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Úvodem
Obraz života se skládá z tvarĎ, pohybu, svøtla i barev. Jejich zachycení fotografickým aparátem ve správném okamžiku a zpĎsob vyjádĆení vydá svødectví o pocitech, emocích i náladø, které fotograf pocítil pĆi zmáêknutí spouštø. Úêinek snímku by møl být podpoĆen ještø
dalšími faktory, které by se møly vzájemnø doplĀovat a umocĀovat jeho obsah.
Jedním z nich je digitální technologie. Zasahuje do procesu fotografování dvakrát. Jednou
na jeho poêátku, pĆi poĆizování fotografií a pak v poslední fázi, pĆi jejich úpravø v poêítaêi.
Její kouzlo tkví v tom, že mĎžeme spojit nabídku režimĎ, kouzel a trikĎ digitálního aparátu
i poêítaêe s vlastními tvĎrêími nápady.
Další êást fotografického procesu, výbør a kompozice obrazu, zĎstává doménou fotografa,
neboČ mu umožĀuje kromø zachycení reality, vkládat do snímku své zkušenosti i vlastní
tvĎrêí nápady. Fotografická tvorba se tak stává snahou o tvĎrêí vyjádĆení, kdy intuitivnø
nebo vødomø hledáme výtvarnou hodnotu a emotivní pĎsobivost námøtu. Snažíme se tyto
tvĎrêí podnøty pĆevést do fotografického obrazu, který se tak stává komunikaêním prostĆedkem a souêasnø i zpĎsobem sebevyjádĆení.
Aby fotografie diváka zaujala i oslovila, je tĆeba se Ćídit pravidly o kompozici a skladbø obrazu, která jsou vodítkem, ale i prostĆedkem ke zviditelnøní obsahu a podpoĆení myšlenky,
kterou jsme do obrazu vložili. Kompozice by møla pĆispøt i k tomu, aby fotografický obraz
pĎsobil ucelenø, jednoduše, vyváženø a pĆehlednø. A k tomu nás povede tato kniha.
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Nøkdo se fotografem narodí, jiný se jím mĎže stát.
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1.
Prvky v obraze
Fotografie je tvoĆena Ćadou obrazových prvkĎ, které tvoĆí její obsah, pĆitahují pozornost
diváka, dodávají obrazu jiskru i správné napøtí, jsou zĆejmé a mĎžeme je pojmenovat. Prvkem mĎže být pĆedmøt, postava, zvíĆe, budova, rostlina, ale také linie, barva, svøtlo nebo
stín. Liší se mezi sebou tvarem, velikostí, barvou, strukturou povrchu, tonalitou, ale i urêitou
rolí, která jim byla v souladu s obsahem snímku urêena. Prvky v obraze mohou pĆedstavovat konkrétní objekty ze skuteênosti, z ní vycházet nebo s ní nesouviset a zobrazovat
abstrakci.
V obraze se jednotlivé prvky prolínají, dotýkají, navzájem se ovlivĀují a vyžadují urêité uspoĆádání neboli kompozici, která by møla být podĆízena obsahu snímku.
Fotografická teorie rozdøluje prvky podle vztahu ke skuteênosti na figurativní a nefigurativní.

Figurativní prvky
Teorie fotografování užívá výraz figura pro pĆedmøty, lidi, objekty, vøci, budovy, zvíĆata
nebo rostliny, které mají v reálném svøtø vøcný význam a mĎžeme je pojmenovat. Jsou tvoĆeny liniemi, barvou i tonalitou, které zobrazují jejich tvar i strukturu. Jsou to prvky zobra-
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zující skuteênost, která je divákovi známá a snadno ji rozpozná. A tato skuteênost, obohacená o emotivní vyjádĆení, je základem kreativního snímku.
Figura nemusí být na snímku celá, ale divák by møl mít možnost si její pokraêování domyslet, pokud je to k pochopení obsahu snímku vĎbec tĆeba.

Obrázek 1.1: Figurou je reálný a ostrý kvøt.

