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zařazeny úkoly pro žáky na procvičení tématu. 



 Nelze fotit vše – musí být vidět, co jsme chtěli fotit 
 Hlavní objekt musí diváka oslovit jednoznačně 
 Vidět svět hledáčkem fotoaparátu 

 
 

Tři základní zásady 
 Snímek by měl mít ústřední motiv, který zdůrazníme jeho umístěním na 

snímku 
 Snímek by neměl obsahovat rušivé prvky (např. sloup vystupující z hlavy) 
 Kromě portrétů je důležité věnovat pozornost i popředí, které posílí 

vyznění ústředního motivu 
 
 
 



Obr. 1: Ze snímku musí být jasně patrné, co chtěl autor vyfotit 



 Dominantní prvek by měl být jasně zřetelný, většinou hodně velký 

 Dominantní prvek by neměl být (až na výjimky) uprostřed snímku, 
ale měl by se nacházet do 1/3 od kraje (Zlatý řez) 

 Při focení krajiny by rozhraní mezi krajinou a oblohou nemělo být 
uprostřed snímku – buď zdůrazníme oblohu nebo krajinu 

 Pokud je na snímku vyjádřen pohyb, pohled nebo směřování, 
neměl by objekt „utíkat“ ven ze snímku, ale naopak směřovat do 
jeho středu 

 Pro focení lidí by se neměla používat vzdálenost větší než 3,5 
metrů (zajímá nás především detail obličeje) 

 

 

 



Obr. 2: Rozdělení snímku na třetiny 



 Samostatná krajina (architektura) většinou působí fádně a ploše 

 Je důležité zakomponovat do snímku nějaký prvek, který mu dodá 
hloubku a zlepší jeho prostorové vyznění 

 Použít se dají např. větvičky (oblouk mostu, okno, …) v popředí, 
které obrázek orámují a dodají mu plastičnost 

 Důležité je také pozadí snímku (zda není rušivé, koresponduje s 
hlavním motivem, ladí s hlavním objektem barevně, …) 

 

 



Obr. 3: Vhodné popředí vnáší do snímku plastičnost 



 Dominantní objekt by měl být osvětlen zepředu 
 Světlo je lepší ráno a večer než v poledne – nízko stojící slunce 

vytváří pěkné stíny 
 Pokud máme slunce nad hlavou, vzniknou zejména při focení 

portrétů nepěkné stíny pod nosem a bradou 
 Je třeba hlídat vyvážení bílé barvy v závislosti na teplotě světla 

 



Obr. 4: Chybějící kresba ve světlech 



 Vyfoťte 10 libovolných různě tematicky zaměřených snímků 
(např. krajina, interiér, portrét, makro, …) a zjistěte, zda tyto 
snímky splňují hlavní kompoziční zásady: 
◦ Má snímek ústřední motiv? 

◦ Jsou na snímku nějaké rušivé prvky? 

◦ Má snímek vhodné popředí a pozadí? 

◦ Je na snímku uplatněno pravidlo Zlatého řezu? 

◦ Je snímek vhodně osvětlen? 

◦ Směřují pohybující se objekty dovnitř snímku? 



 Literatura 
◦ NĚMCOVÁ, Marie. Digitální fotografie. Vyd. 1. Brno, 2005, 88 s. Jak na počítač (Computer Press), 20. 

ISBN 80-251-0780-9.  

◦ ROUBAL, Pavel. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2004, 171 s. 
ISBN 80-7226-896-1.  

◦ ROUBAL, Pavel. Grafika a digitální fotografie. 1. vyd. Pacov: Pavel Roubal, 2004, 66 s.  

 

 Obrázky 
◦ Obr. 1: Ze snímku musí být jasně patrné, co chtěl autor vyfotit. Miloš Bukáček, 2011. 

◦ Obr. 2: Rozdělení snímku na třetiny. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rivertree_thirds_md.gif  

◦ Obr. 3: Vhodné popředí vnáší do snímku plastičnost. Miloš Bukáček, 2004. 

◦ Obr. 4: Chybějící kresba ve světlech. Miloš Bukáček, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 


