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Definice 1 

Fotografie je virtuální prezentace reálných optických obrazů. 

 

Výklad: 

Fotografie reálně zachycuje (fixuje) to, co je za středem optické projekce, ale 

prezentuje (interpretuje) zachycené (fixované) virtuálně (ikonocitní neboli 

ikonografický aspekt fotografie), tj. jako něco předcházející projekci, tedy jako 

něco existujícího nezávisle na optické projekci a projekci anticipující (časově 

předcházející – autentický aspekt fotografie), což je zřejmě zdánlivé – virtuální, 

neboť projekce a projektované je neoddělitelně paralelní.  

Interpretované (reflektované, subjektivní) se prezentuje jako objektivní. Ve 

výsledku se fotografie nechápe jako obraz optický, a tedy reálný, ale jako 

nereálné zobrazení objektu existujícího v určitém okamžiku před optickou 

projekcí  ̶  jako objekt, který ke své existenci optickou projekci, optický obraz 

nepotřebuje (sic). Zdánlivé a subjektivní se prezentuje jako objektivní 

skutečnost. Ve fotografii virtualita hraje roli reality. Fotografií je prezentován 

optický obraz způsobem, že jej nevnímáme jako takový, nýbrž vidíme objekty, 

které existují mimo tuto fotografii a které jsou na ni nezávislé. Fotografie 

v obecném pojetí figuruje jako zobrazení, tj. jako obraz, který nabývá „smyslu“ 

tím, že se jako obraz neprezentuje.  

Prima facie je tato definice fotografie absurdní, činí fotografií nemožnou a 

iniciuje nutkání se s ní vypořádat jako s prázdnou spekulací. Nicméně, definice 

je správná, neboť fotografie je možná a uskutečnitelná, a to tím, že její tvorba a 

konzumace (vnímání) se řídí analogií zrakového (očního) vnímání. Optická 

situace je ztotožněna se situací vidění zrakem a optický obraz je zajedno s 

obrazem na sítnici oka. Takto je fotografie chápána jako rezultát objektivního 

vidění, což sice není racionálně možné, ale to nevadí, neboť situace ve svém 

celku je iracionální a ve své podstatě nevědomá. 
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V  virtualita (většinou naivně chápána jako tzv. objektivní realita) 

R  realita obrazového pole (stranově a výškově obrácená) 

↕  objektiv (centrum projekce, čočka) 

  vnímatel (fotograf, divák) 

 

Obr. 1: Situace fotografie jako virtuální prezentace reálných optických obrazů 

V této situaci je profesionální fotograf, který staví na přijatých klišé či fetiších
1
 

(viz seznam obecných fotografických klišé a fetišů) v nejistotě, ale tvůrčí 

fotograf může nabýt zdravého sebevědomí. Tomu prvému mizí pevná půda pod 

nohama, ale druhému se otvírá pole ne sice neomezené, ale určitě neomezované 

tvorby. Žánrový fotograf, fotograf klišé ztrácí svou sebedůvěru a ochranu, ale i 

výmluvu „objektivní reality“. Avšak fotograf tvůrce může nerušeně reflektovat 

skutečný svět obrazového pole svého objektivu a podat o tomto setkání zprávu 

sobě (většina jeho setkávání je nevědomá!) i těm, kteří si dovolí, aby viděli 

nikoliv fetiše věcí, nýbrž obrazy, které vidí jako ty, které jsou na sítnici jejich 

očí a takto jejich vlastní. Podat zprávu o tom, jak on vidí a cítí, o tom, co je 

pěkné a ošklivé, co dojímá a deprimuje. Reflexe a manipulace optického obrazu 

tak může být specifickou formou individuace. Zpřístupňuje se pole pro 

obrazovou tvorbu založenou na individuálním optickém prožitku a úvaze 

(hodnocení). Takto je možná opsognomie. 

 

 

 

 

                                                           
1 Jaroslav Pilný (ZONER software, a.s.) uvádí seznam obecných fotografických fetišů, a to jako Výlety a 

dovolené; Krajinky; Příroda, zátiší nebo architektura; Svatby, koncerty, veřejné události; Rodinná setkání 

nebo oslavy; Děti, zvířata nebo život na ulici; Portréty nebo akty; Produktové fotografie 
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Definice 2 

Opsognomie je fixace (zachycení) optického aspektu neboli aspektu 

obrazového pole objektivu. Aspekt rozpoznává (určuje) tvůrce jako 

vnímatel (pozorovatel) obrazového pole. Vnímání (nahlížení, pozorování) 

obrazového pole se řídí smyslovou (především zrakovou, ale nejen) a 

obrazovou logikou a je takto svou podstatou tvůrčím procesem, jehož 

výsledkem je právě opsognomie. Opsognomie je estetická interpretace 

optického obrazu. 

