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ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Digitalizace je pojem, který v posledních desetiletích zásadně ovlivnil práci ve všech 

oborech. Televizní a radiový signál dnes nepřijímáme jen analogově, ale převážně 

v digitální podobě, každodenně používáme elektronickou formu pošty (e-maily), místo 

psaní klasických dopisů, katastrální úřady pracují s digitálními mapami, archivy 

nechávají své dokumenty převádět do digitální podoby. Digitalizace vytlačila do pozadí 

zájmu běžných uživatelů fotoaparátů i klasickou fotografii. S přechodem na digitální 

(elektronickou) formu fotodokumentace, však nastává problém, jak vzniklé dokumenty 

uložit, aby bylo možné s nimi i nadále efektivně pracovat. Má bakalářská práce je 

zaměřená na digitální fotografii jako takovou a na možnosti vytvoření funkčního 

archivu pořízené fotodokumentace ve stavební firmě HERKUL a.s. 

 

    

ABSTRACT OF THESIS 

 

Digitalization is a phenomenon that influenced work in all the fields. Television and 

radio signal is no more received only in analogue, but also in digital form, we use 

electronic mail (e-mail) every day instead of writing classic letters, land registers use 

electronic maps and archives convert its documents to electronic form. Ordinary 

photographers prefer digital photography over the classic photography. There is a 

problem though, how to save the digital documentation to be able to effectively work 

with it. My bachelor’s thesis is focused on digital photography itself and on possibilities 

of functional archive creation in the construction company HERKUL a.s. 
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1 Úvod  

1.1 Úvod – cíle práce 

Fotografie již od jejích prvopočátků fascinuje lidi svou výjimečnou schopností 

zachytit jedinečné kouzlo okamžiku. Zaznamenává nenávratné okamžiky, je zdrojem 

informací a tvůrčím prostředkem. Ještě dříve, než byla vynalezena fotografie, znali 

renesanční malíři princip projekce. Světlo procházející malým otvorem do zatemněné 

komory zanechává na protilehlé straně zobrazení výjevu, na druhé straně otvoru, obraz 

vzhůru nohama. Tento způsob zobrazení se nazývá camera obscura, přeloženo z latiny 

temná komora. Zachytit letmý obraz se podařilo díky využití citlivosti solí stříbra na 

světlo zároveň třem mužům, kteří jsou považováni za otce fotografie. Jsou to Nicéphore 

Niepce, William Henry Fox Talbot a Louis Jacques Mandé Daguerre. Ti vyvinuli 

princip, na jehož postupu se za sto šedesát let prakticky nic nezměnilo. Obraz vytvářený 

světelnými paprsky dopadajícími optickým systémem na nosič citlivý na světlo se 

zachytí a chemickými, dnes u digitální fotografie elektronickými, procesy se zviditelní a 

zpřístupní. 

V devadesátých letech minulého století došlo k velkému vývoji informačních 

technologií. Díky rostoucímu výkonu a hlavně snižujícím se cenám začaly být počítače 

dostupné široké veřejnosti. Tím získala i digitální fotografie na atraktivnosti, neboť bez 

možnosti využití počítače při jejím zpracování ztrácí značnou část svých výhod oproti 

klasické fotografii. Troufám si tvrdit, že dnes již digitální fotografie pronikla do všech 

oborů. Značně zasáhla i tak tradiční obor jako je stavebnictví, kde se dnes používá 

převážně jako forma fotodokumentace realizovaných staveb. Využití najde ale i při 

projektování a oceňování staveb. Kdy poslouží v prvním případě například pro vhodné 

umístění projektované stavby do stávající zástavby. Ve druhém případě pak třeba 

k připomenutí detailu, který může značně ovlivnit cenu stavby. 

V této bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na digitální fotografii jako takovou, 

popsat princip vzniku digitálního obrazu, včetně rozboru jednotlivých typů digitálních 

fotoaparátů. Hlavním cílem mé práce je na základě analýzy stávajícího stavu archivace 

stavební fotodokumentace ve stavební firmě a v souladu s Organizační směrnicí I 02 

Archivační a skartační řád stanovit nový způsob archivace stavební fotodokumentace ve 

stavební firmě HERKUL a.s., kde pracuji v divizi Marketing a obchod. 
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1.2 Digitální fotoaparáty 

První digitální fotoaparát představila pod názvem MAVICA (MAgnetic VIdeo 

CAmera) firma Sony v roce 1981 (Obrázek 1). Tento fotoaparát měl 290 kpix, 

fotografie se zaznamenávaly na 2“ magnetický pružný disk a zobrazovaly na televizi 

nebo se tiskly na speciální tiskárně, dodávané spolu s fotoaparátem. Fotoaparát 

MAVICA je proto považován za digitální pouze „napůl“. Světové prvenství ve výrobě 

digitálních fotoaparátů si přisuzuje firma Fuji. Ta v roce 1988 představila digitální 

fotoaparát Fujix DS-1P (Obrázek 2), který zaznamenával snímky do počítačových 

souborů. Využíval pro to výměnnou 16 MB flash kartu. Zprvu vyráběly digitální 

fotoaparáty pouze společnosti zabývající se výpočetní technikou, až později se k jejich 

výrobě přidaly firmy specializované do té doby pouze na klasické fotoaparáty. [1] 

         Obrázek 1 - Sony Mavica (1981) [5]          Obrázek 2 – Fujix DS-1P (1988) [6] 

 

                          

 

        

 

Dnešní trh s digitálními fotoaparáty je možné zhruba rozdělit na dvě kategorie. 

Toto dělení existuje již od dob analogových fotoaparátů a je založené na způsobu, 

jakým fotograf na scénu nahlíží. Zjednodušeně jde o přítomnost či nepřítomnost zrcadla 

před čipem, respektive filmem, ve fotoaparátu. Jde tedy o kompaktní fotoaparáty a 

digitální jednooké zrcadlovky (Digital SLR). S nástupem digitálních fotoaparátů vznikla 

nová kategorie fotoaparátů – tzv. EVF zrcadlovky. Ty spadají do kategorie kompaktů, 

mají však některé vlastnosti jako jednooké digitální zrcadlovky. 

1.2.1 Kompaktní digitální fotoaparát 

Kompaktní digitální fotoaparáty jsou určené většinou pro amatérské užívání. Mají 

jednoduchost ovládání, nízkou pořizovací cenu a malé rozměry. U kompaktů jsou 

důležité hlavně automatické funkce, či funkce nahrávání videa. Kompaktní fotoaparáty, 

až na výjimky, neobsahují manuální funkce jako ostření apod. Hledáček se nazývá 

průhledový, uživatel se dívá přes tělo fotoaparátu a ne přes objektiv. Na přední straně 
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fotoaparátu je vidět malé okénko průhledového hledáčku. Nevýhodou tohoto systému je 

nepřesnost, protože hledáček nejde přesně s osou objektivu. Při větší vzdálenosti se to 

neprojeví, ale např. při tvorbě makrofotografie je nepřesnost dost veliká. [2] 

1.2.2 Digitální zrcadlovka – EVF zrcadlovka 

Je to ve skutečnosti kompakt s nevyměnitelným objektivem. Nemá průhledový 

hledáček. Průchod světla tělem digitální zrcadlovky je znázorněn na Obrázku 3. 

V hledáčku digitální zrcadlovky tak nevidíme obraz odražený od zrcátka, ale obraz na 

miniaturním LCD displeji. Tento hledáček se označuje jako EVF ( Elektronic View 

Finder), tzn. elektronický hledáček. Podle tohoto typu hledáčku je digitální zrcadlovka 

nazývána jako tzv. EVF zrcadlovka. Někdy má též pojmenování SLR like (Single Lens 

Reflex – like), což v překladu znamená „jakoby“ jednooká zrcadlovka. Většina 

ultrazoomů je řešena tímto způsobem. Jeho výhodou je přesnost. V elektronickém 

hledáčku vidíme skutečně to, co vidí senzor a bude tudíž na snímku. Fotografovat se dá 

přes zadní displej i přes hledáček, v obou případech vidíme totožný obraz. Obraz na 

displeji v hledáčku se zobrazuje s určitým zpožděním. Snímek musí být totiž nejdříve 

vyfocen, poté zpracován obrazovým procesorem a teprve potom může být zobrazen 

v hledáčku či zadním displejem [3] 

1.2.3 Digitální jednooká zrcadlovka – DSLR 

Používají ji většinou profesionální fotografové, novináři či nadšenci. Kompaktní 

fotoaparáty mají pevně vestavěné objektivy. Pro digitální zrcadlovky (Digital Single 

Lens Reflex) je typická možnost vyměňovat objektivy. Mají vysokou rozlišovací 

schopnost, citlivost a světelnost objektivu, výhodou zrcadlovek je také rychlá reakce na 

spoušť. Důležitými parametry jsou hlavně pokročilé manuální funkce např. manuální 

ostření, +/- EV, sériové snímání apod. Většina zrcadlovek zpočátku vůbec neměla 

funkci video. Hledáček zobrazuje přesně to, co půjde na snímač. Technologie je stejná 

jako u klasické SLR - použití sklopného zrcátka. Díky tomu lze efektivně použít 

manuální ostření, jiná technologie to úplně neumožňuje ani SLR-like. Průchod světla 

tělem jednooké digitální zrcadlovky je znázorněn na Obrázku 4. [3]  

