosti, ději a je součástí 

žurnalistiky 

 Dvorní fotografie - portrétní fotografie pořízené pro hlavu státu nebo panovnický 

dvůr. 

 Skupinový portrét - portrét tří a více lidí. 

 Reklamní portrét – portrét přizpůsobený účelům reklamy 

 

Portrétní fotografií nerozumíme zobrazení pouze obličeje, tato fotografie 

zahrnuje ve skutečnosti i snímky tzv. pokolení či celých postav. Zejména 

v reklamní fotografii je toto vyobrazení využíváno častěji než pouhý portrét.  

I pro širší pojetí portrétní fotografie zůstává základním předpokladem perfektně 

ovládat práci s modelem a především nasvětlení obličeje.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatebn%C3%AD_fotografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvorn%C3%AD_fotograf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_st%C3%A1tu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panovnick%C3%BD_dv%C5%AFr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panovnick%C3%BD_dv%C5%AFr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skupinov%C3%BD_portr%C3%A9t
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2.3.    Pozadí 

Pozadí tvoří dekoraci – výplň plochy. Středně šedý odstín pozadí vyhovuje téměř vždy. 

Světlý tón pozadí působí lehce a vesele, sluší většinou mladším modelům. Pro portréty 

starších osob, vypadajících vážně volíme tmavé pozadí, ale i opakem můžeme dosáhnout 

žádoucí účinek při černých nebo velmi světlých vlasech. 

Lidé mají hlavu vzpřímenou, což také musí vyjadřovat fotografie portrétu.  

Jedna a táž hlava fotografovaná z různého úhlu působí odlišným dojmem. Otáčíme-li hlavu 

modelu postupně z jednoho profilu do druhého, pozorujeme velmi mnoho změn podoby. 

Přímý pohled na celou tvář bývá přijatelný pouze u modelů se souměrnou tváří.  

Všechny nesouměrnosti nemilosrdně přímý pohled odhalí. Hodí se proto jen ve výjimečných 

případech. Každý člověk má jiný profil pravý a levý, což je důsledkem nesouměrnosti tváře. 

Každá tvář potřebuje jiné osvětlení, každá tvář ve stejném osvětlení jinak vypadá, proto 

musíme měnit nejen osvětlení, ale i úpravu a umístění tváře. Správné fotografování portrétu  

si osvojíme jen po delší praxi, po delším studiu. Nepatrné pootočení hlavy zakryje často běžné 

nesouměrnosti. Nesouměrnost úst se většinou při úsměvu ztratí. Křivý nos, zdůrazněný 

osvětlením resp. stínem, je nepřijatelný. Správné osvětlení nos vyrovná. 

Důležitá je také výška, ze které model fotografujeme. Dospělé osoby jsme zvyklé 

vidět přímo, fotografujeme je tedy také tak, abychom objektiv měli ve výši očí modelu.  

Děti většinou fotografujeme z mírného nadhledu. Méně obvyklý je podhled. Podhled  

je charakteristický pro osoby vysokých postav. Podhled zdůrazní bradu, prodlouží krk, 

zdůrazní nosní dírky, dodá tváři rys pevnosti a průbojnosti. Nadhled zdůrazní čelo, vynikne 

účes, krk často není vůbec vidět, oči dostanou zajímavou hloubku, nos se značně prodlouží, 

tvář dostane výraz oduševnělosti. Toto vše platí o mírném nadhledu i podhledu.  

Při ostrém úhlu nastává zkreslení podoby – vzniká téměř karikatura. 

Oči a partie okolo nich – víčka, vrásky – jsou nositelem výrazu obličeje. Říká se,  

že jsou výrazem duševních vlastností člověka. Vyjadřují náladu a myšlenky fotografovaného. 

Směr, výraz a sklon hraje důležitou roli u dobrého portrétu. Proto musíme být opatrní  
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při volbě směru pohledu a vyvarovat se přílišného otáčení očí proti směru obličeje. Čím více 

se ztrácí panenka a více je vidět oční bělmo, tím více ztrácí oko na výraznosti. Nenuceného  

a klidného výrazu dosáhneme tak, že necháme oči koukat do objektivu nebo před sebe.  

Jedině při snímku z profilu nesmí oči mířit přímo před sebe, musí být mírně stočeny 

k objektivu. 

Oko při pohledu ze strany nám odkryje příliš mnoho bělma, zatímco panenka 

s duhovkou se promítnou jako čárka. Zamyšleného výrazu u muže a cudného u ženy 

dosáhneme sklopením očí. Je to velmi vděčná pozice pro dívčí portrét. Oči směřující výše  

než tam, kde je objektiv aparátu vypadají zvědavě a ne příliš dobře. Proužky bělma, které  

se objeví při zvednutí očí, dodávají oku nepěkný výraz. Důležitou složkou výraznosti oka  

je tzv. světélko v oku (odraz osvětlujících lamp). Světélko nesmí přijít přímo do středu 

panenky a nesmí se odrážet v bělmu. Nejlepší umístění světýlka je v horní polovině duhovky. 

Lesk v oku dělá živý a bystrý pohled, bez světélka je pohled tupý a portrét jakoby bez života. 

Pohled směrem nahoru vyjadřuje radost, bezstarostnost, jistotu a nadhled. Sklonění očí  

a hlavy vyjadřuje skromnost, stydlivost a zamyšlení.  

Výraz úst musí být zcela přirozený. Model často před aparátem strne a vinou napětí 

svalů se změní podstatná tvářnost celého obličeje. Ústa dělají výraz tváře. Vynikají hlavně  

při úsměvu. Přirozený srdečný smích je třeba rychle zachytit, jde o přirozený projev vůle  

a cítění modelu. Smích má svoje krátké trvání, nakonec odumře, ustrne a změní se v grimasu. 

Fotograf sám musí u modelu rozpoznat, zda a kdy je úsměv vhodný. Zachytit vhodný 

okamžik úsměvu znamená stisknout spoušť v nejvhodnějším okamžiku. Pro objasnění  

si rozebereme výraz úst při úsměvu a úkon fotografa. 