 

Výklad: 

Východisko opsognomie je totožné fotografii, ale na rozdíl od fotografie, která 

se bez virtuality neobejde, opsognomie se soustředí na skutečné a nikoliv 

iluzívní aspekty optických obrazů, viz obr. 2. Tvůrce opsognomie se soustředí 

na formu a přímé vnímání optických obrazů a nikoliv na to, jakou iluzi tyto 

obrazy zprostředkují. Opsognomie je tvarem. Je na virtualitě nezávislou 

výrazovou formou. Význam opsognomického obrazu spočívá v něm samém a ne 

v tom, na co upomíná. Není mnemotechnickou pomůckou, nýbrž estetickým 

objektem o sobě.  

 

V  virtualita (většinou naivně chápána jako tzv. objektivní realita) 
R  realita obrazového pole (stranově a výškově obrácená) 

↕  objektiv (centrum projekce, čočka) 

  vnímatel (fotograf, divák) 

 

Obr. 2: Situace opsognomie jako reflexe reálných optických obrazů 
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Upřesnění: 

Pro opsognomii je aspekt obrazového pole objektivu skutečný a nikoliv 

virtuálně projekční, jak je obecně chápán. Tvůrce opsognomie nahlíží optický 

obraz v kvalitách obrazu vlastních (imanentních), nikoliv v kvalitách optickému 

obrazu přisouzených zvnějšku. Tvůrce zachází s optickým obrazem jako s reálně 

vnímatelnou (skutečnou) formou a nikoliv jako s věcí (objektem, námětem). 

Z takové určení vyplývá, že tvůrce opsognomie se orientuje: 

(1)  NEVĚCNOSTÍ  

Nevěcnost znamená autonomii ve vztahu k objektivním či lépe řečeno 

objektálním (sic) významům virtuality či scény, jak je někdy nazývána. Tvůrce 

respektuje iluzívní průhlednost optického obrazu a tu užívá jako jeden z typicky 

výrazových, nikoli však určujících prostředků či dokonce cílů. Zažitá klišé, 

fetiše a žánry virtuality nerespektuje, ale využívá je plně k vlastním tvůrčím 

cílům. 

(2) VIZUÁLNÍ SPONTÁNNOSTÍ  

Vizuální spontánnost vyjadřuje úctu a svrchovaný respekt před spontánním 

vizuálním zážitkem. Tvůrce vychází ze své fyzické přítomnosti okamžikům 

reflexe obrazového pole objektivu a svého popudu k fixaci určitého aspektu 

obrazového pole. Tvůrce může sledovat jakýkoliv cíl při reflexi obrazového 

pole, ale fixace aspektu je určována bezprostřední časovou aktualitou a 

svědeckou autentičností. Tvůrce resignuje na potřebu vědomě ovládat reflexi 

obrazového pole. Smiřuje se se situací, že nelze beze zbytku reflektovat aspekt 

obrazového pole, a že význam zachyceného aspektu lze vyhodnotit až po 

odeznění jeho fyzického trvání (paralelity) objektální virtuality a obrazové 

reality. 

(3) OBRAZOVOU NEVYHNUTELNOSTÍ 

Obrazová nevyhnutelnost následuje a úzce se váže na vizuální spontánnost. 

Tvůrce se orientuje především pocitem, nikoliv racionální úvahou. Absence 

tohoto pocitu znamená nedostatečný opsognomický význam a fixace optického 

aspektu je esteticky nesmyslná. Obrazová nevyhnutelnost je jistotou jednoty a 

harmonie. Pro vznik věcné fotografie stačí zprostředkovaná jistota existence 

věcí. Pro vznik opsognomie je nezbytná bezprostřední jistota pramenící 

z obrazové nevyhnutelnosti. 
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Paradigmatický rozklad neboli zvrat (prelom, breakthrough) 

Jak bylo uvedeno výše, je pro opsognomii aspekt obrazového pole objektivu 

skutečný a nikoliv virtuálně projekční. Aby tvůrce opsognomie mohl určit 

imanentní aspekty optického obrazu, aby mohl s optickým obrazem zacházet 

jako se skutečnou formou, musí optický obraz přiměřeným způsobem vnímat – 

nahlížet. Ideálně by to mohl, jak ukazuje barokní ilustrace tzv. camery obscury, 

viz obr. 3.  

 

 

Obr. 3: Camera obscura v kreativní praxi. Manipulátor optického obrazu se musí vypořádat s problémem 

výškového a stranového obrácení obrazu, jakož i větráním komory. Silné sluneční světlo nutné pro práci rychle 

zvyšuje teplo v komoře. 

Tvůrce v příkladu této ilustrace přímo nahlíží a manipuluje optický obraz. Tento 

ideál však nelze z mnoha důvodů, především optických, ale i zřejmě 

praktických, uskutečnit. 