 

 

 

 



 

 

10 

Obrázek 3 - Průchod světla EVF zrcadlovkou [7]  Obrázek 4 - Průchod světla DSLR [7] 

 

 

1.3 Výhody digitální fotografie při pořizování fotodokumentace 

Digitální fotografie má oproti klasické fotografii řadu nesporných výhod. Při 

pořizování pracovní fotodokumentace se výhody projeví především v ekonomické části 

podniku díky takřka minimálním nákladům na pořizování digitálních fotografií. Značně 

se také projeví snížení nákladů, při vyvolávání fotografií, kdy není nutné vyvolávat celý 

film, jako u klasických stříbro halogenových filmů. Fotografie je možné vytisknout 

v klasické tiskárně na speciální fotopapír nebo se ve fotoalbech nechávají vyvolávat 

pouze vybrané fotografie. Při pořizování stavební fotodokumentace se projeví 

především tyto výhody: 

 fotografie jsou ihned k dispozici, lze je prohlížet přímo na LCD displeji 

digitálního fotoaparátu, nepovedené fotografie lze okamžitě smazat 

 odpadá časová prodleva při vyvolávání filmů a finanční náklady na nákup 

kinofilmů 

 snadná úprava digitálních fotografií pomocí grafických programů 

 z pořízených fotografií lze vytvářet HTML galerie 

 snadné vytvoření prezentací 

 lze je pomocí emailu zaslat ze stavby např. vedení, investorovy či stavebnímu 

dozoru 

 snadné zpracování a uložení fotografie pro její pozdější použití 

 při použití vhodného způsobu archivace rychlé vyhledávání požadovaných 

fotografií pomocí klíčového slova 

 archivace digitálních fotografií na CD nezabírá v archivu téměř žádné místo 

oproti klasickým fotoalbům 
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2 Principy fungování digitálních fotoaparátů 

2.1 Digitalizace obrazu 

Na světlocitlivých buňkách, kterých snímací čip obsahuje několik milionů, se 

využívá tzv. fotoelektrického jevu neboli fotoefektu. V atomových obalech jsou při 

fotoefektu pohlceny fotony (částice světla). Ty převedou energii k elektronům, které se 

tak přesunou na excitovanou hladinu z hladiny základní, jejich uvolněním vzniknou 

volné elektrické náboje. Počet volných elektronů je rovný intenzitě dopadajícího světla. 

Snímací čip zachytí na jednotlivých buňkách fotony. Pomocí fotodiody převedou jejich 

energii na energii elektrického náboje. Fotodioda zabírá pouze část z celkové plochy 

světlocitlivé buňky, proto je světlo dopadající na ní pomocí mikročoček soustředěno do 

malé plochy fotodiody. Každá světlocitlivá buňka se skládá ze tří elektrod odrážejích 

světlo. Na prostřední elektrody je před otevřením závěrky přivedeno kladné napětí. To 

přitáhne k sobě při expozici uvolněné elektrony. V polovodiči zůstávají volné náboje 

v podobě vodivých děr. Ty jsou přitahovány k záporné elektrodě na opačné straně. 

Postupným zvyšováním napětí na elektrodách se elektrony shromážděné pod prostřední 

elektrodou rovnoměrně přemístí do sousedních světlocitlivých buněk. Tím se spustí 

vyčítání celého čipu. Výstupní zesilovač, umístěný na konci čipu navýší proud 

elektronů z jedné světlocitlivé buňky na napěťové úrovně. Ty jsou do číslicové 

(digitální) formy převáděny v analogově-digitálním převodníku (ADC-AD Convertor). 

AD převodník klasifikuje vzorky analogového (spojitého) napětí na každé světlocitlivé 

buňce a převádí je do několika diskrétních úrovní. Napětí je zaznamenáno v binární 

neboli dvojkové soustavě logického obvodu. 0 odpovídá nulovému signálu napětí – 

minimálnímu jasu (zcela černá) a 1 je úplné napětí - maximálnímu jasu (bílá). 

Převodník dokáže rozlišit i mnoho meziúrovní, jejichž počet je dán počtem bitů pro 

škálování úrovní. [8] 

2.1.1 Barevný obraz 

Snímací senzory jsou černobílé. Vnímají pouze intenzitu dopadajícího světla, 

jejich výstupem je tedy určitý stupeň šedi. K získání informace o barvě se používá 

principu skladby světla. Bayerova maska někdy též nazývána Bayerův vzorec je 

výsledkem práce dr. Bryce Bayera, kterou dokončil pro firmu Kodak v roce 1976. Jeho 

řešení dodnes převládá. Fotodiody jsou kryty filtry základních barev, tedy červené, 

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=3465686&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=10629&idproduct=384083&idclient=11252227
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zelené a modré – RGB (Obrázek 5). Zelených je dvakrát víc než červených a modrých - 

to proto, že filtry musí být do čtverce (Obrázek 6) a protože jsou tři na čtyři fotodiody, 

jedna barva musí být dvakrát. Lidské oko rozpozná v zelené části spektra víc odstínů, 

proto je zelená barva použita dvakrát. Světlo dopadající na CCD čip projde filtrem 

umístěným před každou světlocitlivou buňkou. Modrý filtr propustí modrou část spektra 

a odrazí červenou a zelenou, červený a zelený si povedou analogicky. Dojde k  pohlcení 

fotonů a získání elektrického náboje. Jeho velikost závisí na intenzitě dopadajícího 

světla a na jeho barevném složení. Skutečnou barvu daného pixelu pak dostaneme 

matematickou interpolací barev (Obrázek 7) z jednotlivých světlocitlivých buněk. [8] 

Obrázek 5 - RGB model Obrázek 6 - Bayerův filtr  Obrázek 7 -Bayerova interpolace [8]  

 

 

 

 

2.2 Snímací čipy 

Digitální fotoaparáty obsahují zařízení, které je schopné snímat obraz vytvořený 

objektivem. Toto zařízení obdélníkového tvaru se nazývá snímací čip nebo také snímací 

senzor. Skládá se z několika milionů světlocitlivých buněk, které jsou někdy nepřesně 

nazývány jako pixely. Snímací čip je u většiny fotoaparátů velikostně menší než jedno 

políčko kinofilmu. Objektivy u kompaktních digitálních fotoaparátů bývají proto menší 

než u klasických. Výrobci nabízené snímací čipy se od sebe liší technickým 

charakterem – jsou to čipy CCD, Super CCD, CMOS a Foveon X3. [8] 

2.2.1 CCD 

Je to nejčastěji používaný obrazový čip. První CCD čip byl vyvinut v roce 1969 

Goergem Smithem a Willardem Boylem z Bell Labs. Označení CCD vzniklo jako 

zkratka z charge coupled device. CCD bylo původně vyvinuto jako paměť. Ve 

fotoaparátu byl poprvé použit v roce 1975. V roce 1981 byly v  prvním prototypu 

digitálního fotoaparátu, již zmiňovaný fotoaparát MAVICA, použity dva CCD čipy. 

První sloužil pro ukládání jasové složky a druhý pro ukládání složky barevné. Dnes se 

v digitálních fotoaparátech používám pouze jeden CCD čip. Jeho výroba je relativně 
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jednoduchá, ale nákladná. Světločivné buňky na CCD čipu mají tvar čtverce a výstup 

z CCD čipu je pomocí sběrnice. [9] 

2.2.2 Super CCD 

Čip Super CCD je konstrukčně podobný CCD čipu. Nejdůležitější odlišností je 

tvar fotocitlivé buňky čipu, který je osmiúhelníkový (Obrázek 9). Pokrytí plochy je tak 

lepší než u CCD čipu. Výhodou jsou nižší ztráty při interpolaci. Super CCD je založen 

na poznatku, že lidské oko citlivěji vnímá vertikály a horizontály než diagonály. 

Struktura je tak oproti CCD posunuta o 45º do diagonály (Obrázek 8). Digitální 

fotoaparáty s čipem Super CCD uvedla na trh v závěru roku 1999 firma Fuji. [9] 

           Obrázek 8 - CCD čipy dle tvaru buněk [8]       Obrázek 9 -Čip Super CCD [9] 

 

       

Firma Fuji produkuje již 4. generaci svých vlastních Super CCD snímačů se 

zvýšeným rozlišením nazývaných Super CCD HR (High Resolution) a čipy Super CCD 

SR (Super Dynamic Range) s velkým dynamickým rozsahem (Obrázek 10). Oproti 

běžným CCD nebo CMOS snímačům je dynamický rozsah čipu zvětšen díky diodě R až 

4x. Super CCD SR má v ploše jedné světlocitlivé buňky dvě osmiúhelníkové fotodiody 

- větší a citlivější typu S a menší diodu typu R. Senzor Super CCD SR (Obrázek 11) se 

svými technickými parametry přiblížil vnímání jasů lidského oka. Při kombinaci hodnot 

obou diod se celkový dynamický rozsah zvýší, při nízkém jasu a ve stínech získává 

informace pouze primární fotodioda (typu S), naopak u světlých míst v jasech zase 

přináší přesnější informaci sekundární fotodioda (typu R). Primární je v nich již 

nasycena a nedokáže vyšší hladiny vůbec rozlišit. Firma Fuji používá své senzory pouze 

do fotoaparátů vyšších tříd. Vývojově nákladná výroba nedokáže obstát před sériově 

vyráběnými senzory typu CCD, jejichž pořizovací náklady jsou tak podstatně nižší.  [9] 
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    Obrázek 10 -Čipy Super CCD HR a SR [8]          Obrázek 11 -Čip Super CCD SR [7] 

     

2.2.3 CMOS 

Na trhu se čip CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) objevil 

v roce 1998. Jeho cena je, díky výrobě obdobné s běžnými procesory, oproti CCD 

třetinová. Obvody digitalizující obraz u CCD čipu pro všechny světlocitlivé buňky jsou 

u CMOS čipu řešeny tak, že každá světločivná buňka má tyto obvody přímo u sebe. 

