
FOTOGRAFICKÉ ŽÁNRY 



 Označení a vymezení žánrů bylo převzato z 
výtvarného umění, kde jsou jednotlivé žánry od 
sebe zřetelně odděleny. Ve fotografii se žánry 
překrývají. 

 Slovem žánr (z francouzského genre = rod, 
druh) souhrnně označujeme velké skupiny 
snímků, které mají podobné námětové, 
strukturální i jiné znaky 

 Každý žánr je nějak vymezen, ale toto vymezení 
podléhá vývojovým změnám. 



 Oblasti jednotlivých žánrů se během vývoje 
neustále rozšiřují a dochází k jejich 
vzájemnému ovlivňování a prolínání. 

 Každý žánr má svou specifickou problematiku a 
požadavky na vybavení potřebným zařízením 

 Klade i rozdílné nároky na fotografovy znalosti a 
zkušenosti 

 Fotograf v praxi obvykle nefotografuje všechno, 
ale postupně se soustřeďuje jenom na několik 
zvolených žánrů 



ZÁTIŠÍ  

 Klasický malířský žánr. 

 Motiv pro zátiší vytváří seskupení několika    

 nepříliš rozlehlých předmětů, které mají   

 nějakou věcnou, tvarovou, nebo vztahovou  

 souvislost – nebo naopak stojí proti sobě ve  

 figurálním, tvarovém či tonálním kontrastu. 

 

 



 Zátiší  nikdy nemůže vzniknout 
vyfotografováním nijak nesouvisejících 
předmětů 

 Ze snímku zátiší musí být jasné, proč autor 
dává dohromady právě tyto předměty a nikoli 
jiné.  

 Klasické fotografické zátiší je po vzoru 
výtvarného umění aranžované. 

 Aranžované zátiší se obvykle fotografuje na 
nižší citlivost ze stativu s delší dobou 
expozice a při více zacloněném objektivu 
(kvůli hloubce ostrosti) 







 Moderní fotografie přinesla i jiné pojetí 

fotografického zátiší, získaného nalézáním v 

jakémkoli normálním prostředí. 

 Autora někde zaujme sestavení nějakých 

předmětů jako motiv a vyfotografuje ho. 

 Může si pomoci i částečným aranžováním. 







PORTRÉT  

 Portrét prodělal jako žánr (a stále 

prodělává) velké vývojové změny – zhruba 

od malířského chápání, kdy portrétovaný 

stojí v strnulé póze na širším záběru, přes 

velmi blízký pohled do tváře fotografovaného 

a reportážně získaný dějový portrét až k 

modernímu portrétu- prožitku či portrétu-

symbolu 



 Moderní fotografie při řešení portrétu 
neuznává žádná omezující pravidla  

 Autor však vždycky musí vědět: proč 
někoho fotografuje právě takto a ne jinak. 

 Portrétovaného je třeba (někdy pozvolna) 
přimět k tomu, aby se postavil a tvářil tak 
jak si fotograf představuje  

 Fotograf, který se chce systematicky 
věnovat portrétu, musí dobrý psycholog a 
také trochu režisér 



 Portrét na jedné straně vychází z podobenky 
(informativní fotografie) a na straně druhé může přejít 
do výrazně emociální výtvarné studie tvaru nebo 
výrazu tváře 

 Podobenka musí věrně zobrazit lidskou tvář s 
neutrálním citovým výrazem v klasickém ateliérovém 
osvětlení (pas, OP) 

 Portrét kromě toho, že zachycuje vnější podobu 
portrétované osoby (zachycení nemusí být zcela 
věrné), musí vyjádřit navíc něco z vnitřního 
duševního života (tvář musí mít citový výraz), a 
současně musí mít snímek nesporné výtvarné kvality. 









 Dynamický dějový portrét – může být aranžovaný, 
ale často ho fotografujeme reportážně, při kterém 
portrétovanou osobu zachycujeme při nějaké činnosti 
– pracovní nebo rekreační. 

 Dějový snímek dává větší možnosti – záleží na 
nápadu, na pohotovosti, na tom aby byl snímek 
něčím zajímavý a přínosný i pro nezaujatého diváka. 

 Platí pravidlo: zaostřovat se musí vždy na oči (na to 
oko, které je blíž k objektivu, když je hlava natočená 
na „tři čtvrtiny“). 









 Při portrétu lze tvář doplnit rukou. 

 Nabízejí se různé polohy ruky a důležité je, 
zda se portrétovaná osoba dívá do objektivu 
nebo mimo. 

 Poloha ruky by měla s pohledem 
korespondovat.  

