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Jak vybrat portrétního fotografa

Kvùli nesrovnatelnì vy��í kvalitì fotografií

dané  znalostmi a zku�enostmi fotografa.

A  je jedno zda se jedná o profesionála

nebo nad�eného a vzdìlaného amaté

ra. Ne kvùli èistì technické kvalitì snímkù,

tu Vám díky kvalitì a dostupnosti souèas

né techniky nabídne ka�dý majitel foto

aparátu, ale kvùli jeho obsahové a také

umìlecké hodnotì.

Proè se nechat
fotografovat fotografem
a ne majitelem
fotoaparátu
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Díky marketingové masá�i výrobcù

fotoaparátù má dnes ka�dý èlovìk pocit,

�e fotografie poøizuje fotoaparát a ne

fotograf. Tak tomu ale není. Fotoaparát

je pouze nástroj, stejnì jako napø. malíøský

�tìtec nebo housle.

Fotografie je regulérní umìlecká

disciplína srovnatelná s  malíøstvím,

sochaøstvím èi hudbou. Má svá (dvì

století objevovaná) pravidla a vy�aduje

od fotografa kromì jejich znalostí také

urèitou dávku talentu a obrovskou dávku

praxe. Stejnì jako se èlovìk nestane

za  dvì hodiny houslovým virtuózem tím,

�e si zakoupí housle a zjistí, jak se dr�í

a  pou�ívá smyèec, tak se nestane

fotografem tím, �e si zakoupí �pièkový

fotoaparát s drahými objektivy a nauèí se

zaostøit a exponovat snímek. Fotogra

fování není jen o technice a  obdobnì

jako kvalitnìj�í malíøský �tìtec

automaticky neznamená kvalitnìj�ího

malíøe, tak kvalitnìj�í fotoaparát

automaticky neznamená kvalitnìj�ího

fotografa.

O celkové kvalitì fotografie rozhoduje

práce se svìtlem (termín fotografie

v  pøekladu znamená �kresba svìtlem�),

práce s  úhlem zábìru a jeho

perspektivou, práce s  hloubkou ostrosti,

kompozice a expozice. Rozhodující pro

kvalitní výsledek je v tomto pøípadì právì

zmínìná kresba svìtlem. Fotografie je

dvourozmìrné médium, na které se

sna�íme zachytit tøírozmìrný svìt. K  tomu

slou�í právì práce se svìtlem a tedy

i  stíny, které pomáhají lidskému mozku

interpretovat obraz jako prostorový.

V  okam�iku, kdy není fotografováno

za  pou�ití kresebného svìtla (a� u�

pøirozeného nebo umìlého) je fotografie

plochá a nezajímavá. Práce se svìtlem

je to, co v  nejvìt�í míøe oddìluje

fotografa od majitele fotoaparátu.
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Stylizovaný portrét. Nasvíceno soustavou zábleskových svìtel.
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Vý�e zmínìné platí obecnì pro ka�dý

obor fotografie. V portrétní fotografii jsou

ov�em dal�í zmínìné aspekty stejnì

dùle�ité. Závisí na znalostech a

zku�enostech fotografa. Ka�dý èlovìk

má své pøednosti, které by rád zdùraznil a

nedostatky, které by chtìl potlaèit.

Zku�ený fotograf ví, jak portrétovaného

èlovìka vhodnì nasvítit, jak  ho nastavit

vùèi fotoaparátu, z jakého ho snímat úhlu

a jak si pohrát s perspektivou zábìru, aby

byl výsledný portrét co nejlichotivìj�í.

Zku�ený fotograf doká�e potlaèit

nedostatky a zdùraznit pøednosti, také

doká�e portrétovaného uvolnit, tak�e

snímky nepùsobí køeèovitì.

Dne�ní fotoaparáty jsou natolik kvalitní, �e

doká�í v  90% pøípadù urèit správnou

expozici. V�echno ostatní má v  rukou

pouze fotograf. �ádný sebelep�í

fotoaparát za nìj snímek

nenakomponuje, nerozhodne o nejvhod

nìj�ím úhlu zábìru, neumístí fotografo

vaný subjekt v  prostoru, nepøimìje

portrétovaného k zajímavému výrazu ani

nevyøe�í logické a funkèní nasvìtlení

subjektu a scény.

