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Asociace profesionálních fotografů ČR, aby upozornila 

na mimořádně kvalitní díla a pozoruhodnou tvůrčí nebo 

teoretickou činnost v oboru fotografie, aby rovněž vyjádřila 

jejich autorům symbolické poděkování a veřejnou poctu,

 

Vyhlásila na konci roku 2016 již „Osobnost české fotografie 

2016“.

 

Kandidáty na ocenění mohou navrhovat fyzické osoby 

a instituce bez jakéhokoliv omezení, tzn. že můžete 

nominovat kohokoliv, kdo podle Vás dobře fotí.

 

Učinit tak můžete do 10. 2. 2017 vyplněním elektronického 

formuláře na stránkách APF ČR:

http://asociacefotografu.com/formular.php

nebo písemně na adresu APF ČR, Národní třída 25 (Palác 

Metro), 110 00 Praha 1.

 

Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, 

kategorii a kontakt na navrhovatele i nominovaného. 

Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace. Návrh 

nesplňující výše uvedené podmínky může být prohlášen za 

neplatný. 

Odkaz na přesná Pravidla udělování ceny Osobnost české 

fotografie je na stejné stránce. 

Informace o minulých ročnících

jsou na www.asociacefotografu.com

Toto číslo bylo distribuováno 51 452 odběratelům

více na

Probíhá další ročník ceny „Osobnost české 
fotografie 2016“

http://www.fotografovani.cz/novinky/reportaze1/probiha-dalsi-rocnik-ceny-osobnost-ceske-fotografie-2016-quot--174270cz


Kompletní nabídku kurzů pro každého najdete na IDIF.cz

Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné 
snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si 
vyzkoušet čeho všeho s ním budete schopni? Přijďte na 
kurz fotografie pro začínající fotografy. Ukáži vám, že i 
vy po dokončení kurzu vše zvládnete.
 
Často se stává, že si lidé pořídí fotoaparát, který jim byl 
doporučený jako kvalitní přístroj. Plni nadšení s ním 
začnou fotit, ale výsledek není takový jaký by očekávali. 
Zkouší to znovu a znovu a nadšení z nového fotoaparátu 
se mění v rozčarování a lítost nad tím, že vyhodili peníze 
za fotoaparát, který prostě dobrou fotku neumí.

Mohu vás ale ujistit, že umí!
Já jsem začínal fotit s digitálem před 18-ti lety, a už 
tehdy to dovedl. Přesto, že měl pro dnešní dobu směšné 
rozlišení 2,1 mil. pixelů.

Máte fotoaparát a nevíte jak ho donutit dělat krásné snímky? Nebo zatím zvažujete jeho pořízení a chcete si vyzkoušet čeho všeho s 
ním budete schopni?

Přijďte na kurz a stanete se rodinným fotografem, který bude schopen nafotit vše!

Kurz pro všechny, kteří chtějí mít krásné 
fotografie, ZAČÍNÁME

Rodinné foto

KURZY

více na

více na

http://www.idif.cz/kurzy/rodinne-foto-172542cz
http://www.idif.cz/kurzy/fotograficke-kurzy/pro-zacatecniky/kurz-pro-vsechny-kteri-chteji-mit-krasne-fotografie-zaciname-165767cz


Další přírůstek do vyšší kategorie 

digitálních zrcadlovek, která 

představuje nový snímač obrazu 

APS-C s extra vysokou citlivostí 

pro zvláště noční scény v nově

navrženém, kompaktním těle.

 

Firma Pentec s. r. o., která 

zastupuje společnost RICOH 

IMAGING COMPANY, LTD.

v České a Slovenské republice,

oznamuje příchod nové digitální

zrcadlovky PENTAX KP. Tento model 

vyšší třídy nabízí  v kompaktním 

snadno přenosném těle, které je určeno pro 

každodenní použití, širokou škálu základních funkcí k 

záznamu vynikajících snímků.

Zároveň poskytuje rozsáhlou nabídku funkcí

a speciálních fotografických aplikací 

k dokonalé úpravě snímků.

