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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá automatizací produktových studií zaměřených na módní fotografii 
a video. Popisuje moderní způsoby propojení fotografie a produktového videa, které se stává 
standardem mezi velkými e-commerce prodejci. Taktéž zde najdete výčet nejpoužívanějšího vybavení 
pro motorizovaný pohyb a tvorbu 3D vizualizací pro prezentaci produktů online. Nejedná se však 
o komplexní popis veškerého fotografického a video vybavení a technik zpracování produktů, ale 
především toho vybavení, které jsem měl možnost osobně vyzkoušet, či dlouhodobě sleduji jeho vývoj. 

Praktická část práce popisuje rozšíření produktového studia BIBLOO o tvorbu 
produktových videí obuvi; výhody a nevýhody natáčení videa v kontrastu s fotografováním 
a výběr vybavení pro potřeby studia s cílem zpracovat 300 artiklů měsíčně. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis contains information on product studio automation focused on fashion 
photography and video. It also describes modern ways to connect photos and product videos that alter 
standard practice among large retail e-shops. Also, you will find a list of most commonly used 
equipment for motorized movement and 3D visualization for the presentation of products online. This 
is not a comprehensive description of the entire photographic and video equipment and techniques, 
but mainly the equipment I had the opportunity to personally test or monitor its development for 
a long time. 

The practical part of the work describes the extension of the BIBLOO product studio to the 
creation of product videos of footwear; advantages and disadvantages of capturing videos in 
contrast to photography and the selection of equipment for the needs of studio in order to process 
300 articles per month. 
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ÚVOD 
 

Ve své nejlepší formě, může umění vést k významným inovacím ve vědě a technologii. První 
fotografové byli vědci, inženýři, chemici a vynálezci. Velká část z jejich procesu pořizování 
fotografií se točila kolem technologického postupu, jak korektně naexponovat snímek. Předmět 
před fotoaparátem, byl v mnoha ohledech méně důležitý než proces záznamu technicky správné 
fotografie. Tito časní fotografičtí technologové měli hlavní roli při posouvání umění fotografie a 
vědy vpřed. Umělci, kteří jsou také technology, mohou vytvořit neuvěřitelně kreativní práce. Když 
je jejich vize větší než současně dostupné technologie, přebírají do svých rukou úkol, jak vytvořit 
technologie potřebné k dosažení jejich kreativní a profesní vize. Je to právě ta vášeň pro vědecký 
a tvůrčí pokrok, která posouvá hranice a inovuje. 

Kdysi složitý proces exponování fotografie byl nyní převzat samotnou kamerou. Špičkové 
fotoaparáty jsou v našich mobilních telefonech, létají kolem nás v bezpilotních dronech1 
a streamují2 živý přenos, zatímco jsou přichycené k člověku, který právě seskakuje s padákem 
z horkovzdušného balónu z vesmíru. Myšlenka, že kamery nyní mohou zaznamenávat jak vysoce 
kvalitní statické fotografie, tak i video, je běžná. Je to právě tato poněkud jednoduchá změna 
v tom, že nám stačí jedno zařízení k natáčení videa i zachycení fotografie, která spustila řetězovou 
reakci ovlivňující svět tvorby vizuálního obsahu, kterou nelze zastavit. Propast mezi fotografem 
a kameramanem se rychle eliminuje. Příští generaci tvůrců komerční fotografie a videa čeká zcela 
nový typ práce. 

Pokud jde o osoby s povoláním tvorby fotorealistického obrazu, stále platí zaužívaný systém, 
že člověk je buď fotograf, nebo je jenom kameraman. Jak budou uživatelé těchto high-end3 
zařízení, která umí záznam obou médií, nazýváni? Vizuální umělci? Tvůrci záznamu? Foto-
kameramani? Společnosti, značky a agentury musí přehodnotit, jak vytvářejí obsah a najímají 
jejich tvůrce. Video a fotografické kanály byly tradičně oddělené. Běželi paralelně a tvořili je 
rozdílní umělci. Je čas přehodnotit celý proces od základu. 

Je důležitější, než kdykoli předtím soustředit se na to co dáme před objektiv kamery a na 
samotné poselství příběhu, který se snažíme vyprávět případně předat zákazníkovi. Vizuální 
inženýrství je sňatkem mezi moderními technologiemi a novou integrovanou formou tvorby 
vizuálního obsahu. Vizuální inženýrství si klade za cíl automatizaci mnoha z neuvěřitelně 
komplexních procesů vytváření obrazového obsahu. 

 

1 Dron je malý bezpilotní letoun. [47] Ve filmovém prostředí se dronem myslí malý letoun řízený na dálku a nesoucí 
kvalitní kameru, která vysílá živý přenos obrazu do ovladače pilota. 
2 Streamování (z angl. stream – proud) je technologie, která přenáší nepřetržitě audiovizuální materiál mezi zdrojem 
a konečným uživatelem. [48] 
3 High-end je anglický výraz pro vysoce kvalitní, luxusní, prémiové apod. 
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Robotická automatizace, umělá inteligence4, „deep learning5“ a chytrá zařízení6 se stávají 
nedílnou součástí našeho každodenního života. Je na čase integrovat co nejvíce z těchto nových 
technologií do procesu vytváření komerčních fotografií a videa. Mnoho úkonů, které patří k tvorbě 
velkého množství produktových fotografií, zátiší a table-top7 záběrů, není příliš složitých, pouze 
potřebují zachytit v přesný okamžik, a proto je nutné záběr několikrát opakovat. V záběrech 
objekty létají, padají, explodují, stříká na ně kapalina, točí se, valí se a podobně.  

 

Obrázek 1 - Timberland Field Boot Waterproof – Steve Giralt [1] 

Při fotografování obsahu pro e-commerce8 odvětví, je potřeba zákazníkovi předat co 
nejvěrnější představu o vzhledu a funkčnosti produktu, proto se fotografují ze všech možných úhlů 
včetně detailů a stále častěji přibývá video. Tím, že zautomatizujeme co největší množství těchto 
úkonů, umožníme vytvoření úžasně kreativních snímků a také mnohem efektivnějšího procesu. 

Jako aktivně tvořící fotograf a kameraman s mnohaletými zkušenostmi z módní e-commerce 
sféry, bych v této práci chtěl přiblížit možnosti aktuálních technologií. Rychlost komerce nás tlačí 
neustále inovovat a zrychlovat tvůrčí procesy, což je hlavní náplní mé práce. Pozorovat, zkoušet 
a snažit se vylepšit a zrychlit nastavené workflow ve firmě. Tato problematika je mi tedy velmi 
blízká, stejně jako můj zájem o nové technologie a vědu. 

 

4 Umělá inteligence označuje systémy nebo stroje, které napodobují lidskou inteligenci k plnění úkolů a mohou se 
iterativně vylepšovat na základě shromážděných informací. [49] 
5 Deep learning spadá do podoblasti umělé inteligence zvané strojové učení. Cílem je vykonávat klasifikační úlohy, kde 
je datům přiřazena klasifikační kategorie (např. druh zvířete na obrázku). [50] 
6 Chytrým zařízením může být předmět denní potřeby, který byl obohacen o připojení k internetu, aby ho bylo možné 
ovládat na dálku a lépe se integroval do celé sítě dalších zařízení, která mezi sebou mohou komunikovat. [51] 
7 „table-top“ fotografie, je zátiší, kdy je fotografovaný předmět postavený na stolní desce 
8 E-commerce je souhrnný pojem používaný k označení veškerých obchodních akcí realizovaných za pomoci internetu 
a dalších elektronických prostředků [53] 
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V teoretické části mé práce se nacházejí informace, které jsem vybral na základě vlastních 
zkušeností s tvorbou produktového obsahu pro mezinárodní internetové obchody. Kromě úvodu 
do oblasti vizuálního inženýrství s pozdějším zaměřením na módní fotografii a video zde čtenář 
najde informace o dostupném vybavení pro tvorbu produktového obsahu, výhody integrace videa 
do detailu produktu a na konec příklady DIY9 řešení využívaných v nejvyšších kruzích komerční 
sféry. 

Poslední půlrok jsem měl možnost pracovat na jednodušším systému pro tvorbu 360° videí 
obuvi, které doplňují galerii v detailu produktu na webových stránkách BIBLOO. O procesu 
přípravy a schválení vizuální podoby videí, výběru potřebné techniky i o samotném sestavení 
setupu a kalibraci barevnosti se rozepisuji v praktické části práce.	

Obsahem práce není komplexní popis veškerého fotografického vybavení vyskytujícího se 
v produktových ateliérech, ale především toho vybavení, se kterým mám buďto sám osobní 
zkušenost, nebo dlouhodobě sleduji jeho vývoj a uvažuji o jeho integraci do našeho produktového 

studia. Stejně tak se nesnaží obsáhnout všechny možné scénáře, které mohou v rámci 
problematiky tvorby vizuálního obsahu do e-shop nastat. Práce obsahuje takové teoretické 
poznatky, které umožní jejímu čtenáři aplikovat nabyté vědomosti v praxi a připravit ho jako 
potenciálního zájemce o pozici produktového fotografa. 

 

9 DIY (z angl. Do It Yourself) tzv. „udělej si sám“ je aktivita, kdy si člověk raději předmět vyrábí, místo toho, aby jej 
koupil hotový [52] 
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1 CO POVAŽUJEME ZA VIZUÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ? 
Pojem vizuální inženýrství je pro české prostředí dosud méně známý a ani v zahraničí není plně 
vymezeným termínem. V této práci jej využívám k ohraničení oblasti tvorby produktových 
fotografií a videa, kde je čas nejdražší komoditou a jakákoli časová úleva, vychytávka, nebo 
automatizace procesu nám pomůže k dosažení kvalitnější a konzistentnějších výsledků. Především 
pak dovolí fotografovi či kameramanovi soustředit se na tvorbu samotnou a omezit množství 
rutinních úkonů. 

1.1 Oblasti využ it í  

Fotografické a video studio je v podstatě malá továrna. Jsou jasně definovaná pracoviště, každé se 
svou speciální funkcí. Jednotlivé fáze procesu tvorby fotografií a videa mají logickou návaznost 
a časem jde jednoduše odpozorovat a změřit, která fáze, jak dlouho trvá. Jak jsem již zmiňoval 
v úvodu této kapitoly, čas je v oblasti torby audiovizuálního obsahu nejcennější komodita, a tak 
se všichni snažíme docílit co nejhladšího průběhu a co nejvyšší efektivity. 

Na této skutečnosti je založeno mnoho velkých výrobců fotografického vybavení, které 
produkují nejrůznější doplňky pro fotografy a kameramany. Bohužel je toto příslušenství, kvůli 
své cílové skupině a úzkému zaměření často velmi drahé. A ne vždy jde všechno koupit, nebo 
vyhovuje přesně daným potřebám. Mnoho řešení tedy vzniká úpravou koupeného příslušenství, 
nebo dokonce kompletní výrobou vlastního řešení, které je dělané na míru požadovanému úkonu. 

Jednou z oblastní využití je fotografování produktů pro online prodej, kde je kladen velký 
důraz na efektivitu a snižování nákladů při zachování kvality, potřebné k úspěšnému prodeji 
produktů přes internet. Tato oblast zažívá obrovský růst v posledních letech. Těžko se hledá, kdo 
si danou „vychytávkou“ přidal na svůj e-shop jako první. Ať už to byl kdokoli, tak první 
implementace jsou vždy formou „pokus a omyl“ a rozhodnutí se tvoří více pocitově. Ocení 
zákazník tuto novinku? Zvedne nám prodej? Bude na zákazníka působit profesionálně a pomůže 
mu s rozhodováním při výběru produktů? Podobné podklady může zpracovat externí 
marketingová agentura, která vytvoří podklady založené na průzkumu konkurence, místního trhu 
a cílové skupiny zákazníků.  Nejlepším způsobem je vytvořit testovací vzorek, který se zpřístupní 
omezené skupině zákazníků formou A/B testování10 a interní oddělené performance marketingu 
pak sleduje vliv na prodejnost a návštěvnost webu. Jsou schopni sledovat na kterou fotografii 

 

10 „A/B testování spočívá v porovnání dvou různých variant – nejčastěji se jedná o layout webových stránek (vzhled). 

Obě verze jsou rovnoměrně zobrazovány návštěvníkům. První skupině návštěvníků webu je zobrazována první 
varianta, další skupině druhá varianta. Běžný uživatel přitom nepozná, že se na nějakém průzkumu vůbec podílí.“ [56] 
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v galerii zákazník klikl, jak dlouho si jí prohlížel a například zda přidání dodatečné fotografie nebo 
videa do galerie zvýšilo prodejnost artiklu. 

Pokud produktové studio denně zpracuje například 50 artiklů od jedné kategorie produktů 
a u každého artiklu jsou zvyklí fotografovat 5 pohledů, přidání jednoho pohledu navíc může 
ohromně ovlivnit čas potřebný na zpracování stejného množství kusů. Není to totiž pouze 
fotograf, kterého dodatečný pohled zbrzdí, ale i jeho asistent, který musí produkt připravit 
a samozřejmě oddělení retuše, které naráz čeká o 50 fotografií denně navíc. Každý pohled u každé 
kategorie produktů je tedy důkladně zvažován a posléze i testován. Impulsy pro přidání určitých 
pohledů ke kategorii či přidání videa mohou přicházet i od oddělení zákaznické podpory, které je 
v přímém kontaktu se zákazníkem a mohou vysledovat, že se jim některý dotaz u skupiny 
produktů často opakuje a mohla by ho zodpovědět právě přidaná fotografie do produktového 
detailu. 