Ameriètí fotografové pou�ívají termín

�Make Picture vs. Take Picture�. Vyjadøují

tak rozdíl mezi tím vytvoøit fotografii a

poøídit fotografii. Nechte se tedy

fotografovat tím, kdo fotografie

nepoøizuje, ale tvoøí. Tedy fotografem.
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Kreativní práce s kompozicí a hloubkou ostrosti. Portrét mu�e
se psem, v zadním plánu fotografie je naznaèen jeho hrající si
syn. Fotografováno teleobjektivem v pøirozeném svìtle.
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Existují desítky oborù fotografie, ale

vìt�ina lidí si pod pojmem fotografie

pøedstaví reportá�ní èi dokumentární

snímek. To je logicky dáno tím, �e jsme

díky novinám, internetovému

zpravodajství a zpravodajským èasopi

sùm dennì vystaveni tisícùm takových

zábìrù. Problém je, �e u zpravodajských

snímkù jsou primárnì kladeny nároky na

obsahovou èást fotografie a není na nì

v  dne�ní dobì kladen po�adavek

Jak si lidé pøedstavují
fotografii

technické a umìlecké kvality (døíve tomu

bývalo jinak). Toho jsme dennodennì

svìdky, kdy� novinovou zprávu (mnohdy

velmi nevalné kvality) doprovází

obdobnì kvalitní �výcvak�  z  mobilního

telefonu a vìt�ina konzumentù tìchto

zpráv se nad tím u� ani nepozastavuje.

Lidé zvyklí vídat takto �kvalitní� fotografie

berou tyto jako normu a vìt�inou ani

netu�í, �e si mù�ou za pomìrnì nízkou

èástku, která je vzhledem k  historické

hodnotì portrétních fotografií prakticky

zanedbatelná, najmout kvalitního

portrétního fotografa. Spokojí se se

záznamem reality, která je navíc znaènì

zkreslená, na mobilní telefon.
© Jan Zeman, 2014

Fashion portrét stylizovaný do retro stylu. Nasvíceno soustavou
zábleskových svìtel.
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V  dne�ní dobì je to celkem

jednoduché. Zadáte v  internetovém

vyhledávaèi termín �portrétní fotograf� a

k  nìmu po�adované mìsto a získáte

odkaz na weby stovek fotografù. Je

dobré si urèit, kolik penìz jste ochotni za

fotografování utratit, ale urèitì by to

nemìl být rozhodující faktor. Také se

nerozhodujte na základì vìt�ího mno�ství

dodaných fotografií. Nabídky typu, �e

Vám nìkdo odvede práci za polovinu

Jak vybrat vhodného
portrétního fotografa

penìz ne� ostatní a za tuto cenu

dostanete X stovek fotografií jsou znaènì

podezøelé. Fotografie pravdìpodobnì

dostanete, ale nebudou kvalitnì

zpracovány a obdr�íte stovky variací

jedné a té samé fotografie, ve kterých se

budete zoufale sna�it najít alespoò jeden

zdaøilý snímek. Tudy cesta urèitì nevede,

takovéto nabídky spí�e hovoøí o tom, �e

fotograf neví, co dìlá a tak poøídí velké

mno�ství zábìrù s  nadìjí, �e se nìkterý

z nich povede.

Kvalitní fotograf s  Vámi sice také nafotí

vìt�í mno�ství variací jednotlivých snímkù

(desítky), ale ty podrobí peèlivé redakci a

vybrané pro Vás kvalitnì upraví.

Výsledkem fotografování je tedy nìkolik

málo snímkù, ale ka�dý je unikátní a

peèlivì zpracovaný. Chtìjte radìji jednu

dokonalou fotografii, i kdyby Vás mìla

stát o nìco více, ne� stovku prùmìrných

zábìrù za polovinu penìz. V�dy
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Fashion portrét s dynamickou pózou a výraznì kresebným
nasvícením systémovým bleskem umístìným mimo tìlo
fotoaparátu.
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upøednostòujte kvalitu pøed kvantitou.

Nekupujete pøece rohlíky, ale obraz Va�í

osobnosti, který ve Va�í rodinì pøe�ije

nìkolik generací.

Rozhodující pøi výbìru tedy je

prohlédnout si portfolia fotografù a

vybrat si, které nejvíce sedí Va�emu stylu.