Obrázek 1.2: PĆíkaz v editoru poêítaêe zmønil kvøt v nefigurativní prvek – abstrakci.
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1. Prvky v obraze
Celistvost figury
Objektiv „rybí oko“ se snaží zachytit co nejvøtší êást skuteênosti, která nás obklopuje,
vždy je to však výsek reality. Podle toho, jak jej chápeme, nabízí nám fotografický obraz
velký celek – námøstí, celek – dĎm, polocelek – êást domu, polodetail – okno, detail –
hlava v oknø, velký detail – êást obliêeje.
Celek – tvoĆí ucelený námøt, êást krajiny nebo celý pĆedmøt, který zcela staêí pro plné
obsahové vysvøtlení a divák nemá pocit, že nøco pokraêuje. Møl by být jednoduchý, aby
zapĎsobil a divák se v množství informací neztratil.
Polocelek – møl by pĎsobit taktéž ucelenø, i když hlavní motiv celý není. Autor by møl
ukonêení provést tak, aby divák pokraêování nevyžadoval a odvedl jeho pozornost od
okraje snímku k jeho zajímavé êásti.
Detail – lidské oko nehledí jen do dálky, ale spoêine i na zajímavém detailu. Stejnou
zmønu vítá divák i na fotografii. Detail nabízí zjednodušenou expozici a møl by vypovídat
to, co celek pro svoji obsáhlost nemá možnost Ćíci. Nemusí být jen informativní, ale møl
by být logický, pravdøpodobný a naznaêovat kam patĆí. MĎže však vzbudit více emocí,
než celkový zábør.
Detail mĎže tvoĆit malá êást celku, ale i nøkolik stromĎ z rozlehlého lesa. MĎže být vøtší,
než ve skuteênosti. Je-li zdĎraznøn vĎêi vzdálenému pozadí, møl by být více osvøtlen,
barevnø výraznøjší, ostrý na neostrém pozadí. Staêí pouze jeden detail, více detailĎ v jednom snímku obraz tĆíští.
Zkratka – objevuje se v celku, polocelku i detailu. Jedná se spíše o náznak, tĆeba pohyb
ruky dirigenta, nebo akt. Je ochuzena o podrobnosti, nikoliv o estetické hodnoty a myšlenkové vyjádĆení by mølo být naopak údernøjší. Podstatný prvek je zvýraznøn, ostatní
jsou vynechány nebo silnø potlaêeny. Linií je málo, barevná škála i tónová stupnice jsou
chudé. Do zkratky je možno pĆevést nøkteré snímky pomocí trikĎ v editoru.

Fotogeniÿnost figury
Fotogeniênost je seskupení prvkĎ, ploch i linií, které ve spojitosti se svøtlem, barvou
i kompozicí obrazu pĎsobí na estetický cit diváka.
Nejêastøji spojujeme fotogeniênost s portrétem. MĎže se však stát, že obliêej, krásný na
pohled a pĆevedený do fotografického obrazu, nemá divákovi co nabídnout. Naopak
obliêej, ve skuteênosti nevýrazný, má v sobø nøco pĆitažlivého.
Fotogeniênost je tĆeba chápat v rámci všech námøtĎ, které se k fotografování nabízí.
Fotogenická mĎže být nejen krajina, ale i architektura, zátiší nebo zvíĆe a to i pĆesto, že
v reálu na nich nic objevného nevidíme. A naopak námøt, který nás nadchne ve skuteênosti, mĎže nás na fotografii zklamat. Fotogeniênost je navíc promønlivá. Zapadající slunce v létø u moĆe pĎsobí romanticky, v pošmourném poêasí se romantika i fotogeniênost
náhle vytratí.

Nefigurativní prvky
Jsou jimi linie, tóny, tvary i barvy a postrádají zobrazení skuteênosti. PĎsobí na diváka
pouze emotivnø, pomocí skladby v obraze. Mohou ze zobrazení skuteênosti vycházet, ale
ta je êásteênø nebo úplnø potlaêena a to natolik, že diváka osloví jen tóny, barva a linie,
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které jsou spolu v souladu, kontrastu nebo v urêitém rytmu. Pokud skuteênost, ze které
autor vycházel, zcela zanikne, pak mĎžeme hovoĆit o abstrakci. Autor tak do obrazu vkládá svoji fantazii i své sny. Motiv nepĆedstavuje tvar pĆedmøtĎ, ale emoce, rĎzné asociace
a stírá hranici mezi snem a skuteêností.

FOTOTIP
-

Prvky by møly být v obraze zámørnø a hrát takovou roli, jakou jim fotograf pĆidølil.

-

Hlavní pozornost by møla poutat v obraze jediná figura, neboČ více figur by o pozornost soupeĆilo.

-

Figura v tvĎrêím obraze je nositelem obsahu nebo sdølení, které je obohacené o emotivní složku.

-

Nefigurativní sdølení mĎže ze skuteênosti vycházet, ale mølo by divákovi nabídnout
jiné, tĆeba snové sdølení, obohacené o autorovu výpovøó.

