
 

 

 

Gymnázium Vincence Makovského 

 se sportovními třídami Nové Město na Moravě 

 

VY_32_INOVACE_INF_BU_02 

Sada: Digitální fotografie 

Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu 

Autor:  Mgr. Miloš Bukáček 

Předmět: Informatika 

Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A 

Využití: Prezentace určená pro výklad 

Anotace: Prezentace je věnována detailnějšímu popisu 

jednotlivých částí digitálního fotoaparátu a základním 

činnostem při fotografování. V závěru jsou zařazeny 

úkoly pro žáky na procvičení tématu. 



Zásady práce s digitálním fotoaparátem 
1. Před focením určíme rozlišení obrázků, tj. počet bodů snímku a kvalitu 

jejich ukládání 
2. Čím více bodů, tím kvalitnější obrázek, ale tím méně obrázků můžeme 

nafotit (podle kapacity paměťové karty) 
3. Zvolíme co nejlepší kvalitu JPG komprese – fotky budou mít sice větší 

velikost, ale to můžeme změnit v PC 
4. Zvolíme režim fotografování, zkomponujeme snímek 
5. Namáčkneme spoušť – fotoaparát změří expozici (clonu a čas) a 

automaticky zaostří 
6. Domáčkneme spoušť = scénu vyfotíme – zejména levné fotoaparáty 

mají určitou prodlevu mezi stisknutím spouště a expozicí 



 LCD displej slouží jako hledáček, zobrazují se na něm vyfocené 
snímky, menu fotoaparátu 

 Většinou má antireflexní vrstvu, která umožňuje prohlížení i za 
silného osvětlení 

 Zapnutý displej spotřebovává velké množství energie 

 Optický hledáček většinou nemají levné kompakty 

 Optický hledáček nelze použít v případě makra 
◦ Čím je snímaná scéna blíže objektivu, tím se zvětšuje odchylka mezi zobrazením 

v hledáčku a obrazem zachyceným objektivem 

 

 



 Na paměťovou kartu fotoaparátu se ukládají snímky 

 Většinou je třeba k novému fotoaparátu dokoupit kartu s větší 
kapacitou (alespoň 4 GB u nových modelů) 

 Existuje mnoho různých typů paměťových karet, např. 
◦ Compact flash (CF) – zejména profesionální přístroje a zrcadlovky 

◦ Memory Stick (MS) – používá firmy Sony 

◦ Secure Digital (SD; SDHC) – dnes nejčastější typ 

 

 Nejčastějším formátem pro ukládání snímků je JPEG 

 Některé fotoaparáty ukládají data i  ve formátu RAW – snímek se 
vytvoří až v počítači ve speciálním programu 



Obr. 1: Srovnání velikosti vybraných typů paměťových karet 
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 Fotoaparáty používají buď firemní akumulátory, které jsou 
nezaměnitelné, nebo tužkové akumulátory 

 Firemní akumulátory bývají typu Li-Ion, z hlediska kapacity jsou 
většinou výkonnější a lépe optimalizované pro spotřebu 
konkrétního fotoaparátu 

 Tužkové akumulátory jsou většinou typu NiMH, výhodou je jejich 
univerzálnost 

 Velkou spotřebu energie má především blesk a LCD displej 

 



 Objektivy s pevný ohniskem snímají stále stejný obrazový úhel 

 Objektivy s proměnným ohniskem (optický zoom) umí měnit 
ohniskovou vzdálenost a tím i obrazový úhel 

 Při používání zoomu je vhodné použít stativ, větší zoom než 1:3 
není vhodné používat při focení bez stativu 

 Digitální zoom je umělé zvětšování obrazu, v praxi se nepoužívá 
vzhledem k obrovské degradaci kvality obrazu 

 Digitál s alespoň pětinásobným zoomem by měl mít optický 
stabilizátor obrazu 

 Optický stabilizátor pomáhá zajistit ostřejší snímek (při focení na 
dlouhé ohnisko z ruky, v horších světelných podmínkách, při držení 
fotoaparátu jednou rukou) 

 



 Objektiv je optická soustava složená z několika čoček, slouží k 
usměrnění obrazu světelného paprsku na snímací čip 

 Ohnisko je bod, kam dopadají světelné paprsky, obraz je tu celý, 
ostrý, je tu umístěn snímací čip 

 Ohnisková vzdálenost je vzdálenost ohniska od středu čočky 

 Čím je menší ohnisková vzdálenost, tím je širší obrazový úhel a 
naopak 

 Ohnisková vzdálenost digitálních fotoaparátů se udává v přepočtu 
na kinofilm 

 Kratší ohniska (pod 35 mm) jsou vhodná např. pro focení krajiny 

 Delší ohniska (nad 50 mm) se používají např. při focení portrétů 

 

 

 



Ohnisková 
vzdálenost 

Obrazový úhel Použití  

20 mm a méně Od 94° Velmi širokoúhlý záběr (krajina) 

28 mm 75° Širokoúhlý záběr (interiéry) 

35 mm 63° Normální ohnisko (běžné fotografování) 

50 mm 46° Tzv. základní objektiv (běžné fotografování) 

80-100 mm 30-24° Krátké teleobjektivy 

135 mm 18° Portréty 

180-200 mm 12-14° Střední teleobjektivy 

300 mm a více Od 8° Teleobjektivy  



Obr. 2: Ohnisko 28 mm Obr. 3: Ohnisko 70 mm 

Obr. 4: Ohnisko 210 mm 
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 Vestavěný blesk mají všechny digitály, jeho dosah je však velmi 

malý, cca 2-3 metry 

 Blesk má často více režimů – automatické zapnutí, nucené 

zapnutí/vypnutí, … 

 Příčinou červených očí fotografovaných osob je umístění blesku 

příliš blízko objektivu 

◦ Blesk pálí přímo do očí a světlo proniká k očnímu pozadí, které je červené 

 K odstranění jevu červených očí slouží funkce předblesk 

◦ Před hlavním zábleskem vyšle buď jeden nebo sérii záblesků o menší intenzitě, 

které mají donutit zornice ke stažení (ne vždy je tato funkce úspěšná) 

 Dražší fotoaparáty umožňují připojit externí blesk 

 



Seznamte se důkladně s ovládáním fotoaparátu, který máte k 
dispozici doma (ve škole): 

 Kde se přístroj zapíná (vypíná)? 
 Jak se nastaví automatické vypnutí po určitém čase? 
 Kde se nastavuje rozlišení fotografií? 
 Kde se nastavuje velikost komprese fotografií? 
 Kde je ovládání zoomu? 
 Jak si vyfocený snímek prohlédnete na displeji? 
 Jak snímek smažete? 
 Jaká je kapacita paměťové karty vložené ve fotoaparátu? 
 Jak funguje namáčknutí spouště na polovinu? 
 Jak vyfotíte snímek? 
 Jak zapnete blesk? 
 Kde se do fotoaparátu vkládají baterie? 
 Jak se přenesou snímky do počítače? 
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