Ka�dý èlovìk má jiný styl a to co

vyhovuje jednomu, nemusí vùbec

vyhovovat druhému. To, �e se Vám

nìkteré portfolio nelíbí nutnì nezname

ná, �e fotograf je �patný. Jenom má

tøeba odli�ný styl. Také cena za

fotografování mnohdy nemusí

korespondovat s  kvalitou. Zavedený

známý fotograf si mù�e úètovat vìt�í

èástku, zatímco ménì známý fotograf

Vám mù�e za zlomek ceny nabídnout

srovnatelnou slu�bu. Proto se v�dy

rozhodujte podle portfolia fotografa a

vybírejte podle svého vkusu. Nenechte se

ovlivnit okolím.

Je fajn, kdy� dostanete fotografie

v digitální podobì, ale vizitkou fotografa

jsou vyti�tìné fotografie. Vyti�tìná

fotografie na velkém formátu a kvalitním

médiu si najde místo ve Va�í domácnosti

a bude tak plnit svou roli. Soubory

ulo�ené v poèítaèi otevøete párkrát a po

roce si u� ani nevzpomenete, �e nìjaký

portrét vùbec máte.

Øe�ením je nechat si fotografie vytisknout

(pokud je ov�em dostanete v  tiskové

velikosti). Já osobnì doporuèuji obrátit se

na fotografa, který Vám fotografie dodá

ji� vyti�tìné. Velkou roli zde hraje tzv.

správa barev, která øe�í barevnou

interpretaci fotografie napøíè jednotlivými

zaøízeními (fotoaparát, monitor, tiskárna,

tiskové médium).

Pokud Vám papírovou fotografii vyhotoví

pøímo fotograf, tak máte jistotu, �e

fotografie bude vypadat tak, jak ji jako

© Jan Zeman, 2014

Fashion portrét poøízený v pøirozeném protisvìtle. Modelka je
nasvícena zlatou odraznou deskou.
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autor zamý�lel a bude bez rùzných

tonálních a barevných posunù.

© Jan Zeman, 2014

Kreativní portrét. Výsledná fotografie je slo�ena z pìti dílèích zábìrù. Nasvíceno soustavou zábleskových svìtel.

Portrétní fotografie je velice �iroký obor.

V na�ich malých podmínkách se vìt�ina

fotografù orientuje na obor jako celek.

Na velkých zahranièních trzích jsou

fotografové více specializováni, tak�e

nìkdo fotí jenom dìti a rodiny, nìkdo

pouze fashion a jiný zase oblièeje.

Mezi u nás nejroz�íøenìj�í kategorii spadá

focení aran�ovaných portrétù. Ty se

vìt�inou fotografují v  ateliéru na

jednolitém pozadí. Tento styl do�ívá z dob

Jaké rozli�ujeme typy
portrétní fotografie
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minulých a já osobnì ho vidím jako

takovou nouzovou variantu, pokud se

nedá fotit v nìjakém zajímavém exteriéru

èi interiéru. Dal�í èastou formou portrétu

je reportá�ní typ portrétování, kdy se

fotograf sna�í zachytit portrétovaného pøi

jeho obvyklé èinnosti (práce, zábava). I

v  pøípadì reportá�ního stylu

fotografování portrétu je potøeba

pracovat se v�emi fotografickými nástroji

(svìtlo, kompozice, úhel pohledu,

perspektiva).

Zajímavé a oblíbené zejména u mlad�í

generace jsou kreativní a stylizované

portréty, kdy je portrétovaný vpraven do

nìjaké konkrétní role. Mù�e se napø.

jednat o napodobení scény z  nìjakého

filmu nebo jiného audiovizuálního díla.

Z  ú�e zamìøených typù portrétní

fotografie jsou v  dne�ní dobì velmi

oblíbené fotografie novorozeòat a také

nastávajících maminek pokud mo�no i

s tatínkem.

�eny se také nechávají fotografovat ve

stylu boudoir, který vyjadøuje intimní

�enskou krásu. Tyto portréty jsou vìt�inou

zasazeny do prostøedí lo�nice a �ena je

obleèena v  atraktivním prádle.

Fotografie vyzaøují její krásu a nìhu a

mnohdy slou�í jako dar pro partnera.

Modelky, které potøebují roz�íøit svùj book,

se fotí ve stylu fashion (fotografie módy)

nebo glamour. Základním rozdílem mezi

fashion a glamour fotografií je to, �e

glamour je primárnì o fotografované

�enì, zatímco fashion je o fotografované

módì, od které modelka nesmí odvádìt

pozornost.