Jako mnohaletý zaměstnanec jednoho z velkých prodejců módy online, budu velkou část 
této práce věnovat právě zefektivnění a automatizaci zpracování produktového obsahu pro online 
trh. Kde to bude možné, podělím se o vlastní zkušenosti a postřehy z e-commerce prostředí, aby 
si čtenář a potenciální zájemce o práci produktového fotografa udělal obraz o tom, co ho čeká. 

Vizuální inženýrství dále nalezneme v oblastech jako je reklama a video, které narůstá na 
popularitě, jak v klasickém TV sektoru, tak hlavně na sociálních sítích. Zde je skupina DIY řešení 
mnohem rozšířenější, jelikož video je oproti fotografii mnohem mladším oborem a ačkoli 
fotografické přístroje jsou dostupné běžným lidem již desetiletí, video se dostává mezi 
poloprofesionály a nadšence až v posledních letech. Technika se stává dostupnější, levnější 
a funkce, které byly dříve vyhrazené pouze pro ty nejlepší a nejdražší produkce se začínají 
objevovat v relativně levných kamerách. Pořizovací náklady však jsou pro většinu z nás příliš 
vysoké, a tak lidé přichází s nejrůznějšími řešeními, jak dosáhnout požadovaných efektů levněji 
v domácích podmínkách. V začínajících kameramanech se probouzí duše „kutila“, kdy přichází 
s vlastními levnějšími variantami již existujícího profesionálního vybavení a v ojedinělých 
případech to vede i k objevům úplně nových technik a způsobů natáčení. Je fascinující sledovat 
kolik nových nástrojů vzniká a jakými způsoby můžeme svoji tvorbu odlišit od konkurence. 

1.2 Vš ichni chtě j í  video 

Za středobod celého rozmachu videa považuji platformu YouTube, a především její 
technologicky zaměřený obsah. Najdeme zde milióny videí zaměřených na rady a tipy, jak natáčet 
kvalitnější obsah. Prezentují nám nové kamery, nová světla, nové doplňky a k nim i návody, jak 
zařízení ovládat.  
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Obrázek 2 - Youtuber MKBHD s kamerou RED DSMC2 Monstro 8K [2] 

Na pozadí toho všeho nacházím ale jednu spojující myšlenku. Youtubeři nám radí, jak lépe 
natáčet a s tím tedy se i oni samotní snaží prezentovat svůj obsah v co nejlepší kvalitě. Z člověka, 
co před 10 lety seděl doma v pokoji a na webovou kameru natáčel jednoduchý návod je najednou 
majitel profesionální filmové kamery, zvukového rekordéru a ARRI11 LED světel v hodnotě 
několika milionů korun. A celý svět se mu chce přiblížit. Stoupá poptávka po profesionální 
technice, s níž vznikají nové firmy cílící právě na poloprofesionální a amatérskou komunitu. 
Klesají ceny a high-end zařízení jsou dostupnější víc než kdy dřív. Vývoj jde rychle kupředu 
a každý rok dostáváme nové funkce a možnosti. Technika se zmenšuje a můžeme natáčet z úhlů 
a na místech, kde to dříve nebylo možné… Dostali jsme se do doby, kdy jsme i se základním 
vybavením schopni produkovat reklamy a profesionálně vypadající videa. S přibývající cenou 
nezískáváme nutně kvalitnější obraz, ale spíše spolehlivost, vyšší kompatibilitu, a především 
efektivnější workflow. 

Pokud vezmeme posledních 5 až 10 let vývoje, tak se může zdát, že je digitální fotografie 
oproti videu již „dospěla“. Vývoj fotografické techniky zpomaluje a největší novinky jsou obvykle 
v rychlosti a přesnosti ostření a redukci šumu při fotografování ve zlých světelných podmínkách. 
Zbylá vylepšení jsou marginální a výrobci se soustředí hlavně na natáčení videa. Každý rok 
přichází na trh nové kamery, nová výkonnější LED světla a nejrůznější příslušenství, které nám 
pomáhá docílit požadovaných záběrů efektivněji. Osobně mě velice baví sledovat kontinuální tok 
nových informací a nové techniky. Udržuje to člověka ve střehu a nabádá vystupovat z komfortní 
zóny a neustále testovat nové metody a přístupy k práci. Vývoj je velmi rychlý a změny ve kvalitě 
záznamu videa jsou skokové.  

 

11 ARRI je etablovaný výrobce profesionální filmové techniky používané u velkých produkcí 
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Obrázek 3 - Daniel Schiffer učí na YouTube natáčet profesionální reklamy s použitím pouze základního vybavení [3] 

Od roku 2008, kdy Canon představil svůj profesionální zrcadlový fotoaparát Canon EOS 
5D Mark II, který jako první plnoformátový fotoaparát umožnil natáčet ozvučené videosekvence, 
vidíme tuto funkcionalitu prakticky v každém dalším vydaném digitálním fotoaparátu. Považuji 
to za zlomový okamžik v historii, kdy se začala bortit hranice mezi fotografem a kameramanem. 
Proces, který přinesl kvalitní video do rukou poloprofesionálů a amatérů a přenesl pozornost na 
pohyblivý obsah. Lidem přestávají stačit fotografie ze svatby nebo z dovolené. Vyhledávají 
talentované fotografy, kteří stejně jako já sledují technologické trendy a zkouší se svým 
fotoaparátem natáčet. Ti jsou pak schopni zastat práci dvou profesí. 

Ačkoli tento přístup mnoho z nás nemusí považovat za správný a já sám zastávám názor, že 
nejlepší je se věnovat jedné disciplíně naplno a v té se zdokonalovat, zajisté můžeme vysledovat, 
že tady tyto tendence jsou a zůstanou. Tím se dostávám k jádru mé práce, kdy představuji 
způsoby, jak propojit produktovou fotografii s videem. Pokud se chce online prodejce odlišit 
a předběhnout konkurenci, musí zákazníkům nabídnout více zajímavého vizuálního obsahu.  
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2 E-COMMERCE PRODUKTOVÝ OBSAH 
Online prodej se stal nedílnou součástí našich životů. Češi nakupují na internetu každým 

rokem stále více. Podle Asociace pro elektronickou komerci APEK je nárůst online nákupů v roce 
2020 o čtvrtinu vyšší než v roce předešlém. Na maloobchodu se podílí už ze 16 %. Obraty 
elektronických obchodů v České republice se blíží 200 miliardám korun. [4] 

 

Obrázek 4 - Vývoj obratu e-commerce 2001–2020 [5] 

Co takový nárůst zájmu o online nakupování znamená pro fotografy a kameramany? 
V první řadě je to zvýšení počtu fotografovaných produktů a v řadě druhé potřeba se odlišit od 
konkurence a nabídnout zákazníkům co nejplynulejší zážitek z nakupování a co nejvěrnější 
zobrazení produktů. 

Chci Vám představit nejmodernější způsoby a technologie, které využívají celosvětové e-
commerce značky. Cílem je především zefektivnit práci fotografa, aby se mohl věnovat 
samotnému produktu a nemusel ztrácet drahocenný čas rutinními kroky okolo. V druhé řadě tyto 
stroje umožňují zachytit produkt konzistentně a mohou integrovat video do workflow 
produktových studií, čímž oživí produktový detail na stránkách e-shopu a pomohou s růstem 
tržeb. O významu a přínosech videí v e-commerce sektoru se rozepisuji ve čtvrté kapitole. 

Způsobem, jak zákazníkovi předat co nejvíce informací o produktu je krom detailních 
textových popisků i velké množství kvalitních a detailních fotografií. Pokud se podíváme do 
profesionálního fotografického studia, kde je fotografování produktových snímků na 
každodenním pořádku, můžeme najít několik motorizovaných doplňků, které nám pomohou 
zaznamenat snímky ze stejných úhlů a pokaždé ve stejné kvalitě. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 17 
 

Chceme, aby výpis produktů na webu vypadal uceleně. Produkty by měli být identicky 
nasvícené, vyfotografované ze stejných úhlů a identicky vyretušované. Samozřejmostí je reálné 
podání barev. Některé artikly (například tzv. „NOS12“ produkty) má e-shop v nabídce i několik 
let. Abychom docílili toho, že produkt fotografovaný před několika lety bude stejně nasvícený jako 
produkt nový, musíme se světelným setupem co nejméně pohybovat. Ideální je mít ve studiu 
dedikované pracoviště přímo pro danou kategorii produktů u které se světly vůbec nepohybuji, 
případně měním pouze intenzitu jednotlivých záblesků podle potřeby daného produktu (například 
pokud je produkt vyroben z materiálu, který více odráží nebo naopak pohlcuje světlo).  

Mnoho moderních zábleskových světel lze ovládat přes aplikaci v chytrém 
telefonu / tabletu, nebo přímo z počítače. Tudíž mohu mít pro každou kategorii produktů 
uložené přednastavení, kterým pouze měním hodnoty světel v dané skupině. Stabilita osvětlení u 
produktových fotografií pomáhá i retušérům, kteří pak mohou aplikovat dávkové presety a akce 
pro velké množství fotografií najednou a nemusí ladit každý snímek zvlášť. 

 

Obrázek 5 – Broncolor BronControl aplikace pro ovládání světel přes Wi-Fi [6] 

Aby produktová studia zabezpečila, že se světly někdo omylem nepohne, často je upevňují 
ke stropu, nebo na zeď pomocí teleskopických držáků. Případně existují hotové konstrukce, často 
svařené ze železných profilů, které mají po svém obvodu čepy pro zavěšení světel a integrovanou 
platformu pro pokládání produktů. Platforma může být motorizovaná a produktem otáčet 
v požadovaném směru. 

 

12 NOS je zkratka pro tzv. „Never out of stock“ produkty, tedy produkty, které jsou ikonické, nestárnoucí a dokupují se 
znovu každou sezónu. Ačkoli se jedná o nové doplnění zásob, není nutné produkty znovu fotografovat a zpracovat. 
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Obrázek 6 - PhotoRobot Centerless table [7] 

Zajímavým řešením produktového detailu na webu může být 3D prezentace, kdy předmět 
vyfotografujeme nebo natočíme ze všech stran a zákazník si ho tak může prohlédnout 
z libovolného úhlu. Tato prezentace může být vyřešena buďto formou animace vytvořením 
trojrozměrného modelu produktu nebo sadou produktových fotografií spojených pomocí 
speciálního softwaru do interaktivního prohlížeče. 

„Dle způsobu pořizovaní snímků a tím i rozdílného výsledného efektu se 3D prezentace 
rozděluje na prezentaci s rotací klasickou a rotací reverzní. Během fotografování snímků pro 3D 
prezentaci s klasickou rotací se produkt umístí na otočnou plochu tak, aby se s ním dalo otáčet 
okolo jeho středové osy a v žádné poloze tak neunikl ze záběru fotoaparátu. Fotoaparát je umístěn 
před produktem na stativu a snímá́ fotky produktu v pravidelných úhlech natočení. Nejlépe 
v rozmezí 5-15 úhlových stupňů̊. Toto číslo však není pevně dané a záleží na požadované 
plynulosti otáčení výsledné prezentace.  

Pro tvorbu 3D prezentací s reverzní rotací se používá obrácené tedy reverzní metody. 
Prvkem, kterým se pohybuje, není produkt, nýbrž fotoaparát. Fotografování by mělo probíhat 
v konstantní vzdálenosti opisující kružnici okolo fotografovaného objektu. Výsledkem je 
prezentace, vytvářející pozorovateli pocit, že prohlížený objekt obchází. Tato metoda se používá 
zejména u velkých objektů, jako jsou například dopravní prostředky, budovy či jiné rozměrné 
objekty, jejichž otáčení je náročné a mnohdy i konstrukčně nemožné.“ [8] 

Záznam produktu otáčejícího se kolem své osy nám krom možnosti si prohlédnout produkt 
ze všech stran dává příležitost zachytit i drobné změny v odlescích a na různých texturách 
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použitých materiálů. Pomáhá zákazníkovi s reálnější představou o vzhledu produktu a použitých 
materiálech. 

2.1 2D panoramatická hlava 

Vstupem do světa 3D snímání fotografií je jednoduchý mechanický otočný talíř, jaký se používá 
například pro prezentaci dortů. Do profesionálního prostředí potřebujeme však něco spolehlivějšího. 
Nejjednodušším motorizovaným zařízením jsou panoramatické hlavy, které se otáčí kolem své osy 
v kontinuálním režimu, nebo v přesně stanovených úhlových stupních. Většina panoramatických hlav 
se připojuje přes rozhraní Bluetooth k chytrému telefonu nebo tabletu, kde si uživatel vybírá 
požadovaný režim otáčení, směr otáčení, zrychlení a prodlevu po každém otočení. 

 

Obrázek 7 - Syrp Genie Mini II – Product Turntable Kit [9] 

Funkce, která fotografovi nejvíce ulehčí práci s podobným zařízením, je automatické 
odpalování spouště fotoaparátu, který lze k panoramatickým hlavám připojit přes synchronizační 
kabel. V praxi to funguje tak, že si fotograf nastaví požadovaný počet fotografií za jednu celou 
otočku hlavy (často mezi 24–72 snímky). Zařízení se pomocí zabudovaného krokového motoru 
otočí o požadovaný úhlový stupeň, odešle signál do fotoaparátu, který odpálí záblesková světla 
vyfotografuje snímek a po nastavené prodlevě se hlava opět pootočí. 

Celková doba snímání jednoho produktu se může odvíjet od počtu snímků, které chceme 
vyfotografovat. Zde platí jednoduchá úměra – čím více snímků vytvoříme, tím plynulejší 
a detailnější bude prohlížení 3D prezentace na webu. S přibývajícím množstvím snímků však 
stoupá i doba postprodukce, a hlavně se celé workflow stává náchylné na drobné odchylky 
v kvalitě techniky kterou používáme. Drobné rozdíly v expozici jsou velmi viditelné a pokud jen 
pro jeden ze snímků některé ze světel omylem neodpálí, musíme celý proces zpracování opakovat. 