Tamron SP 70-200mm

více na

více na

Sony RX100 III
Překvapte svoji lásku na Valentýna a dopřejte jí pocit modelky díky pokročilému fotoaparátu Sony RX100 III

Přemýšlíte nad netradičním valentýnským dárkem pro svoji drahou polovičku? Když ji na romantické procházce v přírodě začnete 

fotit kompaktním fotoaparátem Sony RX100 III, dopřejete jí pocit výjimečnosti a přitom potěšíte i sami sebe. Jasnější objektiv s 

širším úhlem dostane každého!

 

Sony RX100 III

 

Ať už to bude rychlý pohyb nebo pomalý úsměv, každý rozhodující moment zachytíte díky funkcím automatického ostření 

se širokým rozsahem. Od teď už se nemusíte soustředit na vybavení, ale pouze na objekt! Fotoaparát Sony RX100 III nabízí 

vestavěný hledáček OLED s vrstvou ZEISS® T*, procesor BIONZ XTM a daleko více.

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---prislusenstvi/tamron-sp-70-200mm-174383cz
http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/sony-rx100-iii-174382cz


Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Společnost Canon, lídr v oblasti 

digitálního zpracování obrazu, dnes 

rozšiřuje uznávanou řadu PowerShot G 

o nový a velmi tenký výkonný fotoaparát 

PowerShot G9 X Mark II v provedení 

ideálním do kapsy.

 

Tento nejnovější model se může 

pochlubit rychlým kontinuálním 

snímáním až 8,2 snímků za sekundu, 

velkým snímačem typu 1,0 s rozlišením 

20,1 megapixelů a obrazovým 

procesorem DIGIC 7 společnosti Canon. 

PowerShot G9 X Mark II tak nabízí 

dostatečný výkon a vynikající výsledky 

při každém stisknutí spouště. Novinka je 

ideální pro všechny pokročilé uživatele 

toužící po spolehlivém fotoaparátu, 

který mohou mít neustále u sebe - 

například jako lepší fotografickou 

alternativu k chytrému telefonu.

 

PowerShot G9 X Mark II

 Skvělý výkon i přesnost

Canon PowerShot G9 X Mark II díky 

obrazovému procesoru DIGIC 7 i snímači 

CMOS přináší výrazně vyšší výkon a 

podstatně lepší výsledky. Součástí 

nového modelu je stabilizace obrazu s 

technologií dual sensing, která pomocí 

paralelní stabilizace zajišťuje korekci 

až 3,5 EV a umožňuje pořizování 

nerozmazaných snímků

v pohybu. Uživatelé mají k dispozici 

kontinuální snímání rychlostí až 8,2 

snímků za sekundu, které umožňuje 

zachytit jakýkoliv spontánní moment. 

Nový fotoaparát v sobě skrývá objektiv 

s trojnásobným optickým zoomem a s 

ohniskovou vzdáleností začínající na 

širokoúhlých 28 mm, který je ideální pro 

výjimečné portréty i nádherné snímky 

krajiny. Díky všem těmto vlastnostem a 

rychlému automatickému zaostřování 

pod 0,14 sekundy je Canon PowerShot 

G9 X Mark II fotoaparátem, který bude

vždy připravený splnit přání uživatelů a 

zajistí, že nepromeškají žádný důležitý 

okamžik.

Pomocí nového fotoaparátu uživatelé 

zachytí všechny důležité okamžiky do 

podoby perfektně čistých snímků, a 

to bez ohledu na konkrétní světlené 

podmínky. Snímač výrazně snižuje šum 

a vylepšuje dynamický rozsah - Canon 

PowerShot G9 X Mark II proto může 

nabídnout konzistentní výstupy jak 

během dne, tak i při nočním focení. 

Canon uvádí PowerShot G9 X Mark II

Mistrovství práce
s DSLR

— inzerce —

více na
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Blooming je nepříjemná vlastnost digitálních senzorů, kdy přebytečné 

fotony u přeexponovaného, a tím klipujícího pixelu „přetečou“ do okol-

ních pixelů. Tím je též přeexponují, i když by normálně přeexponované 

nebyly. Výrobci senzorů se tomuto jevu brání různými technologiemi, které 

se snaží přebytečné fotony ze senzoru odvést tak, aby okolní pixely neo-

vlivňovaly. Daří se to však jen zčásti, a tak u přeexponovaných částí snímků 

(typicky větve stromů proti obloze) je snadné blooming nalézt.