Sníží se tak doba potřebná pro přečtení obrazu z CMOS čipu a zároveň se podstatně 

sníží i spotřeba energie. Digitalizace obrazu tak probíhá v jeden okamžik, v každé 

světločivné buňce zvlášť. Oblasti citlivé na světlo zaujímají pouze nepatrnou část 

z celého čipu. Ostatní plochu tvoří digitalizační obvody. Výstup dat z CMOS čipu se 

neprovádí postupně po sběrnici, ale najednou. [9] 

2.2.4 Foveon X3 

V roce 2002 představila firma Foveon zcela novou technologii snímání obrazu. 

Vychází z koncepce klasického kinofilmu. Čipy Foveon tvoří tři silikonové vrstvy  

(Obrázek 13), každá pohlcuje jednu barvu. Světlocitlivá buňka tak dokáže zachytit 

všechny tři barevné složky, stejně jako kinofilm. Světlo o různé vlnové délce (tedy 

barvě) je absorbováno různými vrstvami senzoru. V příslušné vrstvě je generováno 

napětí a tím se získá informace o barvě. Ultrafialové záření je zachycováno už na 

povrchu, kdežto infračervené zasahuje do hloubky i tradičního senzoru a musí být 

filtrováno. Každý pixel tedy nese celou barevnou informaci daného místa obrazu, to 

vede k barevně přesnější informaci. Pro jednotlivý pixel se tak změří skutečná intenzita 

RGB složek. U klasických CCD i CMOS čipů je potřeba k zachycení všech tří 

barevných složek pole 2x2, GRGB – doplnění na čtverec (Obrázek 12). [9] 
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Obrázek 12 - Porovnání klasického CCD/CMOS a Foveon X3 čipu [8] 

          Obrázek 13 - Čip Foveon X3 [5]                                                                                    

 

                           

 

 

 

2.3 Formáty pro ukládání obrazových informací 

Formátů pro obrazová datová uložení existuje celá řada TIFF, JPEG, RAW, GIF, 

BMP, EPS, PNG, PSD atd. Rozpoznat je lze podle koncovky za názvem souboru. Zprvu 

se téměř každá firma vyvíjející software snažila vytvořit specifický datový formát. Dnes 

všechny digitální fotoaparáty ukládají fotografie ve formátech, jež jsou převzaty 

z oblasti počítačového zpracování obrazových dat. To zajišťuje jejich kompatibilitu 

s většinou počítačů, tiskáren, dalších zařízení. 

2.3.1 JPEG 

Původní název formátu je JFIF (JPEG File Interchange Format). JPEG (Joint 

Photographic Experts Group) označoval pouze algoritmus pro ztrátovou kompresi. 

JPEG se stal standardem pro ukládání digitálních fotografií, kde našel využití jako 

úsporná metoda pro ukládání obrazových dat. JPEG využívá kompresi ztrátovou, kdy 

z fotografií odstraňuje detaily zejména v oblasti barev, které jsou pro lidské oko 

nepostřehnutelné. Komprese lze nastavovat v různých stupních přímo ve fotoaparátu při 

ukládání digitálních fotografií nebo při editaci fotografií v počítači. K formátu JPEG lze 

připojit EXIF metadata spojená s pořízením daného snímku. [12] 

2.3.2 TIFF 

Grafické informace jsou ve formátu TIFF (Tagged Image File Format) vytvářena 

formou grafických bodů – pixelů, proto je TIFF řazen mezi bitmapové formáty. Každý 

pixel s sebou nese informaci o své barvě. TIFF byl původně navržen jako vhodný 

formát pro ukládání obrázků pořízených ze skenerů. TIFF je formát, který umí nést 

různá obrazová data komprimovaná různými kodeky. Je to tedy tzv. kontejnerový 

formát. Kontejnerem se označuje přenašeč opatřený tagy, které správně popisují a 

identifikují vnitřní formát. TIFF proto dokáže používat uvnitř jednoho souboru různé 
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barevné hloubky, kombinovat různé obrázky a využít různé způsoby komprese. Obsah 

souboru popisují tzv. tagy. Tyto „visačky“ (volně přeloženo) obsahují také bitovou 

hloubku, typ uložených dat, odkaz na místo uložení dat, způsob komprese, velikost dat 

adt. Formát TIFF lze uložit zcela bez komprese, s bezeztrátovou nebo ztrátovou 

kompresí. Z bezeztrátových kompresních algoritmů podporuje TIFF kompresi LZW, 

Huffman RLE, CCITT T.4 (Fax Group 3) a CCITT T.6 (Fax Group 4) a Packbits 

(Macintosh RLE), ze ztrátových pak JPEG kompresi. K TIFFu lze také připojit EXIF 

metadata. [13] 

2.3.3 RAW 

U formátu RAW probíhá princip snímání tak, že výpočet fotografie z hrubých dat 

získaných ze senzoru neproběhne ve fotoaparátu. Na kartu se uloží jen hrubá data ze 

senzoru a výpočet se provádí až v počítači. Název formátu RAW byl vytvořen 

z anglického slova raw – v překladu surový, neupravený. Na Obrázku 14 je zobrazen 

tento cyklus ukládání digitálních fotografií do formátu RAW. Dále je z něho zřejmé, že 

uložení do JPEGu nechá proběhnout v digitálním fotoaparátu celý výpočetní cyklus, 

včetně JPEG komprese. Formát TIFF při ukládání vynechá JPEG kompresy. Soubor 

RAW obsahuje kromě hrubých dat ze senzoru metadata, která sdělují okolnosti pořízení 

snímku. Tak lze ovlivnit a nastavit důležité parametry, které mohou opravit i špatně 

exponované fotografie. Díky tomu, že RAW ukládá data před Bayerovou interpolací je 

menší než formát TIFF. Od formátu JPEG se velikostně nijak neliší. 

Obrázek 14 - Cyklus ukládání fotografií do formátů JPEG, TIFF a RAW [14] 
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Nevýhodou formátu RAW od předchozích formátů je nutnost počítačového 

zpracování fotografií. Nelze je použít, dokud neproběhne Bayerova interpolace. Někdy 

je proto využíván koncept RAW+JPEG. Na kartu jsou uloženy dva soubory obsahující 

stejnou fotografii. Jeden je ve formátu RAW, druhý ve formátu JPEG. Fotografie je tak 

ihned k dispozici ve formátu JPEG. Pokud je potřeba s ní dále pracovat a upravit jí, 

použije se ta ve formátu RAW. [14] 

2.3.4 EXIF 

Metadata souborů ve formátu JPEG a TIFF lze využit díky formátu EXIF 

(EXchangeable Image File). Pomocí metadat EXIF se k digitální fotografii, při pořízení 

snímku, vkládají automaticky informace o nastavení digitálního fotoaparátu v době 

expozice snímku.  Je to např. údaj o typu fotoaparátu, času a datu vzniku fotografie, 

nastavení blesku, kompresi, parametry expozice atd. Ve formátu EXIF lze dodatečně či 

přímo ve fotoaparátu nastavit autora fotografie, připojit zvuk i klíčová slova. [15] 

2.3.5 IPTC 

Formát IPTC (International Press Telecommunications Council) byl původně 

vyvinut jako prostředek pro výměnu zpravodajských podkladů. Lze s ním popsat 

textové, grafické dokumenty, video i zvuk. Nejvíce se ale prosadil při popisu digitálních 

fotografií. Formát IPTC dovoluje zadat celkem 33 metadatových typů jako je datum a 

čas vytvoření, autor, klíčová slova, kategorie atd. Těch lze využít v obrazových 

prohlížečích, grafických editorech, systémech pro správu obsahu a především 

v internetových fotoalbech. [15] 

2.4 Metody komprese obrazu 

Komprese – proces pro zredukování fyzické velikosti bloku digitalizovaných dat. 

Vstupní data se komprimátorem vhodným komprimačním algoritmem zkomprimují. 

Pomocí dekomprimátoru lze obrazová data rozbalit a pracovat s nimi.  

Z hlediska ztrátovosti použité komprimační metody se komprese obrazu dělí na 

bezeztrátové kompresní metody a ztrátové kompresní metody. 

2.4.1 Bezeztrátové kompresní metody 

Bezeztrátová kompresní metoda je metoda pracující se statickým rozložením dat. 

