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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí – z praktické a teoretické. Praktická část je 

audiovizuálním dokumentem sestaveným převážně z rozhovorů s pěti osobnostmi umě-

lecké, novinářské i amatérské fotografie. Odhaluje nejen jejich pohled na fotografické 

médium, ale i vlastní kreativní činnost s ním spojenou. Teoretická část navazuje na prak-

tickou práci a dále rozvádí téma proměn fotografie, zejména fotožurnalistické praxe, 

a jejího vnímání společností. Naznačuje krátkou historii fotografie a internetového pro-

středí, zaměřuje se však především na přechod z analogového věku k digitálním techno-

logiím na přelomu tisíciletí. Popisuje trend sociálních sítí, digitálních filtrů a influencerů, 

skrze které v posledních letech dochází k návratu analogové fotografie do mainstreamu. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis consists of two parts - practical and theoretical. The practical part is 

an audiovisual documentary based around five interviews with five personas of artistic 

and journalistic as well as amateur photography. It sheds light not only on their views on 

the photography medium but also on their own creative process related to it. The theore-

tical part follows up the interviews and further develops the subject of changes in photo-

graphy, notably the means of photojournalistic work and its perception in society. It sket-

ches a brief history of photography and internet environment but its main focus lies in the 

transition from the analog era to digital technologies at the turn of millennium. It describes 

the trend of social networks, digital filters and influencers through which a return of the 

analog photography can be witnessed in the recent years.  
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What do we want from this media revolution? Not just where is it bringing us – 

where do we want to go? When the pixels start to settle, where do we think we 

should be in relationship to media – as producers, subjects, viewers? Since all 

media inevitably change us, how do we want to be changed?i 

– Fred Ritchin, Bending the Frame / 2013
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PROMĚNY FOTOGRAFIE POD TÍHOU DIGITÁLNÍ DOBY 

 

Fotografické médium si od svého formálního vzniku v první polovině 19. století prošlo 

řadou etap technologických a kulturních změn. Nicméně nejdůležitější transformací fo-

tografie prošla s příchodem digitálního věku. Nové technologie a sociální sítě otevřely 

běžnému uživateli zcela nové možnosti komunikace a staly se katalyzátorem jedné z nej-

větších obrazových revolucí moderní historie. Stále dokonalejší přístroje jsou dnes do-

stupné téměř komukoliv, z trochu obratného majitele smartphonu s přístupem k internetu 

se může během chvíle klidně stát občanský fotožurnalista. 

Když se na ČVUT v roce 1991 zapojovala první testovací internetová linka z rakouského 

Lince, která tak předznamenala jeho komerční využití v České republice, nikdo z přítom-

ných si asi stále nedokázal představit, že za několik let se už nebudeme připojovat z vel-

kých datových center vytáčením do kvílející pevné telefonní linky. Každý z nás se bude 

schopen prakticky kdekoliv zdarma připojit na jednu z milionů WiFi1 sítí pomocí zařízení 

do kapsy, které bude sekundovat i jako základní zdroj komunikace se světem, hudební 

přehrávač, videotéka, poznámkový blok, kalendář a pro tuto práci především – jako foto-

aparát. Toto propojení technologií také umožnilo dosud nemožné, a to prakticky okamžitě 

sdílet fotografie s širokým publikem internetových uživatelů. 

Dříve výjimečná a nesrovnatelně pracnější událost pořízení fotografie se stala každoden-

ností. Proces, který prvním průkopníkům fotografie zabral hodiny, někdy až dny, se změ-

nil k nepoznání – jedním kliknutím na dotykovém displeji smartphonu vzniká technicky 

téměř dokonalý snímek. Několik dalších kroků v řádu sekund, jejichž počet by se dal 

spolehlivě spočítat na prstech jedné ruky, provede základní úpravy či stylizaci a fotografii 

odešle do nekonečného informačního kolotoče sociálních sítí a photo-sharingových plat-

forem. Z fotografie jako média, které s sebou neslo určitou výpovědní hodnotu, se v tomto 

kontextu stává vedlejší produkt výdobytků současné technologie, plnící spíše prostou 

funkci zachycení okamžiku. Vznikají obrazy téměř bez duše (digitální fotografie navíc 

nemusí mít žádný reálný fyzický referent) a bez myšlenky – momentky. 

                                                 

1 WiFi je v informatice označení pro bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. 
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Rapidní změny v technologiích i jejich snadná dostupnost se však nedotýkají jen samotné 

fotografie. V posledních letech stále více pociťujeme celkovou transformaci žurnalistické 

praxe tak, jak ji známe – proměňuje se nejen novinářský newsroom, ale i požadavky na 

samotné novináře. Schopnost pracovat se sociálními sítěmi, novými technologiemi, ka-

merou, fotoaparátem, telefonem a technikou pro živé přenosy je dnes nutnou výbavou 

průměrného novináře. Ovšem ani to nakonec nemusí stačit. Profesionální fotožurnalisté 

řídící se profesními pravidly a etickými kodexy trpí kromě zásahů do své práce pod tíhou 

nových nároků i amatérským mobilním fotožurnalismem plnícím titulní strany největších 

světových periodik. Ocitají se tak každý den v bitvě, kde spolu umělecká stylizace profe-

sionálů a bezmyšlenkovitost či surovost amatérské práce svádí souboj o autenticitu. 

Autoři Láb a Turek už před deseti lety poukazovali na to, že status fotografického obrazu 

se v éře digitálního zobrazení značným způsobem změnil. Vnímání fotografie jako prav-

divého média pod tlakem rozmáhajících se případů pozměňování snímků ztrácelo svou 

neotřesitelnou pozici a bylo pomalu na ústupu.2 Dnes lze hovořit nejen v informační 

struktuře, ale i v oblasti fotografie o éře „post-faktické“ v níž jsou pod záplavou manipu-

lovaných snímků degradovány i reálné obrazy jako nepravdivé, protože se přeci vše dá 

upravit.  

Když už vše napovídalo tomu, že „fotoaparáty do kapsy“ zcela zatopí poslední ostrůvky 

klasické fotografie, přišla její renesance, byť paradoxně prostřednictvím právě sociálních 

sítí. Instagram se svým čtvercovým formátem pouze nesnažil efektivně pokrýt plochu 

displeje, ale i připomenout nepříliš dávnou dobu polaroidů. Populární filtry z aplikace 

VSCO zase imitovat vzhled fotografického filmu. Mediální fenomén YouTube na scénu 

přivedl nové hráče schopné dokonale zacílit nejen na zájmové skupiny diváků, ale chytře 

zpracovanými virálními videi3 i na široké mainstreamové4 publikum. To vše v mladých 

lidech probouzí nový zájem o analogovou fotografii a smysluplnou fotografii obecně.  

                                                 

2 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 52 

3 Virál (ze slova virus) je video, které se stane populárním prostřednictvím sdílení na internetu 

4 Termín pocházející z angličtiny (doslova hlavní proud) označující davově uznávané prostředí 
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OSUDY FOTOGRAFIE A KLÍČOVÝ PŘELOM TISÍCILETÍ 

 

Fotografie prošla v souvislosti s digitalizací největší transformací za celou dobu své exis-

tence. Během relativně krátké doby došlo k radikální proměně fotografické techniky, pod-

staty fotografického obrazu a způsobů zacházení s ním.5 Po staletích experimentování 

s camerou obscurou a velkoformátovými fotoaparáty, využívajícími nejrozmanitější zá-

znamové materiály od cínových a měděných plátů, přes skleněné destičky, až po první 

nedokonalý želatinový film, nastal začátkem 20. století technologický zlom, jenž umožnil 

vývoj dnes tak důležitých odvětví, jakými je amatérská a novinářská fotografie.  

 

STOLETÍ FOTOGRAFIE: ZLATÝ VĚK FOTOŽURNALISMU  

Fotografická reportáž měla své počátky už v druhé polovině 19. století, kdy se v zahraničí 

pomocí daguerrotypií profilovali například první váleční zpravodajové – za zmínku stojí 

O'Sullivanova Sklizeň smrti po bitvě u Gettysburgu z roku 1863, a reportážní fotografové 

– klasickým příkladem jsou Městští bandité od J. A. Riise z roku 1890. V českých zemích 

lze za prvního fotožurnalistu považovat Rudolfa Bruner-Dvořáka, osobního fotografa ná-

stupce trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Zlatý věk fotožurnalismu ovšem nastává až po 

roce 1925, v němž byl představen kompaktní fotoaparát Leica, poprvé využívající zdo-

konalený formát 35mm citlivého filmu. Ten dovolil zkrácení expozičních časů, a tedy 

i možnost fotografovat rychle se měnící scény bez použití stativu. 

Za otce moderního fotožurnalismu je obecně považován Henri Cartier-Bresson6, fotograf 

francouzského původu, pionýr street-photography7, jeden ze zakladatelů agentury Mag-

num, a především jeden z prvních profesionálních uživatelů fotoaparátů Leica a 35mm 

kinofilmu. Právě jeho nearanžované (byť kompozičně dokonalé) a přirozené fotografie 

„rozhodujícího okamžiku“ potvrdily možnosti a schopnosti nové technologie a tím nasta-

vily laťku budoucí generaci fotožurnalistů.  

                                                 

5 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře, s. 9 

6 OLIVER, Mark. Father of photo-journalism, Cartier-Bresson, dies at 96 

7 Doslova „pouliční fotografie“ – typ dokumentární fotografie zobrazující každodennost života v ulicích 
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Pro Bressona byla stejně důležitým prvkem jako samotná událost i její jednota s uspořá-

dáním obrazových prvků v obraze. Výrazná obrazová stylizace se v příštích desetiletích 

z běžné novinářské fotografie postupně vytratila, nezmizela však úplně a v odvětvích jí 

blízkých přetrvává dodnes. Právě mistři street-photography a reportážní fotografie – 

Henri Cartier-Bresson, André Kartézs, Robert Frank – a nejen oni, téměř každý fotograf 

dokumentující dění okolo sebe pokládá za své nejlepší snímky ty, které přesahují prosté 

zachycení momentu. Jejich snahou coby pozorovatelů je vytěžit přímo z každodenního 

života esenci události, jež přetrvá odeznělý děj.8 

Žurnalistická fotografie se díky pokroku v záznamových materiálech, optických přístro-

jích, zpracovatelské a reprodukční technologii stala nedílnou součástí vizuálního světa. 