Stabilizace obrazu 

na senzoru (Anti-shake)

Stabilizátor obrazu slouží k eliminaci chvění fotoaparátu (rozhýbání 

snímku) nejčastěji třesem rukou, a to zejména při delších expozicích časech. 

Donedávna byly stabilizátory bez výjimky vestavěny v objektivech. U digi-

tálních zrcadlovek jako první vestavěla stabilizátor přímo do těla Konica 

Minolta, která své zrcadlovky Dynax 7D vybavila jako první stabilizátorem 

Anti-Shake. Princip je v tom, že senzor je umístěn na pohyblivé podložce 

a ta se pohybuje vždy opačným směrem než fotoaparát, jehož pohyb dete-

kuje pohybový detektor. Tím dochází k eliminaci drobných otřesů a chvění 

a podle údajů Konicy Minolty je zisk této stabilizace až 3 EV. Tím je možné 

používat stabilizátor s jakýmkoliv objektivem s jedinou nevýhodou v porov-

nání se stabilizací vestavěné přímo v objektivu, a sice že účinek stabilizace 

není vidět v hledáčku. Od té doby používají stabilizaci přímo na senzoru 

i jiné firmy vyrábějící DSLR, například Olympus, Pentax a Sony. Stabilizace 

obrazu prováděná v objektivu je popsána v kapitole 2 věnované objekti-

vům. Používají ji firmy Nikon, Canon, Tamron a Sigma.

Prach na senzoru 

a jeho čistění

Senzory digitálních zrcadlovek se potýkají se zcela novým problémem. 

Zatímco u kompaktních fotoaparátů je celý prostor senzoru uzavřen a u fil-

mových fotoaparátů se mění film vždy za nový, na senzorech DSLR se usa-

zuje prach a jiné drobné nečistoty při každé výměně objektivu a tento 

prach se na nich časem hromadí. Drobné částečky prachu potom stíní pixely 

senzoru a projevují se na všech fotografiích jako stejně umístěné tmavé 

„hroudy“. Lze je nalézt zejména u snímků pořízených dlouhými ohnisky či 

při silném zaclonění objektivu (např. f/22), kdy paprsky dopadají na senzor 

hodně rovnoběžně, a tudíž nemají šanci prach „obejít“.

Vytestovat množství prachu na vašem senzoru můžete snadno sami. Stačí 

nasadit teleobjektiv, nastavit jeho nejdelší ohnisko a silně zaclonit (např. 

f/22 nebo i více). Dále maximálně rozostřit obraz, např. manuálně zaostřit 

na nekonečno a snímat blízkou světlou zeď či naopak zaostřit na makro 

a sejmout oblohu. I když díky vysoké cloně vyjde dlouhý expoziční čas, tak 

se nic neděje – snímek je možné bez obav rozhýbat, a tudíž snímat z ruky. 

Na výsledném, obvykle jednolitě šedém obraze budou potom všechny 

nečistoty velmi dobře patrné.

Proto bývá v menu DSLR funkce určená na čistění senzoru (Sensor Clea-

ning). Ta sklopí zrcátko, otevře závěrku a tím po sejmutí objektivu umožní 

volný přístup k senzoru. Při čistění však hrozí nebezpečí, že nečekané uza-

vření závěrky či návrat zrcátka během čistění by mohlo zrcátko či závěrku 

poškodit nárazem na čistící předměty (balónek atp.). Proto obvykle foto-

aparáty povolí tuto funkci jen s plně nabitou baterií, aby nemohlo dojít 

k nečekanému vybití baterie, k uzavření závěrky, návratu zrcátka a tím 

k nehodě. Ze stejného důvodu nikdy nevypínejte fotoaparát či nevynda-

vejte baterii, zatímco čistíte senzor!

