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Znáte ty příběhy, jak malý chlapec se svým otcem 
v improvizované černé komoře postavené v koupelně začal 
vyvolávat fotografie, dostal první ruský fotoaparát a mnoho 
let poté se stal díky tomu slavným? Tak přesně to se mi 
nestalo. 

K fotografii jsem se dostal na vysoké škole. Tenkrát jsem 
hodně hrál počítačové hry a vynechal jsem nějaké přednášky, 
kde se rozdělovala práce na velkém projektu. V důsledku 
toho jsem místo programování grafického editoru byl 
potrestán. Musel jsem zajišťovat pro všechny ostatní 
programátory fotografie na testování a celý projekt na konci 
prezentovat před komisí. Lenost mě tak přivedla k prvnímu 
digitálnímu fotoaparátu. 

Díky společnosti Blizzard a Matematicko-fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy jsem se stal tím, kým jsem. Místo teplého 
místečka programátora mě čekala kariéra fotografa, 
popularizátora, autora a lektora. 

Nikdy nepodceňujte počítačové hry a náhody, které 
formují váš život. 

Honza 

https://www.blizzard.com/en-us/


Rád bych poděkoval všem, kteří mi pomohli dokončit tuto 
knihu, na které jsem pracoval přes dva roky. Zejména mojí 
milované ženě Irmě, Týně, Báře, Mirce, Ivovi, Filipovi, Daníkovi 
a všem ostatním. 
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SPOLU TO DOKÁŽEME 

 



INSPIRACE 

Neexistuje jedna dokonalá cesta pro všechny. Každý 
máme tu svoji, ale můžeme se navzájem inspirovat. 

Cílem této knihy je pomoci vám najít si svou vlastní cestu 
k práci s fotografiemi. Každý člověk je jiný. Každý z nás má 
jiné potřeby a jiné nastavení v hlavě. Berte prosím všechna 
má doporučení jako inspiraci, nikoli jako dogma. Je za nimi 
sice řada let hledání, zkoušení a ladění, přesto nemusí sedět 
právě vám. 

V první kapitole vám představím, jak co nejjednodušeji se 
dá k Apple Fotkám přistupovat. Popíši, hezky krok za 
krokem, ten nejčistší postup, který můžete zvolit. Proč? 
Abyste si uvědomili, že Apple se rozhodl věci zjednodušit, 
a pokud se je vy budete snažit komplikovat, nebude to 
fungovat. Můžete samozřejmě ohnout Apple Fotky 
a pracovat s nimi podobně, jako jste to dělali posledních 
deset let. Bude to stejné, jako vzít nejmodernější chytrý 
telefon a používat jej jen na vyřizování hovorů. 



Pokuste se při čtení této části knihy zapomenout na to, jak 
jste pracovali s fotografiemi dřív. Hoďte za hlavu Windows, 
Zoner, Photoshop a všechny ostatní programy. Netvrdím, že 
jsou špatné. Jsou jiné a staví na jiné filozofii. Zkuste dát 
aspoň na chvíli, minimálně teoreticky, šanci Applu ukázat jiný 
svět, který vám leží u nohou. Slibuji, že pokud jej přijmete, 
bude vás práce s fotkami na Macu opravdu bavit. 

 

V dalších kapitolách si pak podrobně popíšeme všechny 
pokročilé funkce a možnosti, které Fotky mají. To bude to 
správné místo, kde se budou vaše staré zvyky hodit a kde 
budete hledat rozumný kompromis mezi minimalismem 
Applu a tím, co vyhovuje vám. 



Společně snad najdeme zlatou střední cestu, která vám 
zjednoduší život a přitom bude naplňovat vaše potřeby. 
Změna nepřijde hned. Bude potřeba upravit své chování. 
Proto, pokud se pro změnu rozhodnete, chce to zatnout zuby 
a vydržet. Řada studií ukazuje, že změnit zaběhané postupy 
vyžaduje 3 - 5 týdnů systematického přístupu a disciplíny. 



KNIHOU TO NEKONČÍ 

Není ostuda říct si o pomoc. 

Snažil jsem se do knihy vměstnat co nejvíc svých znalostí 
a zkušeností, přesto to nemusí stačit. Možná máte velice 
specifické potřeby nebo prostě jen potřebujete nasměrovat. 
To se může stát a já vás chci ujistit, že na to nebudete sami.  

Pokud se dostanete do situace, kterou nedokážete vyřešit 
pomocí této knihy, prosím, napište mi. Pokud půjde o obecný 
problém, velice rád knihu doplním a aktualizuji, takže 
pomůžete nejen sobě, ale i ostatním čtenářům. Pokud půjde 
o problém úzce specifický, pokusím se vám poradit po 
emailu a nebo se můžeme dohodnout na individuální 
konzultaci.  

V každém případě není ostuda si říct o pomoc. Stačí mi 
napsat na emailovou adresu kniha@alisczech.cz, popsat 
problém, případně přiložit screenshot. Pokud budete struční 
a konkrétní, bude jednodušší vám pomoci. 

mailto:kniha@alisczech.cz


Na druhou stranu bych rád požádal o pomocnou ruku i já 
vás. Pokud něčemu v knize nerozumíte, našli jste chybu nebo 
popis v knize neodpovídá aktuální verzi aplikace, napište mi. 
Rád bych knihu průběžně aktualizoval.  

Kniha vychází z verze Apple Fotek 5.0, která je součástí 
macOS 10.15 Catalina. Rád ji budu aktualizovat, až Apple 
vydá nějakou významně přepracovanou verzi nebo pokud mě 
upozorníte na něco, co aktualizaci vyžaduje. Předem díky. 

 
Jsme v tom spolu. 
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