Osobně jsem způsob 3D prezentace několikrát zkoušel a vždy jsem narazil na problémy 
podobného typu. Záblesková světla neodpalovala spolehlivě a neměla konzistentní výkon. Proces 
zpracování jednoho produktu bylo třeba několikrát opakovat, což v produktovém ateliérů stojí 
drahocenný čas. Řešením tohoto problému je využití kontinuálních filmových světel, musíme však 
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kompenzovat jejich slabší výkon zvýšením citlivosti fotoaparátu, což může v jistých případech 
ubrat na výstupní kvalitě fotografií. Při použití stálého osvětlení je taktéž nutné dobře zatemnit 
celý ateliér, abychom zabránili vstupu slunečního světla, které by nám s měnící se denní dobou 
ovlivňovalo expozici, a hlavně teplotu chromatičnosti.  

Krom otočných platforem se vyrábí i závěsné systémy, jež se hodí pro fotografování 
produktů, které samy od sebe nestojí a jsou potřeba vyvěsit na vlasce. Na rozdíl od klasické 
produktové fotografie, kdy můžeme produkty různě podložit, podepřít apod., jelikož zabíráme 
produkt pouze z jednoho určitého úhlu, v 360° prezentaci si musíme pomoci jinak. Stropní 
závěsný systém může fungovat ve spojení s otočnou platformou, kdy se oba systémy otáčí zároveň. 

 

Obrázek 8 – Závěsná motorizovaná hlava [10] 

Chceme-li představit produkt z vícero úhlů, pouhá 2D panoramatická hlava nemusí stačit. Dovoluje 
nám otáčet produktem pouze po své ose a fotografujeme pod jedním úhlem – nejčastěji kolmo k ose 
otáčení, případně z lehkého nadhledu. Pro zachycení produktu pod vícero úhly, musíme začít 
pohybovat i s fotoaparátem. Posloužit může i jednodušší mechanická panoramatická stativová hlava, 
nebo můžeme využít některého z motorizovaných řešení, které dovoluje programovat pohyb 
kamery / fotoaparátu ve všech směrech. 

                

Obrázek 9 - Manfrotto MHPANOVR 3D (vlevo) a Syrp Genie II Pan Tilt Linear Kit (vpravo) 
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2.2 Multicam systémy 

Nejčastěji používané v kombinaci s motorizovanými 2D platformami, jsou tzv. „multicam systémy“, 
které nám umožňují fotit na několik fotoaparátů rozmístěných pod různými úhly zároveň. 
S vícekamerovým systémem je možné během několika vteřin simultánně vyfotit třeba i 7 úhlů 
nadhledu a v kombinaci s 360° otočnou platformou můžeme vyfotit až stovky snímků během jedné 
minuty. V okamžiku tak máme k dispozici fotografie pro vytvoření 3D fotografické prezentace 
a zároveň jednotlivé snímky z předem definovaných úhlů pro online propagaci. 

Potřebujeme-li opravdu precizní a stabilní systém, který nám zaručí že jsou produkty 
nafoceny vždy z těch stejných úhlů pohledu, může být multicam systém správnou volbou. Pokud 
vezmu za příklad fotografování obuvi pro e-shop, nejdůležitější jsou 3 pohledy. Boční pohled, 
tříčtvrteční pohled z lehkého nadhledu a pohled shora. Pomocí 3 fotoaparátů bychom mohli 
zachytit tyto 3 snímky naráz aniž bychom museli s botou pohybovat. To šetří mnoho času. 
Samozřejmě podobné řešení se vyplatí až při velkých objemech zboží, kdy se počáteční investice 
do pořízení veškeré techniky vrátní rychle. 

 

Obrázek 10 – PhotoRobot Multicam [11] 

Software 

Všechna předchozí řešení šla vytvořit a sestavit z běžně dostupných zařízení. Co odlišuje 
multicam systémy od ostatních, je potřebný software k ovládání všech fotoaparátů naráz. 
Konstrukci na uchycení fotoaparátů si může každý vytvořit podle vlastních specifických 
požadavků, ale program, přes který lze připojit více fotoaparát k jednomu počítači naráz, 
odpalovat všechny fotoaparáty a zároveň stahovat fotografie do jedné složky na úložiště, běžně 
dostupný není. A na něm celý multicam systém stojí a za něj také produktová studia platí velké 
částky.   
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Správa souborů (fotografií) je v produktové ateliéru skutečně problematická. Ke každému 
produktu vytváříme několik fotografií a všechny je třeba spárovat správně právě k danému 
produktu. Nejčastěji se využívá tzv. artiklové číslo produktu, což je výrobcem stanovený kód, jež 
se vyskytuje na obalu nebo přímo na produktu a je unikátní pro daný model a konkrétní barevnou 
variantu produktu. Přes něj e-shopy párují digitální data k fyzickým kusům.  

Jelikož produktové studio zpracuje za jeden den desítky produktů, je více než důležité 
nepoplést pojmenování fotografií, případně složek, ve kterých fotografie sdílí následujícím 
oddělením (retušéři, content13, administrátoři webu apod.). Pokud bychom k multicam systému 
neměli příslušný program, který by obstaral stahování a pojmenování fotografií, ušetřený čas 
snímáním vícero fotografií zároveň bychom vypotřebovali ručním stahováním fotografií 
z každého fotoaparátu zvlášť a manuálním tříděním fotografií do příslušných složek. 

U nás v ateliéru používám k párování fotografií s produktovou databází naše interní EAN14 
kódy, kterými pojmenováváme složky obsahující všechny fotografie k danému produktu. 
Originální EAN kódy a artiklová čísla od výrobce najdeme na každém produktu. Bohužel každý 
výrobce je umísťuje na jiné části produktu – u obuvi jsou nejčastěji přímo na krabici, u tašek 
a kabelek zase na visačce uvnitř produktu. U oblečení jsou občas na visačce u límečku, nebo na 
všitém lístečku uvnitř trika. Je zdlouhavé tyto originální kódy hledat, a ne vždy jsou doprovázeny 
čárovým kódem, který lze naskenovat čtečkou, která přenese údaj rovnou do počítače a je nutné 
kód opisovat ručně, což může vést k chybám způsobeným lidským faktorem a nepozorností. Pro 
logistiku, sklad i ateliér a content je tedy mnohem jednodušší využívat interní kód, který má vždy 
stejnou podobu, obsahuje skenovatelný čárový kód a je umísťován na podobná místa 
a nejsvrchnější obal produktu. 

 

Obrázek 11 - Čtečka čárových kódů [12] 

 

13 Oddělení starající se o údaje a textaci produktů a tvorbu obsahu na webové stránky e-shopu 
14 EAN (European Article Number) je nejznámější čárový kód užívaný pro zboží prodávané v obchodní síti. Tento 
čárový kód může užívat každý stát zapojený do systému EAN UCC. Čárový kód EAN dokáže kódovat číslice 0 až 9, 
přičemž každá číslice je kódována dvěma čárami a dvěma mezerami. [57] 
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V praxi proces funguje tak, že fotograf vyfotografuje sérii snímků k jednomu produktu 
(samotné snímky nesou v názvu informaci o datu vzniku a číslu ateliéru, ve kterém byl produktu 
zpracován), ty vloží do složky, kterou pomocí čtečky čárových kódů pojmenuje EAN kódem 
a umístí jí na sdílené síťové úložiště do adresáře pro retušéry. Skrz číslo ateliéru v názvu každé 
fotografie retušér ví, jaké přednastavení při vyvolávání RAW fotografií použít, a hlavně jaký 
barevný profil přiřadit. Pro každý ateliér, a tedy pro každou kombinaci konkrétního těla 
fotoaparátu a objektivu vytváříme vlastní barevné profily pomocí kalibračních terčů X-Rite, které 
mají zabezpečit co nejvěrnější podání barev, aby zákazník na fotografii viděl co nejpřesnější 
vyobrazení produktu. 

 

Obrázek 12 - Kalibrační terč X-Rite ColorChecker Classic [13] 

Načtením čárového kódu se v našem interním systému automaticky produktu přiřadila 
informace, že byl vyfotografován, což pomáhá se všeobecným přehledem o stavu všech aktuálně 
rozpracovaných artiklech. Všichni zaměstnanci ateliéru i contentu mají přehled o počtu produktů, 
které je třeba vyfotografovat, kolik jich je k vyretušování a kolik z nich čeká na popisky. 

Po vyretušování je třeba fotografie nahrát do databáze produktového katalogu, kde se 
fotografie spárují právě přes zmiňovaný interní EAN kód v názvu složky a není nutné pojmenovat 
každou fotografii zvlášť. Od každého snímku se posléze generují všechny potřebné velikostní 
mutace a formáty fotografie. 

2.3 Robotická ramena 

Poslední evoluční fází motorizovaného pohybu jsou robotická ramena. Ta nám dovolují pohybovat 
upevněným fotoaparátem nebo kamerou po předem stanovené trajektorii a tento pohyb, pokud je 
potřeba, vždy přesně zopakovat. Na rozdíl od multicam systému si vystačíme pouze s jedním 
fotoaparátem, a přitom nám nabízí stejnou preciznost, a ještě větší rozsah a množství úhlů, ze kterých 
můžeme produkty snímat. Odpadá taktéž zmiňovaný problém se správou dat z více zařízení zároveň. 

Obrovskou výhodou je možnost fotoaparát přes ovládání zdvihu, rotace a vzdálenosti od 
objektu přiblížit těsně k produktu a do série fotografovaných pohledů zakomponovat i detaily, 
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které bychom u předchozích řešení museli vyřezávat ze širšího záběru. Žádné ze zmíněných řešení 
totiž zatím nenabízí možnost zoomování. Tato funkce je zatím vyhrazena all-in-one systémům, 
o kterých píšu v další kapitole. 

 

Obrázek 13 a 12 – Robotické rameno [14] (vlevo) a KIRA Robotic Arm [15] (vpravo) 

2.4 Catwalk 

Se zařízeními jako je Catwalk od české společnosti PhotoRobot lze transformovat produktový ateliér 
do virtuálního on-line módního přehlídkového mola. Využívá se jak k zachycení 230 fotografií velkých 
produktů, tak díky pohyblivému pásu k natáčení videa, kde se model přirozeně pohybuje, ale zároveň 
zůstává na stejném místě. Světlo na něj je konstantní a kamera zůstává na jednom místě, což vede 
k efektu létající kamery. 

Jak nám rok 2020 ukázal, hodně prezentací i přehlídek se přesunuly online. Catwalk považuji 
za skvělé zařízení pro online prezentace módních produktů, kde je kladen největší důraz na pohyb 
oblečení na těle modelky. Zákazník si může představit, jak se látka pohybuje za chůze 
a prohlédnout si produkt z více úhlů než na fotografii. Celá prezentace může být velmi realistická. 
V kombinaci s virtuální a rozšířenou realitou vidím velký potenciál a přicházející nový trend ve 
tvorbě digitálního obsahu. Zejména s pokračujícím vývojem v CGI, 3D designu a snímání 
a mapování těla v pohybu. 

V našem ateliéru momentálně natáčíme video ke každému kusu oblečení, které 
fotografujeme na modelech. Krom zábleskových světel jsme vybavili ateliér i světly filmovými, 
které z části dotvářejí světelný setup pro fotografie, ale primárně je využíváme na video, které se 
natáčí hned po dofotografování všech požadovaných pohledů. Videa máme jednoduchá, kdy se 
model projde před kamerou, uprostřed scény se otočí, aby ukázal produkt ze všech stran, 
a nakonec odchází zcela mimo záběr. Kvůli zjednodušení procesu udržuje model konstantní 
vzdálenost od kamery a pohybuje se v jedné rovině zaostření. Automatické ostřící systémy sice 
přišli velkým zlepšením, ale stále nejsou plně spolehlivé na nasazení v produktovém ateliéru, kde 
se denně zpracuje 60 až 70 produktů. Catwalk je ideální řešení, které může do videa vnést 
mnohem více pohybu a zároveň udržuje jednotný vizuál u všech produktů na webu. 
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Obrázek 14 - PhotoRobot Catwalk [16] 

2.5 Shrnutí 

Na trhu existuje mnoho zařízení, která nám pomohou zrychlit a zdokonalit proces záznamu 
produktových fotografií či videa. Nelze jednoduše doporučit jediné správné, výběr záleží hlavně 
na množství produktů a typu, které je třeba zpracovat. Doufám, že popis těch nejpoužívanějších 
metod pomůže čtenáři v zamyšlení na možnými metodami, jak svůj proces fotografování vylepšit. 

Zajímavou metodou je prezentace produktu formou 3D prezentace, jež je v dnešní době 
mnohem jednodušší, než tomu bylo dřív, ale z minulosti si stále nese jisté neduhy, které zatím 
nešlo odstranit, tudíž se sám osobně stále více přikláním ke kombinaci kvalitních produktových 
fotografií a plynulého videa. 360° záběry nabízí ne zcela příjemný zážitek. Zpracování jednoho 
produktu může být příliš pomalé, kvůli nutnosti fotografování opakovat vícekrát. Z pohledu 
zákazníka mohou mít webové stránky horší výkon kvůli pomalému načítání interaktivního 
prostředí a zákazníci jsou ve výsledku frustrovaní. Místo toho se doporučuji zaměřit na vytváření 
videí, která skutečně ukazují detaily, odlesky a rozdíly v použitých materiálech. A především je 
video jednodušší pro ovládání. 

