
Líbí se vám Botanická fotogalerie? 

 

Její činnost a další rozvoj můžete podpořit zasláním libovolné částky na účet 

670100-2210779138/6210 (Dana Michalcová, Jánošíkova 44, Brno-Chrlice, 643 

00, IČO: 01874748) 

vzor pro vyplnění složenky 

 

Jako poděkování budou jména všech dárců zveřejněna na úvodní stránce 

galerie (jméno uveďte v poznámce). 

 

Bližší informace o vzniku a provozu galerie se můžete dočíst níže. 

 

O Botanické fotogalerii 

Dana Michalcová 

10.7.2015 

 

Možná by vás mohlo zajímat, jak se taková galerie zrodila. Různé zajímavosti o rostlinách jsem 

začala „sbírat“ už na gymnáziu, když jsem se připravovala na biologickou olympiádu (přibližně 

v roce 2002), což mne vlastně přivedlo k botanice. Botanika mne tehdy tak „chytla“, že jsem 

se latinská jména začala sama od sebe učit ještě před nástupem na vysokou školu. Když jsem 

se v bakalářském studiu (2003-2006) snažila naučit další rostliny, používala jsem k tomuto 

účelu mimo jiné i internet. Co mi však často chybělo, byly fotografie listů a jiných částí rostlin, 

na kterých by byly vidět znaky důležité pro určování druhů. V roce 2006 jsem tedy začala se 

svým tehdy novým fotoaparátem dokumentovat rostliny na různých exkurzích i na procházkách 

po okolí. Zpočátku jsem fotografie ukládala v programu Zoner Photo Studio. Abych se v nich 

vyznala, začala jsem k nim přidávat klíčová slova (jako např. část rostliny, kterou zachycují). 

Právě tehdy, přibližně v roce 2007, mne napadlo vytvořit veřejně přístupné webové stránky, 

které by fungovaly na podobném principu, jako onen zmíněný program. V tu dobu jsem však 

ještě neměla tušení, jak se vlastně takové stránky tvoří. V roce 2007 jsem si proto ve škole 

zapsala předmět, ve kterém jsem se seznámila s úplnými základy tvorby webu. To mne zaujalo 

natolik, že jsem si postupně nakoupila asi šest knih, ze kterých jsem se naučila základy jazyků 

jako jsou html, css, javascript nebo php. Asi dva roky jsem ve volných chvílích učila tvorbu 

webu a výsledkem byl na konci roku 2009 první prototyp Botanické fotogalerie. Postupně jsem 

do galerie začala doplňovat fotografie a vylepšovat její vzhled a doplňovat nové funkce. 

http://www.botanickafotogalerie.cz/img/slozenka_vzor.jpg


 

Bylo mi však jasné, že pokud chci vytvořit databázi, která bude obsahovat většinu druhů České 

republiky a která bude současně fungovat jako pomůcka k určování, sama na to stačit nebudu. 

Bylo proto potřeba zkusit získat nějaký grant. Přálo mi štěstí, protože se mi na rok 2011 podařilo 

získat na rozvoj galerie peníze, za které jsem mohla zaplatit další spolupracovníky, kteří do 

galerie přispěli hlavně doplňováním informací. Ale jak se říká „první vyhrání z kapsy vyhání“ 

dalších několik grantů, o které jsem žádala, se mi získat nepodařilo. Díky některým kolegům 

jsem však měla možnost získat menší finanční obnos, díky kterému vznikla např. poznávačka. 

Získat další vlastní grant se mi podařilo až v roce 2014, i když ve srovnání s prvním byl asi 

poloviční. V letošním roce (2015) jsem se s kolegy zapojila do dalšího projektu, v rámci kterého 

vznikly návody na jednoduché botanické pokusy a pozorování, na které se můžete těšit 

v příštích měsících. 

 

Ti z vás, kteří se někdy pokoušeli získat peníze formou grantů, určitě víte, jak je to těžké. 

Vhodných výzev na podávání grantů je málo, konkurence velká a granty bývají jen na krátkou 

dobu (většinou 1-3 roky). Občas si sice někdo koupí fotografii, ale jedná se o velmi ojedinělé 

případy. Botanická fotogalerie navíc není přísně vědecký projekt, takže okruh potenciálních 

zdrojů je velmi úzký. Navíc se bráním zahlcení stránky reklamními bannery, ze kterých by sice 

nějaká ta koruna možná byla, které by ale vzhled galerie určitě zkazily.  

 

Přesto, že jsem granty získala jen na dva roky (2011 a 2014) a mezitím jsem něco málo získala 

z jiných projektů, snažím se, aby Botanická fotogalerie fungovala nepřetržitě dál (nyní už 

šestým rokem). Fotografie sice galerie získává od fotografů zdarma, ale není to jen o 

fotografiích. Samotná správa fotogalerie zahrnuje např. komunikaci s fotografy, výběr 

kvalitních fotografií a jejich úpravu, kontrolu dodatečných informací k nim, zadávání informací 

k vlastnostem druhů do databáze, propagaci galerie i vlastní fotografování. V roce 2013 jsem 

se navíc rozhodla galerii obohatit o sekci „zajímavosti“, kterou propaguji i na Facebooku. Za 

tímto účelem za vlastní peníze nakupuji literaturu. Spoustu činností, které jsou s provozem a 

aktualizací galerie spojeny, není finančně ohodnoceno. Je to však pro mne velmi časově 

náročné a momentálně na správu této dnes již poměrně rozsáhlé databáze nemá Ústav botaniky 

a zoologie dostatek peněz. Proto velice ocením finanční pomoc, která mi pomůže galerii 

rozvíjet dál. 