Správný postup čistění senzoru je tento:

1. Proveďte zkušební snímek dle návodu výše a rozhodněte, zda čistění je 

vůbec potřeba. 

2. Pokud potřeba je, tak čistění provádějte zásadně v čistém a bezpraš-

ném prostředí! 

3. Sejměte objektiv a vyčistěte jeho zadní čočku a bajonet. Objektiv 

zakryjte. 

4. Ještě se zakrytým senzorem pečlivě vyčistěte balónkem, případně ště-

tečkem či tampóny celou komoru fotoaparátu. Zrcátka se dotýkejte jen 

minimálně! 

5. Čistění provádějte s komorou otevřenou směrem dolů, aby nečistoty 

mohly vypadávat ven. Čistěte tedy „nad hlavou“. 

Ukázka nečistot na senzoru, které stíní jednotlivé pixely 

a projeví se proto tmavými hrudkami v obraze.Princip stabilizace obrazu přímo na senzoru DSLR poprvé zavedený u DSLR 

Konica Minolta 7D. Používají jej dnes firmy Olympus, Sony a Pentax.

U podobných obrázků se není třeba nečistot tolik bát, protože je v obraze není 

možné reálně najít. Madeira, Portugalsko, zahrada Monte.

Digitální stěny

✓	Jak již bylo uvedeno – čím větší je senzor, 

tím vyšší je kvalita obrazu a nižší hloubka 

ostrosti.

✓	Proto jsou na trhu i digitální přístroje 

s velikostí senzoru větší než je kinofilm.

✓	Buď jsou to klasické digitální fotoaparáty 

nebo tzv. digitální stěny – jakési nástavce 

obsahující senzor a montované na zadní 

část fotoaparátu.

✓	Příkladem může být fotoaparát Mamiya ZD.

✓	Ten je vybaven senzorem o rozměru 

36 x 48 mm (2x větší než kinofilm) 

s rozlišením 22 MPix.

✓	Stejné rozlišení i velikost senzoru nabízí 

digitální stěna Mamiya ZD BACK.

P O D R O B N Ě

kniha_2.indd   17

21.7.14   7:32

Vše, co jste chtěli vědět o digitální zrcadlovce a nikdo vám to nedokázal vysvětlit

9. vydání

Mistrovství
O knizeJediná kniha, která vás krok po kroku provede fotografováním s digitální zrcadlovkou a přesně popíše všechny její funkce.

Jediná kniha, která vás provede limity nejrůznějších automati k a umožní si jejich chování otestovat pro váš fotoaparát.

Jediná kniha, která vám pomůže s výběrem objekti vů, blesků i dalšího příslušenství a utřídí vám informace.

Jedinečný přístup vám v praxi poradí, jak dosáhnout profesionálních výsledků vaší fotografi cké práce.

Kniha obsahuje i rozsáhlou kapitolu Perspekti va a kompozice ve fotografi i.

Odhalí desítky prakti ckých ti pů a triků, jak opti malizovat postup ve všech situacích.

Obsahuje přes 280 stran textu.
Obsahuje více než 500 fotografi í ilustrujících probírané postupy a techniky.

Obsahuje přes 100 kreseb a desítky tabulek pro prakti cké a pohodlné nalezení potřebné informace.

Na tuto knihu volně navazuje kniha Mistrovství práce se světlem.
O autoroviIng. Roman Pihan vystudoval ČVUT, fakultu elektro-

technickou. Záhy však začal působit v reklamě, 
marketi ngu a zabýval se použití m fotografi e při pro-

pagaci. Po nástupu digitální fotografi e se stal jedním 

z propagátorů jejího využití  v komerční i amatérské 

praxi. Jeho fotografi e můžete vidět v řadě reklam, 

propagačních projektů, kalendářích atp. a jsou pra-

videlně zveřejňovány v různých časopisech. Přispívá 

fotografi ckými články do řady odborných časopisů 

a přednáší na konferencích. Je také autorem velmi 

úspěšné knihy Mistrovství práce se světlem věnova-
né světlu ve fotografi i.