 V případě zachycení obou rukou lze volit 
symetrické řešení a pohled by v měl mířit do 
objektivu. 



 Symbolický portrét – zde se samotnou tváří 

nevystačíme a právě poloha rukou  a způsob 

světelného řešení může určovat symbolický 

význam. 



SKUPINA  

 Jde o zachycení sounáležitosti skupiny lidí, 
kteří k sobě nějak patří: např. členové jedné 
rodiny, žáci jedné třídy, členové jedné kapely, 
sportovního družstva apod. 

 Určitým přechodem mezi portrétem a 
skupinou je dvojportrét. 

 V obou případech jsou důležité rekvizity, 
nebo oblečení jako znaky toho co skupinu 
spojuje dohromady. 







SKUPINOVÝ PORTRÉT 

 Velmi náročný 

 Jde spíše o umění režírovat než fotografovat 

 Je nutné dodržovat několik zásad: 

 Fotografované osoby je nutné postavit proti málo 
členitému pozadí (dávat pozor na srostlice – strom 
trčící z hlavy, lampa atd.) 

 Každého ve skupině musí být dobře vidět (menší 
počet osob lze umístit do jedné řady, u většího počtu 
v několika řadách musí být zadní řada nějak 
vyvýšena nebo přední snížena – třeba tím že si 
dřepneme, nebo fotografujeme na příhodném místě v 
terénu) 



 U neformálních snímků skupiny pro 

kamarády se nápadům při aranžování osob 

meze nekladou. 

 U snímků pro veřejné použití je nutné dbát na 

dané společenské zvyklosti a při aranžování 

přihlížet i k důležitosti některých osob (např. 

trenér, pedagog atd.) 

 Významné osoby obvykle umísťujeme do 

středu skupiny nebo na naopak na její okraj. 







VÝJEV  

 Původně převzat z malířství, ale rychle se 
osamostatnil a vyvinul jako specifický žánr 
informativní a emotivní fotografie 

 Výjev je dějovou fotografií zachycenou 
většinou reportážně a zobrazující nějaký 
okamžik z děje lidského života. 

 Námětem může být každodenní obyčejná 
událost, fotografovaná na ulici, pracovišti, při 
rekreaci, ale motivem může být i významná, 
neobyčejná nebo slavnostní událost => 
REPORTÁŽ 

 



 Reportáží označuje způsob fotografování – 
nikoli samotný žánr 

 U výjevu se buď soustředíme více na akci a 
potlačujeme prostředí, nebo zasazujeme akci 
do prostředí 

 Výjev lze řešit buď dějově nebo výtvarně 

 Reportážní fotografovaní výjevu vyžaduje 
dokonalou pohotovost a „cvičené oko“ 

 (je nutné rychle a přesně ostřit, podvědomě 
komponovat, vhodné jsou teleobjektivy, kdy 
máme dostatečný odstup od motivu a 
můžeme zůstat nenápadní) 



 Při reportáži každý zajímavý moment 

fotografujeme několikrát. 

 Autor reportážního snímku musí umět 

odpovědět na šest základních otázek: KDO, 

CO, KDY, KDE, PROČ a JAK. Na tyto 

otázky by měl odpovědět také ten, kdo 

snímek prohlíží. 



 Kdo – kdo, nebo kteří lidé představují 
motiv 

 Co – co se děje během zobrazované 
události 

 Kdy – jde o určení času, ale také doby 

 Kde – se výjev odehrává, jde o určení a 
zachycení prostředí.  

 Proč – jaká je myšlenka snímku 

 Jak - jaká bude skladba a kompoziční 
schéma snímku 

 

 



 Když na všechny tyto otázky známe 

odpověď, musíme ještě nastavit dobu 

expozice, zaclonit, zaostřit – a stisknout 

spoušť ve správném okamžiku. Abychom se 

nezdržovali, pracujeme při reportáži s 

předem nastavenou dobou expozice i 

clonovým číslem (nebo u digi přístrojů s 

automatickým nastavením).  









KRAJINA  

 Krajina je trochu protikladem portrétu. 

Námětem je životní prostředí – obydlené, 

neobydlené, městské nebo přírodní 

 Krajina je typickým žánrem pro emotivní 

fotografii. 

 Moderní fotografie hledá nekonvenční 

způsoby i pro zobrazení krajiny. Používají se 

širokoúhlé i dlouhoohniskové objektivy. 



 Snímek krajiny nemusí být věrný, ale musí 

nějak vystihnout dojem nebo náladu, kterou 

ve fotografovi krajina vyvolala. 