Definovala zcela nové přístupy k fotografickému médiu, k novinářské praxi a obrazo-

vému vnímání společnosti. Dějiny fotografie jsou samozřejmě mnohem obsáhlejší a vy-

daly by s přehledem na více než jeden analytický text. Tato práce se zaměřuje především 

na úzký výsek historie, a to sice na přechod ze staletími prověřeného analogového média 

k současné každodenní a všudypřítomné digitální technologii.   

 

KAM ZMIZEL REFERENT?: NÁSTUP DIGITÁLNÍHO MÉDIA 

Přestože za revoluční objevy v dějinách obrazové kultury lze bezpochyby považovat na-

příklad princip prvního barevného snímku J. C. Maxwella, jenž představil svou „Stužku“ 

Londýňanům již v roce 1861, uvedení prvního inverzního barevného filmu Kodachrome 

na trh firmou Eastman Kodak v roce 1935 nebo třeba nástup instantního filmu vytvoře-

ného v roce 1963 pod značkou Polaroid, pro tuto práci je klíčový rok 1969, kdy G. E. 

Smith a W. Boyle vynalezli první plně elektronický digitální snímač typu CCD9. Šlo 

o průlomový objev, jenž umožnil vývoj digitálních záznamových přístrojů. Přesto však 

trvalo celých dvanáct let, než se na trhu objevil první digitální fotoaparát Sony Mavica, 

který místo na film zaznamenával snímky na počítačovou 3,5“ disketu. 

 

                                                 

8 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 94 

9 Zkratka anglického Charged-Coupled Device (zařízení s vázanými náboji) 
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V osmdesátých letech a na začátku let devadesátých svůj podíl na obrazové revoluci před-

vádí především firma Kodak. Ta na fotografický trh přinesla první komerčně dostupnou 

digitální „zrcadlovku“, byť její cena odpovídala spíše oblasti profesionální komerční 

a novinářské fotografie. Vysoká cena a malá kvalita prvních digitálních fotoaparátů 

ovšem přispěla k faktu, že si filmy své dominantní postavení zachovaly až do počátku 21. 

století. Do poslední chvíle film používali například profesionální reklamní a umělečtí fo-

tografové, jejichž preference stále zůstávaly u středoformátových analogových přístrojů 

kvůli vysokým nárokům na technickou kvalitu.  

Fotografie měla díky závislosti na fyzikální přítomnosti referentu, jenž zanechává otisk 

v citlivé emulzi filmu, vždy kulturně zakotvený status pravdivého média. Digitální zob-

razení nicméně změnilo povahu fotografického referentu a klasické koncepce vizuální 

reprezentace světa. Na rozdíl od analogické závislosti zobrazovaných linií skrze optiku 

klasického fotoaparátu nemusí digitální fotografie odkazovat do minulosti ani k žádnému 

konkrétnímu časoprostorovému uspořádání nebo objektu. Jako taková v podstatě neexis-

tuje, je vlastně pouhým nehmotným souborem digitálních informací.10 

Nová snímací technologie se zakládá na zcela jiných principech než ta původní, po více 

než jeden a půl století využívaná. Analogová stojí na chemii, mechanice a fyzice, digitální 

na elektronice. Podle Lába a Turka je však klíčový především rozdíl, jakým digitální prin-

cip rozkouskovává svět. Dovoluje analogické linie jednak znovu spojit tak, jak byly – což 

dělá fotoaparát při každém snímku, nebo jednotky poskládat ve zcela nové uskupení.11  

To představuje naprosto nové možnosti manipulace s fotografií. Digitální obraz prakticky 

kombinuje dva odlišné způsoby v technice zachycení a zobrazení reality – tradiční obraz 

zhotovený podle malířových představ a schopností na plátno a opticky přesnou realitě 

věrnou analogovou fotografii. Je sice technického charakteru jako klasická fotografie, 

přesto umožňuje lokální zásahy do svého obsahu, které jsou v dnešní době lehce prove-

ditelné i bez profesionálního vybavení. Digitální snímek, obzvláště pak ten manipulo-

vaný, proto nelze přímo označovat za obraz „fotografický“, neboť postrádá onu téměř 

neotřesitelnou fyzickou podstatu analogové fotografie. 

                                                 

10 ROBINS, Kevin. Will images move us still? 

11 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 9 
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Fotografické konotace počítačového obrazu mohou i tak u příjemce snadno a velice pře-

svědčivě vyvolávat dojem, že jde o fotoaparátem zachycené dění z reálného světa. Digi-

tální obraz tak doslova předchází referentu svého zobrazení, není na něm totiž závislý 

jako obraz fotografický.12 Digitální obraz oproti klasické fotografii nemusí být znakem 

objektu, ale výsledkem počítačového jazyka – tedy znakem jejich znaků, proto někteří 

autoři v různých významech mluví o post-fotografické éře.13 

Ovšem všeobecné vnímání fotografie jako pravdivého zobrazení je i v současnosti jednou 

z hlavních hodnot tohoto média – je totiž důvodem, proč fotografie hraje tak důležitou 

roli v žurnalistice, kde je jejím hlavním úkolem co nejpřesněji a nejobjektivněji předávat 

informace. Fotožurnalismus ze své podstaty vlastně vždy kladl největší nároky na rych-

lost celého procesu, proto se právě v této oblasti uchytila jakákoliv technická inovace jako 

první a nástup digitálních fotoaparátů nebyl výjimkou. Ty totiž fotožurnalistům poskytly 

dosud nemyslitelné možnosti od jednoduché kontroly kvality výstupu přímo na místě až 

po okamžitou připravenost fotografie k tisku.14 Zjednodušení procesu, a především pak 

i schopnosti manipulovat výsledný snímek s sebou však nesou řadu problémů.  

 

KONEC NADVLÁDY REALITY NAD OBRAZEM 

Rudolf Arnheim, psycholog a teoretik umění, za hlavní doménu fotografie považuje ob-

last dokumentární fotografie, u níž je důležitý důraz na zobrazení co nejvíce se přibližující 

realitě, stejně jako stylistika výsledného snímku. Jako protiklad lze postavit styl novinář-

ské fotografie, kde se fotografové zříkají svého autorského rukopisu a přílišného esteti-

zování, aby zbytečně neodváděly pozornost od zobrazované informace. Poměr autenticity 

a estetičnosti se ovšem mění napříč fotografickými žánry, tudíž je otázka důvěryhodnosti 

tohoto média vcelku diskutabilní. Slovy Lewise Hinea: I když fotografie nemůže lhát, 

lháři mohou fotografovat.15 V současné post-fotografické praxi se ale situace mění 

                                                 

12 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 39-41 

13 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 27-28 

14 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře, s. 10 

15 MITCHELL, William J. The reconfigured eye visual truth in the post-photographic era 
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a Hineův citát lze parafrázovat spíše slovy: fotografie nemusí nutně říkat pravdu, a ještě 

k tomu mohou lháři fotografovat.16 

Podobně jako klasická fotografie svým způsobem přispěla ke změně náhledu na svět 

i digitální technologie jsou provázeny obdobnými jevy. Rozmnožují možnosti zobrazo-

vání i simulace reality, stále dokonalejší počítačově generované obrazy a světy stírají hra-

nice mezi reálným a virtuálním. Kredibilitu snímkům zaručuje často pouze zprostředko-

vatelská instituce, jež v očích veřejnosti podtrhuje autenticitu předkládaných fotografií. 

Hovoří se tak o krizi klasické koncepce reprezentace, konci nadvlády reality nad obrazem 

a začátku nadvlády obrazu nad realitou.17 

Pravdou zůstává, že se v digitálním věku zjednodušily možnosti, jak provést dokonalou 

retuš. Zároveň se však změnily i způsoby komunikace a společnost jako taková. Zlepšila 

se celková informovanost společnosti, což ještě prohloubil příchod internetu, jenž v civi-

lizovaném světě drasticky zjednodušil přístup k informacím. Pokud tedy náhodou dojde 

k fotografickému podvodu, je vysoce pravděpodobné, že stejnou situaci zaznamená ně-

kolik dalších zdrojů v její autentické podobě, a tudíž dojde k jeho odhalení.18 Případy 

obrazové manipulace v seriózní žurnalistice jsou navíc spíše výjimečným jevem. Proti 

nim stojí oblast lifestylových časopisů, zejména pak módní fotografie, kde jsou dnes di-

gitální úpravy a retuše plnohodnotnou součástí procesu vzniku fotografie. 

Historik a teoretik fotografie Geoffrey Batchen přiznává, že digitalizace sice zavrhla ré-

torickou pravdivost fotografie, která byla důležitým rysem jejího kulturního úspěchu, no-

viny nicméně své fotografie manipulovaly odjakživa. Příchod digitálního zobrazení tak 

jednoduše znamená nutnost přiznat tento fakt sám sobě, respektive jejich konzumentům.19 

V dnešní době je reputace fotožurnalismu spíše reputací fotografa, redakce nebo zaštiťu-

jící instituce, a především díky samoregulačním mechanismům fotožurnalismu zůstává 

fotografie veřejností stále vnímanou jako reprezentující realitu.20 

  

                                                 

16 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 47 

17 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 109-110 

18 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře, s. 44 

19 MITCHELL, William J. The reconfigured eye visual truth in the post-photographic era 

20 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 106 
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NOVÁ OBRAZOVÁ MÉDIA, NOVÝ FOTOŽURNALISTA 

 

Bylo by chybné se domnívat, že jediným katalyzátorem obrazové revoluce a změn v pří-

stupech k fotografii byl vývoj samotné pořizovací a paměťové technologie. Neodmysli-

telnou roli v proměně fotografického média sehrála i nová digitální média. Nová média 

před vznikem internetu v podstatě pokaždé pracovala pouze s novinkou videa a jeho dal-

ších forem. Neexistovala pro ně další možnost rozšíření. To ovšem změnil nástup sítí, 

který donutil odborníky přehodnotit samotný pojem „nová média“. Pokračovatelé Mar-

shalla McLuhana, teoretika periodizace vývoje lidské komunikace a autora pojmu tech-

nologický determinismus, po jeho smrti navázali pátou etapou vývoje lidské komunikace, 

tzv. „Gatesovou galaxií“ nových médií. Síťová digitální média jsou založena na počíta-

čových technologiích, resp. na sítích, a proto pracují právě s tímto pojmem.  