IDIF (www.idif.cz)IDIF je neúnavným propagátorem digitální foto-
grafi e a jako hlavní cíl si stanovil vzdělávání 
a podporu nejširší fotografi cké veřejnosti . Zákla-
dem jeho akti vit je ucelené portf olio přednášek, 
seminářů a workshopů, které pravidelně pořádá 
v Praze, Brně a Liberci. V nabídce najdete více než 

čtyři desítky temati cky různých  programů od jed-
nodenních kurzů pro začátečníky až po komplexní 
vzdělávací program s akreditací ministerstva škol-
ství. IDIF spolupracuje s řadou organizací, spolků 
a je členem nadnárodních  asociací, aby byl vždy 
schopen nabízet co nejkomplexnější a nejkvalit-
nější služby všem fotografům.

Kromě vzdělávacích akti vit nabízí i nepřeber-
né množství informací na svých internetových 
serverech www.fotografovani.cz a www.grafi ka.cz 

a v jeho nabídce nechybí ani fotografi cké publi-
kace pro laickou i odbornou veřejnost. Zároveň je 

pořadatelem fotografi ckého veletrhu Digi Forum, 
tradičního setkání fotografů, dodavatelů fotogra-
fi cké techniky a profesionálů z oboru.Cílem IDIFu je každodenně poskytovat informace, 

pomoc a podporu všem zájemcům o fotografová-
ní. Díky zázemí vlastních ateliérů a učeben, špič-
kovému týmu lektorů a redaktorů, a v neposlední 

řadě úzké spolupráci se špičkovými profesionál-
ními fotografy je garantem kvalitního zázemí pro 
českou fotografi ckou veřejnost.  Vy užijte servis, 
který vám nabízíme.

IDIF Publishing s. r. o.www.idif.czinfo@idif.cz

9 788090 560130
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více na

Nejlepší dárek
pro fotografy!

http://www.fotografovani.cz/novinky/novinky---fotoaparaty/canon-uvadi-powershot-g9-x-mark-ii-174311cz
http://www.idif.cz/e-shop/kategorie-e-shopu/knihy/mistrovstvi-prace-s-dslr-9-vydani-167701cz


Další články z různých oblastí na portálech Grafika.cz  Fotografovani.cz  a .

Nové řešení umožňuje potisk libovolných 

materiálů a produktů. Konica Minolta 

nabízí rovněž financování celého 

tiskového projektu.

 

Konica Minolta zahájila v České republice 

prodej vlastního řešení pro průmyslový 

tisk. Jeho základní součástí jsou 

takzvané tiskové hlavy, které lze vsadit 

do libovolné výrobní linky. Zákazníkům 

pak umožní potisk výrobků přímo 

během jejich výrobního procesu. Řešení 

je vhodné i pro firmy, jejichž produkty 

vycházejí z ruční výroby či montáže. 

Těm Konica Minolta nabízí kompletní 

řešení průmyslové tiskárny, včetně všech 

potřebných technologií a systémů. První 

dokončenou instalací je řešení pro firmu 

KRUŽÍK s.r.o., která jej využije k potisku 

garážových a průmyslových vrat.

 

„Se vstupem do průmyslové oblasti se 

možnosti potisku technologiemi Konica 

Minolta mnohonásobně rozšířily. Kromě 

tradičního papíru jsme nyní schopni 

potisknout téměř všechny materiály 

a produkty, jež vyžadují nějakou 

barevnou povrchovou úpravu. To pro nás 

představuje mnoho nových obchodních 

příležitostí,“ řekl Pavel Čurda, generální 

ředitel Konica Minolta Business Solutions 

Czech, a dodal: „Představujeme řešení, 

které je jedinečné nejen v evropském, 

ale dokonce v celosvětovém měřítku. 

Náš vlastní tiskový segment totiž 

dokážeme připojit jak k existujícímu 

výrobnímu zařízení, tak jej dodat v 

rámci kompletního řešení samostatné 

průmyslové tiskárny. Zákazníkům 

nabízíme také potřebné financování.“

Výsledkem instalace zařízení k 

průmyslovému tisku od Konica Minolta 

je vždy prototyp splňující individuální 

požadavky konkrétního zákazníka. 

