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Digitální fotografie

• Zachycení obrazu za pomocí digitálního fotoaparátu ve formě
souboru číslicových dat.

• Výsledný soubor dat je možné dále zpracovávat, tisknout, sdílet
a archivovat.

• Digitální fotoaparát se přitom na první pohled nemusí lišit od
fotoaparátu na film. Rozdíl je ukryt v útrobách přístroje. Obraz
vytvořený objektivem tady nedopadá na film, ale na
elektronický snímač (CCD, CMOS).



Výhody digitální fotografie

• Snímek je v digitální podobě, což nám usnadňuje jeho
archivaci.

• Možnost úpravy snímků v počítači.

• Okamžitá možnost kontroly vyfoceného snímku.

• Mnohonásobná použitelnost paměťového média.

• Výhodná cena za snímek a nízké provozní náklady.



Nevýhody digitální fotografie

• Velká počáteční investice.

• Značná spotřeba energie.

• Vysoká cena náhradních akumulátorů.

• Časová prodleva mezi stiskem spouště a exponováním snímku.

• Pokud je fotoaparát vybaven LCD displejem, je při focení na 
prudkém slunci takřka nepoužitelný.



Hlavní typy fotoaparátů

I. Mobilní telefony



II. Kompaktní fotoaparáty 



III. Elektronické zrcadlovky (EVF)



IV. Digitální zrcadlovky



V. Bezzrcadlovky (Mirrorless)



Princip činnosti digitálního fotoaparátu
• SNÍMÁNÍ

Objektivem dopadá světlo do prostoru přístroje a promítá se na
ploše snímače. V buňkách snímače se po dobu expozice
kumuluje elektrický náboj, který představuje obraz.

• VYHODNOCENÍ

V A-D převodníku proběhne proces vyhodnocování nábojů a
vytvoří se výsledný obraz.

• ULOŽENÍ

Obrazový soubor se ukládá do fotoaparátu nejčastěji ve
formátu JPEG.



Základní části 
fotoaparátu



1. Objektiv

• Objektiv je čočka nebo soustava 
čoček, vytvářející opticky 
změněný obraz.

• Ve fotoaparátech soustředí 
světlo na senzor (nebo na film).

• Ohnisková vzdálenost je 
vzdálenost mezi zakřivenou 
čočkou objektivu a jeho 
ohniskem (snímací čip). 





• Normální objektiv 
– Zorný úhel blízký úhlu lidského oka 

(portrétní fotografie), 50 mm

• Širokoúhlý objektiv
– Velký zorný úhel se širokým záběrem 

obrazu. 

– Ohnisková vzdálenost do 24 mm

– Deformace zobrazení objektů.

– Architektura

• Teleobjektiv 
– Malý zorný úhel

– Ohnisková vzdálenost od 100 – 300 mm

– Fotografování sportu, zvířat. 

• Zoomové objektivy

– Proměnlivá ohnisková 
vzdálenost.

• Objektivy s pevným 
ohniskem

– Pevná ohnisková 
vzdálenost. 







2. Clona

• Clona je zařízení v objektivu digitálního fotoaparátu,
jenž změnou průměru otvoru reguluje množství
procházejícího světla. U digitálních zrcadlovek a
vyspělých kompaktů je clona skutečným samostatným
zařízením složeným z několika částí. Nejčastěji má tvar
tzv. irisové clony s 5-ti lamelami.

• Velmi kvalitní objektivy proto používají 7-mi lamelovou
clonu a excelentní objektivy dokonce 9-ti lamelovou.







Světelnost objektivu

• Hodnoty světelnosti jsou udávány
základním clonovým číslem.

• Hodnota světelnosti objektivu určuje, kolik
světla dopadne na snímač (nebo film).

• Př. f/2.8, f/3.5-4.5 aj.





3. Závěrka

• Zařízení regulující dobu osvitu snímacího čipu
(filmu), a tím i reguluje množství světla
dopadající na snímač.

• Závěrka může být nastavena na různé časy,
které určují dobu, po kterou je obraz snímán.

• Mechanická závěrka (mechanická součást těla
fotoaparátu)

• Elektronická závěrka (software, který
zabezpečuje zapínání a vypínání snímacího
čipu)



Mechanická závěrka

Centrální závěrka             Šterbinová závěrka                        







4. Snímací čip
• Základní elektronická součástka digitálního fotoaparátu. 

• Obsahuje milióny citlivých buněk (pixely), na nichž 
dopadající světlo vytváří elektrický náboj. Tento náboj 
je vyhodnocován dalšími elektronickými součástkami. 

• Při snímání chybí informace o barvě, jelikož snímací čip 
umí rozeznat pouze informaci o jasu (z tohoto důvodu 
byly první digitální fotoaparáty černobílé). 

• Informace o barvě se získává přidáním barevných filtrů 
(3) před snímač tzv. Bayerova maska. Filtry propustí 
pouze světlo příslušné barvy.

• Základní typy: CCD, CMOS



• Každý pixel je pak tvořen čtyřmi buňkami (čtvercová geometrie 
masek). 