A. vážná tvář se mění k úsměvu 

B. počíná skutečný úsměv 

C. přirozený úsměv 

D. úsměv vrcholí 

E. úsměv končí přimhouřením nebo zavřením očí 
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F. strnulý úsměv 

G. tvář zvážní 

Úkon fotografa: vyčkávání, rozhodnutí se ke snímku, stisknutí spouště, okamžik 

osvitu. Nejvhodnější část úsměvu je úsek B, C, D, který je třeba na snímku zachytit.  

Skoro každý člověk má nos poněkud vychýlený k jedné straně. Fotografujeme-li 

takový model ze ¾ profilu je vždy lépe, když fotografujeme z té strany, na kterou nos uhýbá, 

tedy tak, aby nos směřoval k aparátu. Nosíky zvednuté fotografujeme poněkud shora, 

abychom je zdánlivě srovnali a prodloužili. Nosy dlouhé a visící fotografujeme mírně 

zespodu, abychom je zdánlivě zkrátili. Směle vyklenutý nos vyjadřuje sílu a sebevědomí.  

Dá se zvýraznit při fotografování profilu a v siluetě. Nepěkný nebo nevýrazný nos naopak 

nikdy nefotografujeme z profilu. Stín nosu musí směřovat vždy dolu. Důležité je správné 

osvětlení nosu, má velký podíl na charakteristiku portrétu.  

Velké odstávající uši působí na snímku rušivě, při fotografování zepředu rozšiřují tvář 

a rozbíjejí její celistvost. Pootočením modelu do ¾ splníme zásadu zachytit jen jedno ucho. 

V některých případech, u žen je tato zásada zbytečná, protože jsou většinou uši zakryty vlasy.  

Dvojitá brada je problém, se kterým se setkáváme často. Kromě způsobu osvětlení  

je dobrou pomůckou posazení modelu do mírného předklonu, vysunutím brady se podbradek 

natažením ztrácí a neklesá dolů. Naopak záklonem a přitisknutím brady ke krku vyniká 

podbradek a vzniká i tam, kde ve skutečnosti není.  

2.4. Osvětlovací praxe 

Při pořizování portrétní fotografie v ateliéru má fotograf kontrolu nad osvětlením 

scény a může regulovat směr a intenzitu světla.  

Umělé světlo není náhražkou za denní, dává nám ve fotografii mnoho možností 

použití a jeho nezvládnutí způsobí v portrétování mnoho chyb a omylů. Elektrické světlo  

má široké pole využití, můžeme ho použít jako světlo hlavní, pomocné i efektní. Můžeme 

regulovat sílu světla, směr, kvalitu. Dává nám širokou škálu světel a stínů. Při osvětlování 
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portrétu vycházíme ze základního osvětlení, které nám ukazuje sluneční světlo v přírodě. 

Dobré osvětlení dává vyniknout všem tvarům obličeje, aniž by vyzvedávalo různé vady. 

Osvětlení musí mít takovou sílu, aby obraz byl brilantní a zároveň aby měkkost tvarů nebyla 

potlačena a celková tónová škála od vysokých světel do hlubokých stínů zůstala zachována. 

Máme tři základní druhy osvětlení portrétu: světlo dělené, světlo plastické, světlo ploché. 

Základní typy světelných zdrojů jsou označovány jako hlavní světlo, doplňkové světlo, 

zadní (vlasové) světlo (protisvětlo) a světlo na pozadí. Hlavní světlo je primární zdroj světla 

pro portrét. Je umístěno asi 45 stupňů vlevo nebo vpravo od portrétovaného, ale může být také 

svíceno shora nebo zdola. Doplňkové světlo je obvykle použito v opačném směru než hlavní 

světlo, ale z větší vzdálenosti nebo s menší intenzitou. Používá se ke zmírnění tvrdých stínů 

hlavního světla. Zadní světlo (také označováno jako světlo do vlasů nebo boční světlo) 

osvětluje vlasy portrétovaného. Pomáhá přidat fotografii hloubku a může být použito  

k oddělení postavy od pozadí. „Světlo na pozadí“ osvětluje pozadí za portrétovaným.  

Může dělat zajímavé efekty na jinak nezábavném pozadí nebo vytvořit čistě bílé pozadí. 

2.4.1.    Světlo dělené 

 Osvětlujeme plně jednu tvář a světlo nezabíhá do druhé poloviny obličeje.  

Dělíme je na - světlo dělené po světle a na světlo dělené proti světlu. Dělené světlo po světle- 

osvětluje tvář obrácenou k objektivu tj. větší polovinu obličeje. Je vhodné pro mužské ostřeji 

řezané obličeje, dělá tvář starší a často nedostatečné vyniknou oči. Dělené světlo proti světlu - 

osvětluje tvář od objektivu odvrácenou tj. menší polovinu obličeje. Používáme ho nejvíce  

u širokých obličejů a u obličejů, kde chceme skrýt nějakou výraznější vadu.  

 

  

Zdroj: vlastní fotobanka 

Po světle 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Po světle, kontrast přehnaný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%AD_sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protisv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C4%8Dn%C3%AD_sv%C4%9Btlo
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2.4.2.    Světlo ploché 

Je přední světlo, kdy stín nosu tvoří stinnou kapku. Stín od nosu nesmí přesahovat  

do rtu a nespojuje se se stínem ve tváři. Hodí se hlavně pro jemné a pravidelné tváře, dává 

vyniknout kráse rtů a očí. Je naprosto nevhodné pro plné obličeje, kdy osvětlením obou tváří 

vynikne šíře obličeje. Plastičnost osvětlení řídíme výškou světla. Světlo ploché dělíme opět  

na po světle a proti světlu, často se také používá tzv. filmové světlo – pouze malý  

(někdy žádný) stín pod nosem. 

  

 

 

 

 

 

2.4.3.    Světlo plastické 

Je nejvýraznějším a nejvíce používaným osvětlením. Vzniká přechodem děleného  

a plochého osvětlení. Spojením stínů vzniká světelný trojúhelník na jedné z tváří. Opět dělíme 

na -  po světle a protisvětlo. Při ponechání části obličeje ve stínu zužuje plný obličej.  

     

 

 

 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Filmové 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Ploché proti světlu 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Protisvětlo 
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2.4.4.    Světlo vedlejší 

K prosvětlení stínů použijeme slabšího světelného zdroje, než má světlo hlavní, 

případně lampu dáme dál od modelu. Vedlejší lampa nám prosvětlí od nosu a úst, dá světélko 

do očí, hlavně u světla děleného a plastického. Nikdy však nesmí stinnou tvář přesvětlit. 