Ta jsou seskupována na základě jejich entropie. Čím větší entropii obraz má, tím 

obsahuje větší množství informací. Redundance udává rozdíl entropie obrazu a velikosti 
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jeho skutečného uložení. Eliminací vazeb mezi pixely (dekolerací obrazu) dosáhneme 

značného snížení počtu bitů potřebných k uložení obrazu, aniž by došlo ke snížení 

informační hodnoty obrazu. Komprese obrazu, provedená tímto způsobem, se pak 

nazývá redukce redundance nebo entropické kódování. Příkladem neztrátového 

kompresního algoritmu je Huffmanovo kódování, Lempel-Ziv-Welchova metoda, RLE 

(Run Length Encoding) proudové kódování. [16] 

2.4.2 Ztrátové kompresní metody 

Princip ztrátové kompresní metody spočívá ve skutečnosti, že obraz obsahuje 

informace, které lidské oko není schopné rozpoznat. Ztrátová komprese tyto nadbytečné 

informace potlačí, pracuje tedy s prostorovou podobností obrazových dat. Snižuje se tak 

informační obsah obrazu, proto je nazývána jako redukce irelevance. Aby bylo možné 

rozpoznat prostorovou podobnost dat, používá se transformace pro převod obrazového 

signálu do kmitočtové domény (DCT) nebo do podoby dekompozičního obrazce 

(DWT). Tato data jsou zakódována pomocí určitého schématu do podoby určené 

k přenosu, přičemž dochází ke ztrátě informací. Při dekompresi je aplikováno 

dekódovací schéma a inverzní transformace k získání kompresí výsledných dat.  

Příkladem ztrátového kompresního algoritmu je kompresní formát JPEG, fraktátová 

komprese, vektorová kvantizace, prediktivní metody, transformační metody. [16] 

 DCT (diskrétní kosinová transformace) – je určena k analýze statických 

periodických signálů. Její odvození od Fourierovy transformace se projevuje u 

složek v kmitočtové oblasti tím, že nenesou žádné informace o původní poloze 

v prostorové oblasti. Proto se původní obraz dělí na segmenty 8x8 pixelů, kde se 

tento nedostatek neprojeví. Na Obrázku 15 je zakreslené schéma principu DCT 

komprese od segmentace původních dat po zakódování dat nových.[10] 

Obrázek 15 - Princip DCT komprese [10] 
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 DWT (diskrétní waveletová transformace) – prochází postupně obrazovým 

signálem v prostorové doméně a zjišťuje podobnost s mateřskou vlnkou 

v příslušném měřítku. Informace, které takto získáme, se nazývají waveletové 

koeficienty. [10] 

Kompresní metody lze kromě ztrátovosti a neztrátovosti dále rozčlenit na fyzické 

a logické, symetrické a asymetrické, adaptivní, semiadaptivní a neadaptivní  

2.4.3 Fyzické a logické komprese 

Fyzická komprese je realizována tak, že se převádí série bitů s vyloučením 

informací, které data nesou. Obsah obrazu je tak po komprimaci kompaktnější. Logická 

komprese probíhá na základě substituce číselného, bitového nebo abecedního znaku 

znakem jiným. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma druhy kompresí tak spočívá ve 

způsobu uspořádání vstupních dat do formy nové – kompaktnější. [16] 

2.4.4 Symetrické a asymetrické komprese 

Symetrická kompresní metoda vynakládá na kompresi dat a na jejich dekompresi 

stejnou práci. Komprese asymetrická vynaloží v jednom směru (převážně při 

komprimaci dat) více práce. [16] 

2.4.5 Neadaptivní a adaptivní komprese 

Při neadaptivních kompresních metodách je kompresní poměr nezávislý na 

vstupních kompresních datech. Je to například Huffmannovo kódování, které má 

nastavené slovníky často se opakujících bitových slov a frází. Ty jsou nastaveny pro 

kompresi určitých dat. Adaptivní metody pro kompresy obrazových dat optimalizují 

kompresní poměr v závislosti na vstupních obrazových datech. Adaptivní metody 

vytvářejí slovníky během komprese dat, nemají tedy žádné předdefinované výrazy nebo 

slova. Adaptivní algoritmy jsou proto schopné se přizpůsobit jakýmkoliv vstupním 

datům dosáhnout efektivní komprese. Mezi adaptivní metody patří Lempel-Ziv-

Welchova metoda. [16] 

2.4.6 Souborová komprese 

Komprese určitého souboru dat se provádí komprimačním programem. Ten 

soubor zkomprimuje (zazipuje) a uloží jako nový soubor. Při opačném procesu - 

dekompresi je soubor rozbalen do původní podoby a opět uložen jako nový soubor.  
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3 Analýza současného stavu práce s obrazovou dokumentací 

3.1 Současný stav práce s obrazovou dokumentací stavební firmy  

Fotodokumentace tvoří důležitou součást technické dokumentace o prováděné 

stavbě. Mapuje provedené stavební práce, technologické postupy a jednotlivé etapy 

stavby. Stavební firma HERKUL a.s. začala digitální fotografii využívat jako formu 

fotodokumentace realizovaných staveb v roce 2004. Firma má od svého vzniku (rok 

1994) tendenci neustálého navyšování svých kapacit. Dochází tak ke stálému nárůstu 

objemu ročně realizovaných stavebních zakázek a tím i zvýšené produkci pořízené 

stavební fotodokumentace. Z důvodu chybějící organizační směrnice pro archivační a 

skartační řád pořízené digitální fotodokumentace došlo ve společnosti k 

nesystematickému archivování CD nosičů s digitálními fotografiemi realizovaných akcí. 

Vzhledem k současné velikosti firmy a předpokladům, že se její kapacity budou 

neustále zvětšovat, je zapotřebí stanovit směrnici pro archivaci digitální 

fotodokumentace a zcela změnit dosavadní způsob archivace. 

Důvody vzniku současné nekontrolované situace v archivaci pořízené pracovní 

digitální fotodokumentace: 

 chybějící organizační směrnice pro archivaci pracovní fotodokumentace 

 není na tuto činnost kladen důraz ze strany vedení společnosti, 

stavbyvedoucích ani vedoucích pracovníků stavební divize, kde digitální 

fotodokumentace převážně vzniká 

 po prohledání archivu firmy byly nalezeny nedbale uloženy CD nosiče 

s fotodokumentací realizovaných staveb 

 CD nosiče neobsahují číselné označení, některé jsou bez, na první pohled 

viditelného, popisu 

 u prvních pořízených CD-ROM je patrná snaha o jejich číslování – př. 

001/2004, 002/2004 – 004/2004, zde číselná řada končí 

 ve společnosti neexistuje žádný seznam – číselný ani jmenný, který by takto 

uložené CD nosiče mapoval 

 nové CD-ROM s pořízenou fotodokumentací jsou v archivu volně ukládány 

na určené místo ke stávajícím 

 chybí alespoň roční rozdělení pořízených CD s fotodokumentací 

 práce s takto „archivovanou“ fotodokumentací je časově značně náročná  
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 hledání určité stavby či konkrétních fotografií je otázkou spíše štěstí, nežli 

systematické práce 

 CD nosiče s příslušnou fotodokumentací nejsou v archivu přiloženy u 

dokumentace realizované stavby ani u stavebního deníku 

 stavební deníky jsou na rozdíl od CD nosičů evidovány a mají přiřazené 

archivační číslo 

 na stavební deník se dle Typového skartačního rejstříku vztahuje skartační 

lhůta S10 (tj. 10 let), na pořízenou fotodokumentaci  S5 (5 let) [4] 

 fotodokumentace realizované stavby by měla být nedílnou součástí stavebního 

deníku, proto bych její skartační lhůtu zařadila do vyšší skupiny, tzn. jako S10 

3.2 Popis postupů a technologií používaných v současnosti 

Převážná část ve firmě pořízené stavební fotodokumentace vzniká ve Stavební 

divizi. Stavbyvedoucí pomocí digitálních fotoaparátů mapují stavbu, její technologické 

postupy a etapy výstavby. Pořízené digitální fotografie průběžně ukládají z digitálního 

fotoaparátu do svých pracovních notebooků do složky pojmenované dle názvu příslušné 

stavby. Tu dle objemu a délky trvání stavby popř. rozčlení na podsložky, které značí 

etapy stavby, významné pracovní činnosti či časovou posloupnost realizace stavby 

(podsložky pojmenované dle kalendářních měsíců, kdy probíhaly stavební práce). 

Pokud investor vyžaduje průběžné předkládání pořízených fotografií při kontrolních 

dnech stavby spolu se stavebním deníkem, je z aktuálně pořízených fotografií vybrána 

vhodná část, která je mu pak v požadované formě předložena – v tištěné podobě, 

uložené na CD nosiči či zaslána před zahájením kontrolního dne e-mailem. Po ukončení 

a úspěšném předání stavby investorovi stavbyvedoucí uloží pořízené digitální fotografie 

z průběhu celé stavby na CD-ROM nosič, doplní ho o popis korespondující 

s realizovanou stavbou a předá spolu s ostatní dokumentací stavby osobě, která je ve 

firmě pověřená správou a vedením archiválií. Ta stavební dokumentaci přiřadí pořadové 

číslo, zaznamená ji pod příslušným číslem a jménem do archivačního deníku.  