Obrázek 1.3: Polocelek krajiny, jehož rámovou symetrii
narušuje rytmizace linií.

Obrázek 1.4: Ostrá êást kopyta je
zkratkou, která s dalšími prvky navozuje
trysk konø.

1.1 Role prvkĤ v obraze
Divák vnímá všechny prvky v obraze a pĆikládá jim urêitou
roli, protože má zato, že jsou v nøm zámørnø a to i tehdy,
pokud se do nøj pĆipletly omylem. Proto každý prvek, který v obraze je, møl by v nøm mít nejen svoji roli, ale i význam.
Princip role je uvádøn jako základní kámen pro uspoĆádání prvkĎ, tedy kompozici fotografického obrazu, která
podporuje obsah snímku. Je-li prvek v obraze sám, je jeho
role jiná, než když je souêástí celku obrazu, kdy jednotlivé prvky vytváĆí vztah mezi sebou navzájem a mají vztah
i k rámu obrazu.
Obrázek 1.5: Portrét tvoĆí detail, který
považujeme za uzavĆený celek.
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1. Prvky v obraze

Obrázek 1.6: Víme, že jde o motýla, má tedy vøcnou roli. DĎraz je však kladen
na roli výtvarnou, která pĆevažuje u všech prvkĎ ve snímku.

Obrázek 1.7: Ve skuteênosti nemá paní s auty nic spoleêného. Ve snímku
s ní tvoĆí obrazové prvky. Je na divákovi, jak si jejich vztah vysvøtlí.
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V reálu nemusí mít dĎm a kĎĀ nic spoleêného, pokud je však vymezíme v obraze rámem,
„svážeme“ je døjovø k sobø a divák si musí jejich vztah nøjak vysvøtlit.
Na obraze najdeme prvky, které mají vøcnou, emotivní nebo výtvarnou roli. Nøkdy nabídne urêitý prvek jen jednu roli, jindy jich má více.
-

Vøcná role je informativní. Dozvíme se, že kĎĀ není na volné louce, ale v ohradø.

-

Emotivní role naznaêuje smutek konø nebo podveêerní atmosféru.

-

Výtvarnou roli mohou sehrát tyêky v plotø ohrady, zachycené v protisvøtle.

Ovlivnční role prvkĥ v obraze
Roli prvkĎ v obraze ovlivĀuje jejich tvar, velikost, dĎležitost, struktura povrchu, umístøní
a nasmørování v obrazové ploše.
Tvar prvkĎ v obraze je vymezen liniemi a jeho modelace je podpoĆena osvøtlením a barvou. PĆesto, že tvar prvkĎ mĎže být jakýkoli, jako základní tvary jsou uvádøny obdélník,
kruh i trojúhelník a ostatní tvary, tĆeba lichobøžník nebo elipsa, z nich pouze vycházejí.
Tvar prvku v obraze má znaêný vliv na jeho rozeznání a zvýraznøní. Prvek, který má
vyniknout, by møl mít jednoduchý tvar, aby rychle zaujal pozornost diváka. Møl by se od
ostatních prvkĎ lišit, nesplývat s nimi a nedotýkat se jich.
Velikost prvkĎ v obraze má vliv na utváĆení vztahĎ mezi jednotlivými prvky, zdĎraznøní
prostoru a perspektivy, ale i na jejich vztah k obrazu jako celku. Jelikož se nejedná o velikost prvkĎ skuteênou, ale jen subjektivní, chápe ji divák intuitivnø pomocí porovnání. Její
vnímání souvisí s lidským vidøním, kdy divák chápe velký pĆedmøt za blízký a dĎležitý,
malý za vzdálený a mezi nimi cítí vliv perspektivy a prostoru. S velikostí prvkĎ souvisí
i jejich proporce, vzájemné vztahy k rámu i celému snímku. Pomáhají zorganizovat celý
snímek z hlediska rozložení prvkĎ, respektují jejich dominanci a vyváženost a tak pĎsobí
na diváka subjektivnø.
Velikost prvkĎ ovlivĀuje:
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-

Výpovøó obrazu, neboČ dĎležitý prvek by møl být vøtší, než prvky ostatní. Tím je
podtržena jeho dominance a potlaêen význam ostatních prvkĎ.

-

Dojem prostoru. Divák velikost prvkĎ a jejich rozložení v prostoru porovnává se
skuteêností. Je-li dole v obraze êlovøk a nahoĆe malý dĎm, pak je zĆejmé, že êlovøk
je vpĆedu a dĎm hodnø vzadu.