Řešení funguje na principu bezkontaktní 

technologie, která umožňuje potisk 

libovolných typů materiálů a vytváření 

různých efektů, jako je například 3D lak. 

Vlastní průmyslová tiskárna či tiskový 

segment od Konica Minolta umožní 

zákazníkům významně rozšířit vizuální 

podobu produktů nebo například 

personalizovat výrobky konkrétním 

klientům.

Segment průmyslového tisku je pro nás 

atraktivní zejména kvůli možnostem 

uplatnění našich inovací digitálních 

technologií. Koresponduje rovněž 

s aktuální strategií Konica Minolta, 

jejímž stěžejním cílem je posun od 

,tisku informacíʻ k ,tisku na objektʻ,“ 

informoval Daisuke NAKA Manager 

of Global IP Strategy & Business 

Development Konica Minolta. 

Konica Minolta vstoupila do segmentu 
průmyslového tisku

více na

http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/konica-minolta-vstoupila-do-segmentu-prumysloveho-tisku-174380cz
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Portréty rodinných příslušníků ázerbájdžánských politických vězňů.

Výstava se odehrává v rámci stejnojmenného projektu spolku Art for Democracy, 
jehož cílem je upozornit na politické represe ze strany ázerbájdžánské vlády a na 
boj straníků, aktivistů, novinářů a ochránců lidských práv. Jahangir Yusif se ve svých 
fotoreportážích věnuje především sociální a politické situaci v Ázerbájdžánu, tak jako 
životním podmínkám obyvatelů této země. Spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa, 
BBC Azeri, jeho fotky byly publikovány v The Guardian a Frankfurter Allgemeine. 
Sledoval také poválečnou situaci v Iráku při desátém výročí okupace.

Výstava fotografií Sonji Bullaty, učednice Josefa Sudka
Dílo českoamerické fotografky Sonji Bullaty bude vystaveno v pražské komorní Galerii Josefa Sudka, v městě bytostně spjatém s počátkem 
kariéry této umělkyně.
 Spolu s jejími fotografiemi bude na výstavě zastoupeno i dílo jejího učitele Josefa Sudka a také práce, které vytvořila společně se svým 
manželem Angelem Lomeem. Fotografie jsou průřezem tvorby autorky, která se po útrapách druhé světové války stala uznávanou fotografkou 
a propagátorkou díla Josefa Sudka v USA. Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna 9. února a potrvá do 21. května 2017.
  Sonja Bullaty (1923-2000) se k fotografování dostala vlastně náhodou. V důsledku rasové perzekuce spojené s druhou světovou válkou 
nemohla dokončit gymnázium, a tak jako „bolestné“ dostala od otce fotoaparát. Její rodina byla jedním z prvních transportů odvezena do 
ghetta v Lodži. Sonja byla dále přesunuta do Osvětimi a tábora Gross Rosen. Na jaře 1945 se jí spolu s další vězenkyní podařilo utéct z pochodu 
smrti a dočkat se konce války.
Po návratu z koncentračního tábora se Sonja Bullaty vrátila zpět do běžného života a více než rok se učila u Josefa Sudka v jeho ateliéru na 
pražském Újezdě. Už v roce 1947 ale odešla na pozvání vzdálených příbuzných do New Yorku. Zde potkala svého budoucího manžela Angela 
Lomea, s nímž pak tvořila dvojčlenný pracovní tým. Věnovali se reprodukování muzejních a galerijních fondů (tam se Sonje hodila Sudkova 
řemeslná příprava) a pak krajinářské fotografii. Výsledkem byla řada knižních publikací. Oba umělci se svými fotografiemi podíleli na newyorské 
výstavě odsuzující okupaci Československa v roce 1968.
Sonja Bullaty měla zásadní význam pro popularizaci 
díla Josefa Sudka v Americe. Jeho první tamní 
samostatná výstava, konaná roku 1971 v společném 
Sonině a Angelově ateliéru, byla otevřena v den 
Sudkových 75. narozenin. Nejdůležitějším počinem 
Sonji Bullaty bylo vydání knihy Sudek (s úvodem 
Anny Fárové) roku 1978. Na dlouhou dobu to byla 
nejkvalitnější publikace o Sudkovi a dodnes je jedna 
z nejrespektovanějších.
Zdeněk Kirschner hluboký vztah Josefa Sudka s 
o generaci mladší Sonjou Bullaty popsal slovy: 
„Oběma stačilo, že spatřili nejhlubší dno lidských 
hrůz a hranice, kde začíná nicota. Proto byli oba 
zahleděni do života, a chtěli jej užít a tvořit v něm.“