 

INTERNET NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 

V užším pojetí je etapa „internetové online žurnalistiky“ ohraničená koncem 20. století. 

Internet jako technologie sice existoval již od 70. let, skutečná funkční síť byla spuštěna 

až v lednu 1983 spolu se systémem DNS21 a faktický rozvoj síťové komunikace patřil 

letům devadesátým. S ním nastala i možnost efektivní nelineární mediální komunikace. 

Jako první si tuto skutečnost uvědomil kalifornský týdeník Palo Alto Weekly, jenž přišel 

v roce 1994 s prvním pravidelným zpravodajským obsahem na webu. Velcí mediální vy-

davatelé byli poněkud zdrženlivější, přesto se odhodlali nejdříve New York Times a po 

nich i Chicago Tribune nebo samotná zpravodajská agentura AP. Jedním z prvních vý-

znamných hráčů na internetu se stala online podoba veřejnoprávní stanice BBC News, 

a to až v listopadu 1997. Původně zaměstnávala pouze 40 stálých novinářů pracujících 

pro web, ale díky jejich všestrannosti a kvalitám byla už v roce 1998 BBC News považo-

vána za přední britskou internetovou stránku a model pro nastupující internetová média.22   

                                                 

21 Systém DNS umožňuje přiřadit k číselným IP adresám specifické doménové jméno, které je snáze za-

pamatovatelné a uživatelé jej tak dokáží intuitivně používat ve webových prohlížečích.  

22 NOCI, Javier Díaz. A history of journalism on the internet 
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Nástup Webu 2.0 rozpoutal ještě zásadnější změny než v devadesátých letech. Zlomový 

rok 2006, jenž dal světu Twitter a široké veřejnosti otevřel Facebook, byl prvopočátkem 

v rozvoji dnes tak důležitých pojmů jako participativní žurnalistika, občanská žurnalistika 

nebo mobilní žurnalistika. 

Důležitým činitelem rozvoje těchto odvětví žurnalistiky nicméně nebyly pouze první zá-

rodky sociálních sítí. Mediální svět si jejich existenci jasně uvědomil už o dva roky dříve 

při katastrofě v jižní Asii zasažené vlnou tsunami. Zpravodajské agentury se kvůli těžkým 

místním podmínkám a náhlosti celé situace musely ve velkém spoléhat na „amatérský 

obsah“, bez nějž by jen těžko mohly kvalitně a do detailu informovat své diváky. Pouhé 

citování očitých svědků redaktorem, praktika v žurnalistice dlouhodobě zavedená, se po-

prvé změnilo v přebírání autorského obsahu neprofesionální povahy. Příběhy, v tomto 

případě by se dalo říct krátké reportáže, přítomných této hrůze společně s audiovizuálním 

doprovodem pořízeným na stále dostupnější digitální fotoaparáty a videokamery poskytly 

médiím nový jinak nedosažitelný zdroj, který nezobrazuje místo události po tom, co se 

stala, ale během toho, co se odehrává.23 

Osobní webové stránky, blogy, otevřená uživatelská fóra a amatérské publicistické por-

tály. I tyto výdobytky zpřístupnění jednoduššího, rozmanitějšího a levnějšího Webu 2.0 

je nutné řadit do dějin žurnalistiky, neboť to byly právě ony, kdo definoval současná 

„nová média“. Tim O’Reilly tuto proměnu internetové platformy nepřipisuje přímo stroze 

technickým změnám fungování celosvětové sítě, ale také změnám v působení samotných 

koncových uživatelů. Informace si na webu už nemusí pouze vyhledávat a získávat, pře-

devším je tam stále snadněji mohou i sdílet. Jde zde právě o onu „uživatelskou partici-

paci“, která skrze uživatele dodává využívaným aplikacím přidanou hodnotu.24  

V dnešní době se média musí zaměřovat asi na dvacet různých kanálů pro distribuci ob-

sahu. Druhy a počty formátů se mění a vyvíjí v čase, což jen dále prohlubuje zmatek 

v redakcích, které se musí neustále adaptovat na další platformy. Samotné síťové pro-

středí pomalu přechází do dalšího stupně svého vývoje – tedy Webu 3.0, který je zatím 

pro mnoho odborníků těžko podchytitelnou proměnou. Sdílené cloudové aplikace, po-

                                                 

23 ALLAN, Stuart. Photojournalism and citizen journalism: co-operation, collaboration and collectivity 

24 O’REILLY, Tim a John BATTELLE. Web Squared: Web 2.0 Five Years On 
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stupné stírání rozdílů mezi profesionály a běžnými uživateli, všudypřítomná umělá inte-

ligence a stále více nejrůznějších zařízení s přístupem na internet25 mohou být jednou 

z mnoha definic této proměny. Odesílat „flash news“ do lednice, kávovaru či pračky však 

zatím žádná redakce naštěstí nemusí.    

 

SOUČASNÁ PROMĚNA POJMU „FOTOŽURNALISTA“ 

O klasické žurnalistice by se dalo říct, že je z těchto inovací do jisté míry schopna těžit. 

Rozšíření spektra distribučních kanálů zvyšuje počty potenciálních čtenářů, což je ob-

zvláště kritický fakt v době, kdy prodeje tištěných novin každým rokem klesají. Tyto 

změny kladou na běžného novináře převážně požadavek běžné adaptace či rekvalifikace, 

schopnosti tvořit stejný obsah za nových podmínek. 

Situace fotožurnalistů je ovšem o dost složitější. Mění se totiž základní požadavky foto-

žurnalistické práce. Interní tlaky ze strany redakcí v důsledku těchto nových kanálů ko-

munikace kladou stále větší důraz na tzv. „multi-skillingového“ novináře, což řada pro-

fesionálních fotografů vidí jako hrozbu jejich profesní identitě. Stejným tempem přibývá 

amatérů vybavených smartphony, jejichž fotografie na titulních stranách novin drasticky 

deformují prostředí novinářské fotografie a definují pojmy jako „iPhone journalism“. 

Amatéři se zcela odlišnými hodnotami, záměry i etikou najednou vstupují do mediálního 

prostředí, což profesionály s hodnotovým rámcem založeným na vědomostech, vzdělání 

a etických kodexech přirozeně staví do zcela nové situace. 26 

Nejen že si média uvědomují rostoucí množství fotografií pořizovaných „obyčejnými 

lidmi“, ale také je stále více využívají ve svém zpravodajství. Být na správném místě ve 

správný čas a pořídit jednoduchý snímek samozřejmě ještě nečiní z daného jedince foto-

grafa. Umožňuje to však zapojení tohoto „občanského fotožurnalisty“ a zachycení vizu-

ální stránky děje, jenž se odehrává.27 Pokud se dnes nějaká fotografie s podstatným sdě-

lením o současném dění náhodou vynoří z mediálního oparu, s ohledem na neustále 

                                                 

25 Zde je nutno počítat kromě smartphonů, osobních počítačů a tabletů, i s nejrůznější zařízeními v chyt-

rých domácnostech, elektromobily, chytrými hodinkami apod. 

26 MÄENPÄÄ, Jenni. Rethinking Photojournalism: The Changing Work Practices and Professionalism of 

Photojournalists in the Digital Age, s. 101-102 

27 GABY, David. Camera phone images, videos and live streaming: a contemporary visual trend, s. 92-93 
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vzrůstající pravděpodobnost lze očekávat, že byla vytvořena a následně distribuována je-

dincem z celé legie amatérů vybavených digitálními přístroji. Práce těchto neprofesionálů 

vytvářejících divné, surové a často intimní snímky se stále častěji pokládá za více auten-

tickou.28 

Důraz na autenticitu žurnalistické fotografie byl vždy zásadním pilířem novinářské praxe. 

Profesionálové na pozicích fotoeditorů nepřestali svědomitě plnit svou funkci „gatekee-

perů“, většina obsahu dodávaného těmito „občanskými fotožurnalisty“ navíc jedno-

značně spadá do kategorie soft-news. Ovšem objeví-li se dnes snímek zásadní důležitosti, 

je třeba k němu přistupovat stále opatrněji, nehledě na jeho původce. Jak poukazuje Ro-

bert Bowen, nová technologie zjevuje postmoderní rámec, uvedený do života vydáváním 

technických padělků, porušováním autorských práv, přivlastňováním si obrázků a jiných 

dosud nepředstavitelných problémů. Jako by prý skončil zlatý věk fotografie a všichni 

fotografové museli sdílet odpovědnost za své vrtošivé médium.29  

 

ROZMACH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

Vraťme se však na chvíli k sociálním sítím. Jak už bylo řečeno výše, za zlomový rok 

v historii sociálních sítí lze považovat rok 2006, v němž byl partou nadšenců v čele s Jac-

kem Dorseyem založen Twitter a zároveň se široké veřejnosti otevřela služba Facebook, 

do té doby přístupná pouze studentům vybraných vysokých škol. Obě tyto sítě sice každý 

den pracují s vizuálním obsahem, nelze o nich ale hovořit jako o vizuálních. 

Jedním z prvních hráčů na Webu 2.0 a tím v roce 2004 i jednou z prvních otevřených 

sociálních sítí byl Flickr. V počátcích šlo o čistě fotografickou službu, poskytující mož-

nost uploadování30 snímků zdarma a v plné kvalitě na server sdílený s ostatními uživateli. 

Ti mohli fotografie prohlížet, komentovat a případně i stahovat pod volnou licencí, umož-

nil-li to jejich autor. S podobnou myšlenkou otevřené platformy přišel o rok později i 

YouTube, který se naopak zaměřil primárně na video. 