-

Vyváženost obrazu, neboČ její pomocí dosáhneme vizuální harmonie snímku. Jeden
velký prvek mĎže být vyvážen nøkolika prvky menšími.

-

MøĆítko v obraze – jedná se o princip proporce, který umožĀuje posoudit velikost
objektĎ v obraze. Vybereme urêitou figuru (postavu, dĎm nebo kvøtinu), která poslouží jako møĆítko velikosti a porovnáme ji s další figurou. Umístíme ji pouze tam,
kde je tĆeba si udølat pĆedstavu o reálné velikosti, neboČ každý snímek to nevyžaduje.
Vøtšinou se jedná o krajinný motiv, ve kterém je møĆítkem êlovøk nebo strom a podle
nich si divák utváĆí pĆedstavu o prostoru a jeho velikosti a to porovnáním figury podle zkušeností z reality.

1. Prvky v obraze

Obrázek 1.8: Nejbližší balík sena je møĆítkem, umožĀujícím odhadnout vzdálenost ostatních balíkĎ
i celé sestavy, tvoĆící šikmou linii a podporující prostorové uspoĆádání.

Obrázek 1.9: Svøtlá fretka na tmavém pozadí s patrnou texturou kožíšku. Její drápky jsou dĎležitým
prvkem, neboČ na nás pĆímo êíhají.
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Struktura a textura povrchu pomáhají prvek rozeznat. Jsou prokresleny svøtlem, nejlépe boêním a mírnø pĆedním. Kontrastní svøtlo povrch zvýrazĀuje, møkké potlaêuje.
Obsah snímku mĎžeme také postavit na struktuĆe nebo textuĆe figury, jejím opakování,
nepravidelnosti nebo vrstvení.
-

Struktura má vliv na dĎležitost prvkĎ. DĎležitý prvek znázorĀující realitu, by møl být
ostrý a jeho struktura dobĆe patrná. éím více se pĆibližuje realitø, tím dokonaleji by
møla být prokreslená. Postaêí-li sdølit obsah snímku linie, tonalita nebo barva, nemusí
být povrch hlavního motivu zcela êitelný. Struktura prvku ovlivĀuje vnímání prostoru, neboČ ostrý prvek se zĆetelnou strukturou vnímáme v obraze jako blízký, kdežto
rozostĆený s nezĆetelnou strukturou jako vzdálený. U detailu by møla být struktura
patrná v dĎležité êásti, u ostatních námøtĎ to souvisí s obsahem snímku. Aby zaujala
vrásêitá tváĆ staĆenky, møla by být ostrá, u aktu v protisvøtle postaêí k výpovødi jen
mlhavé obrysy.

-

Textura povrchu umožĀuje rozlišit o jaký pĆedmøt se jedná. MĎže být pravidelná,
tĆeba u látky nebo dlažby, ale i chaotická u hlíny, písku nebo i snøhu.

FOTOTIP
-

Prvky by møly mít svoji roli v obraze jasnø danou a møla by vyjadĆovat hlavní myšlenku obrazu. Obrazovou roli jim pĆidøluje fotograf.

-

Role prvkĎ v obraze mĎže být pro obsah snímku dĎležitá nebo jen podpĎrná. Proto
záleží na tom, které prvky do obrazu vložíme, kam je umístíme a zda zdĎrazníme.
DĎležité prvky by møly být nositeli hlavní myšlenky obrazu.

-

Strukturu povrchu prvkĎ zdĎrazĀujeme v souladu s obsahem snímku. Ostrý povrch,
dobĆe prokreslený, vtahuje diváka daleko více do scény, než povrch s nevýraznou
strukturou.

1.2 ZaþlenČní prvkĤ do obrazové plochy
Prvky v obrazové ploše by møly být prostorovø vyrovnané a vyvážené. Staêí malá zmøna stanovištø nebo pohyb aparátu a møní se nejen vztahy mezi jednotlivými prvky, ale
i kompozice a êasto i smysl snímku.
Rozvržení celé fotografické scény ovlivĀuje:
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-

Umístøní prvkĎ. Je-li v obrazové ploše pouze jeden prvek, je tĆeba pĆizpĎsobit jeho
umístøní vĎêi rámu obrazu. Je-li v ní prvkĎ více, kromø vztahu k rámu by møla být
patrná jejich vzájemná návaznost. Prvky by se nemøly pĆekrývat, ani dotýkat navzájem, stejnø tak i jejich stíny. Møly by naznaêovat, že jsou tvoĆeny jedním svøtelným
zdrojem.

