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Porovnání výstupů z Adobe Lightroom 2 a 

Digital Photo Professional 

1. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 

(základní workflow)

2. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 

(organizace plochy v modulu Library)

3. díl - Úprava fotografií v Adobe Lightroom 2 

(využití Přechodového filtru a Štětce)

4. díl - Porovnání kvality výstupů RAW z Lightroom 

a DPP

5. díl - Porovnání kvality mezi Lightroom 2, 

Lightroom 3 a DPP

Nedávno jsem měl na webu malou anketu, kde jste 

hlasovali, jakým programem převádíte RAW. 

Software od výrobce fotoaparátu používá asi 

31% respondentů. Je to pomyslný vítěz ankety. 

Když však dáme dohromady výsledky Adobe 

Lightroom a Adobe Photoshop, dostaneme cca 

49% a to je skutečný vítěz. Převod RAW do TIFF 

nebo JPG probíhá pomocí aplikace Camera Raw, 

která je pro oba programy společná.

Níže uvidíte porovnání výsledků, které získáte 

převodem RAW pomocí originálního programu 

Digital Photo Prosfessional (DPP) od firmy Canon a pomocí Adobe Lightroom 2 (Camera Raw 5.5). Adobe 

Lightroom 2 je podle mě to nejlepší, co pro správu a úpravu fotografií na trh přišlo. Jedinou (a to celkem velkou) 

výtku mám ke kvalitě fotografií, které z programu lezou po převodu RAW do TIFF. V níže uvedeném minitestu 

můžete porovnat výsledky, které lze od LR očekávat.

Po prvním převodu do TIFF jsem byl zděšen, vše bylo úplně jinak než u DPP. Sytost, kontrast, barevný odstín a 

hlavně kresba. Proto jsem přistoupil k úpravě kalibrace, aby snímky odpovídaly podání v DPP. Fotografie níže 

vám poodhalí, o čem mluvím. Vždy, když na fotografii najedete, ukáže se vám verze k porovnání.

1. obrázek je vždy RAW převedený do tiff v Adobe Lightroom 2 s původním nastavením (LR) vs. Adobe 

Lightroom 2 (LR) s mou kalibrací na Canon EOS 50D. 

2. Obrázek je vždy Canon Digital Photo Professional (DPP) vs Adobe Lightroom 2 (LR) s mou kalibrací. 

>> Pro porovnání snímků stačí přejet myší <<

4. Správa fotografií v Adobe Lightroom

DOMŮ FOTOGALERIE ČLÁNKY NABÍDKA ODKAZY AUTOR
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1) celkový pohled - LR original vs LR kalibrovaný

2) celkový pohled - DPP vs LR kalibrovaný

3) detail pleti - LR original vs LR kalibrovaný
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4) detail pleti - DPP vs. Adobe Lightroom kalibrovaný

5) detail tmavé části - LR original vs LR kalibrovaný

6) detail tmavé části - DPP vs LR kalibrovaný (tohle je důvod, proč nepoužívám LR/PS pro převod 

RAW!!!)

7) kresba ve vlasech - LR Original vs LR kalibrovaný
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8) kresba ve vlasech - DPP vs LR kalibrovaný

Shrnutí: Jak si můžete všimnout, defaultní nastavení Adobe Lightroom má na první pohled výraznější 

zpracování kontrastu. Na můj vkus až příliš velké, rád mám nad fotkou větší moc. Původně jsem záložku 

Camera Calibration úplně vynechal a nezkoumal. Když jsem si převedl fotku v DPP, tak jsem si sedl na zadek. 

Kalibrací Adobe Lightroom jsem se myslím dostatečně přiblížil DPP v podání barev a snížení kontrastu. K čemu 

se ale přiblížit nedokážu je celková KVALITA výstupu z Lightroom. V porovnání s DPP je kvalita rovnocenná v 

pleťových tónech, světlých oblastech. Jak jsem se v minulosti mnohokrát přesvědčil, kvalita výstupu 

rapidně klesá s rostoucím ISO a množstvím přechodů. Bokeh a přechod jemných odstínů je v DPP 

MNOHEM jemnější a dokud Adobe nevymyslí nějaký nový způsob, jak kvalitně převést RAW, bude pro mě DPP 

jasná volba. Říkám to nerad, protože díky tomu používám na své fotografie 3-4 programy! A věřte mi, že mi to 

není příjemné. Poslední dobou se snažím místo klasického Photoshopu používat Photoshop Elements. 

Zjišťuji, že mi tato aplikace v mnoha ohledech stačí. Brzy se pokusím popsat několik postřehů k tomuto malému 

bráškovi Photoshopu CS4.

Kalibrace Adobe Lightroom na Canon EOS 50D

Pokud byste chtěli nastavit Adobe Lightroom podle mého nastavení, níže najdete mé hodnoty jednotlivých 

záložek. 

1. obrázek je vždy originál

2. obrázek má kalibrace. 

Takto nastavené hodnoty lze v LR uložit jako tzv. PRESETS. Já si tento profil nazval Canon EOS 50D a při 

natahování fotek z karty rovnou nastavení aplikuji na fotky (samozřejmě, že fotky se to nedotkne).

Těším se na vaše zkušenosti. Pokud máte někdo návod, jak získat z Adobe Lightroom 2 stejné výstupy 

jako z DPP, budu nesmírně rád za váš postup. 
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You are here:   Home ČLÁNKY TECHNIKA Úprava fotografií v PC 4. Správa fotografií v Adobe Lightroom

Články o úpravách fotek v Lightroom:

1. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (základní workflow)

2. díl - Správa fotografií v Adobe Lightroom 2 (organizace plochy v modulu Library)

3. díl - Úprava fotografií v Adobe Lightroom 2 (využití Přechodového filtru a Štětce)

4. díl - Porovnání kvality výstupů RAW z Lightroom a DPP

5. díl - Porovnání kvality mezi Lightroom 2, Lightroom 3 a DPP
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