Glamour v  západním pojetí pøedstavuje

fotografie spoøe odìných �en s erotickým

nábojem. Glamour fotografie ov�em

neodhalují choulostivé partie tìla. Pokud

© Jan Zeman, 2014

Glamour portrét. Fotografováno u okna v pøirozeném
protisvìtle. Modelka je dosvícena odraznou deskou.
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na nich chybí obleèení, tak se zakryjí

jiným zpùsobem.

Protipólem glamour fotografie je klasický

akt, který choulostivé partie tìla mù�e

odhalovat, ale fotografie nemá mít

erotický náboj. Úkolem aktu je umìlecky

ztvárnit krásu lidského tìla.

Podoba portrétní fotografie se neustále

vyvíjí v  èase a zahrnuje spoustu

ikonických stylù z rùzných období. Známý

je napø. klasický holywoodský styl, ve

kterém je pou�ito tmavé pozadí a

portrétovaný vystupuje ze tmy nasvícen

jedním tvrdým reflektorem. Pro 80. léta je

klasické pou�ití rùznì barevných svìtel

pro nasvícení portrétù. V souèasné dobì

za�ívá obrovský boom pinup styl, tedy

retro styl napodobující americké

fotografie z  50. let. Modelky jsou

upraveny v  tomto stylu, jsou pou�ity

klasické rekvizity a fotografie jsou v tomto

stylu i upraveny. U nás jsou také velmi

oblíbená 60. léta a poslední dobou jsem

zaznamenal oblibu fotografií ve stylu

pøelomu 19. a 20. století.

© Jan Zeman, 2014

Kreativní portrét, který je ve skuteènosti portétem reportá�ním. Vyfotografoval jsem modelku nalíèenou jako Kleopatru, kdy� si
u okna kontrolovala svùj mobilní telefon.
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Jak jsem uvedl v  pøedchozích

kapitolách, o technické kvalitì fotografií

rozhoduje práce se svìtlem, kompozicí,

perspektivou a expozicí. O celkovém

vyznìní pak práce s portrétovaným. Zde

hrají významnou roli zejména výraz

portrétovaného a póza.

Rùzné typy fotografie vy�adují odli�ný

pøístup prakticky ve v�ech zmínìných

aspektech. Zatímco romantický portrét

mù�e mít lehce neostrou kresbu

Základní aspekty
portrétní fotografie a
prohøe�ky vùèi nim

zpùsobenu fotografováním v protisvìtle a

velmi jemné stíny díky velmi rozptýlenému

svìtlu, fashion fotografie mohou být

naopak øezavì ostré s  tvrdými stíny

zpùsobenými ostrým nasvícením sousta

vou zábleskových svìtel. U glamour

fotografie oèekáváme smyslný výraz a

ladné køivky, zatímco pro fashion jsou

typické dynamické pózy s  nezájmem

pùsobícím výrazem (modelka nesmí

odvádìt pozornost od fotografované

módy).

Vý�e uvedené samozøejmì není �ádné

dogma a rùzné styly se mohou vhodnì

prolínat. Nicménì u ka�dé fotografie je

potøeba dodr�et potøebnou technicko

umìleckou kvalitu dodr�ením jistých

pravidel. V  pøípadì, �e se fotograf

rozhodne nìkteré z  pravidel poru�it, mìl

by tak uèinit pouze z  dùvodu tvùrèího

zámìru a nikoliv ze své neznalosti nebo

© Jan Zeman, 2014

Beauty shot, jedna z podmno�in fashion portrétu.
Fotografováno proti nasvícenému pozadí. Nasvíceno
zábleskovými svìtly a odraznou deskou.
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nedùslednosti. Pojïme se blí�e podívat

na jednotlivé aspekty fotografie.

Nejdùle�itìj�í a mezi majiteli fotoaparátù

nejpodceòovanìj�í aspekt fotografie. Bez

kvalitního svìtla není ve fotografii

potøebná kresba. Fotografovat mù�eme

ve svìtle pøirozeném, s umìlým zdrojem

svìtla nebo s pou�itím kombinace svìtla

pøirozeného a umìlého. Kvalita svìtla je

dána velikostí svìtelného zdroje, jeho

polohou vùèi subjektu a jeho barvou

(teplotou chromatiènosti). Relativní

velikost svìtelného zdroje ovlivòuje, zda

bude svìtlo tvrdé (bude tvoøit ostré stíny)

nebo rozptýlené (stíny jsou jemné). Smìr

svìtla ovlivòuje jeho kresebnost. Pøímé

nasvícení vytvoøí zcela plochý obraz bez

kresby, zatímco boèní nasvícení

portrétovaného pìknì vymodeluje.