 Není podstatné zda je krajina obydlená nebo 

neobydlená, lidé tvoří většinou stafáž (jejich 

přítomnost v obraze nesmí rušit a slouží 

především jako měřítko velikosti). 

 



 Fotograf se může snažit vystihnout 
charakteristické prvky a rysy krajiny, ale 
může také pouze využít krajinných objektů a 
rekvizit k vytvoření výtvarné studie či 
nefigurativního snímku. 

 Je nutná velká trpělivost, autor musí umět 
čekat a chodit na místo vyhlédnutého motivu 
mnohokrát (v různou denní dobu, při různém 
počasí, různou roční dobu). 

 Je podstatné najít a postihnout nejvhodnější 
osvětlení 











SNÍMKY ARCHITEKTURY 

 Motivem jsou současné i historické budovy, 

jejich důležité části i jejich seskupení ve 

větších celcích 

 Pro informativní snímek obvykle 

požadujeme, aby budova byla zobrazena 

celá a z takového úhlu pohledu, aby byly 

vidět nejméně dvě strany. 



 U emotivní fotografie architektury nebo 

větších městských celků (tzv. veduta), se 

soustřeďujeme na větší nebo menší celek či 

na části nebo na pohledy výrazně figurálně, 

tvarově či tonálně  rytmizované 

 



 Nejdůležitější je světlo 

 Snažíme se najít takové osvětlení, které 

by podtrhovalo požadovanou náladu, 

záleží na počasí. 

 Snímek za deště, na sněhu či v mlze 

může být mnohem působivější než snímek 

pořízený v plném slunci 

 Používáme i slunečního protisvětla, nebo 

ranní opar 



 U informativní fotografie architektury musíme 

volit takové osvětlení, aby budova byla 

zobrazena věrně a plasticky (světlo, by mělo 

směrovat ze stran, ne čelně, aby čelní strana 

nepůsobila ploše jako kulisa) 

 











AKT  

 Je nutné rozlišovat klasický akt, erotický 

snímek, pornografii 

 Hranice jsou nepřesné a s dobou se mění 

 Fotografický akt je žánrem výhradně 

emotivní fotografie 

 U aktu se výrazněji než u jiných foto žánrů 

projevuje estetická i etická úroveň autora i 

diváka 



 Každý akt je záměrnou a časově náročnou 

konstrukcí. Vše je aranžované, vše je volené, 

vše je ovladatelné. Dobrý akt nemůže 

vzniknout náhodou, je to cesta stylizace. 

 Stylizaci dovolují výrazové možnosti: výřez, 

světelné řešení, tonální řešení, využití 

ostrosti a neostrosti, volba pózy modelu 

samotného. 

 Při aktu lze použít jakoukoli stylizaci 

scénickou, záběrovou a laboratorní – i 

libovolnou vzájemnou kombinaci. 











RADY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 Tělo není věšák na draperii (foto aktu ve spojení 
s kusem látky nebo jiným splývavým materiálem 
vyžaduje velkou dávku zkušenosti). 

 Spojení těla s dalšími rekvizitami působí 
většinou trapně a vulgárně 

 Nejlepší pozadí je neutrální: bílé, šedé, černé 
nebo jednobarevné 

 Někdy lze akt fotografovat v místnosti proti oknu 
s vhodným pozadím exteriéru nebo venku proti 
zdi či fasádě domu 



 Akt zobrazujeme nejčastěji bez obličeje, 

který potlačíme vhodnou pózou, 

osvětlením nebo výřezem 

 Klasický akt se fotí bez šperků 

 Tělo musí být stejnoměrně opálené nebo 

neopálené, bílé pruhy v pase a na hrudi 

působí nepříjemně 

 Nesmí být znát žádné otlaky od prádla 

(trvá 20 až 30 minut, než otlaky zmizí) 



 Siluetu fotografujeme buď proti 

průsvitnému pozadí (pauzovací papír, 

igelit), které je nasvícené zezadu, nebo 

proti bílému pozadí, kdy zdroj světla na 

pozadí ukryjeme za model 

 Silueta může být fotografována v širším 

záběru i s profilem obličeje i jako torzo 

 Zdůrazňujeme dynamiku pohybu, výtvarné 

křivky těla nebo výraznou lineárně tonální 

skladbu vůči rámu obrazu 



 Při scénické stylizaci velmi záleží na kvalitě 
modelu 

 Silueta při vhodné póze opticky zeštíhluje 
zejména tehdy, když se na jejím okraji 
vytvářejí světlé kontury, vzniklé odrazem 
světla od dostatečně nasvíceného pozadí 

 Silueta může být řešením, jak vyfotografovat 
modelku s vadami pleti 

 V zásadě lze využít jakoukoli mladou ženu 
jako model na akt, ale každé tělo lze využít 
přijatelně pouze pro určitou stylizaci 



 Některé snímky vyžadují modelku plných 

tvarů, jiné naopak štíhlou dívku s menším 

poprsím. S jedinou modelkou nelze 

fotografovat všechno. 