Lampa hlavní a vedlejší jsou na sobě navzájem závislé, způsob osvětlení určuje lampa hlavní, 

pokud je tomu opačně vznikne vadné rozbité světlo a tím neucelený, nevyvážený obraz.  

Světlo má dopadat na obličej z výše asi 45 stupňů. Světlo v očích má být jen jedno  

a nesmí být uprostřed očních panenek. U hluboko zapadlých očí musíme světlo snížit  

nebo prosvětlit vedlejší lampou. 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní fotobanka 

Jedno světlo v očích 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Více „světýlek“ v oku 
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2.4.5.    Světlo efektní 

Světlo efektní má zvýšit působivost obrazu, vyzvednout a zdůraznit hezké nebo 

charakteristické části obličeje. Světla efektní mají často reostat na regulaci světelného toku. 

Používají se také jako vlasový reflektor v tzv. protisvětle.  

       

2.4.6.    Osvětlení pozadí 

Stejnoměrné osvětlení pozadí působí příliš vážně a těžce. Obličej od pozadí 

neustupuje, často s pozadím splývá. Jednoduchým reflektorem umístěným za modelem 

osvětlíme pozadí tak, aby za rameny modelu tvořil rozptýlený půlkruh, tento světelný půlkruh 

dosahuje zpravidla maximálně do poloviny uší modelu. Obličej, ramena ani vlasy nesmí 

splývat s pozadím. Dnešní osvětlovací praxe doporučuje různé efektní osvětlení pozadí 

respektující jediný požadavek – nepůsobit rušivě a „nepřehlušit“ samotný model.  

 

 

 

                

Zdroj: vlastní fotobanka 

Nerovnoměrné osvětlení 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Správné osvětlení 

Zdroj: vlastní fotobanka 
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Model umisťujeme co nejdále od pozadí (dle možnosti ateliéru). Portrét cloníme  

co nejnižšími clonami, možno fotografovat i bez zaclonění. 

    

Zdroj: vlastní fotobanka 

Model vzdálen od pozadí - pozadí neostré 

Zdroj: vlastní fotobanka 

Model blízko pozadí – pozadí ostré, ruší 
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Existuje mnoho různých způsobů portrétní fotografie. Často je žádoucí, aby oči  

a obličej portrétovaného byly ostré a méně důležité prvky lehce rozmazané. Jindy může být 

portrét zaostřen na kompozičně zajímavé části; například ruce, oblečení, šperk nebo jiné části 

těla. 

Při fotografování portrétu k reklamě jde především o volbu vhodného modelu, platí 

vše, co bylo napsáno o portrétní fotografii, fotograf ale pracuje natolik kreativně, že některé 

zásady vědomě porušuje. V reklamním portrétu platí: „účel (záměr) světí prostředek 

(způsob)“. Ve fotografii jsou veškeré zákonitosti doporučující, lety prověřené, ulehčující 

práci, ale nejsou dogmaty. 

Doporučená literatura 

 Fotografický ateliér, Jan Sucharda, Zoner Press 2010, ISBN: 978-80-7413-088-5 

 Digitální fotografie polopatě, Ondřej NeffInstitut digitální fotografie s.r.o., 2009, 

ISBN: 978-80-87155-04-2 

 Naučte se fotografovat kreativně fashion, glamour, portrét, portfolio/book, 

reklama v interiéru i exteriéru, Eliot Siegel, Zoner Press, 2009,  

ISBN: 978-80-7413-031-1 
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KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Jaké znáš druhy portrétů? 

 Které složky tvoří hlavní část dobrého portrétu? 

 Jaké znáš druhy osvětlení portrétu? 

 Jaký je rozdíl mezi osvětlením po světle a proti světu? 

 Jaké znáš nejčastěji používané efektní světlo? 

 Co opticky odděluje portrét od pozadí? 

 Proč posazujeme model co nejdále od pozadí a používáme malou clonu? 

 Jaké světlo se používá k prosvětlení stínů? 

 Popiš stručně světlo plastické – jak vznikne?  
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Portrétní fotografie upravovaná pro reklamu a tisk 

3 Osvětlovací praxe (ateliérní) 

Výukové cíle kapitol znalost rozdílu mezi denním, umělým a zábleskovým světlem, 

zvládnutí praktické činnosti s jednotlivými druhy osvětlení 

Odhad doby studia 4 hodiny 

Osvětlování v ateliéru vychází z přírodního osvětlení, jen jeho zdrojem není slunce. 

Při svícení umělým světlem (portrét, reklama, zátiší) se používají následující typy osvětlení: 

 Doplňkové světlo rovnoměrné rozptýlené, bezestínové osvětlení objektu, které  

má dostatečnou intenzitu. Provádí se v kombinaci s dalšími zdroji světel, například  

s horním a předním. 

 Hlavní světlo - kužel světla směřující na objekt nebo na jeho důležitou součást.  

Jeho úkolem je vytvoření hlavního světelného efektu. Toto světlo by ve srovnání  

s běžným osvětlením scény mělo poskytovat více světla na osvětlené ploše objektu. 

Hlavní světlo se používá jen zřídka samostatně, protože je příliš kontrastní, na rozdíl 

od doplňkového osvětlení, které prokresluje stíny nebo nevypaluje světla. 

 Modulované světlo - úzký směrový paprsek světla s malou intenzitou, který  

se používá k prosvětlení malé části objektu. Například k prosvětlení stínů za účelem 

jejich zmírnění nebo i úplné eliminaci. Pro modulované světlo se používají světla  

s hlubokým a úzkým reflektorem s běžnou nebo úspornou žárovkou s tubusem. 

 Protisvětlo (kontra světlo) - světelný zdroj, který se nachází přímo ve fotografovaném 

objektu nebo poblíž a směruje proti objektivu fotoaparátu. Tento efekt obvykle 

zdůrazňuje kontury objektu a odděluje jej opticky od pozadí, skrývá detaily, způsobuje 

silnější kontrast mezi světlem a tmou, vytváří siluety a zdůrazňuje linie a tvary.  