Dokumentaci stavby je také dle Typového skartačního rejstříku přidělena její skartační 

lhůta. Fotodokumentace stavby, která je pověřené osobě předaná spolu s dokumentací 

stavby, by měla být rovněž očíslována, označena příslušnou skartační lhůtou a zanesena 

do archivačního deníku. K tomu ale z důvodu chybějící směrnice pro její archivaci 

nedojde. 
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Pro stavbyvedoucího končí práce s pořízenou stavební fotodokumentací ve 

většině případů jejím uložením na CD nosič pomocí programu NERO. S obrazovou 

dokumentací jako takovou pracuje zřídkakdy. K úpravě stavební fotodokumentace 

dochází zpravidla až po úplném dokončení akce v divizi Marketing a obchod. 

Z vybraných fotografií z průběhu realizace stavby je sestavena referenční listina stavby. 

Ta po potvrzení a doplnění hodnocení investorem stavby slouží jako vizitka firmy pro 

výběrová řízení na nové stavební zakázky. Do referenční listiny jsou zakomponovány 

upravené digitální fotografie, které mapují stavbu před jejím započetím, 

v rozpracovaném stavu a její finální podobu. Referenční listiny jsou pořizovány 

v programu Microsoft Word nebo Microsoft PowerPoint.  Digitální fotografie se 

upravují v programech Microsoft Picture Manager, v programu Malování čí přímo 

v programu Microsoft Word. 

S pořízenou stavební dokumentací se pracuje i později, kdy poslouží např. při 

reklamaci stavby ze strany investora zejména jako doklad, spolu se stavebním deníkem, 

že nedošlo k porušení technologických předpisů a přestávek při realizaci stavby. 

Využije se i v případech, kdy investor požaduje předložit obdobně realizovanou stavbu, 

či konkrétní stavební prvek. Časté využití vzniklé fotodokumentace se najde při 

výběrovém řízení na nové stavební zakázky, kdy budoucí investor požaduje doložit 

fotodokumentaci např. stavebních strojů nasazených v akci při realizaci stavby. 

Stavební fotodokumentace tak tvoří „know-how“ firmy. Ze strany vedení 

společnosti je k ní prozatím přistupováno, pouze jako k „druhořadému“ produktu při 

realizaci stavby. Přesto by měla být zařazena do organizační směrnice firmy I 02 

Archivní a skartační řád a pomocí vhodného programu efektivněji zpracována, aby 

práce s ní byla rychlá, přehledná a v krátkém časovém intervalu z ní šly vygenerovat 

fotografie potřebné pro daný okamžik. 

3.3 Stanovení požadavků na systém archivace fotodokumentace 

Za čtyři roky používání digitálních fotoaparátů, jako prostředku pro pořízení 

stavební fotodokumentace, se ve firmě nashromáždilo množství CD-ROM nosičů 

s pořízenými digitálnímu fotografiemi, které jsou neorganizovaně uloženy v archivu 

firmy. Jakákoliv další práce s archivovanou fotodokumentací, zejména její vyhledávání, 

je časově velmi náročná a pracná. Tuto skutečnost by mělo vzít na vědomí především 

vedení společnosti, v jehož zájmu je, aby zaměstnanci svůj pracovní čas využívali 

produktivně a byli schopní s fotodokumentací pracovat efektivně. Je proto nutné, 
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stanovit požadavky na systém archivaci fotodokumentace a vydat novou Organizační 

směrnici. 

3.3.1 Požadavky na systém archivace fotodokumentace  

 vytvořit číselný seznam staveb, který bude umístěn na hserver1: spolecny 

(S:), aby do něho mohli stavbyvedoucí nahlížet a byl průběžně 

aktualizován pověřenou osobou 

 číselná řada bude souvislá, neopakovatelná, korespondující s číselnou 

řadou zakázek vedených v IS IPOS 

 číslo archivovaného CD nosiče s pořízenou stavební fotodokumentací 

bude totožné s číslem stavby v seznamu staveb 

 v případě, že v průběhu realizace stavby vznikne více CD nosičů s 

pořízenou stavební fotodokumentací, bude za číslem archivovaného CD 

nosiče následovat vzestupná řada římských číslic např. 0012008 I, 

0012008 II atd. 

 stavbyvedoucí bude pořízenou fotodokumentaci ukládat do svého 

notebooku do složky s odpovídajícím číslem a názvem stavby 

 složku bude dále členit na podsložky, které budou pojmenovány dle etap 

stavby či dle kalendářních měsíců, kdy bude stavba probíhat 

 ukládaná fotodokumentace do těchto složek bude ihned tříděna od 

nepovedených či nevhodných fotografií 

 každá digitální fotografie bude ve svém názvu obsahovat její stručnou 

charakteristiku – př. vytluky pokladka zivice 

 po ukončení stavby bude kompletní fotodokumentace uložena na CD-

ROM nosič do složky, která bude obsahovat číslo, přesný název zakázky, 

jméno investora a stavbyvedoucího, který je za realizované stavby 

zodpovědný 

 CD nosič s uloženou fotodokumentací stavby bude předán spolu s 

technickou dokumentací stavby osobě pověřené správou archiválií 

 poté bude fotodokumentaci znovu přiřazeno na viditelné místo evidenční 

číslo, doplněn název stavby, skartační lhůta odpovídající dle Typového 

skartačního rejstříku typu předané dokumentace a bude provedeno řádné 

zarchivování dokumentace 
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 stavbyvedoucí po uložení fotodokumentace na CD nosič pořízené 

fotografie nahraje do databáze programu či do složky, kde se budou 

fotodokumentace realizovaných staveb shromažďovat 

 fotografiím poté přiřadí číslo stavby, své příjmení, název investora stavby, 

termín realizace stavby, klíčová slova (popis fotografií je již zadán), pro 

její pozdější snadné vyhledání 

 tuto činnost může provádět i průběžně během realizace stavby, je však 

třeba brát zřetel na totožnost fotografií, které budou později uložené na CD 

nosič a těmi, které budou k dispozici prostřednictvím databáze 

př. klíčového slova: MUS, 2007, pokládka, živice, finišér, parkoviště 

S archivovanými digitálními fotografiemi staveb a databází fotodokumentace 

realizovaných stavebních zakázek pořízené dle výše uvedených kritérií, by mělo dojít 

k zefektivnění práce s obrazovou dokumentací firmy.  

3.4 Návrhy na zlepšení současné situace 

Východiskem z chaotické situace při archivování pořízené stavební 

fotodokumentace je zakomponování návrhů na systém archivace do organizační 

směrnice pro archivaci firemních dokumentů. Tím by byli stavbyvedoucí nuceni vést 

svoji fotodokumentaci tak, aby byla v souladu s touto směrnicí. Ve firmě by došlo 

k vytvoření funkční databáze pořízených digitálních fotografií z realizovaných staveb. 

Zavedením takové směrnice, by všem zaměstnancům, kteří pořizují v rámci své 

pracovní náplně fotodokumentaci z prováděných stavebních zakázek – zejména pak 

stavbyvedoucím, přibyly povinnosti. Stavbyvedoucí by však byli nuceni dodržovat tuto 

směrnici, pokud by v rámci firemního auditu certifikátů ISO, které se vztahují na ČSN 

EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, SA8000:2001 a OHSAS 18001:1999, 

chtěli za vedení svých staveb obdržet vyšší počet bodového ohodnocení. Ve firmě 

HERKUL a.s. by tak pomocí vhodného obrazového manažera či jiného typu programu,  

který je schopný vytvořit archiv fotodokumentace, vznikla obsáhlá databáze všech 

realizovaných zakázek, ze které by se po zadání klíčového slova do vyhledávače 

vygenerovali veškeré dostupné fotografie odpovídající zadaným kritériím. S databází by 

mělo být možné pracovat z jakéhokoliv počítače, který je připojen k firemní síti.  

Kromě zmíněného obrazového manažeru by bylo možné využít stávajícího 

softwarového vybavení firmy. Pomocí nástrojů sady Microsoft Office a s využitím 

stávající firemní počítačové sítě, či zavedením intranetu, by bylo možné vytvořit URL 
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odkazy na archivované fotografie uložené na serveru. Uživatel by si tak mohl vybrané 

fotografie prohlížet, ale jakákoliv změna či smazání fotografie by mu byla odepřena, 

pokud by si ji neuložil na disk do svého počítače. 

Jako, v dnešní době, zcela nevhodné řešení se nabízí vytvoření klasických“ 

fotoalb. Pořízená digitální fotodokumentace by se nechávala vyvolávat v minilabu či 

tiskla na fotopapír na firemních tiskárnách. Takto vytvořená fotoalba by byla nejen 

neskladná, ale i finančně a zvláště pak časové náročná na pořízení. Rovněž práce s nimi 

by nepřinesla požadovanou efektivitu. K fotoalbům by musely být doplněny popisy a 

přiloženy CD-ROM s fotografiemi v digitální podobě, jinak by byla další práce s nimi 

téměř nemožná. 