• V praxi se využívá, že zelená složka je zastoupena v pixelu 
dvakrát (oko je více citlivější na zelenou barvu). 

• Úrovně nábojů jednotlivých buněk pak určují barvu pixelu. 
Dopočítávání výsledných barev je označováno jako interpolace 
(obrazový procesor)





4. Základní parametry snímacího čipu
A) Velikost snímače
Čím větší je každý jednotlivý pixel, tím víc na něj dopadne světla a tím kvalitnější informaci 
poskytne ke zpracování. 



4. Základní parametry snímacího čipu
B) Rozlišení

- Počet obrazových bodů (pixelů), které tvoří 
výslednou fotografii.

- Ovlivňuje množství detailů fotografie.

- např. 20 Mpx

C) Citlivost

- ISO 50 – ISO 32 000

- Citlivost snímače fotoaparátu na světlo. 

- Snižuje potřebný expoziční čas. 

- Způsobuje větší šum.



5. Obrazový procesor
• Kombinace hardware a software 

(algoritmy), které vyhodnocují 
informace o jasu a barvě z jednotlivých 
pixelů a vytváří výsledný snímek. 

• Výpočet obrazu zahrnuje např. 
procesy: 

– Interpolace, optimalizace, oprava vad 
senzoru a objektivu, redukce šumu, 
vyvážení bílé, doostření

– JPEG komprese

• RAW formát



6. Hledáček

• Hledáček je část fotoaparátu, která slouží k 
zobrazení zorného pole fotoaparátu. 

Fotoaparát bez hledáčku 



Optický průhledový hledáček



TTL hledáček
TTL = Thru The Lens = Skrz objektiv



Digitální hledáček (EVF)



7. LCD Displej
• Fotoaparáty ho využívají pro zobrazení 

náhledu fotografované scény a prohlížení již 
vyfotografovaných snímků. 



8. Baterie

• Zabezpečují přísun elektrické energie.

Tužkové baterie AA                     Akumulátory



9. Paměťové karty
• Snímky a další data se u digitálních fotoaparátů 

ukládají na paměťové karty. 

• Dnes jsou nejpoužívanější karty typu SD (Secure
Digital).



10. Spoušť
• Součást fotoaparátu, která slouží k exponování 

fotografie. 

• Spoušť může být dvojí:

Zabudovaná v těle fotoaparátu

Dálková spoušť



Kompozice a expozice



Kompozice

• Kompozice je jednoduše řečeno způsob 
uspořádání prvků v obraze.

• Kompozice může být také chápána jako souhrn 
pravidel a doporučení pro vytvoření vizuálně 
kvalitní a vyvážené fotografie.



Základní kompoziční pravidla
• Pravidlo třetin 



Základní kompoziční pravidla
• Středová kompozice a symetrie



Základní kompoziční pravidla

• Pouze doporučení. 

• Nebojte se kompoziční pravidla 
porušovat. 



Expozice

• Vystavení snímacího čipu světlu fotografované scény. 

• 3 faktory ovlivňující expozici snímku:

– Expoziční čas = doba jak dlouho světlo působí na senzor

–Clona = průměr kruhového otvoru ve středu objektivu

– ISO citlivost = elektronicky řízená citlivost senzoru na světlo



Expoziční čas

• Doba, jak dlouho světlo působí na snímací čip. 

• Pozor na pohybové neostrosti (kompenzace stativem a 
stabilizací)

• Z ruky se dá obecně udržet převrácená hodnota aktuálně 
použité ohniskové vzdálenosti. 

• Ohnisko 200 mm - DSLR s koeficientem přepočtu (crop
faktorem) 1.6x, bezpečný čas je cca 1 / (200 * 1.6) = 1/320 sec. 

• Pohybová neostrost je v některých případech záměr.







Clona a clonové číslo

• Čím větší je průměr clony, tím více světla projde 
objektivem a dopadne na senzor. 

• Regulace hloubky ostrosti u fotografií.

• Hloubka ostrosti fotografického objektivu vyjadřuje 
rozdíl vzdálenosti nejbližšího a nejvzdálenějšího 
předmětu, které se na výsledné fotografii ještě lidskému 
oku jeví jako ostré.



Hloubka 
ostrosti





Zde na použitém
clonovém čísle vůbec
nezáleží – vzdálenost
objektu (zeď) za
modelkou je natolik
nízká, že pozadí
nemůžeme dostatečně
rozmazat. V některých
případech, jako je tento,
není záměrem pozadí
rozostřit.



Citlivost ISO

• Udává 
citlivost 
senzoru na 
světlo.

• Snižuje 
potřebný 
expoziční čas. 

• Šum.



• V praxi je tak možné 
najít velké množství 
trojic - clona / čas / 
ISO - které povedou 
ke stejné expozici. 

• Volbu času 
podřizujeme 
zvládnutí pohybové 
neostrosti 
a rozhýbání snímku, 

• clona určuje 
hloubku ostrosti 

• ISO nám zvedá šum. 
• Správné nastavení 

sady těchto 3 
hodnot tedy musí 
vést k dobré 
expozici (množství 
světla), ale i k 
technicky 
správnému pojetí 
snímku.



Děkuji za pozornost
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