 V e-commerce prostředí jsme nuceni upřednostňovat kvantitu nad kvalitou fotografií. Pro 
dobrého produktového fotografa je tedy nekončící boj nalézt dobrou rovnováhu mezi kvalitně 
odvedenou prací a počtem produktů, které ho vedení firmy nutí zpracovat. Firmy obvykle upřednostní 
nižší kvalitu fotografií, jelikož náklady na provoz více fotografických stanovišť, která by poměrově 
zpracovala stejný objem zboží s vyšší kvalitou jsou obrovské. Z vlastních zkušeností vím, že i v dobře 
zaběhnutém týmu fotografů, který ví kde ušetřit čas a jak si uspořádat časový harmonogram pro 
nejvyšší efektivitu práce, nelze v průměru zpracovat více jak 50 produktů denně (4-6 fotografií ke 
každému produktu). Je tedy přirozené, že fotografové neustále hledají způsoby a nástroje, kterými si 
buďto ušetří čas, nebo jim za stejný čas dovolí produkovat kvalitnější a zajímavější obsah, který 
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zákazníka zaujme. Bohužel tato řešení jsou kvůli svému malému nákladu a malé cílové skupině velmi 
drahá a vyplatí se pořizovat až do opravdu velkých studií, kterými běžně projde přes 2000 artiklů za 
měsíc. 

Pokud firma zvažuje vybavení nového či vylepšení stávajícího studia, je důležité přemýšlet 
na dlouhodobými provozními náklady. Velké firmy to mají jednodušší, jelikož disponují větším 
kapitálem, a tak pro ně počáteční investice do kvalitní fototechniky nění tak komplikované 
rozhodnutí. I zde jsem se však setkal s lidmi ve vedoucích pozicích, kteří nepovažují takovou 
investici za oprávněnou. Těžko se určuje míra vlivu kvalitních fotografií na podílu tržeb. A většina 
běžných zákazníků si případného rozdílu v kvalitě ani nemusí všimnout. Kvalitní fotografie lze 
nafotit i v základně vybaveném ateliéru, stačí když je fotograf šikovný a zná dobře své řemeslo. 
Vše je o rychlosti práce a konstantním výstupu, což jsou faktory, které lze sledovat až po několika 
měsících či letech. 

Věřím, že neustálý rozvoj a rostoucí popularita on-line nakupování pomůže s vývojem 
dostupnější techniky pro produktová studia, aby si fotografové odpočali o části rutinních činností 
a mohli se soustředit na samotný produkt a kvalitu své práce. 
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3 AUTOMATIZAČNÍ NÁSTROJE PRO PRODUKTOVÁ 
STUDIA 

Aby si mohl zákazník udělat ucelenou představu o vzhledu a funkci produktu, zvedaly se i nároky 
na počty produktových fotografií. Lze to shrnout jedním typickým klišé: „Jedna fotografie vydá za 
tisíce slov“. V případě e-commerce a produktové fotografie je to nevyhnutelná pravda. 
Pro internetový obchod je konverze15 jednou z nejdůležitějších aspektů a prezentace výrobků 
pomocí produktových fotografií je její nedílnou součástí. [17] V poslední době narůstá zájem 
o produkci videa přímo při fotografování produktu. 

3.1 Hotové systémy 

StyleShoots 

Mezi světově nejznámější profesionální studiová řešení pro módní prodejce, patří nizozemská 
firma StyleShoots – technologická společnost vytvářející foto a video automatizující nástroje pro 
e-commerce. Jejich patentované „all-in-one16“ stroje využívají stovky značek po celém svět. Za 
zmínku stojí například společnosti Nike, Forever 21, Zalando, Marks & Spencer apod. 

Firmu odstartovali v roce 2011 vydáním StyleShoots Horizontal. Bylo to první zařízení na 
světe, které zkombinovalo celé produktové studio do jednoho balíčku. Tři roky na to představili 
StyleShoots Verical pro fotografování oblečení na figurínách, který ušetřil práci nespočtu retušérů 
díky automatickému maskování pozadí. V roce 2017 přišli na trh s modelem Live – prvním 
roboticky ovládaným studiem na fotografování na záznam videa s živými modely. A v neposlední 
řade, v roce 2018, změnili odvětví fotografování obuvi vydáním StyleShoots Eclipse – jejich 
robotickým all-in-one strojem pro foto a video tvorbu produktového obsahu.  

 
Obrázek 15 – StyleShoots časová linka [18] 

 

15 Konverze na internetu označuje situaci, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, 
jenž má pro něj zejména obchodní užitek. Konverze je tak jedním z nástrojů internetového marketingu. [23] 
16 All-in-one je anglický výraz pro zařízení obsahující Vše v jednom zařízení 
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Stroje StyleShoots obsahují vestavěná LED světla, výkonný Mac počítač, iPad s uživatelským 
softwarem, fotoaparát a další příslušenství. To vše zabudované do jedné konstrukce, která plochou 
zabírá 2 – 3x méně prostoru než klasicky řešené studio. Každý, kdo se někdy pohyboval v ateliéru 
ví, jak je všechno křehké, jednoduše rozbitelné, jsou tam drahá světla na stativech, která se 
jednoduše převrhnou, když někdo zakopne o napájecí kabel apod. Raději do takového prostoru 
nepouštíte žádné osoby bez předchozího školení o bezpečnosti práce a zacházení s profesionální 
technikou. Takové problémy StyleShoots řeší. V základu strojů jsou pevné kovové konstrukce, do 
kterých je schována veškerá náchylná elektronika a kabeláž, světla jsou zabudována do rámu, 
nebo zavěšena na pevných ramenech.  

 

Obrázek 16 - vzorový příklad typického fotografického studia 

 

3.1.1.1 Spolupráce s Canon 
Nespornou výhodou StyleShoots systémů je jejich plynulá integrace s fotoaparátem. Používají 
nejnovější modely plnoformátových fotoaparátů Canon (Canon EOS 5D Mark IV nebo Canon EOS 
R) a spolupracují přímo s výrobcem a vývoji softwaru který dovoluje propojení fotoaparátu s jejich 
uživatelským rozhraním. Canon Software Development Kit (SDK17) zajišťuje ovládání zoomu, 
nastavení expozice, vyvážení barev i ostření přímo z tabletu na kterém běží program StyleShoots. 
Uživatel tedy nemusí přepínat mezi různými aplikacemi a zároveň software zajistí komplexní výpočty 

 

17 Software development kit (SDK) je sada vývojových nástrojů dodávaná várobcem zařízení, umožňující vytváření 
aplikací pro určité softwarové balíčky, frameworky, počítačové systémy, herní konzole, operační systémy nebo podobné 
platformy. [58] 
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pro pohyb fotoaparátu a dává uživateli pouze zjednodušené intuitivní ovládání, které nezaskočí ani 
začínajícího fotografa. 

PhotoRobot 

PhotoRobot je český výrobce foto příslušenství pro automatické pořizování 360°/3D 
produktových fotografií. V jejich portfoliu najdeme zcela automatické systémy, které sestávají 
z točny, na kterou se postaví fotografovaný produkt, kalibračních laserů pro přesné umístění 
výrobku, nastavitelného pozadí, zábleskových světel a robotického ramena s fotoaparátem, které 
uživatel dálkově ovládá přes dodávaný software. Počáteční investice do systému PhotoRobot se 
může zdát vysoká – pohybuje se kolem 550 tisíc korun, rychlost, jakou však tento automatizovaný 
systém nafotí jeden produkt, je nedosažitelná při použití běžných prostředků. U velkých firem 
jako Tesco, které ročně nafotí přes 350 tisíc produktů, je PhotoRobot výbornou volbou. 
Ze známých firem jej dále používá Selfridges, ale třeba i Amazon. 

V nabídce mají řešení pro zpracování malých produktů, ale i pro fotografování živých 
modelů, až po menší dopravní prostředky. Krom robotů vyvíjí i vlastní software pro ovládání 
všech zařízení, komunikaci s fotoaparáty (více fotoaparátů zároveň), správu dat a přehled o stavu 
zpracování produktů. Tento software lze na rozdíl od StyleShoots není vázaný na samotné roboty 
a lze jej zakoupit zvlášť. Může být zajímavým řešením pro menší a středně velké produktové 
studio, které zatím používá klasicky řešený ateliér. 

 

Obrázek 17 - PhotoRobot [19] 

Orbitvu 

Za zmínku stojí i polský výrobce Orbitvu, který stejně jako předchozí konkurenti získal své klienty 
mezi velkými značkami jako New Balance, Puma, Tamaris, Hermés i zlínským podnikem Baťa. 
Zaměřují se hlavně na kompaktní systémy pro zpracování produktových fotografií menších 
produktů jako je obuv, elektronika apod. Jako jedni z mála vyrábí i roboty pro fotografování 
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šperků, u kterých je složité kontrolovat odlesky i mikro ostření. Všechny Orbitvu zařízení nabízí 
možnost 360° 3D prezentací pomocí sériového snímání. 

 

 

Obrázek 18 - Orbitvu Alphashot Micro pro fotografování šperků [20] 

Skvělým příkladem rychlosti vývoje automatizačních nástrojů pro produktové fotografy je 
jejich nejnovější zařízení Orbitvu Fashion Studio, které představili a přinesli na trh během psaní 
této práce. Stejně jako StyleShoots Live je navržené pro rychlejší zpracování fotografií a videa na 
živých modelech. Přidaným prvkem je zadní LED stěna, která se dá využít pro automatické 
maskování produktu z pozadí nebo pro vysvícení dokonalého bílého pozadí, které stále převládá 
v e-commerce sféře jako nejuniverzálnější možné řešení. 

Nesmí chybět na míru vytvořený software propojující ovládání všech jejich robotů a až pěti 
naráz připojených fotoaparátů. V porovnání s ostatními zmíněnými výrobci, mi přijde Orbitvu 
řešení jako nejvíce otevřené a přizpůsobitelné specifickým potřebám fotografa, který má 
obrovskou kontrolu nad jednotlivými světly a nastavením fotoaparátu. Větší kontrola však snižuje 
intuitivnost a jednoduchost uživatelského prostředí. 

3.2 LED osvětlení 

V předchozích odstavcích jsem popisoval důležitost kvalitního osvětlení jak pro fotografie, 
tak pro video. Co ale jejich kombinace? Nejčastěji se setkáváme s fotografiemi focenými ve studiu 
se zábleskovými světly a videem natáčeným pod odlišným trvalým osvětlením. Spojení těchto 
rozdílných médií na jedné stránce pak nepůsobí konzistentně a problému, které zde mohou nastat 
je hned několik. 
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Prvním a pravděpodobně nejvýraznějším může být právě rozdílná barevnost. Sladit barvy u 
dvou rozdílných fotoaparátů / kamer je už samo o sobě obtížné, natož sladit dva rozdílné systémy 
světel. Podobný problém řeším v praxi již několik let a pokud máme za úkol produkovat fotografie 
spolu s videem pro zboží z rozdílných materiálů, textur a reflexních barev, jedná se o problém 
téměř nevyřešitelný. V módním odvětví zcela určitě narazíme na produkty, které budou vypadat 
na videu rozličně než na fotografiích. A čemu pak má zákazník věřit? 

  

Obrázek 19 - Příklad rozdílnosti fotografie (vlevo) a videa (vpravo) na stránce BIBLOO 

Druhým faktorem je rozdílnost nasvícení, kdy při používání rozdílných světelných scén nikdy 
nedocílíme stejné povahy světla. Rozdílnost může nastav ve směřování zdrojů světla, tvrdosti 
světla a kontrastu. Pokud pak prezentujeme produktové fotografie a video na stejné webové 
stránce, zákazník na první pohled pozná sebemenší rozdíl. 

Pokud jsme z jakéhokoli důvodu, ať už finančního hlediska, nebo kvůli firemním nařízením, 
tvořit video s rozdílným světelným setupem, doporučuji jeho vizuál záměrně odlišit od fotografií, 
aby konečná prezentace nevypadala jako nepodařený pokus o sjednocení obou médií. 

S rostoucím zájmem o produktová videa roste i zájem o LED filmové panely a světla. Ty se 
svým výkonem i cenou stále více přibližují zábleskovým ekvivalentům. Samozřejmě žádné LED 
světlo nedisponuje možností tzv. „zmrazit“ pohyb ve fotografii. Tato doména stále připadá jediné 
zábleskovým světlům, nicméně pro módní e-commerce odvětví, kde fotografové snímají více 
statické pózy a modelové se pohybují relativně pomalu a předvídatelně, lze trvalé osvětlení použít. 
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Moderní fotoaparáty zvládají vyšší citlivosti snímače bez problému a dříve problematický 
digitální šum již při hodnotách kolem ISO 800 není téměř viditelný. S výkonným LED panelem 
jsme tedy schopni fotografovat při podobných expozičních hodnotách jako se zábleskovým 
světlem, a přitom neoslňujeme modely. LED panely jsou velkým zdrojem uniformního světla, 
které má zároveň vlastnosti měkkého osvětlení, ale na texturách oblečení i pleti vytváří drobný 
mikro kontrast typický pro tvrdé zdroje světla. Umožňuje to zmenšení celého setupu. U běžného 
zábleskového světla potřebujeme velký odstup od modelů, abychom z bodového zdroje vytvořili 
uniformní velký měkký zdroj imitující přírodní světlo. Pro módní snímky je v oblibě svícení shora, 
kdy ateliéry potřebují vysoké stropy, aby fotograf umístil záblesk co nejvýš je to možné. Ideální 
jsou stropy až pět metrů vysoké. Takto vysoké prostory v moderních kancelářských budovách 
nenajdeme, tudíž většina studií hledá prostory ve starých továrních halách. U LED osvětlení nám 
stačí stropy vysoké kolem tří metrů, a tak i hledání nových prostor pro produktový ateliér je 
výrazně jednodušší. 

