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První české vydání této knihy bylo ve velmi
krátké době rozebráno a zájemci, na které se
nedostalo, vytvořili dlouhý seznam čekatelů
na případné vrácené výtisky. Tajemství

úspěchu právě této knihy spočívá především
v přístupu autorky. Katrin Eismannová se

Photoshopem, úpravou, retušováním a hlavně
restaurováním fotografií profesionálně
zabývá mnoho let. Mimo to Photoshop a
úpravy fotografií vyučuje, vede řadu

seminářů a kurzů nejen ve Spojených státech,
ale po celém světě. Spolupracuje přitom s

řadou významných odborníků, specialistů na
Photoshop, profesionálními fotografy i
grafiky. Toto vše se promítá do kvality a
vysoké úrovně všech jejích knih, z nichž
především Photoshop – Restoration &

Retouching (tj. tato kniha) a Photoshop –
Masking & Compositing (česky vyšla v

našem vydavatelství pod názvem Photoshop –
výběry, masky a montáž) patří na celém světě
k nejuznávanějším a vysoko hodnoceným
publikacím. Photoshop – retušování a
restaurování fotografie je kniha plná
skutečných, praktických postupů

předváděných krok za krokem, je to přehled
postupů a technik, které používají při své
práci profesionálové. Je nutno upozornit na

to, že toto není kniha pro naprosté
začátečníky ve Photoshopu – autorka

předpokládá základní znalost pracovního
prostředí Photoshopu, základy práce s
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nástroji, paletami, vrstvami nebo výběry.
Přesto si ale troufnu tvrdit, že její podrobný,
jasný a konkrétní výklad dokáží sledovat i
začínající, nepříliš zkušení uživatelé. Navíc,

díky postupům, které jsou prověřeny
mnoholetou praxí, se i začínající uživatel
dozví z této knihy možná více, než z jiných
publikací, které často uvádějí sice efektní
ukázky, ve skutečnosti ale pouze omezeně

použitelné. Hlavním přínosem knihy je, vedle
množství postupů a technik pro úpravu,
opravu, retušování a korekce fotografií,

především metodika práce. Autorka zásadně
pracuje s vrstvami, jejich prolínáním a

krytím, používá vrstvy úprav a masky, dbá na
to, aby kroky a změny, které provádí, nebyly
nevratné, a aby bylo možné celkové i dílčí
úpravy v případě potřeby vrátit zpět nebo
jejich efekt posílit či zeslabit. Publikace je
použitelná s několika omezeními již pro
Photoshop verze 6 a samozřejmě všechny
vyšší verze. Příkazy, názvy nástrojů, filrů a
nastavení jsou uváděny česky i anglicky. Pro
knihu jsou k dispozici ukázky, které si můžete
stáhnout ze stránek originálního vydání knihy
www.digitalretouch.org. Část I - Photoshop
pro retušování Základy Photoshopu Efektivní
práce pomocí klávesových zkratek Palety,
nabídky a vlastní pracovní plochy Rychlý
pohyb po obrázku Kontextové nabídky O

důležitosti vrstev Správa souborů a workflow
Co byste měli vědět, než začnete Část II -
Úprava tonality, expozice a barev Vylepšení
tónu a kontrastu Výhody dat s velkou bitovou
hloubkou Ohodnocování tónů obrázku a
previzualizace konečného výsledku

Důležitost vrstev úprav Mistrovské tónování s
Úrovněmi (Levels) Vylepšování tónů obrázku
pomocí Úrovní Křivky a kontrast Práce s
režimy prolnutí Zvýraznění detailů pomocí

Závoje a Míchání kanálů Triky pro
maximální využití vrstev úprav Kombinování
tónových úprav Tonální úpravy založené na
výběrech Úprava expozice Oprava tmavých

obrázků Záchrana přeexponovaných
fotografií Záchrana pomocí Stíny a světla

(Shadow/Highlight) Práce s barvami Základy
barev Rozpoznání barevného nádechu



Pochopení korekce barev pomocí Variací
Vyvážení barev namísto kouzel v temné

komoře Globální korekce barev Čísla nelžou
Selektivní korekce barev Korekce teploty
barev Zmírnění extrémních barevných

problémů Srovnání, nahrazení a odstranění
barev Část III Základy retušování, oprav a
obnovení Odstranění prachu, plísní a textur
Odstranění prachu na sto a jeden způsob
Textury, moaré a barevné artefakty Oprava
poškození Odstranění škrábanců, prasklin a
trhlin Skrytí nepořádku a rušivých prvků
Odstranění skvrn a navrácení barev

Odstranění křivosti, zkreslení a prohnutí
Oprava a obnova kompozice Vytvoření

nového pozadí Restaurování lidí, míst a věcí
Omezení odrazů, odlesků čoček a průsaků
světla Závěrečné zamyšlení Vylepšování a
zdokonalování obrázku Převod barevného
snímku na černobílý Tónování obrázků
barvou Ručně kolorovaná černobílá

fotografie Přidání malířských efektů Tvůrčí
ozdobné okraje Zostření obrazu Část IV

Portrét a glamour Retušování portrétu Úrovně
retušování Strategie retušování portrétu
Odstranění rušivých prvků Vyhlazování
kontur Důležitost pleti Zdůraznění rysů
obličeje Světlo a hlavní motiv Kreativní

podání portrétu Retušování glamouru Typy
retušování glamouru Strategie retušování
Digitální krášlení Symetrie a tvary postavy
Dokonalá pleť Vylepšení rysů obličeje Důraz

a ostrost Skvělé nasvícení
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