Toto světlo zdůrazňuje formy objektu nebo jeho části. Zdroj světla je umístěn v krátké 

vzdálenosti za objektem. Pro tvarování světla se používají reflektory se středním 

průměrem reflektoru. 
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 Světlo na pozadí - světlo, které svítí na pozadí za snímaný objekt. Osvětlení pozadí 

musí být menší než hlavní světlo. Může být rovnoměrné a nerovnoměrné. Obvykle  

se modeluje tak, aby světlé oblasti objektu byly na tmavém pozadí a tmavé na světlém 

(viz princip kontrastu) Dobré výsledky měkkého světla dává odražené světlo  

z deštníku s reflexním povrchem a ploché reflektory s bílou látkou na rámu (softbox). 

 

Většina světel v současné fotografii jsou blesky různého druhu. Osvětlení  

pro portrétování je obvykle rozptýlené (difúzní) o deštník nebo pomocí soft boxu. Soft box 

 je zábleskové světlo uzavřené v neprůhledném pouzdře, kde jedna strana je vyrobena 

 z průsvitného tkaného materiálu. Poskytuje měkčí osvětlení pro portrétování a je považováno 

za vizuálně přitažlivější. Světlo na vlasy a na pozadí obvykle není rozptýlené, ale směrové. 

Je velmi důležité, aby neosvětlovalo jiné části portrétované osoby. Směrovat osvětlení  

na velmi konkrétně vymezenou plochu pomáhají tzv. komínky nebo klapky. Světla na pozadí 

jsou někdy používána s barevnými gely umístěnými v přední části světla, aby vytvořila 

barevné pozadí. 

 

Tříbodové svícení v ateliéru: 

 zleva a zprava se používá boční světlo, levé je jako hlavní, pravé jako doplňkové 

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo_ve_fotografii 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:3_point_lighting.svg
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Čtyřbodové svícení v ateliéru:  

levé je hlavní světlo, pravé jako doplňkové, č. 3 je protisvětlo a č. 4 světlo na pozadí 

 

Druh osvětlení má vliv na povahu stínu a charakter obrysů. Při tvrdém světle jsou 

hranice stínu velmi přesně a ostře definovány a reliéf objektu je zvýrazněn - všechny 

nerovnosti se zdají hlubší. Mírné osvětlení rozostří kontury stínů a potlačí povrchový reliéf 

objektů. Měkké osvětlení tento účinek ještě zmenší. 

Je-li světelný zdroj blízko k osvětlenému objektu, jsou stíny přesně definované. 

Jestliže světlo pochází ze dvou světelných zdrojů a navzájem se kříží, ve výsledku dávají stín 

a polostín, které kontrast obrazu zmírní. 

Paprsky dopadající na povrchu objektu v úhlu větším než 45° dávají přímé osvětlení, 

světlo dopadající pod menším úhlem je šikmé. 

Šikmé osvětlení zdůrazňuje tvar a formu objektů a dobře zdůrazní jejich detaily. 

Osvětlení, jehož úhel dopadu na povrch objektu se blíží nule stupňů, jasně odhaluje strukturu 

objektu. Pro zjemnění kontrastu se přidává další osvětlení - přímé osvětlení předmětu, ale ze 

slabšího zdroje světla než je zdroj šikmého osvětlení. 

  

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo_ve_fotografii 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:4_point_lighting.svg
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 Směrové světlo - světlo, které objekt výrazně osvětluje, v místech kam nedopadá  

je stín. V některých případech tvoří v osvětlených místech přeexponovaná místa 

(„přepaly“) a ve tmavých podexponované plochy. Směrové světlo osvětluje pouze 

místa, která jsou směrem ke světelnému zdroji, zbytek jeho povrchu je ve stínu. 

 Rozptýlené světlo rovnoměrně a stejně osvětluje povrch celého objektu,  

takže nevznikají žádné tvrdé stíny, odrazy nebo reflexy. 

 Kombinované osvětlení je kombinace směrového a rozptýleného světla.  

Například světla umělého a přirozeného, případně několika světel v ateliéru. 

Poklesem celkové intenzity osvětlení se mění poměr mezi jasem světla a stínu: světlo 

klesá rychleji, než tmavnou stíny. To je způsobené tím, že některé stíny jsou osvícené 

rozptýleným světlem. Znamená to, že poklesem celkového světla se sníží kontrast scény. 

Kontrast na poledním ostrém slunci je tedy větší než kontrast při zatažené ranní obloze. 

Osvětlení je jednoduché v případě kdy má světlo stejný směr nebo složené, pokud 

 jde z více směrů, ze dvou či více zdrojů. 

Osvětlení bude tvrdé, když bude zdrojem světla blesk nebo žárovka bez výztuže 

anebo mírné pokud se zatemní průsvitkou (vyrobené z papíru, matného skla, plátna nebo 

tkaniny) a měkké když prochází širokým reflektorem z průsvitného plátna. 

 

Doporučená literatura 

 Fotografický ateliér, Jan Sucharda, Zoner Press 2010, ISBN: 978-80-7413-088-5 

 Digitální fotografie polopatě, Ondřej NeffInstitut digitální fotografie s.r.o., 2009, 

ISBN: 978-80-87155-04-2 

 Naučte se fotografovat kreativně fashion, glamour, portrét, portfolio/book, 

reklama v interiéru i exteriéru, Eliot Siegel, Zoner Press, 2009,  

ISBN: 978-80-7413-031-1 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_oblouk
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 KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Jaké vybavení osvětlovací soustavou je nutné pro ateliér? 

 Co znamená difuzní světlo? 

 Jaký je rozdíl mezi přímým a šikmým světlem? 

 Co jsou to „přepaly“? 

 Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným osvětlením? 

 Které zdroje světla dávají tvrdé osvětlení? 
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Portrétní fotografie upravovaná pro reklamu a tisk 

4 Reklama 

Výukové cíle kapitoly orientace a znalost účinku reklamy, umět vhodně zdůraznit 

předmět reklamy, oddělit předmět reklamy od doplňujících 

prvků 

Odhad doby studia 8 hodin 

Slovní základ je -klam- a předpona „re“ znamená opakovat, takže náplní reklamy 

 je opakovaně klamat. Máme-li tedy někoho klamat, snažme se, aby ta naše „malá lež“ 

neubližovala a byla „KLAMEM KRÁSNÝM“ oku lahodícím. 