                                                 

28 RITCHIN, Fred. Bending the frame: photojournalism, documentary, and the citizen, s. 14 

29 BOWEN, Robert. Podivné pocity nad budoucností fotografie 

30 Nahrávání daného obsahu na internet (fotografie, video, zvuk, dokumenty apod.) 
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Nejmladší významnou sociální sítí, přímo ovlivňující fotografické médium, je Instagram. 

Založen v roce 2010 přetransformoval původní systém obřího sdíleného fotoalba využí-

vaného Flickerem do kontextu v té době současných trendů udávaných Facebookem. 

Svým striktně čtvercovým formátem a možností úprav skrze filtry odkazující na analo-

gové instantní fotoaparáty (základní myšlenkou bylo právě instantní sdílení) si nejen bě-

hem prvních jedenácti měsíců získal devět milionů nových uživatelů31, ale zároveň začal 

psát novou etapu historie fotografie a fotožurnalistiky.    

Do výčtu těchto sítí záměrně nepočítám Snapchat – čistě mobilní aplikaci vytvořenou 

v roce 2011, jež svůj úspěch postavila na posílání fotografií mezi jednotlivými uživateli, 

které po několika sekundách nenávratně zmizí, v případě tzv. stories32 přetrvají pouze po 

24 hodin. Nemají tak žádnou dlouhodobější ustálenou podobu, „nesedí“ ani v žádném 

virtuálním fotoalbu. Jediné, co mu lze přičíst, je další prohloubení přerodu fotografie 

v kontextu sociálních sítí v onu momentku. Tento formát navíc nakonec sám Instagram 

implementoval do své aplikace, čímž Snapchat prakticky pohřbil.   

Byť je Instagram neodmyslitelnou součástí zde zkoumané problematiky, jde o téma tak 

komplexní, že by si bezesporu zasloužilo vlastní diplomovou práci, která by si mohla dát 

za cíl nejen zaměřit se na obrazovou hodnotu a vnímání fotografie na této platformě, ale 

též zkoumat kupříkladu psychologické dopady sdíleného obsahu na jeho příjemce. Na-

příklad skrytého product placementu33 nebo vytváření neexistující dokonalé reality po-

pulárními tvůrci, která značně zvyšuje riziko projevů depresí u jejich sledujících. 

Ostatně nejde o jev zcela nový, podobné případy lze nalézt i v dobách klasické analogové 

fotografie. Arny Freytaga, bývalý dvorní fotograf magazínu Playboy, pečlivým výběrem 

modelek a přesně secvičeným a statickým pózováním ve složité soustavě umělých světel 

tvořil desítky velkoformátových negativů. Ty nejlepší t nich zobrazovaly naprosto doko-

nalé Playmates, jimž se běžná dívka nikdy nemohla vyrovnat. Nevyužíval svět, aby jej 

obtiskl do citlivé vrstvy filmu. Kulisy okolního světa si vytvářel a přizpůsoboval tak, že 

fotografie ukazovala svět, jež by nemohl být pouhým okem viděn. Ženy pak byly při 

                                                 

31 SHONTELL, Alyson. 9 Million Users In 11 Months For Instagram 

32 Jedná se o vizuální „příběhy“ sestavené z krátkých videí a fotografií 

33 Doslova přeloženo jako „umístění produktu“ je forma skryté reklamy. Jedná se o umisťování výrobků, 

názvů a log existujících značek do uměleckých děl – filmů, seriálů, videí, fotografií, videoklipů apod. 
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pohledu na tyto fotografie frustrovány vlastními nedokonalostmi a muži toužili po nee-

xistujících kráskách – konstruktech pečlivé umělecké práce těžící svůj punc pravdivosti 

z prosté obrazové negramotnosti běžného čtenáře.34 

V této práci se nicméně chci zaměřit především na YouTube a jeho tvůrce, kteří sice tvoří 

obsah i na Instagram, ale za drtivou většinu svého úspěchu vděčí právě této otevřené vi-

deo platformě, která v posledních letech dokonale supluje práci televize. Během jedné 

generace jsme totiž došli do bodu, kdy to, co sledujeme, už neurčují výhradně státy 

a korporátní monopoly, nýbrž my sami. YouTube se stalo jedním z nejdůležitějších čini-

telů redefinujících pojmy jako „nová média“ a „občanská žurnalistika“, ale zároveň při-

spělo k dalším změnám ve vnímání a přístupech k fotografii, byť prostřednictvím videa.  

 

MEDIÁLNÍ REVOLUCE – FENOMÉN YOUTUBE 

Vznik YouTube vůbec poprvé lidem umožnil bezplatně a okamžitě celosvětově distribu-

ovat videa. Otevřené platformy jako YouTube v zásadě změnily to, kdo může vytvářet, 

distribuovat a konzumovat média. Videa může najednou sdílet kdokoliv s kýmkoliv na 

světě. Důkazem je i fakt, že po čtrnácti letech existence ho každý měsíc navštěvuje neu-

věřitelných jeden a půl miliardy lidí, kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení.35 

Jeho okamžitý úspěch a revolučnost ve světě médií, jež momentálně u mladé generace 

s přehledem poráží televizi, popisuje Robert Kyncl na podobenství regálů v obchodním 

řetězci. Televizní vysílání s omezeným počtem frekvencí a vysílacích časů přirovnává 

k obřímu supermarketu s omezeným počtem míst v regálech. Dostat svůj produkt na regál 

zaplněný zbožím velkých korporátních značek je pro malého začínajícího podnikatele 

velice složité, prakticky až nemožné. YouTube nabídl okamžitou distribuci po celém 

světe, čímž každému přiřadil malý prostor v regálu, čísílko na ovladači, a to zcela zdarma. 

V tomto okamžiku se mediální průmysl, vycházející z myšlenky, že hrstka manažerů ví 

nejlépe, co je pro miliony lidí zábavné a zajímavé, navždy změnil. Vznik YouTube jasně 

                                                 

34 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 101-103 

35 KYNCL, Robert a Maany PEYVAN. Streampunkeři, s. 14-15 
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ukázal, že zájmy lidí jsou mnohem rozmanitější a unikátnější, než si tito manažeři doká-

zali představit, a že lidé nespoléhají na vyvolené tváře, ba naopak jsou mnohem otevře-

nější objevování nových.36 

Jedním z hlavních pilířů úspěchu této platformy je i průkopnický systém monetizace ob-

sahu. Partner Program, představený v roce 2007, vůbec poprvé nabízel běžným uživate-

lům podíl ze zisku z reklamy, pokud dosáhli určitého počtu zhlédnutí a odběratelů. Sys-

tém zpočátku zaměřený pouze na zavedené mediální společnosti se tak náhle otevřel roz-

manitému spektru amatérských tvůrců.37 YouTube přestal být pouze zábavou, stal se 

prací – živobytím. Pro jedny může být skvělým odrazovým můstkem práce v médiích, 

marketingu a vlastně jakémkoliv oboru, který lze nalézt v nabídce YouTubového obsahu, 

pro druhé naopak kariérním posunem a místem, kde se mohou konečně v klidu zaměřit 

pouze na vlastní práci a nestresovat se obavami z toho, jak ji zhodnotí zaměstnavatel.  

Vyvstává zde zásadní otázka – proč má YouTube, respektive tvůrci nejrůznějšího video 

obsahu, takový vliv na jeho diváky? Domnívám se, že YouTube ve většině případů na-

prosto překračuje rámec jakékoliv sociální sítě. Na rozdíl od Instagramu je zde přítomno 

jakési přímé propojení mezi autorem a příjemcem. Tvůrčí svoboda je do jisté míry neo-

mezená, postava tvůrce ve výsledném díle je mnohem transparentnější na rozdíl od jisté 

anonymity osobnosti, která zveřejňuje ve virtuálním albu často bezduché fotografie nebo 

280znakové tweety. Na YouTube je až příliš jednoduché proniknout do života ostatních, 

navázat určité intimní propojení s někým, o jehož existenci jsme ještě dvě hodiny nazpět 

vůbec neměli tušení. Autoři se tak stávají našimi virtuálními kamarády, kteří na nás pro-

mlouvají skrze obrazovku a s nimiž můžeme sdílet společné zájmy, prožívat zásadní ži-

votní situace a o všem pak diskutovat v komentářích nebo na živých vysíláních. 

  

 

 

                                                 

36 KYNCL, Robert a Maany PEYVAN. Streampunkeři, s. 32 

37 KYNCL, Robert a Maany PEYVAN. Streampunkeři, s. 35 
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ZPÁTKY KE KOŘENŮM 

Po přibližně třiceti letech soužití s digitálním obrazem by se dalo prohlásit, že tato tech-

nologie absolutně pohltila náš svět, ve kterém jí podlehlo nejen fotografické médium, ale 

i ručně malované obrazy stále častěji vznikající na téměř dokonalých grafických table-

tech. Přesto se už po několik let objevují méně či více úspěšné trendy pokoušející se 

o vzkříšení zapomenutého analogového média. 

Instagram, Hipstamatic, Pixlr Express, Adobe Photoshop Express a VSCO patří mezi nej-

častější aplikace, které dovolují svým uživatelům nejen simulovat vzhled, ale i napodobit 

zpracovatelské techniky analogové „retro“ fotografie za pomocí ořezů, rozmazání, změn 

v kontrastování a saturaci, nebo jednoduše předpřipravenými filtry. Ty emulují barevné 

podání negativního filmu, techniky cross-processingu nebo HDR. Jedním kliknutím lze 

změnit rámečky fotografií ze simulace černého maskování ve zvětšovacím přístroji na 

scannerem prosvícené okraje filmového pásu s kontrolními značkami či vystouplý bílý 

okraj polaroidového snímku nebo přidat časový údaj jakoby vypálený přídavnými dato-

vými zády fotoaparátu do citlivé filmové emulze.  

V posledních letech „naštěstí“ samotná myšlenka tížené nostalgie ve vizuálním převodu 

digitálních snímků na rádoby analogové obrazy postupně upadá a ztrácí na aktuálnosti. 