3.4.1 Požadavky na software pro správu firemní fotodokumentace  

 nenáročnost programu - rozdílná počítačová gramotnost uživatelů 

 záruka kompatibility se stávající SW výbavou  

 nízké pořizovací a provozní náklady softwaru 

 sdílení programu vybranými uživateli prostřednictvím firemní sítě 

 jazyková vybavenost programu – nutná češtinu 

 nastavení přístupových práv v programu => nesmí dojít ke smazání 

archivovaných fotografií z databáze 

 objem dat, která je program schopný archivovat 

 podpora různých formátů pro ukládání obrazových informací 

 vytvoření HTML alba 

 tisk vybraných fotografií 

 vytvoření obrazové prezentace 

 exportu fotografií přímo do fotosběrny 

 možnost odeslat vybrané fotografie e-mailem 

 vypálení vybraných fotografií na CD-R/DVD nosič přímo prostřednictvím 

obrazového manažera 

 jednoduché přiřazení klíčových slov 
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4 Programy a systémy využitelné pro efektivní práci 

s fotodokumentací  

Pořízení digitální fotografie je oproti klasické takřka zdarma. Uživatel digitálního 

fotoaparátu (v mém případě stavbyvedoucí), tak vytvoří zcela jistě mnohem více 

fotografií, než kdyby fotil na klasický stříbro-halogenový film. Poté, co přehraje 

fotografie z digitálního fotoaparátu do počítače, nechá většinou v příslušné složce téměř 

všechny pořízené fotografie. V počítači se mu tak hromadí velké množství fotografií, 

které jsou roztříděny jen zběžně do složek. Pozdější vyhledávání požadované fotografie 

je tak velmi zdlouhavé. Na trhu je množství specializovaných programů, které umožňují 

vytvořené fotografie archivovat a vytvářet tak funkční fotoalba. Jedná se převážně o tzv. 

obrazové manažery, kde lze pořízené fotografie rozdělit do příslušných kategorií 

(klíčových slov). Uživatel po zadání klíčového slova pracuje pouze s vybranými 

fotografiemi.  Tyto programy mají navíc další doplňující funkce, díky nimž lze např. 

pořízené digitální fotografie editovat, vystavovat na internetových stránkách či 

exportovat na vyvolání do fotosběrny.  

4.1 Programy a systémy pro efektivní práci s fotodokumentací  

Programy, které jsou schopny archivovat digitální fotografie, se obecně nazývají 

obrazové manažery. Z uložených digitálních fotografií vytvářejí funkční fotoalba. 

V principu jsou tyto programy obdobného charakteru, výrazněji se liší pouze různými 

druhy rozšiřujících modulů. Díky nim může uživatel spolu s vytvořeným archivem 

získat i výkonný program pro editaci digitálních fotografií, vytváření obrazových 

prezentací či nástroj pro ukládání vybraných fotografií na CD-R nosiče. Princip datové 

komunikace obrazového manažeru je znázorněn na obrázku 14., kde je zobrazena 

datová komunikace programu FOTOARCH. Tento princip je pro většinu programů 

obdobný. Do obrazového manažeru jsou z různých vstupních zařízení načítána data 

(digitální fotografie), ta jsou v programu zpracována a upravena. Ve zvolené podobě je 

lze z programu kdykoliv zkopírovat a použít pro další potřeby. V obrazovém manažeru 

by tak měly zůstat uloženy fotografie, bez možnosti je změnit. Pouze přístupy, které 

mají oprávnění, pracovat v databázi programu, mohou měnit obsah archivu fotografií.  
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Obrázek 16 - Princip datové komunikace programu Fotoarch [11] 

 

 

Obrazové manažery by měly při vytváření archivu z pořízené digitální 

fotodokumentace projít těmito kroky (u některých programů může dojít k záměně 

pořadí jednotlivých procesů): 

 načtení pořízených digitálních fotografií do manažeru 

- program by měl být schopný načítat zpracovat digitální fotografie uložené 

v různých grafických formátech 

- u některých programů lze nastavit možnosti, kdy se po spuštění programu 

prohledá pevný disk počítače, CD mechanika, připojený USB flash disk či 

jiné externí vstupní zařízení a nalezené fotografie se do programu načítají 

automaticky 

- pokud program tuto možnost nemá nebo ji uživatel nechce využívat 

z důvodu, že do programu chce vložit pouze jím vybrané fotografie, vybere 

složku, kterou chce do manažeru vložit, pomocí průzkumníku  

- dle typu programu lze fotografie načíst jako plnohodnotné soubory nebo 

pouze jako jejich zástupce 

- pokud lze do programu načítat zástupce fotografií, pak by měl program po 

vygenerování požadovaných fotografie ukázat také složku, kde lze originál 

fotografie nalézt. Může se jednat například o cestu ke složce, která je 
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uložená na pevném disku v počítači, serveru nebo o archivační číslo CD-R 

nosiče, ze kterého byly fotografie načtené 

 zařazení fotografií do složek 

- tuto funkci program provádí automaticky (např. do složky dle roku pořízení 

fotodokumentace je přiřazena podsložka, která převezme název kopírované 

složky) nebo je vykonána ručně zadáním cílové složky 

 přiřazení klíčových slov 

- přiřazování fotografiím hromadně či jednotlivě 

- některé programy umožňují řadit klíčová slova do víceúrovňových kategorií 

- kategorie lze u většiny programů libovolně měnit či prohazovat 

- pro snadnější orientaci ve fotografiích je vhodnější přiřadit více fotografiím 

stejné klíčové slovo, než vytvářet velké množství klíčových slov pro menší 

počet přiřazených fotografií 

 přiřazení popisu 

- opět lze provádět hromadně, na vybrané fotografie, či jednotlivě 

- pokud mají fotografie již přiřazené popisy, umí je manažer většinou převzít 

- do názvu fotografií se zadá číslo a název akce, investora a datum pořízení 

fotografie ve zkrácené formě - mmrr (př. 0742008 Oprava Libockeho potoka 

Povodi Ohre 0308), dále lze zadat autora (stavbyvedoucího) 

- komentář či panel pro popis fotografií slouží k detailnějšímu popisu 

fotografie 

- popis fotografie by měl výstižně a stručně popsat obsah fotografie 

- s popisem fotografií by měla být totožná i některá klíčová slova, pro pozdější 

vyhledávání fotografií 

 editace fotografií 

- dle programové vybavenosti obrazového manažeru lze fotografie dále 

upravovat. Manažer tak přejímá funkci obrazového editora. Jedná se 

například o ořez fotografií, nástroje pro korekci perspektivy, jasu, kontrastu, 

projasnění stínů atd. 

- u některých programů lze fotoeditor spustit samostatně 

 filtrace fotografií 

- po zadání hledaného výrazu program vygeneruje, dle zadaných klíčových 

slov požadované fotografie 
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- pokud má manažer funkci „chytrého“ vyhledávání, dokáže po zadání 

hledaného výrazu vyhledat fotografie nejen podle klíčových slov, ale i podle 

kategorií – např. po zadání výrazu komunikace vyhledá manažer i takové 

fotografie, které mají zadanou kategorii most, parkoviště, otočka, propustek, 

výtluky atd. 

 další možnosti práce s obrazovou dokumentací 

- tisk fotografií, popř. indexový tisk fotografií. Při vytváření tiskové sestavy, 

lze zadat počet obrázků na stránku, záhlaví, zápatí, názvy a popisy 

vybraných fotografií (využitelné zejména při sestavování referenčních listin 

stavby). 

- uložení vybraných fotografií na CD-R nosič 

- některé programy nabízejí možnost ukládat spolu s fotografiemi i programy 

na jejich prohlížení. Prohlížeč se spustí po vložení CD do mechaniky. Nabízí 

náhledy fotografií, jejich automatické přehrávání nebo jen procházení 

- zasílání fotografií emailem, přičemž zasílané fotografie lze přímo při 

vkládání do emailu upravit – zmenšit jejich velikost, zazipovat je atd. 

- vytvoření HTML galerie, kdy program sám vygeneruje z vybraných fotek 

galerii, která se po odeslání na FTP server vystaví na www stránkách 

- odeslání vybraných fotografií do fotosběrny 

- vytvoření (firemní) prezentace z vybraných fotografií ve formátu PDF (tuto 

funkci podporuje program Adobe Photoshop) 

- prezentaci z vybraných fotografií lze uložit i ve formě Video CD, kterou lze 

spustit na DVD přehrávači. Pro prohlížení fotografií, tak není nutné mít 

spuštěný počítač 

Výběrem vhodného obrazového manažeru získá uživatel (firma) nástroj pro 

kompletní archivaci, editaci a správu digitálních fotografií. 