V tomto směru jsou stroje StyleShoots a Orbitvu o problém napřed, jelikož používají pro 
záznam fotografií i videa identické LED osvětlení a kameru. Zákazníkovi tak předkládají 
sjednocenou produktovou prezentaci. StyleShoots opustili klasická fotografická záblesková světla 
a ve spolupráci s výrobcem profesionálních světel Rotolight, přešli na LED panely, které jsou 
mnohem menší, energeticky úspornější, mají nastavitelnou teplotu chromatičnosti a často i vyšší 
index barevného podání.  

 

Obrázek 20 - Rotolight Anova PRO 2 [21] 

3.3 Správa dat 

Všechny zmiňované systémy využívají vlastní na míru vytvořený software pro ovládání 
jednotlivých prvků zařízení, fotoaparátu i pro správu a export dat. Jednou z výhod těchto 
programů jsou možnosti ukládat přednastavení jak pro světlo, expozici, sérii požadovaných 
pohledů i export do mnoha různých formátů a rozlišení fotografií naráz. 
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V běžném studiu, fotograf i retušér pracuje s RAW formátem fotografií, který nabízí nejvyšší 
kvalitu, barevnou hloubku a dynamický rozsah, jaký fotoaparát umí zaznamenat. Po vyretušování 
obvykle retušér exportuje výslednou fotografii do komprimovaného formátu JPG nebo PNG, 
které se hojně využívají na webu a mají nejrozšířenější podporu pro všechna zařízení. Exportovat 
ručně každou fotografii do více formátů, poměrů stran, nebo velikostních mutací je časově 
náročné. Proto výrobci jako StyleShoots apod. dovolují uživateli vytvořit přednastavení ve kterém 
jednoduše vybere všechny varianty které od daného produktu požaduje a software již automaticky 
na pozadí udělá vše za něj. Jeden snímek, tak může uložit na datové úložiště ve formátu RAW, 
JPG v plném rozlišení, dále v jednotlivých velikostních mutacích pro mobilní zařízení, interní 
systém apod., ale i v jiném poměru stran a přesně daném rozlišení pro sociální sítě, které může 
uloží na zcela jiné místo, kde májí přístup právě kolegové z marketingu, kteří s fotografií pracují 
zcela v separátní linii svého workflow. Stejně tak lze pracovat s videem a všechna oddělení mají 
přesně tu verzi obsahu kterou potřebují pro rychlou a efektivní práci. 

3.4 Fotografování oblečení na figuríně nebo flatlay 

StyleShoots Horizontal a Vertical 

Produkt, se kterým StyleShoots odstartovali své podnikání v roce 2011, StyleShoots 
Horizontal si bere z cíl ulehčit a zrychlit produkci fotografického obsahu e-commerce sektor. 
Vývojáři, kteří disponovali mnohaletými zkušenostmi z prostředí módních fotografických studií si 
všimli několika opakujících se problémů, které chtěli řešit. Proč by měl fotograf stále přebíhat mezi 
fotoaparátem a počítačem? Proč by měl fotografie prohlížet ve specializovaných programech, jen 
aby se ujistil, že je produkt na snímku zachycený dobře? Jak by mohli ušetřit práci retušérům 
s odstraněním pozadí za produktem?  

StyleShoots tým vytvořil kompletně automatizovaný nástroj, který lze ovládat jedním prstem 
přes obrazovku přiloženého iPadu. Navrhli softwarový balíček využívající odborné znalosti 
inženýrů a odborníků fotografického průmyslu. Když si začali klást otázku: „Jak mohou 
automaticky odstranit pozadí?“, uvědomili si, že potřebují systém, který sám o sobě může měnit 
nastavení osvětlení kolem objektu a zároveň zachytit více fotografií. Na snímcích zůstává předmět 
stále stejně naexponovaný, ale LED panel na pozadí bliká v různých intenzitách. Program poté 
fotografie porovnává, spustí řadu algoritmů a automaticky pozadí odstraní a vyexportuje 
výslednou fotku. 
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Obrázek 21 - StyleShoots Horizontal a StyleShoots Vertical [22] 

Jejich výkonný Auto Alpha®18 algoritmus dokáže detekovat pozadí až na konkrétní obrazový 

bod u okraje objektu, takže produkty, například s jemným krajkovým vzorem, lze taktéž fotit na 
těchto zřízeních a stroj automaticky vyřízne produkt z pozadí. 

Model Horizontal připomíná velký pracovní stůl, na kterém fotograf nebo stylista rozloží 
produkt k fotografování. Světla i fotoaparát jsou zabudované v konstrukci nad pracovní plochou. 
Díky ovládání přes iPad, který si může fotograf posouvat, tak aby ho měl vždy po ruce, vidí živý 
náhled z fotoaparátu a může tak přímo kontrolovat každou malou změnu, kterou n produktu 
provedl. Odpadá tak nutnost fotit po každém kroku náhledový snímek. 

Osvětlení se taktéž mění přes speciálně vyvinutý program v iPadu. Uživatel může upravovat 
světlo a stíny pouze posouváním prstu po obrazovce. Využitím koordinátů X a Y na dotykové 
ploše, je pohyb prstu převáděn do změny intenzity jednotlivých LED panelů, čímž mění pozici 
hlavního zdroje světla a může tak zvýraznit texturu daného kusu oblečení. 

 

18 Na míru vytvořený software kombinující několik snímků s různou expozicí pro automatické odstranění pozadí za 
produktem 
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Obrázek 22 - Operátor ovládá vše z iPadu [23] 

Kromě modelu Horizontal, který slouží k focení flatlay19 fotografií, nabízí StyleShoots i verzi 
Vertical, která celé aranžmá otočila na výšku a využívá se k fotografování oblečení na figurínách, 
nebo fotografování obuvi, kabelek a doplňků na přídavném pojízdném pultu. Ten se automaticky 
přichytává k zadní stěně zařízení pomocí magnetického zámku, který zajistí, že je pult vždy ve 
středu stroje a zůstává tak nehybný pro každou fotografii. 

 

Obrázek 23 - StyleShoots Podium 

Oba modely mají vestavěnou profesionální zrcadlovku Canon EOS 5D s objektivy 
s proměnnou ohniskovou vzdáleností, takže může fotograf opět pomocí dotykových gest na 
tabletu přiblížit nebo oddálit obraz. 

 

 

 

19 Flatlay fotografiemi jsou myšleny záběry, kdy jsou produkty rozloženy na ploše a foceny shora 
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3.4.1.1 Figuríny 

  

Obrázek 24 - Mohr Models figurína a StyleShoots Caddy [24] 

 

3.5 Fotografování na modelech 

StyleShoots Live 

StyleShoots Live opravdu mění způsob fotografování modelek a modelů. Do léty ověřeného 
procesu přináší automatizaci srovnatelnou s revolučním pásovým dopravníkem v automobilce 
Ford, kterým Henry Ford v roce 1913 změnil tovární výrobu. 

„Live" je univerzální fotografické a video studio pro módní průmysl. To znamená, že vše, co 
fotograf potřebuje k zachycení artiklu, je umístěno uvnitř jednoho stroje. A existuje důvod, proč 
o něm píšu v této práci a proč si získal obdiv jako první robotické studio na světě. Uvnitř zařízení 
je zabudována profesionální zrcadlovka Canon 1DX MKII na motorizovaném pásu. Tento 
robotický systém se pohybuje po vertikální ose, naklápí a mění ohniskovou vzdálenost objektivu 
v souladu s pokyny uživatele a nese zodpovědnost za pořízení všech klipů a fotografií. 

Style Engine, jak StyleShoots nazývají kontrolní centrum systému, je mozkem, který pohání 
celý stroj. Je naprogramován tak, aby šetřil čas fotografovi, odebral všechny technicky 
problematické a časově náročné úkony, které běžně patří k procesu fotografování modelek 
a modelů. Kdokoli StyleShoots Live používá, ať už jde o stylistu, fotografa nebo kombinaci těchto 
profesí, může se soustředit na kreativní část své práce a vypustit repetitivní kroky. Díky chytrému 
softwaru, se nastavení fotoaparátu dokonce samo přizpůsobuje výšce modelů, tak aby bylo 
dosaženo vždy dokonalého záběru. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 37 
 

 

Obrázek 25 - StyleShoots Live [25] 

Každý prvek zařízení je srovnatelný s profesionálními standardy velkých studií. Vývojáři 
vyměnili běžně používaná záblesková světla za LED panely Rotolight (na zakázku vytvořené) 
s více než 11 520 jednotlivými diodami, které produkují měkké světlo s věrným podáním barev. 

Zpočátku byl můj názor na StyleShoots Live skeptický. Žádný stroj nemůže nahradit plně 
vybavený fotografický ateliér s velkým nekonečným pozadím a zábleskovým osvětlením 
doplněným o nejrůznější modifikátory, reflektory a softboxy. A je to pravda. Pro absolutně 
neomezené možnosti, potřebuje fotograf co nejvíce svobody a co největší množství různorodého 
příslušenství. Zařízení StyleShoots nicméně dává obrovský smysl, a to, pokud potřebujete 
fotografovat 2000 artiklů oblečení za měsíc a Vaším primárním zaměřením jsou produktové 
fotografie a video pro elektronický obchod. I tak zachovává prvek kreativity, kdy může fotograf 
opustit přednastavené presety20 a vytvořit zcela jinou světelnou scénu. 

Díky spojení fotografického a video studia do jednoho stroje, který pokaždé dodá stejný 
konzistentní výsledek, je rychlost a efektivita zpracování bezkonkurenční. Odpadá přesouvání 
mezi různými sety, změny osvětlení a jinak nutná pravidelná kontrola výstupu. S plynulým 
rozhraním iPadu, které uživateli umožňuje úplný přehled o svícení, mu již stačí pouze 
komunikovat s modelkou ohledně pózování. „Live“ byl navržený pro extrémně snadné používání. 

 

20 Uložené nastavení pro opakující se kroky 
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Obrázek 26 - Konstrukce StyleShoots Live [25] 

Hlavní strukturu stroje tvoří ocelová konstrukce, která skrývá veškerou elektroniku a kabaly 
a je navržena pro rušné studiové prostředí. Sloup v přední části obsahuje kameru, výkonný Apple 
Mac počítač a napájení. Podlaha je dřevěná a pozadí tvořeno běžně dostupným vyměnitelným 
papírovým pozadí, které najdeme v každém studiu. Pozadí a podlahu osvětluje 6 panelů 
vestavěných do stropu konstrukce. Ty zároveň poskytují jemné odlesky do vlasů a zvýrazňují 
texturu látky. Hlavní světlo osvětlující modelku je ve formě úzkého a vysokého panelu po pravé 
straně, které doplňuje odrazná plocha (z jedné strany bílá a z druhé strany černá) na straně 
protější. Panel je možné otáčet, tak aby si fotograf mohl zajistit, že světlo míří vždy na modelku. 
Celé zařízené nemá vyšší spotřebu jak 1000 W, což je srovnatelné s jedním běžným zábleskovým 
světlem, kterých však v klasickém studiu potřebujeme mnohem více. 

Celé zařízení má přibližně tři metry na šířku a 3 metry na výšku. Hloubku navyšuje 
vzdálenost sloupu s fotoaparátem, kvůli dostatečnému odstupu a možnosti zoomování. Dosahuje 
tedy 5,5 metru. Doporučená minimální velikost celého studia je 300 cm x 500 cm x 600 cm (výška 
x šířka x hloubka). Dále by místnost měla disponovat vodorovnou podlahou z betonu, nebo 
podobně pevného materiálu a měla mít stály zdroj osvětlení bez přímého denního světla. 
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Obrázek 27 – Schéma StyleShoots Live [26] 

Orbitvu Fashion studio 

S obdobným konceptem kompaktního all-in-one studia pro fotografování i natáčení obsahu pro módní 
e-shopy přišla polská firma Orbitvu. 

 

Obrázek 28 - Orbitvu Fashion Studio [27] 

Zařízení jako je StyleShoots Live, nebo Orbitvu Fashion Studio zatím není na světě mnoho, 
a tak je předčasné dělat konkrétní závěry o jejich funkčnosti. Již nyní však vidíme benefity, které 
do světa on-line módy přináší. Doufám, že obě firmy v dalších verzích přinesou více možností, jak 
celé zařízení přizpůsobit konkrétním potřebám a vizi fotografů, případně i zvětšení celé 
konstrukce, či možnost implementace jednotlivých prvků do již existujícího a částečně 
vybaveného studia (například s pevně zabudovaným nekonečným pozadím). Největší předností 
těchto řešené je plynulé přepínání mezi záznamem fotografií a videa, kterého nelze dosáhnout 
bez identického svícení obou médií, a hlavně uživatelsky přívětivého softwaru na ovládání světel, 
robotického pohybování kamery pro plynulé video sekvence a sdílení dat mezi odděleními. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 40 
 

3.6 Fotografování produktů 

StyleShoots Eclipse 

Nejnovější model z rodiny zařízení StyleShoots, který byl vyvinut jako plug-and-play21 řešení pro 
zachycení, úpravu a export produktových snímků a videí obuvi, kabelek a drobnějších doplňků. 

Eclipse je, stejně jako ostatní přístroje StyleShoots, zařízení vše v jednom – vybavený LED 
osvětlením, Canon EOS fotoaparátem, výkonným počítačem Mac a tabletem iPad Pro 
obsahujícím uživatelsky přívětivý software na ovládání celého stroje. Pouhým probuzením tabletu 
ožije i celé zařízení, které je hned připravené k práci. 