Barva svìtla je dána typem svìtelného

zdroje. Portrétùm slu�í teplej�í odstíny.

Napø. zlatá barva zapadajícího slunce.

Z  tvùrèího hlediska je pro fotografa

nejjednodu��ím typem svícení pou�ití

umìlého zdroje svìtla. Toto je ov�em

slo�itìj�í z technického hlediska. Dokonalé

ovládnutí svìtel a zábleskù vy�aduje

znalosti a praxi, a tak se mu mnozí

zaèínající fotografové vyhýbají a

prezentují se tak, �e pracují výhradnì se

svìtlem pøirozeným. Na tom samozøejmì

není nic �patného, pokud tím ov�em

pouze nemaskují svoji neznalost. Pøi

pou�ití umìlého svìtla má fotograf v�e

pod kontrolou. Sám si zvolí ideální

expozièní parametry, kterými mù�e

vyjádøit svùj zámìr a tìm pak pøizpùsobí

nastavení svìtel.

Ponìkud slo�itìj�ím je fotografování

v  pøirozeném svìtle. Ne technicky.

© Jan Zeman, 2014

Lowkey portrét. Kreativní práce se zábleskovým svìtlem.
Pozadí je ponecháno ve tmì a modleka vykreslena mìkkým
smìrovým svìtlem.
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I naprostý laik doká�e díky automatickým

expozièním funkcím ve fotoaparátu

poøídit správnì exponovaný snímek.

Slo�itìj�í je to ov�em s  realizací tvùrèího

zámìru. Svìtlo máme pod kontrolou

pouze omezenì, a pokud ho chceme

dokonale zvládnout, obvykle se

neobejdeme bez asistentù, kteøí nám

pomáhají svìtlo usmìròovat pomocí

odrazných desek a dal�ích pomùcek.

Pokud nedisponujeme dostateènì

velkým �tábem asistentù, nezbývá ne� se

svìtlu na scénì pøizpùsobit. Tzn. je

potøeba najít takové místo, kde je svìtlo

ideální pro umístìní portrétovaného,

pøièem� musíme vìnovat pozornost okolí

a zejména pak pozadí za portrétovaným.

Také expozièní hodnoty musíme

pøizpùsobit svìtlu na scénì a mnohdy tak

nemù�eme dùslednì dodr�et pùvodní

tvùrèí zámìr. Napø. kdy� je svìtla pøíli�, tak

si nemù�eme dovolit fotit s  dostateènì

otevøenou clonou pro rozmazání pozadí

za portrétovaným. Zku�ený profesionál si

ale i zde doká�e poradit. Napø. pomocí

neutrálního filtru, kterým omezí mno�ství

svìtla vstupující do objektivu.

Na znalosti a zku�enosti nejnároènìj�í je

pou�ití kombinace svìtla pøirozeného a

umìlého. K této kombinaci pøistupujeme,

pokud je pozadí pøíli� svìtlé oproti

portrétovanému. Typickým pøíkladem je

fotografování za úsvitu èi západu, kdy

buï vyfotografujeme siluetu proti krásnì

zbarvenému nebi, nebo dobøe

exponovaný portrét s nebem zcela bílým.

Tím, �e si umìlým svìtlem pøisvítíme

portrétovaného, mù�eme docílit toho,

aby bylo správnì exponováno pozadí

i portrétovaný.

Základní pouèkou roz�íøenou mezi majiteli

fotoaparátu je vìta �Fotografuj se

sluncem za zády�. To je naprosto

Zku�ební neupravený portét pro ukázku smìrového mìkkého
nasvícení, které modelku krásnì vymodeluje. K nasvícení byl
pou�it systémový blesk opatøený difúzním de�tníkem umístìný
napravo od fotoaparátu.

Lokální svìtlé a tmavé fleky budou odstranìny pøi následné retu�i.

Zku�ební neupravený portrét pro ukázku plochého nasvícení.
K  nasvícení byl pou�it interní blesk fotoaparátu. Oblièej není
vymodelován, pod bradou vidíme ostrý stín.
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v  poøádku, pokud si fotíte jízdní øád na

autobusové zastávce. Pøímé svìtlo je

ov�em dokonale ploché a nekresebné.