Zde právě přichází ona v úvodu nastíněná renesance analogové fotografie, která je sice 

momentálně mnohem hůře dostupná, než jak tomu bylo v letech minulých, ale oproti 

„levnému“ instagramovému filtru má jednu obrovskou výhodu – autentičnost podání. Její 

vyznavači si rychle navykli na technickou jednoduchost současné fotografie, která často 

vede až k lenosti, a jde pro ně o momentální únik mimo realitu stále se zrychlujícího světa. 

Za proměnou v chápání a vnímání estetiky, kterou s sebou přinesl trend instagramových 

retro-filtrů, nestojí pouze změny v prostředí a fungování samotné aplikace, upuštění od 

striktně čtvercového formátu a zlepšení technické kvality mobilní fotografie v éře ovlá-

dané smartphony a digitálními přístroji. Nemalý podíl na znovuobjevení současnou ge-

nerací dávno zapomenuté klasické fotografie nesou především právě YouTubeři, jedni 

z nejvýznamnějších influencerů38 momentálního světa.  

                                                 

38 Z anglického „influence“ tedy „vliv“ – termín využívaný především v marketingu jako označení osoby, 

jež dokáže ovlivnit recipienty svého obsahu, kteří sledují její život a ztotožňují se s její postavou. 
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POPULARIZÁTOŘI VS. PROFESOŘI 

 

Popisované kanály a jejich tvůrce hodlám rozdělit do dvou následujících skupin: popula-

rizátoři, tedy tvůrci zaměřující se především na aktuální trendy a využívající YouTube 

platformu hlavně jako úspěšný byznys model, a profesoři, zapálení nadšenci s obrovskou 

vášní pro fotografii, o kterou se chtějí především podělit se svými diváky. Takové binární 

dělení samozřejmě není zcela přesné, obě skupiny se v mnoha aspektech více či méně 

prolínají. Popisovaný vzorek je navíc opravdu malým subjektivním výřezem početné sku-

piny tvůrců. V tomto případě jde čistě o ilustrativní příklad a zjednodušení analýzy dané 

problematiky, která by při hlubším šetření zbytečně přesahovala rámec této práce.    

 

POPULARIZÁTOŘI 

Jedním z nejvýznamnějších a nejsledovanějších tvůrců věnujících se na YouTube foto-

grafii je kanadský fotograf a kameraman Peter McKinnon. Ten svou internetovou kariéru 

převedl na úspěšný byznys model. Od začátku se věnoval tutoriálům zaměřeným na na-

táčení, fotografování a editaci. S úspěchem postupně zjednodušil, odlehčil a komerciona-

lizoval svou tvorbu, zajímal se především o lifestylová témata, přesto si zachoval tendenci 

předávat informace a učit novým věcem. Jeho videa často kopírují trendy – mnohdy slaví 

úspěch právě díky tomu, že popisují, jak jich dosáhnout. I díky tomu McKinnon stále 

patří pravděpodobně k největším popularizátorům fotografie na YouTube. 

Extrémnějším případem McKinnonova modelu může být videotvorba Američana Jareda 

Polina. Značka FroKnowsPhoto vznikla jako internetový blog o fotografii a přenesla se 

postupně i ve video obsah na YouTube. Na něm se Polin zaměřuje především na techno-

logické novinky a recenze. Polinova tvorba je v posledních letech bohužel silně subjek-

tivní, náladová a pro maximalizování příjmů se často snaží být i šokující. Není tedy nej-

lepším místem pro utváření názoru, již dávno neplní svou původní myšlenku, tedy vyu-

čovat a podporovat, dokáže však obsah o fotografii dostat na přední místa vyhledávačů. 

Dalším zástupcem popularizátorů je například Kaiman Wong. Ten v roce 2009 začal pro 

hongkongského prodejce fototechniky natáčet s několika dalšími kolegy pořad Di-

gitalRev. V něm se snažili o unikátní obsah, který by se nepokoušel pouze co nejlépe 

prodat recenzovanou techniku, ale také plnit určitou edukativní a zábavnou funkci. Mezi 
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nejpopulárnější videa proto patří nejrůznější fotografické tutoriály nebo výzvy „Pro Pho-

tographer, Cheap Camera“, v nichž se snaží dokázat, že na technice vlastně tolik nezáleží. 

O čtyři roky později se v sérii AnalogRev začali věnovat i analogovým fotoaparátům na-

příč pětatřicetimilimetrovým i středním formátem. Obě sekce se ovšem zaměřovaly 

v masivní většině na populární obsah, někdy s až příliš přehnanou snahou o vtipnost, čímž 

bohužel promarnily možnost tvořit opravdu hodnotný obsah. 

Jediným čistě analogovým zástupcem ve skupině „popularizátorů“ je kanál Negative Fe-

edback. Se 183 tisíci odběrateli jde o nejméně známého tvůrce z dané čtveřice – u ostat-

ních se počet followerů pohybuje v milionech. V komunitě analogových fotografů přesto 

patří tento britský mladík k nejpopulárnějším tvůrcům. Ve své tvorbě se věnuje komplet-

nímu spektru analogové fotografie – typům filmů, formátům fotoaparátů a práci s nimi, 

zpracování materiálu, tisku fotografií i způsobům jejich následné prezentace. Jeho práci 

zcela subjektivně řadím do prvním skupiny, neboť na mě mnohdy působí poněkud po-

vrchně a neosobně. Zařazení je to však hraniční.  

 

PROFESOŘI 

The Art of Photography patří k nejznámějším a nejuznávanějším kanálům o fotografii. 

Jeho tvůrcem je profesionální fotograf a bývalý vysokoškolský profesor Ted Forbes, vi-

dea tak často působí až akademickým dojmem. Forbes je dobrý rétor plný kvalitních zna-

lostí, což se nejvíce projevuje na jeho tvorbě o historii fotografie, významných fotogra-

fech, analogových technikách a přístrojích. V posledních letech dává, jakožto influencer 

s více jak půl milionem odběratelů, velký prostor i placeným recenzím. Přesto se pravi-

delně zaměřuje na zásadní otázky fotografie, současnou tvorbu a běžně úkoluje vlastní 

diváky k praktické činnosti. Forbesův kanál dokáže sebejistě suplovat fotografické semi-

náře, a je tak asi nejlepším místem pro získání teoretických a historických znalostí. 

Podobně inspirativní, propracovaný a zajímavý obsah tvoří také kupříkladu Jamie Wind-

sor, čtyřicetiletý londýnský fotograf. Jeho videa jsou nejen obsahově, ale i vizuálně vy-

nalézavá, překvapivá a divácky příjemná. Divákům se snaží přiblížit fenomény spojené 

s fotografováním, nejrůznější techniky i kreativní postupy. Každý příspěvek je víceméně 

malým, tematicky však silným audiovizuálním esejem. 
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Jedním z nejzajímavějších a nejautentičtějších analogových fotografů-youtuberů je tele-

vizní scénárista Eduardo Pavez Goye, původem z Chile, momentálně žijící v New Yorku. 

Hlavní předností jeho tvorby je přímočarost a otevřenost – téměř v každém videu vychází 

ven a fotografuje v ulicích. Během videa ukáže všechny expozice i jednotlivé situace, ve 

kterých je pořídil, což samo o sobě skvěle ilustruje principy práce a pohybu street-foto-

grafa. Zároveň každý měsíc losuje z řad svých podporovatelů jednoho výherce, jemuž 

zašle jeden ze svých fotoaparátů, čímž dále rozšiřuje „analogovou kulturu“. 

Téměř třicetiletý americký profesionální portrétista Matt Day též patří k nejznámějším 

tvářím analogové fotografie na YouTube. Zde rozvíjí i další fotografická témata jako kra-

jinu, dokument nebo street-photography. Jeho hlavní předností je schopnost propojit fo-

tografickou teorii s autentickými osobními zkušenostmi a zvýšit tak praktickou infor-

mační hodnotu své tvorby. Věnuje se nejrůznějším formátům přístrojů i typům filmů. 

Přestože jde především o zastánce analogové technologie, nebrání se ani novým digitál-

ním přístrojům – především při digitalizaci svých analogových snímků.  

 

YOUTUBEŘI, FOLLOWEŘI A FOTOGRAFIE 

Digitální doba, s internetem a jeho sociálními sítěmi v předních liniích, zásobuje svoje 

diváky nekonečným spektrem informací, v němž je stále složitější rozeznávat jednotlivé 

vjemy a věnovat pozornost zásadnějším podnětům na úkor nepotřebného informačního 

odpadu. V digitálním prostoru spolu denně soupeří upřímné a hodnotné fotografie s ne-

stálými obrazy kopírujícími současné trendy a prchavými snímky instantní komunikace.   

Každý z uvedených tvůrců a mnoho dalších se prakticky zasazují o to, aby se fotografic-

kému médiu věnovala alespoň částečně taková pozornost, jakou si ve většině případů 

zaslouží. Tvůrci jako Matt Day, Negative Feedback nebo Eduardo Pavez Goye populari-

zují principy analogové fotografie skrze tvorbu zasvěcenou analogové technologii a je-

jímu využití. Nakonec však i oblíbené digitální presety39, které jsou u ostatních zmiňova-

ných tvůrců dobře prodejným artiklem, obsahují filtry postavené na vzhledu, barvách 

a dynamickém rozsahu kinofilmového materiálu. Pro jeho vizuální oblíbenost se snaží o 

určitou emulaci a tím nepřímo napomáhají k jeho návratu do povědomí široké veřejnosti.  

                                                 

39 Přednastavený soubor úprav a efektů pro editovací software (např. Adobe Lightroom či Photoshop) 



19 

ZMĚNY VE VNÍMÁNÍ A KVALITĚ FOTOGRAFICKÉHO MÉDIA 

 

Digitální technologie dramaticky změnily povahu fotografie do takové míry, že už ji často 

není vhodné nazývat obrazem „fotografickým“, nýbrž stroze „digitálním“. S digitálním 

obrazem se možnosti výstupu rozšiřují na jeho nehmotné zobrazení, čímž fotografie fak-

ticky přichází o svou dříve neodmyslitelnou fyzickou podobu. Existuje výhradně v po-

době číselného souboru uloženého na pevném disku a zobrazuje se pouze v nestálé po-

době na monitoru.40 Fotografie tak nejen přichází o značnou část své hodnoty a schopnosti 

přetrvávajícího kulturního odkazu, ale je zároveň mnohem náchylnější k manipulaci. 

