
„Všude tam, kde je světlo, 
dá se fotografovat.“

„Sie können Fotos nehmen überall dort, wo Licht ist.“



I člověk z kanceláře 
může dělat 

dobré fotografie!



Prezentace
Tomáš Hájek

Všechny fotografie jsou moje a slouží k vysvětlení správných postupů a k upozornění na chyby





Fotka z workshopu, přednášky, konference…

...může vypadat takhle!





A nebo takto!





O čem tenhle kurz není
● jak plně nahradit profesionální fotografa
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O čem tenhle kurz není
● jak plně nahradit profesionální fotografa
● jak profesionálně ovládnout fotoaparát
● jak se živit fotografováním







O čem tedy tento workshop 
bude?



„Ani všechna technika na světě 
neodčiní neschopnost všímat si.“ 

"Nicht alle Technologien der Welt können die Wahrnehmungsfähigkeit ersetzen."

                                                                                                          Elliott Erwitt

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elliott_Erwitt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elliott_Erwitt
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O čem tento workshop bude?
● jak pracovat s přístrojem, který máte k dispozici
● jak se dostat, k co nejlepším fotografiím
● jak špatné fotografie, co nejvíce vylepšit, aby nikdo nepoznal, že nejsou od 

profesionála
● jak maximálně využít jakýkoliv fotoaparát nebo mobilní telefon k dosažení 

hezkých fotek
● jak udělat řemeslně dobrou fotografii použitelnou pro propagaci vašeho 

úřadu, odboru, neziskové organizace, projektu...





Kdo je váš dnešní lektor....
Tomáš Hájek (1978)

● reportážní fotograf - 20 let v médiích (Deník, LN, MF Dnes, AFP, EPA)
● více než 10 let focení pro radnici Brno-střed
● 4 roky focení pro hejtmanství JMK
● fotograf mezinárodních konferencí
● přednášky nobelistů Mendel Lectures
● spravoval FB profil JMK 4 roky
● FB profily Chuť Moravy, Jiří Lipták...
● úspěšně provozuje FB profil Rajhradic :-)



Tomovy fotky



Hasiči



Tomovy fotky



budovy



Tomovy fotky



festival





portréty



Jak jste na tom 
s focením vy? 





Proč jsou fotky důležité? 
Warum sind Fotos wichtig? 



„Celý smysl focení je v tom, že 
nemusíte situaci vysvětlovat slovy.“

 "Der springende Punkt beim Fotografieren ist, dass man die Situation 
nicht mit Worten erklären muss." 

Elliott Erwitt

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elliott_Erwitt


Proč jsou fotky potřeba?
● fotky prodávají práci úředníků, neziskovek, institucí nebo fungování úřadu
● pomáhají porozumět mnoha tématům
● zlepšují vnímání úřadu, úředníků, neziskovek, institucí státní správy veřejností
● doplňují tiskové zprávy - zvyšují šanci na uveřejnění - další šíření ideí
● prezentace na sociálních sítích se bez fotek prostě neobejdou
● fotky jsou třeba i pro další média - elektronické newslettery, tištěné výroční 

zprávy, novinové články, brožury, weby
● pomáhají nastolovat a šířit témata (prosazení v médiích “vana” s jedňákem)
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fungování úřadu
● pomáhají porozumět mnoha tématům, které instituce komunikují
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● fotky prodávají práci úředníků, neziskových organizací, institucí nebo 

fungování úřadu
● pomáhají porozumět mnoha tématům
● zlepšují vnímání úřadu, úředníků, neziskových organizací, institucí státní 

správy veřejností
● doplňují tiskové zprávy - zvyšují šanci na uveřejnění - další propagace
● prezentace na sociálních sítích se bez fotek prostě neobejdou



Ukázka FB postu s fotkou a bez fotky
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Proč jsou fotky potřeba?
● fotky prodávají práci úředníků, neziskových organizací, institucí nebo 

fungování úřadu
● pomáhají porozumět mnoha tématům
● zlepšují vnímání úřadu, úředníků, neziskových organizací, institucí státní 

správy veřejností
● doplňují tiskové zprávy - zvyšují šanci na uveřejnění - další propagace
● prezentace na sociálních sítích se bez fotek prostě neobejdou
● fotky jsou třeba i pro další média - elektronické newslettery, tištěné výroční 

zprávy, novinové články, brožury, weby, zpravodaje
● pomáhají nastolovat a šířit témata 



Fotky z kotlíkových dotací s kouřícím komínem 
Opatovice



Když máte nebo budete mít něco fotit v práci, co je 
to nejčastěji...

Pojďme vymyslet 5 situací se kterými se setkáváte.