Elegantní design stroje Eclipse slibuje velkou kontrolu nad osvětlením, kompaktní rozměry 
a ergonomickou výšku, ve které fotograf zařízení obsluhuje. Hlavně poslední dva body budou 
obrovským plusem pro velké množství studií a fotografů. V porovnání se středně velkým 
produktovým stolem doplněným o 3 a více záblesková světla, zabírá Eclipse skoro polovinu 
plochy. Ergonomie práce je taktéž obrovskou výhodou. Za 5 let, co pracuji jako produktový 
fotograf, jsem vyzkoušel několik produktových stolů a různých DIY řešení, jak stoly vypodložit, 
abych se nemusel při fotografování tolik krčit a namáhat krční páteř. 

 

Obrázek 29 - Fotografování obuvi pomocí StyleShoots Eclipse [28] 

Eclipse obsahuje držák na vyměnitelná papírová pozadí, když chce fotograf nahradit to 
běžné bílé a rychle vytvořit kreativnější snímky. Rychlou tvorbu kreativního obsahu jistě ocení 
každý obchod. Přesně v tom spočívá největší přínos tohoto stroje. Je kompaktní, uživatelsky 

 

21 Stačí zapojit a hned je připraven k použití 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 41 
 

přívětivý a dokáže zrychlit každodenní výstup konzistentního obsahu pro web. Nikdy nenafotí 
stejně kvalitní produktovou fotografii jako profesionální fotograf s přístupem k obrovskému 
zázemí světelného příslušenství. Takový fotograf, ale zvládne zachytit jen několik produktů za 
den. A bohužel těch pár procent kvality navíc, běžný zákazník nakupující online, nemá šanci 
rozpoznat. Naproti tomu zařízení jako Eclipse zvládne sto a více produktů z několika 
přednastavených úhlů v rámci svého 4osého robotického pohybu. Každý produkt zaznamená a 
upraví v jednotném stylu, s přesnou expozicí a vyexportuje finální snímky za několik minut. 

Eclipse, jako jeden z mála systémů, spojuje fotografování a záznam videa drobnějších 
produktů. Možnosti této kombinace jsou takřka neomezené. Zákazník si ze sekvence videa 
převezme mnohem lepší představu o vzhledu a velikosti prodávaného předmětu. Implementace 
do jednoho zařízení umožňuje rychlou tvorbu kvalitního obsahu, který navíc vizuálně skvěle 
zapadne do série produktových fotografií. Je to hlavně díky identickému typu osvětlení, které se 
používá jak pro video, tak pro fotografování a také díky využitá stejné kamery. 
V improvizovaných podmínkách je podobného vzhledu těžké docílit. Obvykle se používají 
záblesková světla pro fotografie a kontinuální filmová světla pro video. Ta pak mají jiné podání 
barev, kontrast a zákazník pak neví které prezentaci plně věřit, zda fotografiím nebo videu. 

StyleShoots Eclipse je skvělým zařízením prakticky do každého produktového studia, které 
potřebuje měsíčně zpracovat tisíce artiklů. Fotograf může nadefinovat standard, jakým se bude 
značka prezentovat, uložit do systému přednastavení úhlů pohledu a sekvencí videa pro každou 
kategorii, kterou nabízí. Odpadá tedy stálá kontrola výstupu, který se v běžných studiích může 
den ode dne lišit. Určitě nenahradí profesionálního fotografa, ten i nadále musí stroj nastavit a 
skvěle rozumět svému řemeslu. 

 

 

Obrázek 30 - StyleShoots Eclipse [24] 
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PhotoRobot Vario 

Konstrukci PhotoRobot pro fotografování a tvorbu 3D prezentací jsem zmiňoval již několikrát. 
Nejuniverzálnější konfigurací je PhotoRobot Vario, která nabízí kromě otočené platformy i robotické 
rameno, které dovolí snímat opakovaně z identických přednastavených úhlů pohledu. 

Na rozdíl od řešení StyleShoots nemá vestavěné osvětlení, a tak je na fotografovi, jaký druh 
světel zvolí. A pokud již nějaký set světel vlastní může použít ty a v budoucnu třeba upgradovat. 
Tím ušetří na počátečních nákladech. 

 

 

Obrázek 31 - PhotoRobot Vario [29] 

Konkrétně model Vario nám byl od společností PhotoRobot několikrát nabízen, bohužel 
jsme zatím nedokázali obhájit vysoké pořizovací náklady, jelikož počet námi fotografovaných 
produktů (obuv, kabelky a tašky, doplňky) se pohybuje pod 1000 ks / měsíc. Jednou však 
očekávám, že na podobné řešení také přejdeme. 

3.7 Shrnutí 

Fotografování veškerého vizuálního obsahu pro e-shop není snadný úkol. Vyžaduje tým 
nákupčích, marketingových specialistů, stylistů, vizážistů, modelů, a především fotografů, 
kameramanů a retušérů. A všichni musí spolupracovat. Obvykle mají přísný časový 
harmonogram a plán s denními či měsíčními kvótami, který musí dodržovat: čím déle produkt 
čeká ve skladu na zpracování a není online zákazníkům na očích, tím zisková marže klesá. O to 
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horší to je při naskladňování zboží z nové kolekce/sezóny, kdy starší kusy musí uvolnit 
drahocenné místo ve skladu produktům novým, a ty starší musí jít do prodeje ještě s vyšší slevou. 

Natáčení videí pro každý z těchto produktů je ještě těžší. Do procesu natáčení je zapojeno 
více lidí, barvy je třeba přizpůsobit existujícím fotografiím a modelové a modelky musí krom 
klasického pózování pro fotky ovládat i plynulý pohyb pro video. 

Online obchody mají však pro všechny tyto investice samozřejmě své důvody. Ukázalo se, 
že lepší fotografie produktů zvyšují prodejní čísla. Produkty s fotografiemi na modelech se 
prodávají ještě lépe a nabízejí obchodníkům řadu výhod: například komunikaci unikátního stylu 
a estetiky značky nebo přesnější ukázku fitu oblečení. Pokud jde o výhody používání videa, nelze 
je shrnout v několika větách, a tak se jim věnuji v následující kapitole více do hloubky. 

Osobně jsem neměl možnost žádný z těchto top-end zařízení vyzkoušet, či používat 
dlouhodobě, nicméně již několik let sleduji jejich vývoj a postupnou infiltraci do etablovaných 
„továren na fotografie.“ Těším se z rychlého vývoje a s ním vzrůstající dostupnosti podobných 
zařízení i pro menší produktová studia. Věřím, že přináší zrychlení v rutinní části zpracování 
vizuálního obsahu pro web a tedy dávají fotografovi možnost věnovat se důkladněji samotnému 
produktu bez toho aniž by museli myslet na všechny drobnosti jako je přehled o počtu nafocených 
snímků od každého artiklu, správa dat na sdíleném disku, bezpečnost na pracovišti (kabeláž na 
podlaze, apod.) a samozřejmě kontrola nasvícení, s nímž mohl kdokoli v jeho nepřítomnosti 
omylem či záměrně manipulovat a nevrátil ho do přesného původního stavu. Všechny zmiňované 
drobné úlohy i další mohou zbytečně zaměstnávat fotografovu mysl, místo toho, aby se věnovat 
komunikaci s modelkou či kontroloval detaily na zpracovávaném produktu. 

Nejzásadnějším problémem, které tyto all-in-one řešení řeší je spojení fotografie a rychlé 
produkce videa které bez problému zapadne do série fotografii v detailu produktu na webu. 
Sjednocené osvětlení, motorizovaný pohyb kamery, jednoduchý transfer dat z kamery do počítače 
a možnost rychle sestříhat několik klipů do jednoho celku, který pak pomocí přednastavených 
parametrů pro export sdílí všem potřebným kolegům a oddělením. Podobné benefity žádný jiný 
systém na trhu momentálně nenabízí. 
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4 VIDEO PRODUKCE 
Zákazníci reagují kladně na kvalitní produktové fotografie – dostatečný počet úhlů pohledu, 
detailní záběry důležitých prvků, nebo povrchů a realistické podání barev. Mnohem lépe však 
reagují na více pohlcující multimediální zážitek z nakupování. Takový, který zahrnuje video. 
V následujících odstavcích, chci na několika statistikách demonstrovat, jak video pomáhá 
zvyšovat prodej online. 

Video vstoupilo do našeho každodenního života. 78 % lidí sleduje video online každý týden 
a 55 % dokonce každý den. [30] V září 2013, 15 % všech videí online bylo sledováno z mobilního 
zařízení. Díky chytrým telefonům a rychlému připojení k internetu, se tento údaj zvýšil minimálně 
pětkrát na 75 % a s rokem 2022 je odhadováno, že až 82 % veškerého datového objemu 
streamovaného online, budou videa. To je 15krát více, než v roce 2017. [31] 

 

 
Obrázek 32 – Graf nárůstu světové spotřeby internetových dat (TB / měsíc) [32] 

 

„Jedna minuta videa vydá za 1,8 milionu slov.“  

Dr. James McQuivey, Forrester Research 

 

Videa převádějí více spotřebitelů na zákazníky. Tato statistika je nepochybně jednou 
z nejdůležitějších pro všechny módní značky a maloobchodníky, kteří chtějí zvýšit svůj prodej 
online. O 73 % více zákazníků, kteří si prohlédli video produktu online, si ho také koupili. [33] 

Protože videa ukazují produkty z několika úhlů a jejich povrch vzájemně působí 
s osvětlením, mohou zákazníci získat lepší dojem na texturu, tvar a barvu. Díky tomu jsou méně 
překvapení při převzetí jejich balíčku a je o 57 % menší šance, že produkt vrátí. [32] 
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Fyzický dotyk a dojem z látky u oblečení a samozřejmě jeho vyzkoušení je velkým důvodem, 
proč se kamenným obchodům stále daří. Většina náročnějších zákazníků potřebuje produkt 
nejprve cítit nebo vyzkoušet. Ve srovnání s produktovou fotografií je poskytnutí kvalitních videí 
nabízených produktů nejblíže k překlenutí této propasti. Potenciální zákazníci získají mnohem 
„hmatatelnější“ prezentaci. [34] 

Dalším důležitým faktorem je důvěra zákazníka. Zobrazení produktu na videu, zasazení do 
reálného prostředí a pocit toho, že prodejce produkt opravdu držel v ruce vzbuzuje důvěru ve 
značku. Zákazník, který si je jistější, že dostane kvalitní produkt, také raději utratí více peněz. 52 
% lidí více důvěřuje obchodu, který prezentuje své produkty pomocí videa. [32] Protože je video 
poutavější a emotivně podmanivější médium, kterého zákazníci chtějí vidět více, zvyšuje se i počet 
navštívených stránek, a to až o 127 %. [35] 

Předchozí údaje mě přivádí k samotnému „objevování obsahu“, které je jedním z klíčových 
metrik, na které se všichni digitální marketéři a manažeři online obchodování dívají. Zvyšováním 
počtu navštívených stránek, a tedy i průměrného času stráveného na webu zvyšuje jeho hodnocení 
v žebříčku vyhledávačů (Google), jelikož to vypadá, že zákazníci mají vyšší zájem o nabízené 
zboží. V kombinaci se všudypřítomností sociálních médií a reklam, může video představit 
produkty uživatelům, kteří je ani aktivně nehledali. Instagram a Facebook jsou v čele aktuálních 
trendů a pomáhají v online nakupování. Značky mohou vytvářet cílené reklamy a videa pouze 
pro nejrelevantnější publikum a nechat je sdílet mezi ještě více spotřebitelskými kanály. Více videí 
znamená větší expozici produktů, protože až 62 % zákazníků objeví nové produkty právě přes 
sledování videí na svých sociálních sítích. [35] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
V rámci praktické části se chci podělit se čtenářem o své osobní zkušenosti s plánováním, přípravou a 
realizací drobnějšího setupu pro natáčení 360° videí obuvi a drobných doplňků. Již více jak pět let 
jsem zaměstnaný ve společnosti BIBLOO, které ve spojení s dceřinou značkou UrbanStore tvoří 
největší českou e-commerce skupinu s módním oblečením. Od svého založení BIBLOO dbalo na 
kvalitní fotografickou prezentaci svých produktů online a jsem velmi vděčný, že mohu být součástí 
právě takto kvalitního týmu profesionálů. 

Mnoho let natáčíme videa ke všem námi zpracovaným kouskům oblečení, které 
fotografujeme na modelech. Nyní jsme se rozhodli upgradovat i produktový detail ke kategorii 
obuvi. Měsíčně zpracujeme kolem 1500 ks nových artiklů a barevných variant, z nich jednu 
pětinu tvoří právě obuv. 

5.1 Zadání 

360° prezentaci produktů chceme využívat pro dva hlavní směry. Prvním je obohacení detailu 
produktu na samotném e-shopu BIBLOO. Kde zákazník najde video přímo mezi produktovými 
fotografiemi daného artiklu. Důležitá je tedy pro nás kvalita osvětlení a co nejvíce přiblížit vizuální 
stránku fotografiím, aby zákazník nepocítil velké rozdíly v barevnosti, kontrastu a nasvícení 
produktů (směřování stínu). Pozadí za produktem by v obou případech mělo zůstat neutrální – 
světle šedé.  

Druhé využití naleznou v rukou marketingového oddělení, kdy videa mohou publikovat na 
sociální sítě, vkládat do newsletterů, nebo vytvářet video bannery na webové stránky. Zde musíme 
počítat hlavně s větší variabilitou barevnosti použitých pozadí za produktem, abychom mohli 
videa jednoduše vizuálně odlišit a například přizpůsobit aktuální barevnosti pro dané roční 
období. 