To má sice u portrétù i výhodu, díky ztrátì

kresebnosti dojde k  vyhlazení pleti, ale

jinak je celkovì portrét nezajímavý.

Snahou fotografa je tedy umístit svìtlo

bokem k  portrétované osobì, aby ta

byla na fotografii plasticky vykreslena.

Nechtìné detaily v  pleti, které se tímto

zpùsobem svícení zvýrazní, poté odstraní

pøi retu�ování snímku. Zde je dal�í mo�nost

jak odli�it fotografy. Kvalitní fotograf

vìnuje odpovídající èas a úsilí finální

úpravì snímku v  poèítaèi. To není nic

nového. Rozdíl je v tom, �e zatímco døíve

retu�e provádìl tým odborníkù ve

fotolaboratoøi, dnes se ve�keré úpravy

provádìjí v poèítaèi. Neupravený snímek

je polotovar, který by Vám profesionální

fotograf nemìl ani ukázat, nato�

odevzdat jako hotovou práci.

Zku�ební neupravený portrét pro ukázku chybného
nasvícení pøirozeným svìtlem. Portrét obsahuje nepìkné
tvrdé stíny a modelka mhouøí oèi proti ostrému slunci.

Na  ukázkových fotografiích, které jsou

neupravené (tedy nehotové) mù�ete

porovnat rozdíl mezi pøímým (plochým)

nasvícením a nasvícením ze 45°, které je

daleko plastiètìj�í a zajímavìj�í.

V  pøípadì fotografování v  pøirozeném

svìtle mnohdy musíme ustoupit z tvùrèího

zámìru a pøizpùsobit se svìtlu. Na

ukázkových fotografiích jsou vidìt tvrdé

stíny a vypálené fleky pøi fotografování

na ostrém slunci. Asistenta, který by

pøidr�el nad modelkou velkou difuzní

plochu a svìtlo tak zmìkèil, jsem s sebou

nemìl. Nezbývalo tedy, ne� modelku

otoèit zády ke slunci. Slunce tak krásnì

vyrýsovalo modelèiny kontury. Pøesto�e je

svìtelný zdroj za zády modelky, tak ta

netone ve stínu, nebo� je osvìtlená

svìtlem, které se na ni odrazilo od

betonu, na kterém stála. Rovnì� pozadí

není pøesvìtlené, nebo� jsem pro nìj

zámìrnì zvolil tmavý lesík a ne oblohu.

Zku�ební neupravený portét pro ukázku správného
nastavení modelky vùèi svìtlu na scénì. Slunce je za
modelkou. Ta je nasvícena odra�eným rozptýleným
svìtlem, které tvoøí jemné stíny a modelku neoslepuje.

Pro kvalitnìj�í vymodelování postavy by bylo mo�no
pou�ít odraznou desku nebo umìlý zdroj svìtla
(systémový blesk).
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Druhý aspekt je majiteli fotoaparátù také

velice podceòovaný. Perspektivu

výrazným zpùsobem ovlivòuje pou�itá

ohnisková vzdálenost objektivu. Pokud si

v  reálném svìtì chceme prohlédnout

druhého èlovìka, musíme si od nìj dr�et

urèitý odstup. Z  této pozorovací vzdále

nosti nám sledovaná osoba pøijde

soumìrná. Perspektivì lidského oka se

ze  standardních objektivù nejvíce

pøibli�uje objektiv s ohniskovou vzdálenos

tí 50 mm.

Pøi fotografování s  objektivem s  men�í

ohniskovou vzdáleností musíme pro

vyplnìní obrazového pole pøistoupit blí�e,

nebo� pokud bychom fotili z  pøirozené

pozorovací vzdálenosti, portrétovaný by

byl na fotografii pøíli� malý a ztrácel by se

v ní. To, �e zmìníme stanovi�tì má ov�em

za následek zmìnu perspektivy. Objekty

se od sebe zaèínají více oddalovat, mìní

se toti� jejich relativní vzdálenost

k  fotoaparátu. To má za následek

výrazné deformace postavy a oblièeje,

nebo� to, co je k  objektivu blí�e se jeví

vìt�í ne� ve skuteènosti a to co je

od  objektivu dále se jeví men�í ne�

ve  skuteènosti. Portrétovanému tak

zvìt�íme èelo, protáhneme nos a u�i

apod. Takový portrét není pøíli� lichotivý.