Camera obscura o sobě je dírkovou komorou. Není zde nutné řešit problém 

„ostření“. Jediný problém je zde stranové a především výškové obrácení obrazu 

vzhledem k manipulátorovi. Je-li však komora vybavena spojnou čočkou, což je 

vzhledem k podstatnému nárůstu jasu obrazu a jeho zřetelnosti velmi vítané, je 

problém výškově-stranové převrácenosti navíc komplikován faktem, že obraz je 

nejzřetelnější (nejostřejší) v jedné určité poloze průmětny – optický obraz je 

nutné zaostřovat. Vybavení komory čočkou, která by vytvářela obraz ve 

velikosti srovnatelné s velikostí modelu, tedy ve velikosti blížící se poměru 1:1, 

je velmi nesnadné až prakticky nemožné. Taková velikost by byla případná 

obrazu bez čočky (jako v případě obr. 3), ale není běžná optickému obrazu 
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tvořeného spojnou čočkou. Obraz čočkové optiky většinou vystupuje jen jako 

obraz malý či spíše miniaturní, nicméně takový, že vzhledem k vnímání 

lidského oka je jej možné zvětšit mnohonásobně, zvláště pokud je obraz tvořen 

objektivem bez optických vad nebo pokud se pracuje v paraxiálním (těsně 

kolem optické osy) prostoru objektivu, tedy je-li objektiv velmi zacloněn (cl. 22, 

32, 64).  

K ovládání aspektů obrazového pole by se jeho manipulátor měl pohybovat 

v obrazovém poli samém. To je u kamery s objektivem zřejmě prakticky 

nemožné. Je to nemožné, pokud trváme na manipulaci a mano, ale využijeme-li 

k fixaci obrazu principu fotografického záznamu, pak se věc redukuje na 

problém, jak dalece je možné přímé nahlížení – vidění optického obrazu, který 

bude fotograficky zaznamenán. Přichází věk nové vizuality, věk homines 

cameralis obscurus, tedy lidí, kteří nahlížejí svět umělým okem camery obscury. 

 

               

Obr. 4: Homines cameralis obscurus v historii a dnešní době. 

Klasická chemická fotografie (tzv. analogová) stavící na latentním, a tedy 

utajeném, neviditelném obraze přímé vidění optického obrazu zcela vylučuje a 

je nutné si vypomáhat různými analogiemi, tzv. hledáčky. Historicky 

nejdokonalejší je hledáček singulárně reflexní, který umožňuje odhadnout 

(předvídat) dost přesně, jak bude vypadat obraz vyvolaný z jeho latentního 

zachycení. Je to hledáček, s nímž pracují fotografické přístroje SLR (Single 

Lens Reflex). Podoba SLR obrazu je v těsné analogii k reálnému obrazu 

optickému a umožňuje dost důkladnou opsognomickou tvorbu a do příchodu 

elektronické (tzv. digitální) fotografie nebylo nic lepšího, než SLR hledáček. 

Doposud (2016) většina technicky nejpokročilejších digitálních fotografických 

přístrojů je jím vybavena. Elektronickému záznamu od jeho počátku je vlastní 
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(intrinsické), že umožňuje přímý živý náhled na monitoru LCD, čímž i 

disponuje většina přístrojů SLR, ale co je pro kompaktní digitální přístroje 

samozřejmostí.  A je to právě tento živý náhled, který znamená průlom – 

proměnu paradigma!  Jsme přece v situaci onoho barokního malíře, kreslíře či 

jak bychom jej nazvali. S živým náhledem se můžeme, což on má za 

samozřejmé, dívat přímo na optický obraz a dát bezprostřední popud k jeho 

zachycení a téměř okamžitě pozorovat výsledek své manipulace – je zde 

okamžitá zpětná vazba mezi optickým obrazem a jeho manipulací/fixací. A totéž 

umožňuje digitální fotografie, které je živý náhled vlastní, kdy bezprostředně 

vidíme optický obraz i výsledek jeho fixace.  

Problémem živého náhledu doposud bylo, že obraz monitoru byl relativně malý, 

s malým rozlišením a jasově neuspokojivý vlivem interference s jasem okolí – 

pokud na monitor dopadalo sluneční světlo, byl téměř neviditelný. Samozřejmě 

je možné obraz monitoru zvětšit lupou a problém jasové interference odstranit 

jeho izolací (viz obr. 4), ale pokud není rozlišení monitoru dostatečné, není 

výsledný dojem uspokojivý.  Kromě toho, je to dost těžkopádné řešení, protože 

lupový nástavec může být i větší než fotografický přístroj samotný.  