5.2 Fotografie nebo video? 

Nejzásadnějším rozhodnutím bylo zvolit mezi dvěma způsoby tvorby 360° prezentace produktu. 
Z druhé kapitoly víme, že jednou z možností je snímání jednotlivých fotografií, zatímco se produkt 
otáčí. Tyto fotografie poté spojíme pomocí softwaru do interaktivní prezentace, kdy je možné 
pohledy přibližovat a ručně posouvat vpřed a vzad. Druhou možností je natáčet plynulý 
videozáznam, který poté man webu necháme běžet ve smyčce, aby se produkt otáčel 
donekonečna. Video bohužel nenabízí interaktivní prvky a zákazník v něm nemůže zoomovat ani 
se posouvat vpřed a vzad. 

Pro náš e-shop jsme po mnohých debatách zvolili variantu druhou – videozáznam. Zde jsou 
některé z hlavních důvodů, které nás přiměli jít právě touto cestou: 
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Plusy: 

- pohyb je zcela plynulý 

- video je jednoduše implementovatelné na web a naši zákazníci jsou na video u dalších 
kategorií produktů již zvyklí 

- ovládání je jednoduché, video nabízí pouze start a stop 

- téměř dvě třetiny našich zákazníků si prohlíží náš web na mobilním zařízení, která pro 
přehrávání videa využívají vlastní vzhled ovládacích prvků, na které jsou jejich uživatelé 
již zvyklí 

- rychlost zpracování jednoho produktu – natáčení je přibližně třikrát rychlejší než 
fotografování jednotlivých snímků 

- jednoduchá postprodukce – není nutné skládat fotografie do interaktivního modelu 

Mínusy: 

- videozáznam není interaktivní – zákazník nemůže samovolně s produktem otáčet ani si 
přiblížit jeho detail 

- na rozdíl od fotografií video nelze jednoduše retušovat a nelze tak skrýt drobné 
nedokonalosti na výrobku nebo odmazat případný vlasec nebo jinou pomůcku která 
pomáhá produktu držet nejlichotivější tvar 

- jsme omezeni na produkty které samy stojí a drží tvar, například nemůžeme natáčet tenké 
crossbody tašky (přes rameno), které samy nestojí 

- jelikož na video budeme používat jiná světla než na fotografie, hrozí že nebudou mít 
totožnou barevnost 

- nápor na výkon počítačové techniky, jelikož kvalitní videa jsou mnohem datově 
náročnější 

Nejzásadnější byla právě asi ona plynulost videa, která nás přiměla jít touto cestou. Video působí 
velmi profesionálně a prémiově, kdežto modely složené z fotografií na nás působí více technicky 
a zastarale. Souvislé video nejlépe demonstruje zákazníkovi, jak jednotlivé materiály na produktu 
odráží světlo, zda jsou průsvitné apod. Druhým nejdůležitějším bodem byla implementace na 
webové stránky, kde jsme brali v potaz statistiky návštěvnosti, které jasně upřednostňovali mobilní 
zařízení, kde by složitější ovládání bylo na škodu. 
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5.3 Vybavení ateliéru 

Jelikož 360° videa jdeme zatím testovat a budeme sledovat, jak na ně zákazníci zareagují a nakolik 
pomohou s prodejem (na českém trhu jen málo online obchodů investuje do podobné prezentace 
výrobku), volili jsme cestu DIY, kdy si kompletní setup (svícení, kameru i motorizovanou točnu) 
poskládáme z běžně dostupné techniky.  

S takovým řešením potřebujeme relativně hodně prostoru. Dobře zatemněnou místnost, aby 
nám denní světlo neovlivňovalo konstantní výstup z kamery. Dostatečný odstup kamery od 
produkty, a tedy i pozadí za produktem a samozřejmě dostatek prostoru pro samotnou kruhovou 
platformu na které se bude produkt otáčet. 

Plánujeme natáčet hlavně menší produkty jako obuv, menší kabelky a tašky, peněženky a jiné 
drobné doplňky. Pro tuto velikost artiklů potřebujeme platformu o průměru alespoň jeden metr. 
Rozměr určuje primárně úhel, pod jakým chceme produkty prezentovat. Tedy o kolik výš bude 
kamera od platformy a z jak velkého nadhledu budeme záznam natáčet. Pokud máme předmět 
přesně uprostřed platformy, tak platí že čím větší nadhled kamery tím větší prostor platformy před 
předmětem se mi dostane do záběru, a tedy i tím menší platformu potřebuji abych předmět ve 
videu vycentroval. 

My jsme se rozhodli pouze pro malý nadhled. Natáčíme primárně obuv, kterou je ve valné 
většině případů potřeba vycpávat papírem nebo obdobným materiálem, tudíž nechceme, aby na 
videu vycpávka byla viditelná. Zvolili jsme tedy téměř čelní pohled, pro který potřebujeme, dle 
logiky popsané výše, platformu větší. 

Celková plocha, kterou náš setup zabírá je bezmála 10 m2 – dva a půl metru na šířku 
a 4 metry na délku (hloubku) pro dostatečný odstup fotoaparátu. To je oproti all-in-one řešením 
jako nabízí StyleShoots diametrálně více místa. Nehledě na další nevýhody, jako je náchylnost na 
nechtěné hýbání se světly nebo fotoaparátem, na které si musí každý návštěvník ateliéru dávat 
pozor. 

Kamera 

Ačkoli se jedná o klíčovou komponentu celého setupu, nelze zde prakticky zvolit zle. My jsme 
zužitkovali výborný plnoformátový zrcadlový fotoaparát Canon EOS 5D Mark IV, který jsme již 
měli v ateliéru k dispozici. Klíčové parametry, které je u výběru nutné brát v potaz jsou zaprvé 
rozlišení a framerate22 ve kterém je kamera schopna zaznamenávat, zadruhé hloubka 
dynamického rozsahu a zatřetí možnosti transferu dat z kamery do počítače případně na sdílené 
síťové úložiště. 

 

22 Framerate je angl. označení pro počet snímků, které kamera natočí za 1 sekundu záznamu 
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Prvně jsme zkoušeli natáčet v rozlišení FullHD – 1080x1920 px jež je standardem pro online 
video a nejpoužívanějším formátem pro sociální sítě. Toto základní rozlišení však vneslo do 
obrazu hodně šumu a všeobecně video ztrácelo na ostrosti. Využili jsme tedy plného potenciálu 
naší kamery a natáčíme v rozlišení 4K, které obsahuje 4x více obrazových bodů než předchozí 
FullHD. Konkrétně tedy 2160x3840 px. Vysoké rozlišení dodalo videu potřebnou ostrost a snížilo 
hladinu šumu, že není téměř viditelný. Všechny odlesky byly nyní perfektní a celé video působí 
velmi profesionálním dojmem. 

Natáčení ve 4K sebou nese i několik záporných skutečností. Datová náročnost na jedno 
video stoupla exponenciálně. Námi používaná zrcadlovka natáčí do kodeku Motion JPEG, který 
je nekomprimovaný a výstup je tedy extrémně datově objemný. Minutové video dosahuje velikosti 
i 5 GB. Doba na přenos videa z fotoaparátu na náš síťový disk se tedy prodloužila a nárok na 
výkon počítače pro zpracování a renderování finálního klipu také vzrostl. I samotné přehrávání 
náhledu pro kontrolu výstupu vyžaduje výkonný počítač. 

Asi nejdůležitějším aspektem při výběru kamery je její správa barev a do jaké míry lze 
barevnost videa upravovat při post procesu. Chceme totiž, aby se video svou barevností co nejvíce 
přiblížilo produktovým fotografiím. Zajisté pomáhá, když pro fotografování i natáčení využíváme 
buďto přímo stejný fotoaparát/kameru, nebo alespoň zařízení od stejného výrobce. V našem 
případě zmiňovaný Canon. 

Moderní poloprofesionální kamery nabízí natáčení do tzv. RAW formátů. Každý výrobce 
používá svůj proprietární formát, ale v základu mají stejné výhody. Natáčí ve velkém dynamickém 
rozsahu s nízkým kontrastem, tak aby v ideálních podmínkách nebyly žádné části snímku 
podexponované nebo přeexponované. Je pak na uživateli, aby video upravil a podobně jako RAW 
fotografie „vyvolal“. Tyto formáty nabízí největší flexibilitu a lze je jednodušeji přiblížit 
fotografiím. 

Světla 

Konzistentní video výstup vyžaduje kvalitní neměnné osvětlení. Základem je ateliér dobře 
zatemnit, abychom měli světlo dopadající na produkt plně pod kontrolou. Na rozdíl od studiové 
fotografie, kde využíváme nejčastěji záblesková světla, které jsou natolik silná, že nám běžné 
ambientní osvětlení v místnosti samotný snímek ovlivňuje jen minimálně, u videa je tomu přesně 
naopak. 

Pro náš setup jsem zvolil profesionální LED bodová světla Aputure z řady Light Storm, se 
kterými jsme již měli výbornou předchozí zkušenost. Jsou kompatibilní s modifikátory osazenými 
bajonetem Bowens, které jsou na českém trhu nejpoužívanější a jednoduše dostupné. Na produkt 
svítí horní světlo Aputure Light Sotrm LS C300D MKII s fixní barevnou teplotou 5500 K 
odpovídající dennímu světlu změkčené velkým obdélníkovým softboxem 90 x 120 cm. Pozadí za 
produktem osvětluje dvojice slabších světelných zdrojů ze stejné řady LS C120D MKII. Ty jsou 
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osazeny stripboxy 35 x 150 cm. Jedná se o základní, ale velmi univerzální a efektivní světelný 
systém, který působí velmi přirozeně a krásně zvýrazňuje texturu materiálu na produktech. 

 

Obrázek 33 - Aputure Light Storm LS C300D MKII [41] 

Všechna světla jsme se snažili zavěsit na držáky přichycené ke stěnám ateliéru, aby do nich 
nikdo omylem nenarazil při převážení zboží mezi ateliéry. Světla je možné ovládat bezdrátově 
pomocí dálkového ovladače, DMX konzole, nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu. 

 

Obrázek 34 - Produktový ateliér BIBLOO 
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360° točna 

Motorizovaná točna je srdcem celého setupu. Chtěli jsme zařízení, které se umí otáčet v obou směrech, 
lze kontrolovat rychlost otáčení a co je nejdůležitější, aby každá otočka trvala přesně stejnou dobu. Na 
závěr celého procesu budeme videa stříhat a u každého klipu nastavíme začátek a konec sekvence, tak 
aby se video přehrávalo v plynule navazující smyčce. Pokud dostaneme z ateliéru konstantě dlouhé 
klipy, můžeme pro střih používat jednotnou šablonu a celé zpracování urychlit. 

Vybral jsem motorizovanou hlavu od značky Syrp, která je dodávaná i s potřebným 
příslušenstvím pro využití hlavy jako točny pro 360° videa či fotografie. Podrobněji jsem zařízení 
popisoval v kapitole 2.1. Syrp Genie Mini II splňuje všechny parametry, které vyžadujeme a 
zároveň lze použít i v kombinaci se slidery pro natáčení komplikovanějších záběrů. Možnou 
nevýhodou je její výhradní závislost na aplikaci, přes kterou se nastavuje a ovládá. Pro jednoduché 
využití, jako máme nyní, kdy potřebujeme již pouze otáčení zapnout a vypnout (při předpokladu, 
že máme přednastavenou rychlost, směr a délku otáčení), by stačilo dálkové ovládání, nebo jiná 
forma fyzického tlačítka. Mobilní telefon, na kterém aplikace běží, je nutné udržovat stále 
odemčený a nabitý, což jen přináší zbytečné drobné starosti navíc. 

Kruhovou platformu jsme si nechali vyrobit na zakázku. Pro různě velké produkty a pro 
různé úhly pohledu potřebujeme rozdílné velikosti platformy. Naše je vyrobena z hliníkového 
kompozitu polepená matnou bílou fólií. Díky zvolenému materiálu se při své velikosti neprohýbá 
a tvoří pevnou podložku. Kromě základních barev reklamních fólií si lze nechat plochu potisknout 
vlastním motivem či přesnou barvou ze vzorníku RAL. 

Zaměřování středu 

Abychom pokaždé umístili produkt co nejpřesněji do středu kruhové desky, umístili jsme na strop nad 
platformou laserový zaměřovací kříž, který lze pomocí dálkového ovládání před natáčením vypnout. 

 

Obrázek 35 - Laserem promítaný kříž 
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5.4 Rozpočet 

Nyní Vás nechám nahlédnout do orientačního rozpočtu na veškeré vybavení, které v tomto setupu 
používáme. 

A. Točna 

pracovní stůl 160x80 (pevná konstrukce, bílá dřevěná deska) 2 290 Kč 

motorizovaná hlava Syrp Genie Mini II 7 190 Kč 

otáčecí podložka Syrp 2 290 Kč 

tablet / telefon na ovládání --- 

výroba kruhové platformy – matná bílá 3 000 Kč 

pozadí ve stejné barvě – 2x1,4 m 399 Kč 

 

B. Kamera 

fotoaparát – Canon 5D Mark IV tělo 69 990 Kč 

objektiv – Canon EF 24–105 mm f/4,0 L IS USM 29 990 Kč 

stativ – Manfrotto MT 055XPRO3 5 490 Kč 

stativová hlava – Manfrotto MHXPRO-3WG 4 490 Kč 

stativová základna 1 590 Kč 

 

C. Osvětlení 

2x LED světlo Aputure LS C120D II 2x 26 390 Kč 

1x LED světlo Aputure LS C300D II 31 990 Kč 

1x softbox 90x120 cm 6 999 Kč 

2x softbox 35x150 cm 2x 6 890 Kč 

1x stativ na světlo 6 130 Kč 

3x pevné rameno na zeď 3x 4 109 Kč 

 

Celkový součet všech položek činí 250 725 Kč, za které jsme pořídili univerzální profesionální 
techniku, kterou využijeme pro natáčení produktových videí, ale v budoucnu jí můžeme použít 
i na jiné projekty. Částka činí přibližně třetinu nákupní ceny obdobného zařízení od PhotoRobot. 
Samozřejmě je ale náročnější vybrat všechny komponenty, poptat jednotlivé kusy u více 
dodavatelů a pak vše sestavit a odladit. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 53 
 

5.5 Pracovní postupy 

Video se snažíme natáčet ke každému artiklu obuvi, který zpracováváme. Postup je takový, že po 
objednání nového produktu ze skladu k nám do studia, fotograf všechny boty nejdříve vyfotografuje 
a až posléze se přesouvají do vedlejšího ateliéru k natáčení. Místnosti jsou záměrně oddělené, aby 
záblesková světla nebyla vidět na videozáznamu. 

