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 Na čo si dávať pozor pri fotografovaní póz?  

1) Čo by správne prevedená póza mala spĺňať?  

 Pravidlo S – Čím viac zakrivení v póze dokážeme spraviť, tým lepšie. Keďže, čo je rovné, to je nudné.  

 Pravidlo C a D – Teda sú to extrémnejšie oblúky s postavou. Používajú sa menej, pretože tých póz je 
tam menej k dispozícii.  

2) Nenechávame sa veľmi fotiť zospodu , pretože nám môže byť nepekne vidno nosné dierky a dvojitú bradu.  
 

A takisto sa nie je dobré fotiť príliš zhora, pretože určite nechceme mať krátke nohy, že?  
 

3) Na fotkách skoro vždy vyzerá dobre dlhý krk! Takže pozor na ramená, aby sa pri krku nehrbili.  

4) Pokiaľ už máš pripravenú svoju pózu, dôležité je, aby si posunula krk smerom k fotografovi (hlava bude 
trocha väčšia, čo je pre nás žiadúce). Týmto sa nám posunie zadok do úzadia.  

5) Keď je problém s vytŕčajúcim bruchom na fotografii, tak treba sa v moment fotenia vyprsiť a napnúť svaly 
brucha.  

6) Najhoršie su symetrické gestá! Napríklad obidve ruky za hlavou narovnako. Treba dať každú ruku inak.  

7) Ruky ani nohy nie je vhodné smerovať do objektivu!  

 

RUKY  
8) Je dôležité mať viditeľné prsty. Teda, aby prsty neboli prekryté kúskami oblečenia, schované za telom, 

prípadne vo vačkoch.  

9) Pri dávaní ruky vbok by to malo byť prirodzené, a teda nesmieš si veľmi tlaciť na ten bok.  

10) Na fotke vždy vyzerajú ramená, ktoré sú šikmo oveľa lepšie ako keď sú rovno (nie je to fotka na občiansky).  

11) Pozor na preloženú ruku cez koleno, pokiaľ je ruka v zápästí akoby zlomená – to nevyzera nikdy dobre! 
Treba ju mať jemne napnutú, aby nebola úplne zvädnutá.  

12) Pokiaľ si nejak nešťastne preložíš ruku a nie je vidieť zbytok ruky, teda je viditeľné len zápästie, tak to bude 
evokovať “Vec” z Adamsovcov ;)  

13) Keď sa opieraš rukou dozadu, tak sa nesmieš o ňu veľmi zaprieť, pretože budeš mať veľké rameno. Treba 
tam mať tú ruku skôr symbolicky a držať to cez brucho.  

14) Pri podopieraní sa rukou sediac na zemi, lepšie vyzerajú pózy, keď prsty idú smerom od Teba ako k Tebe.  

15) Keď máš ruku preloženú cez hlavu, tak si treba dať pozor, aby si ju nemala otvorenú, pretože to nevyzerá 
dobre.  

16) Ruka položená na tele/na zemi by nikdy nemala byť ‘placatá’, teda prsty musia trocha vystupovať.  

17) Nesnažiť sa ruku za hlavou použiť vždy, len keď sa to hodí podľa okolitej scény. Správne by mala byť tak za 
hlavou, akoby sa hrala s vlasmi.  

18) Ďalšia možnosť je ruka pred hlavou, akoby si si tienila rukou do diaľky. Avšak pozor, dlaň nesmie byt 
otvorená smerom k fotografovi, pretože to nevyzerá dobre.  
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NOHY  
19) Bok sa ‘vyhadzuje’ na druhú stranu šikmo od fotografa. Nikdy nie smerom k fotografovi, pretože tak by sa 

zväčšovalo ‘pozadie’.  

20) Keď sedíš bokom, tak treba dat pozor na to, aby Ti nesplývali nohy, pretože to bude vyzerať, že máš jedno 
koleno :)  

21) Nemať chodidlá usporiadané do pravého uhla, pretože to vyzera hrozne!  

22) Skoro každej žene viac sluší, keď má bradu aspoň trocha doboku ako čisto spredu – dostane to taký 
modelingový šmrnc.  

23) Ked sa opieraš o stenu s jednou nohou, tak oporná noha sa Ti nesmie prehýbať dozadu. A takisto noha, 
ktorá sa ide opierať o nohu nemusí ísť veľmi do vzduchu, stačí iba jemne.  

 

OČI A VÝRAZ  
24) Jednoduché pravidlo – treba pozerať tam, kde je nasmerovaná hlava, takže žiadne gúľanie očami ;)  

25) Nepozerať veľmi dohora. Treba pozerať do diaľky, ale prirodzene.  

26) Niekedy dobre vyzerá pohľad priamo na fotografa, ale treba pozerať akoby zaňho – vtedy sa oči trocha 
privrú, a potom vyzerajú dobre.  

27) Keď už sa má modelka na fotke smiať, tak na fotke musí byť jasný dôvod pre smiech. Pretože bežné úsmevy 
na požiadanie bývaju zväčša silené a neprirozdené.  

28) Pozor na ‘guľatú’ tvár, teda, aby nebola tvár úplne natočená na fotografa. Bradu treba vždy vytočiť do boku, 
aby vznikol ‘trojuholník’.  

 

VLASY  
29) Vlasy su veľmi doležité, pretože môžu nečakane spadnúť a prekryť napríklad pekný nahrdelník, pozor na to. 

30) Pri vlasoch je problém, že keď ich máme hodené všetky dozadu, tak to nevyzerá dobre. Treba ich jednoducho 
vidieť!  

 


