
D�vody pro� si po�ídit digitální fotoaparát 
 
V letošním semestru je za�azen též kurz o zpracovávání digitálních fotografií na po�íta�ích. 
Pro ty kdo zatím váhají zda používat klasický, �i digitální fotoaparát, p�idávám �lánek, ne sice 
nový, ale stále aktuální. Ceny již neodpovídají. 

Propagaci digitální fotografie se v�nujeme již n�kolik let a díky tomu máme pom�rn� dob�e 
zvládnutou pozitivní rétoriku podporující tuto technologii. Rozhodli jsme se toho využít a 
p�ipravili jsme pro vás desatero dobrých d�vod� pro� fotografovat digitáln�. Toto desatero 
vám m�že pomoci p�i voln� mezi klasickou �i digitální technikou a možná vám m�že pomoci 
si lépe uv�domit možnosti digitálního fotoaparátu, pokud jej již vlastníte. Takže pro� by m�l 
n�kdo fotografovat digitáln�? 

1) Nový prostor pro kreativitu.  

 S nástupem barevné fotografie jsme p�išli o možnost práce s fotografií po jejím 
naexponování. Vyvolání barevného materiálu a zpracování barevné fotografie se v 
amatérských podmínkách prakticky nedá realizovat, takže veškeré kouzlo �erné komory 
vymizelo. S digitální fotografií lze kdykoli libovoln� manipulovat. Lze snímky 
vylepšovat, zachra�ovat, retušovat �i použít jako základ zcela nového um�leckého díla. 
Prost� digitální fotografie otvírá fotoamatérovi zcela nový prostor pro kreativitu a 
vyjád�ení. 

2)  Je snazší ud�lat z digitální fotografie papírovou než obrácen�. 

N�kdy �lov�k preferuje snímek v digitální podob�, jindy jej chce držet v ruce. To 
znamená, že �asto se dostáváme do situace, kdy z klasické fotografie pot�ebujeme ud�lat 
digitální a nebo naopak. Pro digitální fotografii hovo�í fakt, že ud�lat z ní kvalitní 
papírovou je jednodušší, rychlejší a levn�jší než opa�ný proces. Pom�rn� slušnou 
fototiskárnu si m�že každý amatér koupit za 10.000 K�, slušný filmový skener stojí 
40.000 K�. Podobn� je tomu v cenovém rozdílu mezi službou digitálního minilabu a pre-
press studia se špi�kovým skenerem. Prost� digitální podoba fotografie je dnes 
prakti�t�jší.  

3) Jednoduchost a jistota.  

Pro digitální fotoaparáty hovo�í ji možnost po�ízení výrazn� kvalitn�jší fotografie bez 
znalosti fotografování a bez rizika nepovedených snímk�. Díky LCD displej�m lze 
snadno již p�ed expozicí poznat zda je vše v po�ádku a navíc okamžit� po expozici je 
možné snímky d�kladn� zkontrolovat. Riziko nepovedených snímk� je tedy bez ohledu na 
znalosti nepom�rn� nižší. 

4)  Lepší možnost ovlivnit vznik fotografie.  

Naopak zkušen�jší fotograf má možnost u digitálního fotoaparátu více zasahovat do 
vzniku fotografie p�ímo v p�ístroji. Nejde jen o manipulaci s expozicí samotnou, ale i o 
balanci bílé barvy, saturaci snímk�, ostrost, kontrast p�ípadn� další efekty. Díky 
elektronickým hledá�k�m a LCD displej�m je navíc p�ímo v terénu možno kontrolovat 
výsledky všech experiment� a informace o expozici zapsané p�ímo v hlavi�ce snímk� pro 
pozd�jší výukové ú�ely jsou samoz�ejmostí. 



5)  Minimální provozní náklady.  

