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Využití: Prezentace určená pro výklad 

Anotace: Prezentace je věnována principu činnosti 

digitálních fotoaparátů, vymezuje jejich výhody a popisuje 

jednotlivé kategorie digitálních fotoaparátů. V závěru jsou 

zařazeny úkoly pro žáky na procvičení tématu. 

 



 Místo filmu obsahuje elektronický snímací prvek (nejčastěji snímač CCD) 
a paměťovou kartu, na které jsou snímky uloženy 

Výhody: 

 Umožňuje získat obrázek přímo v digitální podobě – není nutné jej 
skenovat do počítače 

 Snímky si můžeme prohlédnout na LCD displeji fotoaparátu a 
nepovedené okamžitě smazat 

 Vybrané fotky můžeme ihned vytisknout na tiskárně 

 Před tiskem můžeme fotografie libovolně upravovat 

 Snímky lze jednoduše archivovat 

 Obrázek můžeme ihned kamkoli přenášet (např. jako přílohu 
elektronické pošty) nebo publikovat (např. na webových fotogaleriích) 

 



 Snímací čip je hustá síť malých fotodiod, které při dopadu světla 
produkují náboj, jeho velikost odpovídá intenzitě světla, které dopadá 
na fotodiodu 

 Vlnovou délku (barvu) určují barevné filtry (červený, modrý nebo 
zelený) před fotodiodami 

 Nejčastěji se používají snímací čipy CCD, v levnějších fotoaparátech 
CMOS 

 V současnosti má smysl uvažovat o digitálním fotoaparátu, který má 
rozlišení alespoň 8 milionu pixelů (8 Mpx = 8 megapixelů) – toto 
rozlišení je dostatečné pro běžné účely 

 Výrazně vyšší rozlišení u kompaktních fotoaparátů přináší spíše negativa 
– hlavně šum v obraze!!! 

 



Rozlišení digitálu Maximální tiskové rozměry fotografie (300 
dpi) 

4 Mpx 2272 x 1704 px 19,2 x 14,4 cm 

5 Mpx 2560 x 1920 px 21,7 x 16,3 cm 

6 Mpx 2816 x 2112 px 23,8 x 17,9 cm 

7 Mpx 3072 x 2304 px 26,0 x 19,5 cm 

8 Mpx 3264 x 2448 px 27,6 x 20,7 cm 

10 Mpx 3888 x 2592 px 32,9 x 21,9 cm 



Kompaktní automaty a ultrakompakty 

 Nejrozšířenější kategorie digitálů pro úplné začátečníky 

 Vhodné pro upomínkové a rodinné snímky 

 Většinou 3násobný zoom, stabilizace obrazu 

 Většinou nemají průhledové hledáčky – fotí se pomocí zadního displeje 

 Rozlišení snímače 4 – 10 Mpx 

 Expoziční automaty – „zamiř a stiskni spoušť“ 

 Velké množství motivových programů 

 Ultrakompakty – stylové fotoaparáty, důraz na design, šířka do 90 mm, 
tloušťka do 30 mm 

 

 



Kompaktní automaty a ultrakompakty 

 

 

Obr. 1: Fotoaparát Casio 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Casio_EX-S600_front.jpg


Kompaktní digitály střední a vyšší třídy 

 Fotograf může zasahovat do expozice a dalších parametrů fotografie 

 Plná automatika, motivové programy, manuální řízení expozice 

 Rozšiřitelné – volitelné předsádky, externí blesk 

 Pevně vestavěný objektiv, malý snímač 

 Některé mají klasický průhledový hledáček 

 Doplňkové funkce – např. volba citlivosti snímače, redukce šumu, … 

 Možnost uložení snímku i do formátu RAW 

 Všechny umí natočit i video 

 



Ultrazoomy a EVF (Electronic View Finder) 

 „Falešné zrcadlovky“ 

 Kompromis mezi kompaktem a zrcadlovkou 

 Mají elektronický hledáček (EVF) – na rozdíl od kompaktů (průhledový 
nebo žádný hledáček) 

 Elektronický hledáček zobrazuje přesně to, co „vidí“ optický senzor 

 Velký zoom – většinou 12-násobný zoom a větší (= ultrazoomy) 

 Běžný je optický stabilizátor obrazu 

 Některé modely mají sáňky pro blesk a objímky pro předsádky filtrů 

 Funkčně výborně vybavené přístroje – obdoba kompaktů střední a 
vyšší třídy 

 Kvalita snímků vyšší než u kompaktů 

 

 

 



Kompakty s výměnnými objektivy 

 Novinky v nabídce fotoaparátů 

 Označovány jako „hybridní“ zrcadlovka 

 Možnost výměny objektivu 

 Zpravidla větší a kvalitnější čip než kompakty 

 Menší rozměry než zrcadlovky 

 Vyšší cena 

 



Digitální zrcadlovky 

 Nejvyšší třída digitálních fotoaparátů, poskytují výborný obraz 

 Používají mnohem větší snímače (čipy) – výrazně vyšší obrazová kvalita 

 Určeny pro zkušené fotografy!!! 

 Obraz v hledáčku se promítá z objektivu přes sklopné zrcátko – je 
naprosto detailní a bez zpoždění 

 Výměnné objektivy (širokoúhlé, teleobjektivy, …) 

 Dražší, větší rozměry 

 



Digitální zrcadlovky 

 

Obr. 2: Digitální zrcadlovka Canon 
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1. Najděte na webu pět digitálních fotoaparátů střední třídy 
různých značek s cenou do 5 tisíc korun a zjistěte následující 
parametry: 
 Označení (název) fotoaparátu 

 Rozlišení 

 Optický zoom 

 Typ snímacího čipu 

 Typ paměťové karty 

 Cena 

2. Zjistěte parametry uvedené v předchozím úkolu také u 
fotoaparátu, který máte k dispozici doma (ve škole). 
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