Reklama slouží obchodníkům a výrobcům k přesvědčování lidí ke koupi  

(často toho co vůbec nepotřebují). Dnes spěcháme tolik, že nemáme ani čas přesvědčit  

se a být přesvědčováni stále platným – dobré zboží se chválí samo, proto se stále více rozvíjí 

atak ve formě reklamy. Jako fotografové bychom byli sami proti sobě, kdybychom reklamu 

ignorovali nebo odsuzovali (ač si to některá právem zaslouží), je tedy našim úkolem 

z každého reklamního snímku udělat malé „umělecké dílo“. 

V reklamě více než v jiných fotografických disciplínách platí, že fotografie není věrný 

odraz skutečnosti. Reklamní fotografie je řemeslo, které neovládá každý – ne každý umí své 

nápady, pohledy a sny (s ohledem na požadavky objednavatele reklamy)do fotografie dostat. 

Proto je některá reklama perfektní, špičková a jiná je technicky třeba zvládnutá, ale nemá 

žádný náboj. V reklamní fotografii nám jde samozřejmě opět o perfektní technické zvládnutí 

snímků, ale málo nám bude platná správně exponovaná, ostrá, barevně vyvážená fotografie, 

pokud bude obsah „ o ničem“. 

V současné době je občas v reklamě „nadužíváno“ vyobrazení ženy, často nelogicky 

ve spojení s výrobky, kde odpoutává pozornost od propagovaného předmětu nebo dává ženě 
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jednoznačnou úlohu. Článek, který chci uvést, zaznívá místy snad přehnaně feministicky, týká 

se též více reklamy televizní, může nám ale napomoci při hledání koncepce fotografie
3
. 

S čím si současná reklamní praxe ženy spojuje? Jakým způsobem je ztvárňuje?  

To odhaluje týdeník Strategie, respektive předsedkyně České marketingové společnosti  

Jitka Vysekalová, která se zamýšlí právě nad aktuálním obrazem ženy v reklamě. 

Přitom poukazuje na známý fakt, že reklama zobrazuje muže a ženy v jejich tradičních 

rolích, čímž podporuje genderové stereotypy a nerovnost mezi pohlavími. Charakterizuje také 

jednotlivé "typy" žen, které se v reklamách pravidelně objevují. "Čím více se obraz ženy  

v reklamě odlišuje od představy, kterou ženy mají samy o sobě, tím méně reklama působí  

a stává se předmětem kritiky," uvádí Jitka Vysekalová.  

4.1 Reklamní a produktová fotografie 

Profesionálové do produktové fotografie řadí fotografování různých produktů menší 

velikosti, které se běžně vejdou na fotografický stůl. Často proto říkáme tomuto druhu 

fotografie - table top fotografie, má pár jednoduchých zásad. 

U většiny produktových fotografií pozadí tvoří jen kulisu, která nijak zásadně 

neovlivňuje produkt. Velmi často se užívá pozadí jednobarevné (černé, šedé, bílé či méně 

často barevné), někdy také barevný či černobílý přechod. Aby pozadí nijak nezasahovalo do 

vlastního produktu, většinou je z toho důvodu užíváno pozadí nekonečné, dosažené 

zmíněným prohnutím pozadí - tzv. fotografický stůl. Slouží jako nekonečné pozadí a je 

běžnou součástí vybavení ateliéru. Vhodné je z řady důvodů fotografovat tmavé a matné 

předměty na bílém pozadí. Bílé pozadí odrazem světla od něj prosvětlí i spodní části předmětu 

a navíc barvu světla nijak nemění. Fotografický stůl 

Právě nekonečné pozadí se velmi snadno realizuje na již zmíněném fotografickém 

stole. Po-užitá fólie je tvrdá, takže unese i poměrně těžké předměty, je bílá a matná. Díky 

tomu dobře odráží světlo, vysvítí předměty odrazem i zespoda a nezrcadlí se na ní světelné 

                                                           
3
 http://www.zenyamedia.estranky.cz/ 
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zdroje. Tím, že je mléčně průhledná, je možné do ní svítit i zespoda. Spodním světlem se tak 

snadno zlikvidují zbytky stínů. 

K dobré fotografii potřebujeme dostatek kvalitního světla. Předmět musí být světlem 

dostatečně prokreslen, jinak se nám v tmavých pasážích ztratí kresba a tak bude velmi silně 

vidět šum. Přímý fotografický blesk je vhodný jen zřídka. (Je to přímé, tvrdé čelní světlo, 

tvoří ostré stíny i lesky a tak potlačí strukturu předmětu). Alfou a omegou je dostatečné 

difúzní světlo, které prosvětlí předmět „ze všech stran“. Dosáhne se ho tím, že světelný zdroj 

má dostatečnou plochu a současně svítí zblízka. Pomocí difúze se světlo dostane do všech 

částí předmětu, nevytvoří se nám hluboké stíny a kontrast snímku bude přiměřený. Současně 

nevytvoří žádné příliš výrazné lesky. Proto jsou pro produktovou fotografii vhodná stálá 

světla.  

Stejně jako ke světlu a předmětům patří stíny, patří k nim i odlesky. Odlesky se 

většinou objevují pouze při určitém vzájemném postavení světelného zdroje, lesknoucího se 

předmětu a fotoaparátu, proto pracujeme s polohou světelného zdroje, fotografovaného 

objektu či fotografa. Účinně se zbavíme odlesků také správně natočeným polarizační filtrem, 

je ale neúčinný na kovy. Ostré bodové světlo produkuje ostré stíny i lesky a tím i vysoký 

kontrast. V ateliéru platí, čím větší zdroj světla máme a čím je blíže k předmětu, tím 

rovnoměrněji je fotografovaný předmět nasvícen a tím více mizí i odlesky. Extrémního 

difúzního světla se do-sáhne v okamžiku, kdy světlem rovnoměrně, ze všech stran obklopíme 

předmět. Samozřejmě, ne vždy je ale odlesk nežádoucí. Úmyslně zakomponovaný odlesk do 

fotografie může být oživujícím prvkem, například se často používá u šperků. 

SVĚTELNÝ STAN – nezbytná pomůcka při produktové fotografii, je vyroben 

z materiálu, který zajistí rozptyl (difúzi) světla. 