 

                

Obr. 4: Přístroj (Sigma DP2 Merrill) s lupovými nástavci. Vlevo volitelný typ, vpravo značkový. Volitelné typy 

lupových nástavců lze přizpůsobit většině fotografických přístrojů s elektronickým senzorem a tudíž i 

s monitorem LCD. 

Věc se zásadně mění ve chvíli, kdy se objevuje tzv. elektronický hledáček
2
, a to 

v technologické podobě MicroOLED (Organic Light-Emitting microDisplay)
3
. 

Vskutku a doslovně jen tak zvaný, protože se nejedná o hledáček, jak jsme jej 

                                                           
2
 Senzor zpracovává obraz objektivu a promítá jej na malou plošku nahlíženou okulárem. 

3 Francouzská firma MicroOLED uvedla v roce 2012 OLED s rozlišením 5,2 miliónů bodů, což znamená 

možnost barevného zobrazení o rozlišení 1280x1024 pixel ve struktuře 4 bodů na jeden pixel. V současné době 

(2016) přístroj Sigma sd Quattro má přibližně 2,4 miliónu pixel, Sony α 6000 pak 1,44 milionů pixel. 
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svrchu charakterizovali a jak byl v analogických (chemických) fixacích 

optického obrazu nezbytností. Nejedná se o analogickou výpomoc, ale o přímé 

vidění optického obrazu. Jsme okem uvnitř temné místnosti, i když tělem jsme 

mimo. Podařilo se to, co v klasické tzv. analogové fotografii bylo a je nemožné.  

Optický obraz rozeznáváme v temném interiéru. Ve světle  exteriéru, z něhož 

nám připadá, že světlo přichází (sic), je však optický obraz neviditelný. 

V temnotě místnosti jsme obraz zřetelně rozeznávali, na světle nevidíme nic. 

Vidíme věci (předlohu, scénu) na něj upomínající, ale obraz – tedy to, co jsme 

mohli zrakem vnímat (vidět) a jako viditelnou formu ovládat, ten je pryč. Ale 

celá věc je jiná s elektronickým „hledáčkem“. Zde jsme současně v interiéru 

temné místnosti, v níž pozorujeme optický obraz a současně jsme i ve světle 

exteriéru, z něhož jakoby pozorovaný obraz přicházel. Ideální situace pro 

opsognomickou tvorbu, a to navíc i proto, že elektronický „hledáček“ nejen činí 

optický obraz viditelným, ale také bezprostředně zviditelňuje jeho záznam. Je 

zde okamžitá zpětná vazba. Okamžitě vidíme obraz, který jsme zachytili. Jsme 

nejen ikonograficky, ale také autenticky (momentálně) na výši situace. Můžeme 

nejen zobrazovat, ale především můžeme tvořit – tvořit obrazy z obrazů 

optických – tvořit opsognomie. 

 

Shrnutí: 

Ve fotografii předchází virtualita optický obraz. To, co je tvořené optikou, se 

chápe jako existující nezávisle na ní. Takové chápání fotografie omezuje, až 

znemožňuje volnou tvorbu. Opsognomie se zabývá optickým obrazem a zachází 

s ním jako se smysly vnímatelnou formou, nenechává se virtualitou řídit ani 

omezovat. Na rozdíl od fotografie nevychází z virtuality, ale tuto užívá jako 

specifického výtvarného prvku iluze tzv. objektivní reality. 

Do nedávné doby fixace optického obrazu byla založena na latentním 

(utajeném) obraze, který byl zviditelňován chemickým procesem. Manipulace 

optického obrazu při takto realizované fixaci vylučuje přímý styk manipulátora s 

optickým obrazem, což se v praxi neobejde bez pomůcky nazývané hledáčkem. 

Pomocí hledáčku manipulátor zachází jen s analogií optického obrazu a 

současně anticipuje jeho podobu po zviditelnění chemickým procesem. 
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Momentní (real time, instantní) manipulace optického obrazu je takto vylou- 

čena.
4
 

Zásadní změnu situace přinesla fixace optického obrazu elektronickým 

způsobem, kterému je vlastní (intrinsické) jeho přímé sledování před fixací a 

okamžitý náhled po ní. To se děje na monitoru a jeho velikost a rozlišení určuje 

kvalitu a způsob manipulace. Přelomové zlepšení znamená zavedení mikro 

monitoru s velkým rozlišením. Monitor je nahlížen okulárem a jeho podoba je 

přímo srovnatelná s podobou konečné prezentace obrazu. Takové uspořádání 

umožňuje momentní nahlížení a manipulaci optického obrazu bez ohledu na 

virtualitu. Zhotovitel fotografie a tvůrce opsognomie může zacházet s optickým 

obrazem jako s momentální formou. Je možná estetická interpretace optického 

obrazu. 

 

 

                                                           
4
 Jedinou výjimkou toto pravidlo potvrzující je Polaroid Edwina Landa. 


