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VĚNOVÁNÍ
Všem učitelům, které jsem kdy měl a těm, které teprve potkám.
Děkuji vám.
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PODĚKOVÁNÍ
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Waitt, Valerie Witte, Lisa Brazieal, Scout Festa, Patricia Pane,
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Aldrich-Ruenzel, kteří byli mými klíčovými partnery při práci na této knize, pomohli mi ji
dokončit, udělat ji tak pěknou a dostat ji do světa. Děkuji vám všem.
Zvláštní dík také patří Davidu Brommerovi ze společnosti B&H Photo Video za jeho
pomoc při zajištění fotoaparátu, který jsem používal při psaní tohoto textu.
Jsem vděčný za všechno, co jsem se naučil od mých přátel z National Association of
Photoshop Professionals, skvělých průvodců světem Photoshopu a samozřejmě také
od kolegů fotografů z iStockphoto. Všichni mne už léta inspirujete.
Také bych rád poděkoval mé ženě Palomě za to, že je mi milující manželkou
a nejdůležitějším pomocníkem během mé práce na tomto projektu. Mému synovi
Quinnovi za to, že mi pomáhal při pořizování mnoha snímků a často mi stál modelem.
Mé rodině, přátelům a sousedům - Ea, Avery, Otis, Hayley, Mark, Adrienne, Emma, Julia,
Paige, Kris, Gabby, Sabrina, Chris, Anna, Dan, Holden, Beth a Brent—za to, že se ve větší
či menší míře stali součástí této knihy.
Velké poděkování také patří Crackskull’s Coffee & Books a New Hampshire Media
Makers. Děkuji vám!
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Úvod
Nikon D5100 je úžasným kouskem technologie a velmi schopným fotografickým
nástrojem, s nímž můžete vytvářet snímky, na které budete pyšní. Cílem této knihy
není přepsat uživatelskou příručku, kterou jste dostali společně s fotoaparátem. Rád
bych vám poskytl užitečné rady, jak zlepšit vaše fotografování. Opravdu mě těží, že
vám mohu s této oblasti nabídnout své zkušenosti. Zde najdete krátký seznam otázek
a odpovědí, které by vám měly ujasnit, co od této knihy můžete očekávat.

OTÁZKA: BUDE ŘEČ O VŠECH FUNKCÍCH FOTOAPARÁTU?
Odpověď: Rozhodně ne. Řeč bude jen o těch, které byste podle mě pro získání
opravdu skvělých snímků měli znát. Věřte tomu nebo ne, ale popis všech funkcí vašeho
fotoaparátu už máte: je to uživatelský manuál. Psát knihu, která by tyto informace pouze
zopakovala, by bylo plýtvání mým časem a vašimi penězi. Chtěl jsem psát jen o tom,
jak využít určité funkce fotoaparátu tak, abyste dostali co nejlepší snímky. Při čtení
knihy narazíte na několik odkazů, které vás navedou na konkrétní stránku uživatelského
manuálu zabývající se aktuálně probíraným tématem. Například v kapitole 6 probírám
využití tlačítka AE-L, v manuálu však najdete podrobnější informace. U funkcí probírám
jen to, co v dané situaci využijeme, ale pro podrobnější prozkoumání funkcí odkazuji
na příslušné stránky manuálu.

OTÁZKA: K ČEMU POTŘEBUJI TUTO KNIHU, KDYŽ UŽ MÁM MANUÁL?
Odpověď: Manuál vám řekne, jak se daná funkce používá nebo jak se vypne a zapne,
ale už se z něj nemusíte dovědět, proč a kdy byste ji měli použít. Pokud se opravdu
chcete ve fotografování zlepšit, musíte znát důvody a situace, kdy je vhodné všechny
ty skvělé funkce vašeho fotoaparátu použít. A s tím vám manuál nepomůže. Je to však
základní zdroj informací o funkcích fotoaparátu, a proto jej doporučuji jako doplněk
této knihy. Když už jej máte, proč ho nevyužít?

OTÁZKA: CO SE Z TÉTO KNIHY MOHU NAUČIT?
Odpověď: Doufejme, že se můžete naučit skvěle fotografovat. Mým cílem a důvodem,
proč je tato kniha taková, jaká je, je provést vás základy fotografování v různých
situacích a za různých okolností. Používáním funkcí vašeho Nikonu D5100 spolu
s touto knihou se dozvíte něco o cloně, rychlosti závěrky, ISO, výběru objektivu,
hloubce ostrosti a mnoha dalších fotografických pojmech. Najdete zde také spoustu
celostránkových fotografií včetně popisků a informací o nastavení fotoaparátu, takže
uvidíte, jak do sebe jednotlivé základní principy fotografování zapadají a vytvářejí
úžasné snímky. Po celou dobu se budete učit, jak váš fotoaparát funguje a jak jeho
funkce využít.
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OTÁZKA: O ČEM VŠECHNY TY TIPY JSOU?
Odpověď: Na konci většiny kapitol najdete tipy pro fotografování, kde nabízím pár
nápadů, jak to, co jste se v dané kapitole naučili, zakomponovat do vašich dosavadních
znalostí. Upřímně řečeno – fotografování je spíše o zábavě než o čtení, takže uvedené
tipy slouží spíš k vydechnutí a odlehčení na konci každé kapitoly.

OTÁZKA: MĚL BYCH KNIHU ČÍST OD ZAČÁTKU, NEBO MOHU PŘESKAKOVAT TAM A ZPĚT?
Odpověď: Jednoduchá odpověď: ano a ne. Ne, protože v prvních čtyřech kapitolách
najdete základní informace, které o fotoaparátu musíte vědět. Jsou to základní stavební
bloky pro používání fotoaparátu. A pak ano, můžete části knihy libovolně přeskakovat,
protože ostatní kapitoly jsou psány jako jednotlivé celky zabývající se specifickými typy
nebo podmínkami fotografování. Můžete tedy přeskakovat od fotografování portrétů
k fotografování krajin a pak třeba k akčním fotografiím. Záleží na vašich potřebách.
Můžete přeskakovat i číst postupně. Volba je na vás.

OTÁZKA: NEVIDÍM ZDE ŽÁDNÉ KAPITOLY NA TÉMA VIDEO.
Odpověď: Jsem si vědom, že jedním z důvodů, proč si koupit Nikon D5100, je jeho
schopnost zaznamenávat HD video. Několik základních informací o nastavení pro
natáčení videa je uvedeno v kapitole 2, ale tuto knihu jsem jinak opravdu zaměř
na otázky fotografování. Ale nebojte se; myslím, že po přečtení následující otázky
a odpovědi budete spokojení.

OTÁZKA: JE TO VŠE?
Odpověď: Ještě poslední myšlenka, než se ponoříte do první kapitoly. Mým cílem
při psaní této knihy bylo poskytnout vám zdroj informací, na který se pro kvalitní
fotografování s Nikonem D5100 můžete obrátit. Dopřejte si čas na osvojení základů
a pak je využijte v praxi. Být dobrý ve fotografování, stejně jako v mnoha jiných věcech,
vyžaduje čas a praxi. Jsem fotograf už 25 let a pořád se učím. Pamatujte si, že krásné
snímky nedělá fotoaparát, ale fotograf. Bavte se, dělejte chyby a učte se z nich. Co
nevidět se z osoby, která fotí momentky, stanete fotografem, který vytváří skvělé
snímky.
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