 Ve zkratce: umístěním fotografovaného předmětu do světelného stanu se docílí jeho 

zcela rovnoměrného nasvícení difúzním světlem ze všech stran. Tím se zcela zlikvidují stíny i 

odlesky 

Sklo dobře zrcadlí předměty ve svém okolí, čehož se často využívá. Aby bylo sklo 

dobře vidět, musíme ho umístit a nasvítit tak, že se mu na vhodných místech zobrazí hrany. 
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Docílíme toho silně difúzním nasvícením. Za normálních okolností není sklo skoro vidět, 

protože jeho hrany se ztrácí v pozadí. Pokud v nich však necháme něco černého zrcadlit, 

hrany se na snímku objeví. Často z toho důvodu do blízkosti skla umísťujeme různé černé 

desky a papíry s cílem hrany zviditelnit. 

Kovy a lesklé předměty jsou produkty s výraznou plochou leštěných povrchů a 

vyžadují při fotografování zvláštní pozornost. Velmi intenzivně totiž zrcadlí světelný zdroj 

nebo dokonce celé fotografické studio. Toto odstraní difúzní světlo, tedy světlo obklopující 

produkt ze všech stran. U plochých produktů to není problém, snadno nalezneme polohu 

světla, kdy se světlo neodráží. Problém nastává u zakřivených povrchů. Může nastat situace, 

že i když máme k dispozici dostatečně velké světlo, tak struktura vlastního difúzního 

materiálu je v předmětu velmi dobře vidět (například dráty fotografického deštníku, spoje 

nebo hrany světel). Nejlepší způsob, jak silně lesklý a zejména vypouklý předmět nasvítit je 

opět světelný stan. Na předměty, které jsou matné či nejsou tolik vypouklé, stačí jen silně 

difúzní světlo a fotografický stůl. Další příklad: cíleně chceme zachovat nejen lesk předmětu, 

chceme zachytit i odrazový lesk pod ním, poslouží nám sklo a pod ním černá látka nebo 

vyleštěný černý plech do trouby. Abychom dosáhli požadovaný efekt, je však třeba svítit ze 

správného úhlu. 

Šperky jsou příkladem malého a silně lesklého předmětu. Vyžadují silně difúzní 

světlo, které „zkrotí“ odlesky. Vzhledem k jejich malé velikosti fotografujeme z velmi malé 

vzdálenosti nebo použijeme dlouhé ohnisko (makrofotografii). To vyžaduje hodně clonit, 

protože jinak hrozí, že část šperku bude již mimo hloubku ostrosti. Pro dosažení dojmu čistoty 

a brilance je vhodné k difúznímu světlu předat i slabé bodové světlo, aby šperky získaly 

odlesk. 

V praxi je časté, že u produktové fotografie finálního výsledku dosáhneme až 

pomocí úpravy v PC. Jedná se o odstranění pomocných předmětů, finální ořez, vyladění 

pozadí, případně doladění expozice a barevnosti. 
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 Častým požadavkem je vykrytí pozadí. Znamená to, že fotografie pořízená na běžném 

pozadí se v počítači upraví tak, aby se pozadí stalo průhledným. Máme-li předmět a vykryté 

pozadí, můžeme snadněji s předmětem manipulovat a umísťovat jej na libovolná jiná pozadí. 

Správně vyfotografovaný produkt může budoucímu vykrytí hodně pomoci. Pro vykrytí pozadí 

je třeba mít vhodný grafický editor a také uložit výsledný (vykrytý) obraz do správného 

formátu, který průhledné pozadí podporuje. A to není JPEG, ale PSD, TIFF, PNG či nouzově 

GIF.
4
 

 

 

4.2 Jaká je typická žena v reklamě? 

V České republice se od roku 1993 realizují průzkumy, které zkoumají názor 

veřejného mínění na reklamu. Na základě zjištěných výsledků Jitka Vysekalová uvádí,  

že v naší populaci jsou erotické motivy preferovány tam, kde mají spojitost s výrobkem.  

"To je jedna poloha, která je charakteristická pro obraz ženy v reklamě. V minulosti  

i současnosti. Žena jako sexuální symbol, vamp, který dokáže uspokojit muže od rána  

do večera či od večera do rána, či přihlouplý sexuální zajíček, který vzhlíží „k pánovi 

tvorstva“. 

To je však pouze jedna část obrazu ženy v reklamě. Vedle sexy ženy reklamní branže 

produkuje ještě jeden typ, a sice ženu, pro niž je radost i starost starat se o domácnost, děti  

a manžela. Aby také ne, když se jí nabízí tolik vymožeností, ať už domácích 

přístrojů, instantních produktů či prášků a mycích prostředků, které zaručeně vyčistí každou 

skvrnu a šmouhu. Jitka Vysekalová přidává ještě třetí obraz ženy v reklamě. Je to usměvavá, 

za každého počasí a v každém okamžiku perfektně upravená mladá žena, která vám vždy 

doporučí to nejlepší na vlasy, řasy, tělo, protože „vy za to stojíte“. 

                                                           
4
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklamn%C3%AD_fotografie 
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Autorka původního příspěvku poukazuje ještě na další fakt - žena v reklamě málokdy 

vystupuje jako odbornice. „Je to opět muž, který jí i v domácnosti poradí, jaký čisticí 

prostředek má použít.“ 

4.3 Muži na muže nereagují, proto jsou všude ženy 

Jitka Vysekalová v příspěvku připomíná, že využívání erotických a sexuálních 

motivů se objevilo už u prvních reklam, v nichž bylo různými způsoby prezentováno 

odhaleného ženské tělo. "Se začátky reklamy a erotiky v ní jsou spojeny také různé typy 

výzkumů. Výzkumy ze 40. let minulého století např. zjistily, že ženy se dívají na zobrazení 

jiných žen, ale muži na obrazy jiných mužů příliš nereagují. Další analýzy se zabývaly 

působením těchto motivů na pozornost člověka a upozorňují na tzv. ´upíří efekt´,  

kdy vzbuzení zájmu o erotický motiv odvede pozornost od produktu, takže lidé si zapamatují 

reklamu, ale nespojí si ji se značkou," uvádí Vysekalová. 