Fotografie vybírá a ukládá na sdílený disk přímo fotograf. Každý produkt má svou vlastní 
složku obsahující pouze finální záběry a je pojmenována interním EAN kódem pomocí čtečky 
čárových kódů. Tímto krokem, se zároveň označí produkt jako nafocený v našem interním 
systému, kde monitorujeme stav všech produktů ke zpracování. 

Fotografie mají před videem přednost, jelikož bez nich produkt nemůžeme vystavit online 
na e-shop. Video, na druhou stranu, můžeme do galerie produktu přidat i později a je tomu 
přizpůsobeno i naše workflow. Fotografové vždy primárně zpracovávají fotografie a až 
v momentě, kdy je veškeré nové zboží ten den vyfotografované, se začíná natáčet. Alternativně si 
práci rozdělí 2 fotografové a jeden fotografuje a druhý natáčí. 

Vždy fotografujeme i natáčíme pouze pravou botu z páru. Je to kvůli šetření času při 
přípravě, kdy je bota potřeba vycpat, aby držela tvar, zavázat tkaničky apod. Člověk zodpovědný 
za natáčení musí zkontrolovat, že produkt vypadá reprezentativně a případně ho očistí, jelikož na 
videu nemůžeme prach a nečistoty retušovat stejně jednoduše jako na fotografiích. 

Natáčíme vždy více jak 2 celé otočky, aby bylo možné klip oříznout z obou stran a vytvořit 
tak plynulou nekonečnou smyčku. Při 2 otočení je větší šance, že bude výsledné video vypadat 
plynule. Klipy stahujeme z fotoaparátu přímo do počítače přes USB rozhraní a ovládání kamery 
probíhá taktéž přes Canon software v počítači. Fotograf tedy nemusí k fotoaparátu vůbec chodit 
a šahat na něj, čímž zajistíme, že se s fotoaparátem nebude nechtěně hýbat. Video ke každému 
produktu dává opět do složek pojmenovaných identickým EAN kódem na sdílený disk a je tak 
jednoduché video správně přiřadit k odpovídajícímu produktu. 

Poslední fází procesu je střih, kontrola barev a nahrání videa do databáze e-shopu. 
Odpovědnost za tyto kroky nese oddělení retušérů, které má přístup jak k finálním fotografiím, 
tak i fyzickému produktu a mohou tudíž ověřit, že barva produktu na fotografiích koresponduje 
s barevností videa, a hlavně zda se přibližuje reálné barevnosti fyzického kusu. Pokud nalezne 
nějaké odchylky automaticky by se měl pokusit je opravit. Posledním kontrolním bodem je 
oddělení contentu, které produkty balí nazpět do původních obalů před odesláním do centrálního 
skladu a zároveň kontrolují, zda se i jim zdá barevnost na obrazovce monitoru srovnatelná 
s produktem, který drží v ruce. Všichni zaměstnanci našeho studia pracují pod kontrolovaným 
umělým osvětlením s vysokým CRI, teplotou chromatičnosti odpovídající dennímu světlu 
a vizuální obsah kontrolují na obrazovkách kalibrovaných na stejné parametry jako je osvětlení 
v místnosti. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 54 
 

5.6 Výsledek 

Sestavili jsme funkční setup složený z LED bodových světel, motorizované 2D panoramatické 
hlavy s kruhovou platformou pod produktem a digitálního plnoformátového fotoaparátu, který 
umožňuje natáčet videa ve 4K rozlišení. Po mnoha testech jsme vybrali pro prezentaci produktů 
na e-shopu formát videa, který doplňuje galerii produktových fotografií. Je jednoduchý pro 
ovládání a kompatibilní s největším počtem zařízení. 

 Natáčíme video již několik posledních měsíců k většině námi zpracovaných artiklů obuvi 
a zatím jsme nenašli žádné velké nedostatky našeho řešení. V porovnání s hotovými řešeními, se 
nám povedlo sestavit kvalitní studio za nesrovnatelně menší náklady. Kvalita dosažených výsledků 
se však konkurenci plně vyrovná. Celý proces je náchylnější na chyby způsobené lidským 
faktorem, přenos a správa dat není elegantně řešena jako u strojů StyleShoots nebo PhotoRobot 
a samozřejmě celá sestava je také výrazně větší oproti zmiňovaným robotům. V množství, v jakém 
nyní videa produkujeme jsme však s tímto řešením velmi spokojeni a jen čas a hlubší analýzy 
ukážou, nakolik produktová videa pomohla s nárůstem prodejnosti. 

 Velký přínos mají videa pro oddělení marketingu, jako rychlý a jednoduchý obsah na 
sociální sítě, kde má video zajisté větší dosah než pouhá statická fotografie. Naše videa jsou čistá, 
elegantní, na neutrálním pozadí. Skvěle se kombinují se zbytkem příspěvků a časem se snad stanou 
rozpoznatelnou součástí brandové tváře BIBLOO. 

 
Obrázek 36 - Snímky z produktového videa BIBLOO [36] 

Největší překážkou nám je snad pouze závislost motorizované hlavy na mobilní aplikaci, 
bez které nelze zařízení ovládat. Zde bych doporučil najít alternativu, ke které lze dokoupit 
dedikované dálkové ovládání. Velké časové rezervy máme ve střihu a koncových úpravách videa, 
kde budu i nadále hledat cesty, jak proces zjednodušit. Během jednoho pracovního dne je fotograf 
schopný natočit přes 30 produktových videí, včetně přípravy artiklů a pojmenování a nahrání 
všech souborů na sdílený disk. Stejné množství pak retušér sestříhá a vyrenderuje zhruba za 2 
hodiny čistého času.



 

ZÁVĚR 
Kvalitní produktové fotografie a video jsou základem úspěšného internetového obchodu. Žijeme 
v uspěchané době a online prodeje rostou na popularitě. Nákup nového módního kousku máme 
na dosah ruky skrz chytrý mobilní telefon. Obraty českých e-shopů za poslední rok 2020 činily 
v České republice téměř 200 miliard korun. Na český trh přicházejí velcí zahraniční hráči v oblasti 
módního e-commerce a souboj o zákazníky započal. Důraz je dbán na vizuální i textovou 
prezentaci všech artiklů a touží-li prodejce vystoupit z řady a zaujmout, musí připravit jedinečné 
prostředí, které co nejlépe simuluje nakupování produktů v kamenném obchodě. Oblečení 
chceme vidět vyfotografované na živých modelech. Galerii může doplnit video, kde se model 
v oblečení prochází a zákazník si tak může dotvořit lepší představu o materiálu, ze kterého je kus 
vyroben, jak se chová v pohybu a jak padne na postavu. U menších produktů jako je obuv, tašky 
anebo doplňky, chceme, aby nám byl artikl představen z co nejvíce úhlů, což je díky moderním 
technologiím jednodušší než kdy dříve. S neustávajícím vývojem filmové a fotografické techniky, 
rozšiřující se cenovou dostupností poloprofesionálních zařízení i s expanzí sociálních médií 
a platformy YouTube si lidé všeobecně zvykají na vyšší produkční úroveň vizuálního obsahu. 
Hranice kvality produktových fotografií a videa stále stoupají. A chce-li být internetový prodejce 
úspěšný, musí hledat cesty, jak dosáhnout co nejvyšší kvality za přijatelné náklady korespondující 
s množstvím produktů, které potřebuje zpracovat. 

Jakožto dlouholetý nadšenec do moderních technologií, filmové a osvětlovací techniky, tak 
i samotného fotografického řemesla jsem si dal za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, jak zefektivnit 
a zpříjemnit práci produktovým fotografům pomocí automatizace a robotické motorizace. 
Produktové studio online obchodu je malá továrna na fotografie, ve které hraje velkou roli 
optimalizace pracovních procesů, logické uspořádání jednotlivých kroků a neustálý důraz na 
efektivitu. Konstantně kvalitních výsledků dosáhneme použitím profesionální techniky, která 
vydrží nepřetržitý každodenní provoz. Za veškerou technikou však vždy stojí fotograf, na kterého 
je kladen důraz dodržovat nastavené rutinní postupy, kontrolovat nasvícení scény, nastavení 
fotoaparátu, dodržování stanovených úhlů a počtu pohledů ke každému produktu, udržovat 
přehled v množství a typu zpracovaných artiklů a starat se o korektní pojmenování fotografií 
a jejich spárování s fyzickým kusem. Jednotlivých úkonů může být mnoho a při zpracovávání 50 
a více artiklů denně v jednom studiu míra možné chybovosti stoupá. Tyto a další problémy se 
snaží řešit automatizační stroje, které na sebe přebírají část rutinních činností a dovolují 
fotografovi soustředit se na samotný artikl, který má zpracovat.  

Zpravidla se jedná o hotové all-in-one konstrukce integrující osvětlení s roboticky 
motorizovaným ramenem pro fotoaparát. Fixní pozice světel a přesné opakovatelné pohyby 
kamery nám dovolují vytvořit přednastavení pro každou kategorii a druh produktů, čímž zajistíme 
stále stejný výstup fotografií. Fotograf se stará primárně o pozicování a úpravy produktu, aby 
vypadal co nejlépe. Podobných zařízení je na trhu stále málo, nicméně jejich počet roste. Pouze 
za dobu psaní této práce jsem zaznamenal představení nejméně třech automatizačních robotů 
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pro módní produktová studia. Postupný nárůst konkurence snad přinese levnější varianty, které 
budou dostupné i pro menší ateliéry. Aktuálně dostupná řešení nevnímám jako plnohodnotnou 
náhradu za standardně vybavené fotografické studio. Systémy jsou až moc uzavřené a nedovolí 
uživateli přestavět pozice světel, nebo fotografovat větší scény. Jsou výborným „dělníkem“ 
v továrně na módní fotografie pro e-shop, který měsíčně zpracuje přes 2000 nových artiklů 
a potřebuje rychlý a kontinuální proces, kde vymění lehkou míru kvality za konstantní výstup, 
který se jednoduše retušuje a lze okamžitě publikovat online. Firmy takové velikosti mají zajisté 
i druhý klasicky vybavený ateliér, kde fotografují kreativní outfity (záměrně odlišně svícené, aby 
se odlišili od zbytku produktových fotografií), podklady pro marketingové oddělení nebo 
nestandartní produkty, které vyžadují odlišené svícení. I my v BIBLOO máme oddělené ateliéry 
pro e-shopové a kreativní fotografie, abychom nemuseli hýbat se světly a udržovali jednotný 
vizuál. 

 Popisoval jsem benefity produktových videí v e-commerce oblasti, která nepochybně 
narůstají v oblibě. Ačkoli v kvalitě produktových fotografií jsou bohužel stále obrovské rozdíly, tak 
u velkých hráčů na trhu jsou tyto rozdíly zanedbatelné a může to být právě video, které dává 
některému z nich navrch. Zákazník má možnost z videa produkt mnohem lépe poznat, 
prohlédnout si materiál ze kterého je produkt vyroben, jak odráží světlo, zda je transparentní, jak 
padne na postavu a jak vypadá v pohybu. V BIBLOO natáčíme videa na modelech více jak 5 let 
a zákazníci si je chválí. Video zároveň vytváří podvědomý dojem, že jsme si dali se zpracováním 
artiklu záležet a nebojíme se do něj investovat. To může vést k zákazníkově důvěře, že produkt 
opravdu vlastníme a že produkt vypadá stejně jako na fotografiích. Videa tvoří zároveň skvělý 
obsah pro sociální sítě, reklamy apod. Pokud tedy tvoříme videa již při zpracování produktového 
obsahu pro web, může si je oddělení marketingu stáhnout a libovolně použít, bez toho, aniž by se 
investovalo do další produkce. 

Poptávka po videu stoupá a čím dál tím více firem jej postupně začleňuje na své internetové 
obchody. Když prodejce provozuje vlastní produktové studio, kde zaměstnává jednoho, čí více 
fotografů a touží po tvorbě videa, je logické, že začne s integraci postupně a pomalu, aby 
vyzkoušel, jaký efekt bude mít nové médium na prodejnost zboží. Obrátí se tedy na stávající 
zaměstnance – fotografy. Pro reklamu do televize by si najal profesionálního kameramana, 
nicméně produktové video, alespoň v té formě, jakou popisuji, se blíží více fotografii a dodržuje 
podobné principy jako produktová fotografie – doplněna o motorizovaný pohyb produktu, 
kamery, nebo obou zároveň. Postupně dochází k přirozené evoluci fotografů a propojení těchto 
dvou médií. Stejně jako se sjednocuje technika pro fotografování a záznam videa, tak se bortí 
hranice mezi fotografem a kameramanem. Sledujme tedy vývoj technologií a trendů v oblasti 
produktové fotografie, jelikož samotné fotografické řemeslo již brzy nebude muset stačit a pokud 
se budeme chtít jako fotografové uživit, budeme muset ovládat více dovedností zároveň.  
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