4.1.1 Porovnání funkcí obrazový manažerů 

Z programů, které jsou vhodné pro efektivní práci s fotodokumentací, se zaměřuji 

pouze na některé, které lze, s přihlédnutím ke kapitole 3.4.1 Požadavky na software pro 

správu firemní fotodokumentace, aplikovat ve stavební firmě HERKUL a.s. Z těchto 

programů je sestavena Tabulka 1, která mapuje programové možnosti využití 

obrazového manažeru, dle vybraných kritérií z kapitoly 3.4.1. 
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Tabulka 1 - Porovnání funkcí vybraných obrazových manažerů 

    Manažer 

Vybrané požadované funkce obrazových manažerů 

český 

jazyk 

síťový 

provoz 

klíčová 

slova 

vytvoření 

prezentace 

email 

klient 

vypálení 

CD/DVD 

HTML 

galerie 

export do 

fotosběrny 

Adobe 

Photoshop 

Album SE 3.2 

             

Zoner Media 

Explorer 8 
               

Irfan View 4.10             

Corel Paint 

Shop Pro Photo 

X2 

             

Thumbs Plus 

7.0 SP2  
              

ACDSee 10 

Photo Manager 
               

Google Picasa 

2.7.0 
             

FOTOARCH                

Zoner Photo 

Studio 10 
                

Microsoft 

Office Picture 

Manager 

            

 

Při testování některých programů uvedených v Tabulce 1, se mi i přes některé 

chybějící funkce jako velmi dobrý jevil program Picasa. Je však určen pouze pro 

nekomerční použití, takže je pro mé účely déle nevyhovující. Z komerčních programů, 

bych pak volila mezi programy Fotoarch a Zoner Photo Studio 10. Oba jsou 

produkovány českými firmami. Program Fotoarch je možné, kromě archivace 

fotodokumentace, využít i pro archivaci dokumentů v textových formátech. Firma 

Trimédia, produkující program Fotoarch, nenabízí ke stažení zkušební verzi programu a 

ani ze strany jejích odchodních zástupců jsem se nesetkala s ochotou, poskytnout mi 

tuto verzi programu. Společnost Zoner naopak program Photo Studio 10 nabízí ke 
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stažení shareware programu, na zkušební dobu 60 dnů. Po jeho vyzkoušení, bych ho 

doporučila jako vhodný nástroj pro archivaci a správu firemní fotodokumentace staveb.  

4.2 Využití internetu/intranetu při archivaci fotodokumentace 

Na internetu dnes existují servery, které nabízejí zřízení a provozování 

internetových fotoalb či fotogalerií. Vystavení fotografií na jejich serverech je placené, 

existují však servery, které poskytují tuto službu zdarma. Ta bývají často omezena 

velikostí možného uložení dat. Jsou to např. www.foto24.cz, www.fotoalbum.cz, 

www.ecards.cz, www.kek.cz atd. Většina fotoalb umí pracovat s IPTC metadaty. Tato 

data jsou součástí hlavičky formátu JPEG. K fotografii lze tak do těchto metadat uložit 

popis, název fotografie a klíčová slova. Pro práci s IPTC daty je nutné nainstalovat 

program, který bude umět tato metadata zpracovat. Jedná se převážně o freewarové 

softwary (např. AdobeBridge, Picasa, IrfanView). Po nahrání fotografií do fotoalb stačí 

přiřadit fotografie do kategorií. Obdobně lze využít i EXIF metadata. Internetová 

fotoalba lze vytvářet i obdobnými postupy jako u obrazových manažerů.  

Archivovat fotografie pomocí webového fotoalba je vhodné spíše pro soukromé 

osoby či menší firmy. Vzhledem k možnému úniku dat neoprávněným přístupem, či 

nechtěnému prezentování firemní fotodokumentace široké veřejnosti není tento způsob 

archivace stavební fotodokumentace firmy nejvhodnější řešení. Fotoalbum by nebylo 

vhodné umístit ani na firemní www stránky (www.herkul.cz). Zde by mohla být 

umístěna aktualizovaná referenční prezentace dokončených staveb, nikoliv však zřízeno 

webové fotoalbum. Stavební fotodokumentace společnosti (jakékoliv) by neměla být 

vystavena mimo firemní síť. Vhodnějším řešením by bylo zřídit fotoalbum pomocí 

intranetu. 

Intranetem lze uvnitř firmy sdílet různé podnikové dokumenty, směrnice a 

formuláře. Ve stavební firmě HERKUL a.s intranet v současné době zaveden není. 

Vzhledem ke stávající restrukturalizaci firmy se domnívám, že je jeho zavedení otázkou 

blízké budoucnosti. Pomocí intranetu by se tak dala přes prohlížeč používat i fotoalba. 

Každý klient, by měl nastavená přístupová práva, čímž by se zamezilo smazání 

databáze fotografií. Již nyní existuje možnost vzdáleného připojení k firemní síti (u části 

techniků). Pro stavbyvedoucí by tak nebyl problém se z pracovních notebooků připojit a 

přehrát pořízenou pracovní fotodokumentaci do fotoalba. Tento způsob řešení je při 

stávajícím nastavení firemní sítě nevhodný. 
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5 Návrh a implementace nového systému archivace 

fotodokumentace 

Před vytvářením samotného fotoalba je nutné doplnit Organizační směrnici I 02 

Archivační a skartační řád viz. Příloha 1. Přílohu č. 1 OS I 02 tvoří Spisový a skartační 

plán firmy. Do bodu č. 6 Technika, výroba, výstavba navrhuji doplnit pod bod 6.4. 

Výrobní dokumentace, bod 6.4.2. Výrobní fotodokumentace a k němu určit skartační 

lhůtu S 10 viz. Příloha 2. V příloze OS I 02 (v pořadí č.3) by měl být popsán detailní 

postup práce s fotodokumentací staveb a jejich následné archivace viz. Příloha 2. Jako 

podklad pro tuto přílohu posloužila kapitola 3.3.1 Požadavky na systém archivace 

fotodokumentace, které byly konzultovány s vedoucím Stavební divize firmy. Účelem 

je zřízení funkčního fotoalba a ne stanovení neúměrných požadavků na stavbyvedoucí. 

Jejichž prvořadým úkolem, je zajišťovat plynulý a kvalitní chod prací na stavbách. 

Ve stavební firmě HERKUL a.s. dochází od ledna tohoto roku k finančně značně 

nákladnému přechodu na nový informační systém IPOS. Proto jsem se nejprve pokusila 

vytvořit archivaci stavební dokumentace pomocí stávajícího softwarového vybavení, 

které má ve firmě k dispozici každý uživatel PC. Tím by technikům odpadlo zvykání si 

na další nové pracovní prostředí. Konkrétně se jedná o využití kombinace programů 

Microsoft Office a to Microsoft Office Excel a Microsoft Office Picture Manager. 

5.1 Řešení s využitím stávajícího softwarového vybavení firmy 

Ze stávající fotodokumentace firmy bylo vytvořeno fotoalbum, které mělo 

fungovat v rámci jedné divize. Umístěné bylo (po dohodě s administrátorem firemní 

sítě) na hserver1: rozpocty (R:), což je server společný pro Divizi marketing a obchod 

(dříve Rozpočtové oddělení, proto označení R). Na serveru vznikla složka 

Fotodokumentace se zakázkami dle roku realizace stavby, v podsložkách abecedně 

řazené jednotlivé realizované akce. V podniku do letošního roku neexistovala souvislá 

číselná řada, která by mapovala realizované stavby. Zakázkám bylo v účetnictví 

přiřazováno číslo, dle čísla smlouvy o dílo. Zakázce je přidělen rok realizace, název 

realizované stavby dle SoD, investor a v některých případech i stavbyvedoucí. Pokud se 

daly určit jednotlivé časové etapy výstavby, je stavba dělena do dalších podsložek. 

Fotografiím byly přiřazeny výstižné popisy. Do programu Microsoft Office Picture 

Manager byli vloženi obrazoví zástupci takto roztříděné fotodokumentace (Obrázek 17). 

V programu lze fotografie upravovat, tisknout, odesílat vybrané fotografie jako přílohu 
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emailem atd. Picture Manager, tak spíše zastává funkci obrazového editoru. Výhodou 

však zůstává stromové řazení zakázek, kdy lze snadno dohledat podle roku a názvu 

stavby hledané fotografie, pro jejich další úpravu. Do složky Fotodokumentace na 

hserver1: rozpocty (R:), byl v programu Microsoft Office Excel uložen vytvořený 

soubor s názvem Vyhledávání fotodokumentace (Obrázek 18). Po jeho otevření, je 

uživateli nabídnuta tabulka, kde lze v jednotlivých sloupcích pomocí filtru vyhledávat 

fotografie. Sloupce byly řazeny dle roku, názvu akce, dále dle investora, 

stavbyvedoucího a druhu stavby (komunikace, most, zateplení, parkoviště atd.). Práce 

v tabulce je rovněž omezena nastavením přístupových práv. Po filtraci fotografií je lze 

zobrazit pomocí hypertextových odkazů. Pokud by byl tento soubor uložen jako www 

stránka, bylo by možné ho v rámci divize využít jako zcela jednoduchý intranet.  

Obrázek 17 – Prostředí programu Microsoft Office Picture Manager – filmový pás 

 

Obrázek 18 - Prostředí v souboru Vyhledávání fotodokumentace.xls 
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Takto navržený způsob archivace stavební fotodokumentací firmy, však nepřinesl 

požadovanou efektivitu práce. Vytváření tabulky ve formátu xls a vkládání 

hypertextových odkazů na fotografie, které musí být nejprve uloženy do složky 

Fotodokumentace na hserver1: rozpocty (R:), je zdlouhavé. Tento způsob práce 

s fotodokumentací neumožňuje využívat klíčová slova, pouze jednoduchou filtraci 

fotografií. Uživatel tak může pracovat s vybranými fotografiemi, k jejich dalšímu 

zpracování je ale zapotřebí program Microsoft Office Picture Manager. Poté je již 

jednodušší pracovat pouze v tomto programu.  Seznam zakázek ve formátu xls 

s hypertextovými odkazy, by tak byl využíván jen minimálně. Jeho udržování v aktuální 

podobě, by bylo časově náročné a ve firmě by nedošlo k vytvoření požadovaného 

funkčního fotoalba. 