Výstava fotografií „Distance“
fotografa Jahangira Yusifa

Sonja Bullaty & Josef Sudek

VÝSTAVY

více na

více na

www.fotografovani.cz
www.fotografovani.cz


IDIF.cz MujMac.cz  Grafika.cz   Printing.cz 3Dscena.czFotografovani.cz  

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

 IČ: 24723185  kontakt: tel.: +420 602 421 988, e-mail: info@idif.cz

 Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168908 

 redakce@idif.cz 

 Veškerá práva vyhrazena  Není určeno k prodeji  Příští číslo iZIN IDIF vychází: 17. 2. 2017

SOUTĚŽ

OHLASY

DOTAZ ČTENÁŘŮ

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.

Sponzorem soutěže je:

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Kdo je autorem fotografií z výstavy „Distance“  pořádané od 2.2.2017 do 24.2.2017?

a) Olivier Adam
b) Garik Avanesian
c) Jahangira Yusifa
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HLEDÁM PRÁCI

  GRAPHIC DESIGNER / WEB DESIGNER

  Grafik – Kreativec

  Grafik s volou kapacitou

  Nabízím služby jako fotograf-externě

NABÍZÍME PRÁCI

  Grafický design / DTP / Web

  Tiskař flexo/ofset

  Obchodník z oboru

  Online Marketing Executive

BAZAR - PRODÁVÁM

  MIMAKI JV3, HP 5000 + příslušenství

  Prodám Nikon D7000

  Prodám nový monitor ACER 
BX320HKymjdpphz 32“ IPS 4K UHD

  Prodam Elgato Eye TV SAT - DVB-S2

BAZAR - KUPUJI

  Adobe CS5, CS 5.5 nebo CS6 pro WIN

  iPhone 5S nebo SE 64gb Space Grey

  Koupím řezačku Adast maxima 
minimálně šíře 107 - 115cm

  Koupím síťový adapter na foto.
Pentax ist DS

Dotaz:

Potřebuji vědět, jestli se dá u digitálního 
snímku nezfalšovatelně zjistit datum 
jeho vzniku. Děláte též posudky, které 
by měly váhu u soudu?

Josef

Musím pochválit nový design iZINu, moc se 
povedl.

Jitka/Brno

Vyzkoušel jsem foto kurzy od IDIFu a 
musím říct, že jsou zaručeně nejlepší. Určitě 
doporučuji.

Dominik/Praha

Wow nový rok a s ním i nový iZIN, vypadá to 
skvěle.

Patrik/Liberec

Odpověď:

Dobrý den, Na Vaše otázky se pokusíme 
odpovědět popořádku:

1. Datum vzniku fotografie je datový
údaj uložený jako metadata v souboru.
Tento údaj je závislý na nastavení data
ve fotoaparátu, takže spolehlivost
tohoto údaje je závislá na spolehlivosti
nastavení správného data a času v
nastavení fotoaparátu. Tak to k té
nezfalšovatelnosti.

2. Zpracování posudku, který by
akceptoval soud zpracovávají znalci
zapsaní do seznamu soudních znalců.
S některými spolupracujeme v rámci
několika našich projektů.  Na dotaz
soudu na skutečné datum vzniku
fotografie odpoví znalec s vysokou
pravděpodobností velmi podobně naší
výše uvedené odpovědi.

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Emilie Vrbová

nápověda

Kompletní nabídku inzerátů 
máte k dispozici zde!

www.fotografovani.cz
http://www.grafika.cz/bazar/