Naopak zku�ený fotograf doká�e tìchto

vlastností vyu�ít ve svùj prospìch a

napózuje portrétovaného takovým

zpùsobem, aby zmen�il partie tìla, které

jsou pøíli� výrazné a zdùraznil pøednosti

portrétovaného.

První ukázková fotografie má ohniskovou

vzdálenost 24 mm a je fotografována

z  úrovnì oèí. Jedná se o napodobení

dnes tolik roz�íøených zábìrù z  mobilních

telefonù, které je mo�no spatøit napøíè

sociálními sítìmi. Vlivem malé snímací

Zku�ební neupravený portrét pro ukázku nevhodnì zvolené
perspektivy. Pou�itím objektivu s pøíli� krátkou ohniskovou
vzdáleností (�irokoúhlý objektiv) dol�lo k deformaci postavy.
Deformace je navíc zvýraznìna snímáním z úrovnì oèí.
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vzdálenosti je modelka zcela

zdeformována. Má obrovskou hlavu a

malé nohy. Pro srovnání uvádím

fotografii, na které je modelka snímána

v  té samé situaci, ov�em s  objektivem

s ohniskovou vzdáleností 80 mm, která je

obecnì pokládána za ideální pro

fotografování portrétù. Pou�ití del�í

ohniskové vzdálenosti mi umo�nilo od

modelky poodstoupit a tím zkomprimovat

perspektivu. Fotografoval jsem z  úrovnì

pasu. Modelka je naprosto soumìrná,

�ádná její èást není opticky zdeformována.

Kompozice urèuje, jakým zpùsobem jsou

jednotlivé prvky ve fotografii (tradiènì

pøední, prostøední a zadní plán) umístìny

jak vùèi okrajùm fotografie, tak vùèi sobì

navzájem. Kompozice je dána pozicí

fotografa vùèi fotografované scénì.

Volbou stanovi�tì fotograf urèuje, kde se

budou jednotlivé prvky fotografie

nacházet. Existuje øada kompozièních

pravidel, jejich� dodr�ením lze docílit

harmonicky pùsobící fotografie. Pravidla

kompozice jsou vìt�inou vnímána jako

úplný základ a tak je to první vìc, kterou

se zaèínající fotografové (a majitelé

fotoaparátù) uèí. Bohu�el vìt�inou u ní

také se studiem skonèí a u� se nevìnují

tomu nejdùle�itìj�ímu, tedy svìtlu.

V portfoliu fotografa si tedy v�ímejte zda

je portrét dobøe èitelný vùèi pozadí,

nemìl by se v  nìm ztrácet. Zda není

portrét v kolizi s dal�ími prvky na fotografii

(napø. jestli portrétovanému netrèí z hlavy

sloup veøejného osvìtlení apod.). Jak na

Vás celkovì snímek pùsobí, jestli klidnì

nebo roztìkanì. Kompozice snímku by

mìla být taková, aby na sobì

portrétovaný udr�el Va�i pozornost a zrak

Vám nesjí�dìl k  nezajímavým okrajùm

fotografie.

Zku�ební neupravený portrét pro ukázku správnì zvolené
perspektivy. Byl pou�it objektiv s ohniskovou vzdáleností
80 mm, který umo�nil fotografovat z dostateèného odstupu.
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Jak jsem ji� zmínil døíve, ka�dá poøízená

fotografie je polotovarem, který je

potøeba dotvoøit v  digitální komoøe.

Digitální fotoaparáty fungují tak, �e ulo�í

surová data ze snímaèe do své pamìti.

Tato data obsahují informace o mno�ství

svìtla, které dopadlo na ka�dou buòku

snímaèe a o barvì této buòky. Pokroèilé

fotoaparáty umo�ní tato surová data

ulo�it pro následné zpracování. Fotograf

mù�e v  digitální komoøe tato data

Úpravy fotografií vyvolat a vytvoøit z nich fotografii.  Má tak

celý proces vzniku fotografie pod

kontrolou. Urèuje tonalitu, barevnost,

zøetelnost, saturaci, zostøení atd. Je zcela

na jeho vkusu, jak s  daty nalo�í a jakou

fotografii z  nich vyrobí. Podobu

výsledných fotografií také velmi ovlivòuje

volba poèítaèové aplikace, kterou

fotograf pou�ije. Ka�dá z desítek aplikací,

které pro tento úèel existují, pracuje

s poskytnutými daty trochu jinak a lze tak

docílit rùzných vzhledù.