5.2 Řešení s využitím programu Zoner Photo Studio 10 

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla pro nainstalování zkušební verze 

programu Zoner Photo Studio 10, které bude fungovat, v rámci divize, 60 dní ode dne 

instalace. Do složky Fotodokumentace na hserver1: rozpocty (R:), byla zkopírována 

fotodokumentace realizovaných staveb z dostupných CD nosičů s roztříděním dle 

příslušného roku realizace. V Panelu klíčových slov byly vytvořeny kategorie a jejich 

specifikace. Tento panel je možné libovolně upravovat a v budoucnu dle potřeby 

doplňovat. Fotografiím byla v programu ZPS 10 přiřazena klíčová slova a popisy. Při 

práci s fotodokumentací lze využít funkce Hromadné přiřazení informací, která se 

vyvolává klávesovou zkratkou Ctrl+K. K označeným fotografiím jsou poté snadno 

přiřazena vybraná klíčová slova, doplněny jejich popisy, místo a autora (Obrázek 19). 

Popis fotografií je také možné realizovat pomocí funkce Panel pro popis fotek, kde lze 

popisy jednotlivých fotografií provádět jednotlivě a pomocí tlačítek předchozí či 

následující procházet postupně vybrané fotografie. Po takto vytvořeném fotoalbu lze 

konkrétní fotografie snadno vyhledávat pomocí zadaných klíčových slov nebo po 

zapnutí funkce filtrování zobrazených fotografií. Výsledky vyhledávání program ZPS 

10 automaticky ukládá v podobě zástupců fotografií do složky ZPS, která je vytvořena 

současně s instalací programu. ZPS tak nabízí uživateli možnost vrátit se v případě 

potřeby k dřívějším výsledkům vyhledávání. 

Vytvořením fotoalba v programu ZPS 10 došlo v divizi k zefektivnění práce 

s obrazovou dokumentací. Práce ve fotoalbu umožňuje snadné ukládání fotografií, 

zadávání klíčových slov a jejich popisů fotografií je díky funkci Hromadné přiřazení 
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informací snadné. Práce v programu ZPS 10 by díky výstižné nápovědě, která je 

součástí programu, neměla činit větší problémy žádnému uživateli. Kromě funkce 

obrazového manažera plní ZPS 10 i funkci editora. Dalšími možnostmi jeho využití je 

při vytváření prezentací, ukládání vybraných fotografií na CD nosiče, tisk fotografií, 

zasílání fotografií klientovi emailem, vytvoření HTML galerií a rovněž je možné po 

aktivaci Zoner Photo Clienta odesílat vybrané fotografie přímo do zvolené internetové 

fotosběrny. Fotoalbum vytvořené programem ZPS 10 tak splňuje veškerá kritéria, která 

byla stanovena v kapitole 3.4.1. 

       Obrázek 19 - Prostředí programu  Zoner Photo Studio 10 

 

Divize Marketing a obchod, na rozdíl od ostatních divizí firmy prošla školením IS 

IPOS a je tedy schopná v něm již pracovat. Od 3. čtvrtletí tohoto roku by práci v IS 

IPOS měli ovládat i ostatní divize. Poté by se mělo fotoalbum přesunout na hserver1: 

spolecny (S:), který je s různými omezeními přístupný všem uživatelům firemní sítě. 

Stavbyvedoucí tak budou ukládat a archivovat fotodokumentace staveb dle nové 

Organizační směrnice do vytvořeného fotoalba. 
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6 Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat rozdělení digitálních fotoaparátů, způsob 

vzniku digitální fotografie a možné formáty pro její ukládání. Hlavním cílem práce pak 

bylo zanalyzovat stávající systém archivace pracovní fotodokumentace ve stavební 

firmě HERKUL a.s. a navrhnout nový systém její archivace. 

Na trhu (nejen mezi stavebními firmami) dnes panuje ostrý konkurenční boj. 

Firma, která je dnes úspěšná, se může během pár měsíců ocitnout na hranici krachu. 

Proto je pro každou firmu důležité, aby uměla dobře na pracovním trhu prosadit své 

přednosti a správně nakládala s nabytými zkušenostmi a dokumenty. Stavební firma tak 

může své „know-how“ prezentovat nejen zkušenými pracovníky a profesionálním 

přístupem, ale také díky získané stavební fotodokumentaci v podobě referenčních listin 

realizovaných staveb. Ty pak slouží jako vizitka firmy, při získávání stavebních zakázek 

od nových investorů. S nástupem digitálních fotoaparátů získala fotografie na 

atraktivnosti díky snadným možnostem jejího zpracování a upravení, nízkým nákladům 

na pořízení a možnosti pořízení libovolného počtu snímků, které jsou ihned k dispozici. 

Ve stavební firmě byl prozatím opomíjen způsob ukládání digitální fotografie a 

její archivace. Při současném objemu ročně provedených stavebních prací, kdy se jejich 

počet neustále každoročně navyšuje, je zapotřebí zásadně změnit zavedený způsob 

práce se stavební fotodokumentací. Proto jsem se rozhodla na základě analýzy 

stávajícího systému archivace stavební fotodokumentace navrhnout a implementovat ve 

firmě HERKUL nový systém práce s digitální fotografií. 

Důležitým krokem bylo přidání chybějícího bodu do Organizační směrnice I 02 

Archivační a skartační řád, který nařizuje archivovat stavební fotodokumentaci a 

v příloze č.3, této směrnice, pak konkretizuje postup na její zpracování pro archivaci . 

Díky této směrnici jsou (nebo spíše budou) stavbyvedoucí, v rámci hodnocení 

certifikátů ISO, nuceni dále pracovat s pořízenou stavební fotodokumentací. 

V další fázi jsem přistoupila k volbě vhodného obrazového manažera. Vybrané 

obrazové manažery byly porovnány dle zvolených kritérií. Přesto jsem nejprve 

nepřistoupila k zavedení vybraného obrazového manažera Photo Studio 10, ale pokusila 

jsem se vytvořit funkční fotoalbum pomocí stávajícího softwarového vybavení firmy. 

Toto fotoalbum bylo zřízeno v rámci jedné firemní divize a to za pomocí programů 

Microsoft Office Excel a Microsoft Office Picture Manager. Nedošlo ale k 

požadovanému zefektivnění práce s obrazovou fotodokumentací firmy. Proto byla 
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v divizi Marketing a obchod nainstalována zkušební verze programu Zoner Photo 

Studio 10 a fotoalbum stavební fotodokumentace firmy zřízeno s jeho podporou. 

S fotodokumentací lze po přiřazení klíčových slov a popisů snadno pracovat. Práce 

v programu je díky funkci Hromadné přiřazení informací rychlá, jednoduchá a 

efektivní. Po přesunutí fotoalba na hserver1: spolecny (S:) a zavedení nové směrnice I 

02 Archivační a skartační řád v rámci celé společnosti, by tak mělo dojít k zefektivnění 

práce se stavební fotodokumentací. 

Pokud se práce s navrženým způsobem systému archivace ve firmě osvědčí, což 

nemohu zatím posoudit, protože, jak jsem se již zmínila, probíhá ve firmě přechod na IS 

IPOS a tak musely mé požadavky na způsob archivace stavební fotodokumentace, 

ustoupit do pozadí zájmu, doufám, že vedení firmy svolí k nákupu plnohodnotné verze 

programu ZPS 10. Dalším možným řešením, dle mého názoru pro budoucnost firmy 

výhodným, by bylo zřízení firemního intranetu. Tím by se, vzhledem k plánované 

reorganizaci firmy, docílilo i pružnější komunikace mezi jednotlivými divizemi firmy. 

Zavedením směrnice pro archivaci stavební fotodokumentace a zřízením 

funkčního fotoalba, získá firma do budoucna, i přes počáteční problémy při jejím 

zaváděním, kdy zcela jistě narazí na nevoli techniků, pořízenou fotodokumentaci dále 

zpracovávat, rozsáhlou databázi stavební fotodokumentace. Díky které bude možné 

rychle a efektivně vytvářet nejen firemní prezentace referenčních staveb, ale i snadno 

vyhledávat potřebná data. 
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ADC  AD Convertor – analogově digitální převodník 

CCD  Charge Coupled Device 

CCD HR Charge Coupled Device High Resolution 

CCD SR Charge Coupled Device Super Dynamic Range 

CD  Compact Disc 

CMOS  Complementary Metal Oxide Semiconductor 

DCT  diskrétní kosinová transformace 

DSLR  Digital Single Lens Reflex 

DWT  diskrétní waveletová transformace 

EV  Elektronic View 

EVF  Elektronic View Finder 

EXIF  Exchangeable image file format 

IPTC  International Press Telecommunications Council 

IS  Informační systém 

ISO  International Organization for Standardization 

JFIF   JPEG File Interchange Format 

JPEG  Joint Photographic Experts Group 

kpix  kilo pixel 

LCD  Liquid Crystal Display 

MAVICA Magnetic Video Camera 

MB  mega byt 

OS  Organizační směrnice 

PC  Osobní počítač 

RGB  Red Green Blau 

RLE   Run Length Encoding 

SLR  Single Lens Rexlef (jednooká zrcadlovka) 

SLR like „jakoby“ jednooká zrcadlovka 

SoD  Smlouva o dílo 

SW  Software 

TIFF  Tag Image File Format 

ZPS 10 Zoner Photo Studio 10 
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