Podle předsedkyně České marketingové společnosti navíc některé prameny uvádějí,  

že erotika je v reklamě účinná, pokud má spojitost s produktem, který propaguje. "Tak 

například je v tomto kontextu pozitivně přijímána reklama na kosmetické výrobky nebo spodní 

prádlo, ale nahá žena pohozená na luxusním automobilu a v krajním případě i na rýpacím 

bagru není to, co lidé očekávají."  

 

Snímek může být i líbivý, kompozičně dokonalý, ale není to jednoznačný cíl reklamy 

  

 

Zdroj: fotobanka odkaz 4 
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Nezastupitelnou roli v dobré reklamní fotografii má kompozice a hra se světlem. 

Zdroj: fotobanka odkaz 6 

Na plavky či na jablko? 

Zdroj: fotobanka odkaz 4 

Ať si neublíží 
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4.4 Co je kompozice 

Úkolem kompozice je zejména "vést" oko, tedy poskytnout divákovi vjem 

předvídatelným způsobem, uvést jej do scény a pokud možno mu usnadnit přijmout  

ji a zorientovat se v ní. 

Kompozice je takové poskládání prvků v obraze, kdy se obraz divákům líbí nejvíce  

a kdy z hlediska prvků v obraze působí vyváženě (harmonicky). Kompozice může být také 

chápána jako souhrn pravidel a doporučení pro vytvoření vizuálně kvalitní a vyvážené 

fotografie. Kompozice je tedy „věda“, která je opřena jen a pouze o subjektivní vnímání 

člověka. A subjektivní vnímání je opřeno o způsob a parametry lidského vidění včetně 

historických a kulturních návyků. Kompozice se tedy netýká jen fotografie, ale veškerého 

vizuálního umění. 

Našim cílem je, aby výsledkem byla atraktivní fotografie. Úspěch je do značné míry 

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

a jeho obsahu přitáhnout pozornost diváků.  Při plnění tohoto náročného úkolu ve fotografii 

může pomoci studium základních prvků kompozice obrazů vypracované a zdokonalované  

už z dob dávných malířů. Ale slepé plnění pravidel je jen málokdy zárukou úspěchu. 

 Kompozice tedy je souhrn určitých pravidel a doporučení, která vedou k tvorbě 

kvalitních snímků. 

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

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

snímek komponovat  a případně ořezávat dle libosti. Mnohem omezenější kompoziční 

svobodu máte, pokud si poměr stran pevně zafixujete například podle poměru stran běžných 

fotografických papírů. Vyhýbejme se kompozici na střed, pokud to není přímý záměr.  

Místo toho raději využívejme pravidlo zlatého řezu = pravidlo třetin. Jinak řečeno, 

umisťujme klíčové prvky na fotografiích do průsečíků třetin. 
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4.4.1 Zlatý řez 

 

Zvýrazněné body naznačují, kde je obraz nejúčinnější - místo, kde by se měly 

nacházet nejdůležitější prvky snímku. V naší kultuře je obraz čtený z levé strany k pravé,  

a shora dolů. 

 

Mnoho digitálních fotoaparátů umí na LCD displeji obrazit pomocnou mřížku.  

Tato mřížka je právě ta, která má pomoci fotografovi dodržovat pravidlo třetin 

4.4.2 Kompozice na diagonálu 

Poměrně neobvyklá, ale o to dynamičtější jsou diagonální linie a diagonální 

kompozice. Pro diváka není vždy jednoduše stravitelná, neboť má tendenci naklánět hlavu  

na stranu, v takovém případě většinou nefunguje. Diagonála na snímku musí obstát i při jeho 

Zdroj: http://digiarena.e15.cz/zlaty-rez-ve-fotografii_4 

 

Zdroj: http://digiarena.e15.cz/zlaty-rez-ve-fotografii_4 
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pozorování bez náklonu pozorovatele. Vytvořit však takový snímek není jednoduché 

a vyžaduje to již jistou praxi. 

 

 

        

 

 

 

Zdroj: http://digiarena.e15.cz/fotoskola-kompozice-na-diagonalu_4 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 6 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 6 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 6 
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Všichni moc dobře víme, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala.  

Zkrátka a dobře, fotografie by měla být zkomponována tak, aby zaujala diváka. 

Působení fotografie na diváka není ale ovlivněno pouze kompozicí. 

Kromě dobře naaranžované kompozice slouží k zachycení a vedení oka tzv. záchytné 

body. Jsou to elementy obrazu, které některou ze svých vlastností přitahují pozornost.  

Může to být jejich barvou, tvarem, umístěním zkrátka něčím, co vyčnívá nad ostatní prvky. 

Zde jsou některé z nich: 

  

Zdroj: vlastní fotobanka 
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4.4.3 Kontrast 

 To je velmi jednoduché, představte si výjev pod hladinou, pozadí jsou jen rozmazané 

šmouhy modrozelené barvy, ve vodě pluje hejno ryb a jen jedna z nich je ostře vykreslená.  

Je jasné, kam divákovo oko ihned skočí
5
.
 
 

 

4.4.4 Isolace 

 Zůstaňme ještě u tohoto obrazu a tentokrát dejme jednu z ryb mimo hejno.  

Nemusí být ani moc kontrastní a opět tu máme silný záchytný bod pro oko. 

 

4.4.5 Tvar 

 Nyní zařaďme rybu zpět do hejna a změňme její tvar. Opět silný magnet pro oko. 

 

4.4.6 Vedení perspektivou 

A pokračujeme v pořadových cvičení našich nebohých makrel a poskládejme  

je do perspektivy. Ubíhající řady oko spolehlivě dovedou k bodu na úběžníku, v našem 

případě další rybě. 

                                                           
5
 
http://www.grafika.cz/art/3d/3dkompozice.html 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 5 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 5 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 5 
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4.4.7 Rovnováha 

Rovnováha prvků ve výřezu (obraze) výrazným způsobem ovlivňuje celkovou náladu 

scény. Symetrická kompozice působí strnule, zatímco asymetrická tuto strnulost sice popírá, 

ale mnohdy působí nepříjemným dojmem 

Každý objekt má přitom určité vlastnosti, které ovlivňují jeho "hmotnost". 