 Pro záběrovou stylizaci už není kvalita 

modelu tak rozhodující – důležitá je vhodná 

póza, nasvícení, výřez. 



ZAČÁTEČNICKÉ CHYBY PŘI 

FOTOGRAFOVÁNÍ AKTU 

 Otlaky od prádla nesmějí být na těle znát ani 

na snímku v exteriéru 

 Pozor na ruce: v určitém osvětlení mohou i 

štíhlé ruce mladé modelky vypadat jako 

kostnaté drápy stařeny 

 Pozor na záhyby kůže: v bočním světle 

mohou vzniknout odpudivé rýhy i postavě 

štíhlé modelky 

 



 Pozor na deformaci prsou a břicha 

nevhodným postojem a osvětlením 

 Řetízek kolem krku a cigareta v prstech 

nemají na snímku aktu co dělat  

 Snímek může být znehodnocen tím, že 

některá část těla vzhledem k figuře 

představuje rušivý prvek (část nohy, 

nevhodná poloha ruky atd). 



REKLAMA  

 Nese v sobě znaky informativní a emotivní 
fotografie 

 V reklamě se většinou objevuje hezká slečna, 
která něco nabízí sama sebe(kalendář), nebo 
nějaký produkt 

 Aranžmá je vždy stylizované, póza modelky je 
buď expresivnější, nebo střízlivější 

 Specifickou formou je módní fotografie – při 
předvádění modelka často nějakým způsobem 
drží předváděný model za klopy, cípy, lem apod. 



DŮLEŽITÉ MOMENTY PŘI PÓZOVÁNÍ 

 Póza nesmí být nepřirozená, ale současně má 
být nápaditá 

 Při pózování mají být napjaté všechny svaly 
zapojené do akce 

 Směr pohledu modelky musí korespondovat s 
akcí 

 Modelka se může dívat buď do objektivu (tedy 
divákovi do očí), případně komunikovat 
pohledem s tím, co předvádí, nebo se dívat na 
něco konkrétního co je vidět na ploše snímku 



 Zářivý úsměv není nezbytný, mnohdy je 

účinnější tajuplný výraz či mírně provokující 

 Při pózování vznikají největší problémy kam 

s rukama 

 Ruce lze opřít o tělo, nějak přiložit k tělu, 

napnou svaly i prsty, nebo do nich vzít 

předváděný model 



 Specifickou formou reklamní fotografie je 

aranžovaný snímek s využitím lidského 

modelu, kde se fantazii meze nekladou 

 Při pořizování snímků pro reklamní účely 

(plakát, obal) musíme komponovat s 

jasnou představou, kam bude umístěno 

písmo, a případně i jakého bude typu 

 Fotograf by se měl předem domluvit s 

typografem 











CYKLUS  

 Soubor fotografií spojených námětově, nebo 
formálně (např. užití zvláštní techniky) 

 Všechny snímky z jednoho cyklu musí patřit k 
jednomu žánru 

 Zachovat jednotné formální řešení: kompozici, 
stejnou velikost záběru (užší nebo širší záběry), 
jednotná velikost snímků 

 Cyklus musí být svázán námětem nebo přímo 
motivem – tj. všechny snímky musí mít tentýž 
nebo velmi podobný námět 



SERIÁL  

 Soubor převážně (ale i aranžovaných) 
fotografovaných záběrů jedné události 
(nejčastěji výjev), zachycující různé časové 
fáze této události 

 Seriál musí být řazen v přirozeném sledu 
jednotlivých okamžiků, na rozdíl od cyklu má 
být kombinován ze záběrů různých velikostí 
(střídají se v něm detaily, polocelky a celky), 
zvětšovaných na jednotnou velikost snímku  



 Širší orientační záběry umožňují celkový 

přehled o charakteru i chronologii 

zobrazované události a bližší záběry 

zachycují reakce ve tvářích zúčastněných 

osob 

 Pro seriál platí, že všechny snímky nikdy 

nemohou být stejně hodnotné: některé 

budou nutně lepší než jiné 

 Nejhodnotnější by měly být ty snímky, 

které zachycují vrcholné nebo podstatné 

okamžiky děje či události 