Jako by snad skončil věk fotografie, automaticky důvěryhodného média a v post-faktické 

společnosti nastal věk post-fotografický, kde je možné zmanipulovat téměř vše.  Fotogra-

fie ale jistým způsobem lhala vždy, přestože byla schopná ukazovat pravdu (alespoň čás-

tečně). Vždy byla pouhým dvojrozměrným výřezem mnohem komplikovanějšího trojroz-

měrného světa podřízeným pravidlům kompozice a schopnostem jeho diváků rozlišovat 

jednotlivé obrazové prvky, takzvaně „číst fotografie“. Dnes však fotografie musí být na-

víc interpretovány i z rétorického hlediska, pokud mají být předmětem diskuze, nebo snad 

dokonce přesvědčovat. Místo běžného poukazování na to, „co je“, stále častěji poukazují 

na to, „co by mohlo být“. 41 

V kontextu fotožurnalistické praxe přináší nová technologie nespočet praktických zlep-

šení, o kterých by si mohli velikáni jako Bresson nebo Capa nechat jen zdát. Momentální 

novinářská fotografie by se ale neměla dokola zakládat na odkazu zlaté éry fotožurna-

lismu 30. let minulého století. Moderní globální problémy jednoduše vyžadují moderní 

přístupy. Současná generace fotografů se musí pomalu adaptovat na nové požadavky, 

a byť by se mnou značná část profesionálů možná nesouhlasila, osobně si nemyslím, že 

by šlo o závažné ohrožení jejich profesní identity. Čtenáři, posluchači a diváci médií se 

neustále mění a s nimi se logicky přetváří i samotná média.  

 

                                                 

40 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii, s. 60 

41 RITCHIN, Fred. Bending the frame: photojournalism, documentary, and the citizen, s. 6 
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Kaskáda obrazovek denně zaplavuje uživatele enormním počtem různých obrazů, včetně 

miliard jejich vlastních fotografií a videí, a tak mají obrazy s velkou sociální důležitostí 

neustále těžší cestu na povrch. Facebookový, instagramový či twitterový feed42 každého 

z nás je sestaven z různých příspěvků podobně smýšlejících jedinců naší sociální bubliny, 

ne z pečlivého výběru prvořadých problémů (původně „titulní strana“), jež by vybraní 

redaktoři a jejich editoři považovali za nezbytné k pochopení současného světa.43 Ama-

térský mobilní fotožurnalismus a honba za senzací sice není nejlepším řešením krize ve-

řejného zájmu o tradiční média, zároveň ale neznamená smrt novinářské fotografie. 

Pokročilé počítačové technologie umožnily přetvářet reálné obrazy stejně jako vytvářet 

zcela nové neexistující scény vyvolávající fotografické konotace. Ať už se nám to líbí, 

nebo ne, k současně digitální fotografii to neodmyslitelně patří. Navíc umělecká fotogra-

fie využívala aranžování a post-produkčních úprav prakticky už od svých začátků. Nako-

nec i sociální sítě zřejmě nenávratně transformovaly fotografické médium včetně toho, 

jak je vnímáno a přijímáno společností.  

Photo-sharingové platformy a sociální sítě typu Instagram při interpretaci svého obsahu 

stále více odvádí pozornost od samotných snímků, ty se pak z velké části stávají konzum-

ním zbožím pro běžného internetového strávníka trpícího příznaky informační obezity. 

Ať už skrze filtry mobilních aplikací nebo videa inlfuencerů, „pomalá“ analogová foto-

grafie si získává nový zájem, který je jako znovuobjevený trend jedním ze součas-

ných jmenovatelů hipsterské44 komunity. Klasická fotografie sice tímto pohledem nejspíš 

do určité míry ztrácí na vážnosti, přesto i díky němu přežila nástup těžce digitální doby. 

Společnosti jako Kodak pomalu obnovují výrobu dávno zapomenutých materiálů, malé 

začínající firmy slaví úspěch s novodobými analogovými přístroji v crowdfundingových45 

kampaních, fotografie pořízené na středoformátový filmový svitek si razí cestu zpět do 

módních časopisů.  

Zbývá odpovědět už jen na jednu otázku – stojí to všechno za to? Podle mě určitě. 

                                                 

42 Obsah zobrazující se v podobě „nekonečného“ vlákna zpravidla na domovské stránce dané platformy. 

Jedná se prakticky o provozovatelem předdefinovaný mix příspěvků zobrazovaných určitému uživateli. 

43 RITCHIN, Fred. Bending the frame: photojournalism, documentary, and the citizen, s. 8-9 

44 Hipster je termín označující příslušníka společenské subkultury, která často přebírá nejnovější trendy 

45 Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k 

cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. 
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SUMMARY 

 

Digital technology changed the nature of photography in such way, that it now forces us 

to call its outputs „digital images“ rather than simply „photographs“. With digital imagery 

comes immaterial representation which causes photographs to lose their physical form. 

They exist only as a numerical code on hard drives which makes them increasingly prone 

to manipulation. The era of photograph as automatically credible is over. Photographs 

lied, but they were capable of telling truths. They still have that capacity, but now, like 

other media, photographs have to be employed rhetorically to build a case and to persu-

ade. Rather than routinely indicate what is, they increasingly point to what might be. 

Cascade of screens submerges the viewer into enormous numbers of images every day, 

including billions of their own photographs and videos. Amateur phone-photojournalism 

and a chase for the best photo-sensation isn’t the best solution to traditional media crisis, 

however it doesn’t necessary mean the end of professional photojournalism. Advanced 

digital technology allowed their users not only to manipulate real images but also to create 

realistic non-existing scenes invoking photographic connotations. Like it or not, this is an 

official part of the creative process now. To be honest, fine-art and fashion photography 

used scene arranging and photo manipulation from the very beginning. 

In the end, even the internet and its social networks had transformed photography. Photo-

sharing platforms and social networks like Instagram are spewing millions of all kinds of 

images everyday making them less important for the viewers, affecting their perception 

of photography in general. But thanks to the rising popularity of „vintage style“ filters, 

„film look“ presets etc. used, sold and promoted by many influencers all across different 

platforms, analog photography slowly finds a new way to the mainstream world. 
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PŘÍLOHY 

 

 

 

 

Timothy O'Sullivan: Sklizeň smrti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrtví vojáci po bitvě u Gettysburgu v Pensylvánii, 5.–6. června 1863 
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Jacob Augustus Riis: Městští bandité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Mulberry Street v New York City, kolem roku 1890 
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Rudolf Bruner-Dvořák: Císař František Josef I. Na Jubilejní výstavě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilejní zemská výstava v Praze, Královská obora, 1891 
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ROZHOVORY 

 

Jan Saudek: „První fotografie samozřejmě byla nahá služka, expozice čtyřicet minut, od 

Talbotů a od jiných frajerů. Není to pravda, že to byl nějaký barák, to jsou všecko kecy. 

Na začátku všeho byla ženská, a tak to bude vždycky.“ 

Tomáš Šedivý: „Takže podle vás Pohled z okna v Le Gras, osmihodinová expozice, to 

není první fotografie?“ 

Jan Saudek: „To jsou kecy! Lže se, pane kolego, lže se šíleně!“ 

Tomáš Šedivý: „Tudíž vaše dějiny fotografie začínají…“ 

Jan Saudek: „Moje dějiny fotografie jsou velmi svérázné – nebyl jsem u toho samozře-

jmě, i když můj otec se narodil v 19. století, kdy fotografie už nabírala nějaký ten roz-

mach. Ale já bych to raději viděl takhle, protože „Cherchez la femme!“, to je jediný, co 

francouzsky umím – za vším hledej ženskou.“ 

Voiceover: Fotografické médium si od svého vzniku v první polovině 19. století prošlo 

řadou technologických a kulturních změn. Nejdůležitější transformací však fotografie 

prošla s příchodem digitálního věku. Nové technologie a sociální sítě představily zcela 

nové možnosti komunikace a rozpoutaly tak jednu z největších obrazových revolucí mo-

derní historie. Proces, který prvním průkopníkům fotografie zabral hodiny se změnil v 

jedno kliknutí na dotykovém displeji smartphonu. A když už vše napovídalo tomu, že „fo-

toaparáty do kapsy“ zcela zatopí poslední ostrůvky klasické fotografie, přišla její rene-

sance. Byť paradoxně prostřednictvím právě sociálních sítí. 

CO PRO VÁS ZNAMENÁ FOTOGRAFIE? 

Filip Láb: „Fotografie je pro mě unikátní médium, zároveň celoživotní zábava i pracovní 

náplň. Mě na fotografii překvapuje především to, že je to hrozně staré médium, ale pořád 

aktuální. Zůstalo nedotčené časem, technologickým vývojem, a pořád má co říct. Pořád 

funguje.“ 

Marek Veselý: „Fotografie pro mě znamená aktuálně terapii, odpočinek a další způsob 

kreativního vyjádření mimo moji hlavní pracovní náplň, kterou je práce kameramana.“ 
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Martin Pibyl: „Pro mě je to strašně jednoduchý nástroj, jak někomu jinému udělat radost. 

To je asi ta hlavní věc, která mě na tom tak strašně naplňuje.“ 

Radek Čech: „Pro mě osobně je to „hraní si“ a že něco vytvořím.“ 

Jan Saudek: „Kdysi pro mě byla všechno. A teď je to pro mě způsob, jak se udržet na 

hladině a jak se živit. Čili to jedině snad naznačuje, že jsem profesionál. Ale kdysi to byl 

smysl mého života...“ 

Voiceover: Jan Saudek je jedním z nejznámějších českých uměleckých fotografů, který 

aktivně tvoří už přes šedesát let. Většinu své světově úspěšné kariéry využíval středofor-

mátové manuální fotoaparáty. A přesto, že dnes ve výjimečných situacích musí sáhnout 

po digitální zrcadlovce, zůstává stále věrný analogovým přístrojům a ručnímu zpracování 

černobílé fotografie. V poslední letech se však fotografii věnuje jen zřídka. Stále více teď 

maluje a prodává obrazy. 