Nelze sice jednoduše �íct, že digitální fotografie je vždy levn�jší než klasické, ale v 
každém p�ípad� po po�ízení fotoaparátu významn� klesají provozní náklady. Fotograf 
neplatí žádný spot�ební materiál (filmy, papíry), neplatí vyvolání a zpracování špatných 
snímk�, neplatí za rozmnožování snímk� dokud z�stávají v elektronické podob� a nemusí 
platit ani za p�ípadnou digitalizaci, pokud výsledek má sloužit pro po�íta�ové zpracování. 
Levn�jší je i archivace, levn�jší je vše díky tomu, že v�tšinu manipulací se snímky lze 
provád�t doma a neplatit za n� jako za službu. Cenový rozdíl mezi po�ízením 30 �i 30.000 
fotografií je v praxi �asto jen n�kolik desítek korun! 

6)  Flexibilita a 100% dostupnost .  

Digitální fotoaparát je díky možnosti nastavení �ady parametr� velmi flexibilní. 
Fotografovat lze v r�zných formátech, rozlišeních n�kdy dokonce i s r�zným pom�rem 
hran. Nastavit lze i �ada dalších funkcí jako je nap�íklad citlivost sníma�e a to prosím pro 
každý snímek zvláš�. Navíc nikdy nemusíte �ekat na dofocení filmu, na vyvolání a 
zpracování a pokud vám snad v nevhodný okamžik dojde místo v pam�ti, m�žete snadno 
odstranit n�který nepovedený �i mén� cenný snímek. Prost� s digitálním fotoaparátem 
padá v�tšina limit� spojených s fyzickou podobou filmu. 

7)  Fotografie m�že být k dispozici okamžit� pro expozici.  

Zejména v komer�ní sfé�e, ale i v b�žném život� fotoamatéra hraje svou roli �as. U 
klasické fotografie musíte na výsledek své práce minimáln� hodiny. U digitální fotografie 
jsou to doslova desítky sekund v p�ípad� že toužíte pouze po digitální podob� a s mobilní 
tiskárni�kou je možné držet papírový snímek v ruce cca do 3 minut!  

8)  Snadná a bezpe�ná archivace. 

Vytvo�it si p�ehledný, snadno dostupný a bezpe�ný archív digitálních fotografii je sice 
práce mraven�í, p�esto výrazn� snadn�jší než manipulaci s negativy, diáky �i papírovými 
snímky. Navíc digitální fotografie nestárne, nepodléhá vn�jším vliv�m a je tak de facto 
nesmrtelná. 

9)  Možnost 100% kontroly.  

Snad každý fotograf již n�kdy v život� zažil ho�kou zkušenost se špatn� odvedenou prací 
minilabu. Digitální fotografii si však m�žete zpracovávat zcela samostatn� a nemusíte ji 
dát v�bec z ruky. Získáváte tak zcela unikátní 100% kontrolu nad celým zpracováním 
snímk� a jistotu, že n�kdo jiný nezhatí vaše úsilí. 

10)  Snadné ší�ení a prezentace. 

Digitální fotografii je možné zejména díky Internetu velmi snadno a prakticky skoro 
bezplatn� ší�it po celém sv�t�. Rozesílat neomezené množství kopií bez dodate�ných 
náklad� a dokonce není problém ani svoje fotografie ve�ejn� prezentovat. Virtuální 
internetové galerie jsou otev�eny 24hodin denn� všem lidem na celé planet� a také vše 
fotograf�m! 



Samoz�ejm� existují i protiargumenty, pro� v konkrétních p�ípadech rad�ji použít techniku 
klasickou, ale o t�ch tento �lánek není. Ne, že bychom na n� neum�li odpov�d�t, ale odpov�� 
na n� je v�tšinou závislá na konkrétní situaci a v�tšinou existuje vhodná digitální alternativa. 
Obecn� však již nyní platí, že digitální fotografování p�ináší nové možnosti, snižuje cenu 
fotografie a dodává amatér�m �adu možností, o které je klasická barevná fotka p�ipravila. A 
mimochodem, všimli jste si, že v�tšina t�chto skute�ností platí i pro profesionální fotografii? 
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