 

4.4.8 Rovnováha v kontrastu  

Rozdělíme-li obraz, kde v jedné části bude malý velmi kontrastní objekt a ve druhé 

velký rozmazaný objekt, bude obraz vyvážený, protože oko je více táhnuto ke kontrastním 

částem. Zkrátka malý kontrastní objekt má stejnou "váhu" jako velký nekontrastní. 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 5 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 6 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 5 
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4.4.9 Rovnováha v barvě 

Křiklavé barvy samozřejmě přitahují daleko více pozornosti než ty neutrální 

  

4.4.10   Rovnováha tvarem 

Malý komplikovaný objekt na straně jedné a velký jednoduchý objekt na straně druhé  

 

4.4.11   Rovnováha texturou 

Platí i pro kontrastní výraznou texturu oproti nekontrastnímu povrchu. 

Zdroj: fotobanka odkaz 6 

 

Zdroj: vlastní fotobanka 
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4.4.12   Rovnováha v pozici 

Rovnováhu získáte i tehdy, když umístíte větší objekt blíže ke středu obrazu, zatímco 

ten menší na druhé straně blíže k vnějšímu okraji. 

 

 

4.4.13   Rovnováha ve vnímání hmotnosti 

Můžeme využít i divákových zkušeností umístěním objektu, u kterého předpokládá 

určitou hmotnost
6
.  

                                                           
6
 http://www.grafika.cz/art/3d/3dkompozice.html 

http://fotobanka.samphotostock.cz/index.php?action=detail&id=618677 
 

Zdroj: vlastní fotobanka 

 

Zdroj: fotobanka odkaz 4 
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Zdroj: fotobanka odkaz 6 
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 Zdroj: vlastní fotobanka 
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KONTROLNÍ OTÁZKY 

 K čemu slouží reklama? 

 Co je koncepce snímku? 

 Co je kompozice? 

 Co kromě kompozice ovlivňuje náladu scény? 

 Co jsou záchytné body? 

 Jak lze vysvětlit rovnováhu v pozici? 

 Jak nazýváme pravidlo třetin_ 

 Co je úkolem kompozice? 
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Kontrolní otázky – řešení 

 Co je autorské právo? 
 Je to odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. 

„autorských děl“ 

 Z jakých složek se skládá autorské právo? 
Osobnostní autorské právo a majetkové autorské právo  

 Vysvětli termín nízká clona. 
Nízká clona má nízké clonové číslo (4,5 ; 5,3)- tedy větší průchod světla na citlivý materiál. 

 Co je to hloubka ostrosti? 
Je to schopnost podat ostře předměty blízké i vzdálené? 

 Jak clona ovlivňuje výsledný obraz? 
Nízká clona – malá hloubka ostrosti, vysoká clona – velká hloubka ostrosti 

 S čím souvisí např. namodralý odstín snímků? 
Byla nastavena špatná barevná teplota světla. 

 Jakou hodnotu má barevná teplota denního světla? 
cca od 5000K – 5800K (dle denní doby a počasí) 

 Jak se projevuje na výsledném obrazu použití vysoké citlivosti? 
U negativu – velké zrno, u digitálních snímků - šum 

 Co to je přeexpozice? 
Je to působení světla na citlivý materiál po delší dobu, než je nutné k optimální expozici. 

 Jak vypadá podexpozice na digitálním snímku a jak na 

negativu? 
 Digitální snímek je tmavý, negativ světlý 
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2. 

 Jaké znáš druhy portrétů? 
Reportážní, dokumentační, prezentační, reklamní, sociální… 

 Které složky tvoří hlavní část dobrého portrétu? 
Směr a sklon těla, sklon hlavy, směr očí, výraz úst, způsob a druh osvětlení, volba pozadí 

 Jaké znáš druhy osvětlení portrétu? 
Dělené, plastické, ploché 

 Jaký je rozdíl mezi osvětlením po světle a proti světu? 
Po světle – plně je osvětlena tvář natočená k objektivu (z pohledu od fotoaparátu - větší 

k aparátu přivrácená), proti světlu – plně je osvětlena tvář od objektivu odvrácená (z pohledu 

od fotoaparátu - menší tvář) 

 Jaké znáš nejčastěji používané efektní světlo? 
Vlasový reflektor 

 Co opticky odděluje portrét od pozadí? 
Osvětlení pozadí 

 Proč posazujeme model co nejdále od pozadí a používáme 

malou clonu? 
Při posazení blízko pozadí a použití vyšší clony by bylo ostré i vše za modelem a pozadí by 

působilo rušivě 

 Jaké světlo se používá k prosvětlení stínů? 
Světlo vedlejší 

 Popiš stručně světlo plastické – jak vznikne? 
Je charakteristické světelným trojúhelníkem na jedné tváři, vznikne přechodem plochého a 

děleného světla  
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3. 

 Jaké vybavení osvětlovací soustavou je nutné pro ateliér? 
Hlavní světlo, doplňkové světlo,“ kontrasvětlo“- vlasovka, světlo na pozadí, modulované 

světlo 

 Co znamená difuzní světlo? 
Rozptýlené 

 Jaký je rozdíl mezi přímým a šikmým světlem? 
Přímé- světlo dopadá na objekt pod úhlem větším než 45 stupňů, šikmé – pod menším úhlem 

 Co jsou to „přepaly“? 
Přeexponovaná místa v místech osvětlení 

 Jaký je rozdíl mezi jednoduchým a složeným osvětlením? 
Jednoduché- světlo má stejný směr, složené- z více směrů 

 Které zdroje světla dávají tvrdé osvětlení? 
Blesky, žárovky bez výztuže 

4. 

 K čemu slouží reklama? 
Propaguje zboží, přesvědčuje ke koupi 

 Co je koncepce snímku? 
Myšlenková osa – způsob výkladu snímku 

 Co je kompozice? 
Souhrn pravidel a doporučení vedoucí k působivému uspořádání prvků v obraze 

 Co kromě kompozice ovlivňuje náladu scény? 
Osvětlení, kontrast, záchytné body 

 Co jsou záchytné body? 
Jsou to prvky obrazu, které některou svou vlastností přitahují pozornost 

 Jak lze vysvětlit rovnováhu v pozici? 
Větší předměty umístíme směrem ke středu obrazu, menší blíže k vnějšímu okraji 

 Jak nazýváme pravidlo třetin 
Zlatý řez 

 Co je úkolem kompozice? 
Uvést do scény obrazu, vést oko a usnadnit přijmutí obrazu 