PODLE MĚ JSTE VELICE DOBRÝ MALÍŘ – CO VÁS VEDLO K FOTOGRAFII? 

Jan Saudek: „Pane kolego, díky. Ne. Já jsem vyučený fotograf, a to jen proto, že na 

začátku padesátých let minulého století jsem měl jako úřednický syn jít do dolů. Ale ně-

kdo mi poradil, že kdesi ve Štencově grafickém kabinetu potřebují učedníka fotografie. 

Já to místo opravdu dostal, a to ovlivnilo celý můj život, protože jsem samozřejmě jako 

patnáctiletý chlapec netušil, že fotografie se mi stane způsobem, jak se vyznávat ke svému 

obdivu nad lidskou krásou.“ 

VY JAKO PORTRÉTISTA TVOŘÍTE VELICE STYLIZOVANÉ FOTOGRAFIE. NEPŘE-

MÝŠLEL JSTE NAD REPORTÁŽNÍ NEBO DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIÍ? 

Jan Saudek: „Ano, to jsem zkoušel – dopadlo to velice špatně. Neumím to. Nejsem po-

hotový, nejsem dost drzý, abych rozrážel lidi a sám se dostal až k té rakvi… Jako doku-

mentarista jsem naprosto selhal, a tak jsem zůstal u toho, co jsem chtěl říct od samého 

začátku a co říkám dodnes: chci dělat obrázky, které jsou nadčasové. To je snad jediná 

věc, která mě odlišuje od ostatních fotografů, kteří upřímně fotografují současnost, jako 

je pan Šibík.“ 

ALE I DOKUMENTÁRNÍ FOTOGRAFIE JE VELICE ČASTO STYLIZOVÁNA… 

Jan Saudek: „Všechny největší fotografie, hlavně ty sedmdesát let staré z poslední války, 

jsou aranžované – například vztyčování vlajky nad Reichstagem, jedna z největších, je 
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udělaná několik dnů po skončení války. Američané, jak vztyčují vlajku na Iwodžimě to 

samé. No jo, ale jsou tam lidé, kteří pak možná ještě nějakou záškodnickou střelbou ze-

mřeli. Každopádně jsou to aranžované fotografie, málo naplat. Jednou jsem řekl na nějaké 

přednášce, že nikdy nebudu schopen vyfotografovat hrob v Iráku, ve kterém leží děti 

s otevřenýma očima a podřezanými krky. Právě proto neskutečně obdivuji pana kolegu 

Šibíka, protože ten tyhle věci statečně zaznamenává. Já to nedokážu. Já se bojím, že to, 

co tady bylo před sedmdesáti lety, se může kdykoliv vrátit. A rád bych těmi svými ob-

rázky napomohl tomu, abychom věřili a věděli, že my lidé jsme krásní a že život stojí za 

to. Ne že podřežou naše děti a znásilní naše ženy.“ 

Voiceover: V kontextu fotožurnalistické praxe přinesla nová technologie nespočet prak-

tických zlepšení. Digitalizace však také zavrhla rétorickou pravdivost fotografie, která 

byla důležitým rysem jejího kulturního úspěchu. Zároveň se mění i základní požadavky 

fotožurnalistické práce. Redakce kladou stále větší důraz na tzv. “multi-skillingového” 

novináře, přičemž stejným tempem přibývá i amatérského obsahu v médiích. Ten není 

postaven na profesních standardech a deformuje tak prostředí novinářské fotografie. 

Filip Láb: „Pozice fotografie v dnešních médiích je podle mě hrozně nelehká. A to nejen 

ze všech těch provozních důvodů – šetří se na fotografiích, na fotografech, kupují se 

agentury a fotobanky. Je to hrozná škoda. Samozřejmě že mít svoje vlastní fotografie je 

pro to médium drahé, ale na druhou stranu to vlastně dělá tvář daného média. Myslím si, 

že se k tomu budeme postupně vracet, protože když se dnes podíváte do médií, tak vidíte 

strašně moc stejných prefabrikovaných obrázků a začíná být problém ty jednotlivé tituly 

od sebe odlišovat. Myslím, že cesta z té krize je vrátit se trochu zpátky, začít dělat kva-

litní, dobrou, pomalou žurnalistiku a zároveň mít i tvář skrze ty obrazy.“ 

Radek Čech: „Pro mě je to všechno takový odpad, který zmizí stejně rychle, jako ta 

zpráva a za čtrnáct dní o tom už nikdo neví.“ 

Martin Pibyl: „Podle mě tam ta fotka slouží ve většině případů pouze jako doplněk. Plní 

jen ilustrační funkci. Samozřejmě protože je to možnost, jak diváka upoutat a zaujmout – 

kdyby to bylo holé, tak to nikoho nebude zajímat.“ 

Jan Saudek: „Víte, je to všecko otázka peněz, prodeje. Když někdo bude dělat časopis 

s upřímným obsahem, tak prohraje. Lidi chtějí lež, a tak se jim servíruje. A já se toho 

nemusím zúčastňovat.“ 



28 

MÉDIA STÁLE ČASTĚJI VYUŽÍVAJÍ AMATÉRSKÝ OBSAH. NEOHROŽUJE TO 

PODLE VÁS POZICI FOTOGRAFIE V MEDIÁLNÍM PROSTORU? 

Filip Láb: „Pro uchopení tohoto problému je dobrý pojem, který zavedl Stuart Allan 

z univerzity v Cardiffu. Ten místo citizen journalism (občanský žurnalista) používá ter-

mín citizen witness (občanský svědek). Podle mě tohle přesně popisuje rozdíl mezi pro-

fesionálem, který přijíždí na scénu možná později, ale ví přesně, co a proč tam jde dělat, 

protože je vybavený celou škálou profesionálních standardů a vědomostí, a náhodným 

kolemjdoucím s telefonem, který je na místě sice dřív, ale událost pouze zaznamenává – 

je to svědectví, ale není to novinařina.“ 

Marek Veselý: „Vnímám to, ale myslím si, že je to dobře. Například Twitter v podstatě 

umožnil zprávy v reálném čase, a to mě fascinuje. Podle mě doba opravdu pokročila. 

Může to mít samozřejmě i negativní důsledky, ale myslím si, že ve většině případů je to 

pozitivní.“ 

Filip Láb: „Tohle neohrožuje fotožurnalismus. Ohrožují ho právě spíš ekonomické zá-

sahy a globalizace obecně, ale nikoliv to, že by se najednou objevily armády amatérů, 

kteří by začali vytěsňovat fotografy.“ 

NEZTRÁCÍ S PŘÍCHODEM DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE FOTOGRAFIE NA SVÝCH 

PŮVODNÍCH PRINCIPECH? 

Filip Láb: „Já si myslím, že digitalizace byl úžasný krok dopředu a že tomu médiu hrozně 

moc pomohla. Na začátku jsem zmiňoval, že fotografie je staré médium, které má pořád 

co říct. Kdyby nepřišla digitalizace, nemuselo tomu už dávno tak být. Díky tomu, že 

máme digitální fotografii ve spojení se sociálními sítěmi, je fotografie momentálně jedno 

z nejživějších médií. Nakonec i pro profesionální praxi to přineslo spoustu vylepšení. Sa-

mozřejmě je tu celá řada sporných momentů, se kterými je potřeba se vypořádávat, ale 

obecně to pro to médium bylo prospěšné.“  

Martin Pibyl: „Samozřejmě to má své plusy i mínusy. Celý proces se sice zrychlil, na 

druhou stranu, jestli se nezrychlil až moc? Jestli v dnešní uspěchané době nejsme až moc 

uspěchaní?“ 

Jan Saudek: „Lhalo se vždycky, ale teď se lže už bezostyšně. Teď si můžete přidělat 

Putinovu hlavu na tělo modelky a všichni budou pokyvovat hlavami. Čili fotografie se 
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stala něčím až neskutečným. Něčím virtuálním, co se skutečným životem nemá vůbec nic 

společného.“ 

Filip Láb: „Do médií se takový typ obrazů zatím v podstatě nedostává. Tady byl takový 

„boom“ digitálních manipulací v devadesátých letech s nástupem těchto technologií, ale 

profesní sféra velmi rychle zjistila, že tudy cesta nevede…“ 

Radek Čech: „Digitál spíš jenom udělal více odpadu. Je to pro lidi jednodušší – nemusí 

doma stát v komoře, na počítači to proženou několika efekty a mají pocit, že udělali 

umění.“ 

JAKÝ MAJÍ PODLE VÁS NA FOTOGRAFII VLIV SOCIÁLNÍ SÍTĚ? 

Radek Čech: „No to právě dělá víc odpadu, si myslím. Každý si tam samozřejmě hladí 

ego – přestože neumí, dostává lajky a srdíčka, ego to nabuší, a tak udělá další hromadu 

odpadu. Jede to pořád dokola a dělá toho stále víc. Kdyby neexistovaly, tak to nemá kam 

dát, nikdo mu to neolajkuje, vykašle se na to po týdnu a foťák prodá. Protože by mu to 

nikdo nikde neocenil…“ 

Filip Láb: „S demokratizací, kterou digitalizace přinesla, přišla zcela logicky i devalvace 

fotografického obrazu. Najednou došlo k obrovské nadprodukci. V téhle souvislosti rád 

přirovnávám fotografii k jazyku – fotografie se stala součástí instantní komunikace. Po-

síláte ji, pouze abyste něco sdělil a vlastně už se ani neukládá, podobně jako když zazní 

slovo a odejde s tichem, které následuje po něm. Ne každý, kdo používá jazyk, bude dobrý 

spisovatel, ne každý, kdo dnes fotí, by měl být dobrý fotograf. Ale to vůbec není o té 

ambici, je to o komunikaci.“ 

Marek Veselý: „Je těžké se v nich prohrabávat, ale rozhodně si stojím za tím, že lidé, 

kteří to dělají jinak nebo unikátně, tady jsou. Snad se jim dostává dostatečného uznání. 