Jak tedy fotit nejběžnější situace? 
● tisková konference





















● tisková konference
● press foyer, veřejné vyjádření pro média





průhled přes mezi hlavami reportérů

pohled do kamerového displeje









● tisková konference
● press foyer, veřejné vyjádření pro média, 
● workshop, prezentace, konference, beseda











Fotky uřezané hlavy.. dataprojektorem







Někdo kdo se dívá do mobilního telefonu







● tisková konference
● press foyer, veřejné vyjádření pro média, 
● workshop, prezentace, konference, beseda
● návštěva, setkání











Dotazy? Fragen?



● tisková konference
● press foyer, veřejné vyjádření pro média, 
● workshop, prezentace, konference, beseda
● návštěva, setkání
● portrét 



U portrétu mobilem dávejte 
velký pozor na vzdálenost 

a na světlo!











1. 2.

3. 4.



















Přestávka



● tisková konference
● press foyer, veřejné vyjádření pro média, 
● workshop, prezentace, konference, beseda
● návštěva, setkání, stříhání pásky
● portrét 
● budovy, interiéry, exteriéry









● tisková konference
● press foyer, veřejné vyjádření pro média, 
● workshop, prezentace, konference, beseda
● návštěva, setkání, stříhání pásky
● portrét 
● budovy, interiéry, exteriéry 
● detaily



Dotazy? Fragen?



Co platí pro všechny typy akcí?

obrázek - Nějaké fotky z různých akcí dříve vyjmenovaných



Nepodceňte přípravu!

● přijděte dřív
● obhlédněte terén, prostor, světelné podmínky 
● zjistěte si program
● buďte v kontaktu s pořadatelem
● ideálně se osobně představte mluvčímu, alespoň hlavnímu 
● zjistěte, koho je potřeba vyfotit 
● zkontrolujte před focením kartu, mějte náhradní - vymazanou 
● zkontrolujte před focením nabití baterií - mějte náhradní - nabitou
● udělejte si před začátkem pár testovacích snímků



Dobrá kompozice je základ… 

● nefoťte v protisvětle, proti oknu, lampě, reflektorům

● změňte úhel záběru

● nebojte se detailu

● kompozice, člověk by se měl dívat do fotky než ven

● pozor na uřezané ruce, nohy, hlavy. 



Fotka z Finska já s parohama...



...a půl úspěchu.

● vyfoťte celek, polocelek i detail

● přijďte blíž k fotografovanému objektu

● změňte pozici

● nadhled, podhled, průhled 

● zkontrolujte občas fotky na displeji



Pát tipů a rad, jak co dělat? 
Stříhání pásky - domluvte se dopředu s pořadatelem, aby střihači stáli zády k 
otevíranému objektu. Pro fotku to má smysl. Na snímku budou nejen osobnosti, 
které stříhají, ale i nová budova, zrokontruované oddělení v nemocnici, výstava

Tmavé obleky na fotce - často zmatou přístroj (spíš foťák než mobil), který 
vyhodnotí scénu jako velmi tmavou a obličeje pak bývají přepálené, z toho důvodu 
je třeba scénu podexponovat  - tapnout na světlá místa.

Fotky lidí při jídle - nefoťte lidi při jídle. Bude to nepříjmené vám, hlavně to bude 
nepříjemné jim a nikdo nikdy ty fotky nepoužije. Potřebujete lid fotku rautu, vyfoťte 
ho před příchodem lidí, ne na konci. 

 





Dotazy? Fragen?



Jak pracovat s fotoaparátem 
v mobilu a jak na úpravu 

fotek
Wie man mit der Kamera auf einem Handy 

arbeiten und wie man Fotos bearbeiten 
arbeiten



Funkce fotoaparátu v mobilním telefonu
● blesk
● HDR - High Dynamic Range (vysoký dynamický rozsah)
● Live photos - nepoužívám
● odložená spoušť, samospoušť
● filtry
● zoom - roztažením dvěma prstů na obrazovce digitální
● x1, x2, x10 optický

Také umí časosběr, slowmotion video, video, čtvercové fotky, panoramatické fotky



Úprava fotek ve PS Express
● výřezy
● srovnání horizontu, svislic u budov
● korekce expozice (zesvětlení/ztmavení)
● kontrast
● světla
● stíny
● teplota
● odstín
● zaostření



„Nejsou-li vaše fotografie 
dobré, nebyli jste dost blízko!“  
„Wenn Sie Ihre Fotos nicht gut sind, waren Sie 
nicht nah genug!“ 

                                            Robert Capa

http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa


Mobilní aplikace, které používám: 



Zůstaňme v kontaktu:
Tomáš Hájek

Telefon: 775284312 - zavolejte.

Email: tomas@tomashajek.cz - napište mi!

FB profil: Tomáš Hájek - fotograf

FB skupina Kurzy focení pro sdílení zkušeností, rad a tipů.

Fotografie použité v prezentaci, prosím, nikde dál nešiřte. Slouží jako výukový materiál.  

mailto:tomas@tomashajek.cz
https://www.facebook.com/FotografTomasHajek/
https://www.facebook.com/groups/648254735643245/