Naproti tomu, majitelé fotoaparátù

vìt�inou pro vyvolání fotografií spoléhají

na procesor svého fotoaparátu.

Po poøízení snímku toti� fotoaparát surová

data, která získal osvitem snímaèe, po�le

do interního procesoru, který provede

jejich automatické vyvolání a ulo�ení do

formátu JPEG. Ten se pak ulo�í na

pamì�ovou kartu. Takto tedy rovnou

vzniknou �hotové� fotografie, u kterých je

© Jan Zeman, 2014

Práce s pøirozeným protisvìtlem u glamour portrétu. Svìtlo
modelku doslova obtéká a pomáhá tvarovat postavu.
Modelka pøisvícena odraznou deskou.
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problematiètìj�í dìlat dodateèné

úpravy. V  takovém pøípadì se fotograf

vzdává mo�nosti ovlivnit podobu

výsledné fotografie (pominemeli

mo�nost nastavení nìkolika základních

parametrù pøed poøízením snímku) a

zcela se spoléhá na automatické

vyvolávací algoritmy.

U portrétù je �ádoucí kromì základních

úprav tonality a barevnosti provést také

pokroèilou retu� pro zjemnìní pleti,

zvýraznìní a vyèi�tìní oèí a rtù atd. Pokud

má být retu� kvalitní, vy�aduje pomìrnì

rozsáhlé znalosti a praxi v  práci

s  grafickým editorem a grafickým

tabletem. Kvalitní retu�ér nikdy pro

zjemnìní pleti nepou�ívá trik s  jejím

rozmazáním, ale poctivì ji èistí pór po

póru. Èasto narazíte na fotografie, kde

fotograf bez potøebných znalostí a

schopností ple� pouze rozma�e. Na

podobném principu jsou zalo�eny také

rùzné poèítaèové aplikace slou�ící

k  automatickým retu�ím portrétù.

Výsledkem jejich pou�ití je vìt�inou

portrét, který má záøivé zuby a bìlmo

v  oèích a zcela voskovou ple� bez

jakékoli struktury. Tìmto nepøirozeným

portrétùm se sna�te vyhnout, kvalitní retu�

je taková, u které netrénované oko na

první pohled ani nepozná, �e byla

aplikována.

Kdy� u� platíte profesionála za poøízení

portrétu, který by Vás mìl pøipomínat

dal�ím generacím, vyvarujte se módním

grafickým úpravám fotografie. Fotografie

by mìla být nadèasová. To �e je zrovna

v  módì Instagram neznamená, �e tomu

tak bude i za deset let. Èistá fotografie

bez zbyteèných stylizaèních efektù

pøetrvá mnohem del�í dobu.

© Jan Zeman, 2013

Kreativní portrét. Pùvodní snímek byl jednoduchý zábìr na
bílém pozadí, který byl poèítaèovou montá�í vlo�en do
prostøedí a následnì na nìm byla provedena výrazná stylizace.
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Fotografické líèení je rozdílné od toho

bì�ného, tak�e pøiplatit si za vizá�istku,

která má zku�enosti s  líèením pro

fotografování a v dne�ní dobì vìt�inou i

se stylingem úèesu se urèitì vyplatí.

Kvalitní nalíèení je ve vìt�inì pøípadù

rozdílovým faktorem mezi dobrou a

skvìlou portrétní fotografií.

Fotografická vizá�

Fotografa vybíráme pøedev�ím na

základì jeho portfolia. Ka�dý fotograf má

odli�ný styl a je potøeba vybrat takového,

jeho� práce se nám líbí. Vybíráním

fotografa na základì ceny jeho slu�eb,

ani� bychom se dopøedu seznámili se

stylem jeho práce, je znaènì riskantní.

V  �ádném pøípadì se nerozhodujeme

podle mno�ství odevzdaných fotografií.

Nìkolik perfektních fotografií má

Závìreèné shrnutí

© Jan Zeman, 2014

Fashion portrét. Nasvíceno mìkkým smìrovým zábleskovým
svìtlem.
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mnohem vy��í hodnotu ne� stovka

prùmìrných zábìrù.

Fotografie není hotová, dokud není

vyti�tìná na kvalitním papíru. Volíme tedy

fotografa, který nám odevzdá kvalitní

produkt, u nìj� ruèí za pøesné podání

barev a tonality. To, �e se fotografie jeví

perfektní na displeji mobilního telefonu

je�tì neznamená, �e je dostateènì

kvalitní i pro tisk.
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