-

Pomør dynamických a statických prvkĎ. Dynamická nebo statická mĎže být celá
scéna. Pokud je dynamická jen menší êást, møla by být vyvážena vøtší statickou plochou.

-

Vztah prvkĎ v obraze, podporující obsahovou stránku i celkovou vyváženost a harmonii. Jednotlivé prvky mohou mít:

-

Vztah mezi sebou. Dítø a kolobøžka, trs kvøtin a strom v dáli. NejdĆíve Ćešíme vzájemnou polohu dvou prvkĎ z vøcného a kompoziêního hlediska a následnø celkové
rozložení všech prvkĎ v obraze.

1. Prvky v obraze
-

Vztah k rámu obrazu, který je ovlivnøn polohou a celistvostí prvkĎ. Rám mĎže prvek
uzavírat nebo umožĀovat jeho pokraêování. Je-li prvek celý, nemøl by se rámu dotýkat, polocelky a detaily by nemøly být násilnø ukonêeny.

-

Vztah k ploše obrazu. Zmøníme-li umístøní hlavního motivu v ploše obrazu, dojde
k zásadní zmønø výpovødi snímku. Ale i zmøna polohy ostatních prvkĎ ovlivĀuje více
êi ménø jeho obsah.

-

Stejnou polohu. Poloha druhého prvku by møla být vždy formována polohou prvku
prvního a dĎležitého.

Obrázek 1.10: Prvky jsou rozmístøny po celé ploše obrazu. Vêelu vyvažuje nøkolik drobných kvøtĎ.

Obrázek 1.11: Fotogeniênost a symetrii stromu stojícího o samotø, podtrhuje porost ve tvaru zelených
linií.
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KOMPOZICE
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE V PRAXI
FOTOTIP
-

PĆi výbøru scény zvažujeme umístøní hlavního motivu ve vztahu k dalším prvkĎm
v obraze, ale i k jeho rámu.

-

Nejfotogeniêtøjší jsou detaily. Jsou jednodušší, mají ménø rušivých vlivĎ a pokud
zvládneme osvøtlení i kompozici, vynikne právø to, co nás na nich zaujalo.

1.3 DĤležitost prvkĤ v obraze
Podle role, která je jednotlivým prvkĎ fotografem pĆidølena, dølíme je na prvky dĎležité,
podpĎrné, zbyteêné a rušivé.
DĎležité prvky ovlivĀují svojí rolí, kterou jim fotograf urêil, obsah a stavbu snímku a proto je nutné je zvýraznit. PodpĎrné prvky nám v tom pomohou, zbyteêným a rušivým se
vyhneme buó hned pĆi výbøru námøtu nebo v editoru poêítaêe.
Divák spojuje dĎležitost prvku s tím, jak jednotlivé prvky chápe ve skuteênosti. Je-li na
snímku zvíĆe a tráva, nebude urêitø pĆikládat vøtší pozornost trávø, ale zvíĆeti. Pokud však
fotograf hodlá zvýraznit trávu pĆed zvíĆetem, musí její dĎležitost nøêím podpoĆit. PomĎže
mu ostrost, umístøní, velikost i celkové vyznøní. ZvíĆe by mølo být menší, rozostĆené
a umístøné vzadu, což mu pĆisuzuje roli vedlejšího motivu.
DĎležitým prvkem v obraze se pro diváka nejêastøji stává postava, neboČ ji vnímá nejdĆíve. I když je role postavy v obraze jen okrajová, divák si ji spojuje s vyznøním snímku
a pĆikládá jí daleko vøtší váhu, než prvkĎm ostatním. Je-li její role ve snímku nevýznamná,
teprve pak vønuje pozornost dalším prvkĎm a døji v obraze.

FOTOTIP
-

PĆi výbøru námøtu si ujasníme roli i dĎležitost jednotlivých prvkĎ.

-

Hlavní motiv zvýrazníme, podružné prvky potlaêíme a všechny prvky v obraze správnø umístíme, abychom diváka oslovili v souladu s obsahem snímku.

Obrázek 1.12: Jen mø uvidøl s aparátem, šel „zapózovat“ ke kamarádce ovci, jakoby vødøl, oê zde
kráêí. Hlavním motivem je pes a ovce, vpĆedu popĆedí a vzadu rozostĆené pozadí.
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