Bohužel dostat se k těm lidem je teď často daleko složitější, než tomu bylo předtím.“ 

ZAŽÍVÁ V SOUČASNÉ DOBĚ ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE SVOU „RENESANCI“ 

NEBO JDE JEN O POMÍJIVÝ TREND? 

Jan Saudek: „Bojím se, že to zanikne. Bude to jenom pro pár nadšenců. Ale obávám se, 

že to zanikne, tak jako už nás jen velmi málo, kromě policistů, jezdí po pražských ulicích 

na koních.“ 
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Marek Veselý: „Jedno je jisté – analog už asi nikdy nebude tím, čím byl před rokem 

2000.“ 

Filip Láb: „My jsme se vlastně ocitli v době, kdy je většina věcí, se kterými zacházíme, 

virtuální – neexistuje. Na počítači děláme 90 % pracovní činnosti, všechno, s čím zachá-

zíme, se odehrává na obrazovce, a najednou mají lidé potřebu mít taky něco hmotného.“ 

Marek Veselý: „Nejsem si úplně jistý, jestli uplynulo dostatek času od toho vzestupného 

trendu, abychom to mohli nazývat renesancí.“ 

Radek Čech: „Podle mě se budou nějaké filmy pořád vyrábět, ale že by někdo investoval 

například do výroby foťáků, to si nemyslím. To asi skončí. Maximálně nějací nadšenci, 

kteří na 3D tiskárně udělají věci, se kterými by se dalo pracovat, nebo příklad Filipa Ha-

barta, který začne vyrábět dřevěné velkoformáty. Pokud budou pořád lidé, které to baví, 

tak to určitě půjde.“ 

Filip Láb: „Máte možnost návratu k hmotnému světu, na ty věci se dá sáhnout a je to 

hrozně příjemné. Dává to takovou rychlou odměnu – fotka, kterou jste si sám nazvětšoval, 

je hrozně hezký objekt. Dárek, který můžete někomu dát, nebo věc, kterou můžete vložit 

do knížky. Tohle je podle mě taková sebeobrana proti tomu, abychom nevaporizovali do 

digitálního online prostředí. Vracíme se zpět k jednoduchým mechanickým věcem. Proto 

mají lidé najednou rádi gramofony, stará kola, stará auta… Protože jsou to jednoduché 

mechanické věci, kterým rozumíte a jste schopný je uchopit.“ 

Radek Čech: „Myslím si, že by něco vydržet mohlo, že to bude stejné jako s gramofo-

novými deskami. Na staré housle se bude pořád hrát.“ 

Voiceover: Únik z virtuálního světa k materiální podstatě fotografie se studentům snaží 

zprostředkovat například i doc. Filip Láb z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Ten se studenty v rámci praktických fotografických seminářů často využívá školní temné 

komory a mechanických analogových postupů. Chce jim tak přiblížit, jak vlastně fotogra-

fický obraz vzniká. 

Filip Láb: „My začínáme praktické fotografické kurzy ve fotokomoře – vyvoláváme ki-

nofilmy, zvětšujeme fotky a pracujeme se základními fotoaparáty s manuální kontrolou 

všech funkcí. Důvod, proč tohle děláme, je naprosto jasný. Jde o to, aby se studenti vrátili 

úplně na počátek cesty. Aby si to médium doslova osahali a vyzkoušeli. Aby objevili sami 
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pro sebe principy toho, jak fotografický obraz vzniká. Ono ve chvíli, kdy pochopíte zá-

kladní vztahy jednotlivých funkcí, se vám mnohem lépe dělá s jakýmkoliv jiným fotoa-

parátem nebo jiným snímacím zařízením, včetně mobilu. Takže já tohle vnímám jako 

hrozně důležité. Samozřejmě i samotný zážitek fotokomory je bezvadný, magický. Jste 

v tom červeném světle, teď se vám tam objevuje obraz na bílém papíře… Za mě to má 

kouzlo, které nemizí, ani když to vidíte po tisící. A já se pouze snažím studentům zpro-

středkovat tenhle malý každodenní zázrak, který si můžete dovolit kdykoliv máte hodinu 

svého času. K mojí radosti to funguje. Funguje to v podstatě na každého. Málokdy se 

stane, že by nám student odpadl, protože to zabírá moc času, jde to tam moc pomalu 

a nemůžete tam být na Facebooku…“ 

Voiceover: Školy ovšem nejsou jediným místem, kde se dá dnes naučit principům analo-

gové fotografie. Začátkem roku 2019 v Praze vznikl projekt Film Is Not Dead. Jeho za-

kladateli jsou profesionální kameraman Marek Veselý a fotografka Kristina Odermatt. Ti 

sami dobře věděli, jak složité je získat kvalitní informace, když se člověk rozhodne vyměnit 

digitální fotoaparát za čistě manuální přístroj. Rozhodli se proto vytvořit několik 

workshopů analogové fotografie a zároveň kompletní zázemí pro analogové fotografy. 

Marek Veselý: „Analogová fotografie nabízí takových možností, formátů filmů, druhů 

fotoaparátů… Já musím říct, že jsem první dva nebo tři roky asi hledal. Spíš než sběra-

telstvím, bych to nazval obdobím hledání. Najednou se člověku otevřelo neuvěřitelné 

množství možností a bylo toho na mě prostě hodně. Já jsem si chtěl samozřejmě vyzkou-

šet spoustu věcí, rukami mi prošlo hodně foťáků, v podstatě jsem ho ale vždy koupil 

a zase prodal. Musím říct, že po třech a půl letech jsem konečně našel to, co jsem hledal. 

Ale byl to proces...“ 

JE TO TŘEBA JEDEN Z DŮVODŮ, PROČ VZNIKL TENTO PROJEKT? 

Marek Veselý: „Tohle úplně nebyl ten důvod, proč to vlastně vzniklo. Ten důvod byl 

v tom, že já jsem si v průběhu tří let zažil, jaké to je se sám učit, sám si hledat obrovské 

množství informací na internetu a v angličtině. Ta motivace pro náš projekt byla spíš v 

tom, že jsme chtěli množství těžko dohledatelných informací předávat ve srozumitelné 

formě dál, především mladým lidem. Přišlo mi to hned jako dobrý nápad, protože jsem 

se v tom pohyboval, strávil jsem hodiny a hodiny hledáním informací a učením se. Tak 

proč to nepředat lidem dál…“ 
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JAKÁ JE BUDOUCNOST PROJEKTU FILM IS NOT DEAD? 

Marek Veselý: „Plány jsou celkem veliké, ačkoliv nemáme stoprocentně potvrzené, že 

je to realizovatelné. Přeci jenom je ten projekt pouze dva měsíce starý, ale samozřejmě 

nějaké plány a vize do budoucna máme. Chtěli bychom dále budovat komunitu. Jedna 

věc je tvořit komunitu virtuální na Instagramu a na Facebooku, na čemž momentálně pra-

cujeme a do určité míry se to zatím daří, ale chtěli bychom především tvořit offline ko-

munitu, s čímž je samozřejmě spojený nějaký vlastní prostor. Ideálně v centru Prahy, 

s malou kavárnou v přední části, s nějakým výstavním prostorem. U toho by byla přímo 

komora, která by byla kompletně vybavená a veřejně přístupná. Zároveň bychom tam 

chtěli mít prostor i pro naše workshopy. Prostě mít všechno pod jednou střechou a budo-

vat komunitu – srazy, vernisáže, zázemí pro post-produkci apod. Jestli uvidíme, že ty 

workshopy fungují, tak bychom tuto vizi chtěli ještě do konce roku začít realizovat.“ 

Voiceover: Marek s Kristinou chtějí budovat komunitu zejména mladých analogových 

fotografů. Stále rozrůstající se komunita už ale v Čechách existuje. Jedním z předních 

analogových nadšenců je i podnikatel, filantrop a amatérský fotograf Radek Čech. Ten 

se v březnu minulého roku spojil s vyhlášeným výrobcem dřevěných fotoaparátů Filipem 

Habartem a Hradeckou firmou Foma. Společně vytvořili a vyzkoušeli jeden z největších 

velkoformátových přístrojů v Čechách. 

Radek Čech: „Já jsem si ulítával na velikostech. Když Filip Habart začal stavět ten ob-

rovský foťák, tak jsem byl hrozně nadšený. Chtěl jsem si to vyzkoušet a roky jsem sháněl 

objektiv, který by vykreslil takovou plochu. Pak když jsem si to zkusil, tak jsem zjistil, 

že už je to prostě úplný nesmysl…“ 

JAK VŮBEC VZNIKLA MYŠLENKA NA 90X90 VELKOFORMÁTOVÝ FOTOAPARÁT? 

Radek Čech: „To všechno Filip (Habart), protože on ty foťáky vyrábí na zakázku. 

A tenhle foťák si konkrétně objednal nějaký klient, tuším, že z Korey. Filip mu ho vyrobil 

na zakázku, my jsme ho vlastně jen testovali, protože jsme si to s ním chtěli vyzkoušet. 

Já jsem měl objektiv, Filip postavil foťák.“ 

Tomáš Šedivý: „Jak se to stane, že si člověk z Korey všimne Filipa a chce od něj postavit 

fotoaparát? Mně to přijde úplně nepředstavitelné…“ 
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Radek Čech: „Díky sociálním sítím se ví, že Filip je vyrábí a do Čech, co vím, vyrobil 

pouze dva. Jeden mám já a druhý nedávno vyrobil pro jednoho kamaráda. Jinak to v Če-

chách vůbec nikoho nezajímá nebo je to pro lidi nedostupné.“ 

MÁTE V PLÁNU JEŠTĚ DALŠÍ TAKOVÝ PROJEKT NEBO EXPERIMENT? 

Radek Čech: „Koupil jsem dvanáctiapůltunový náklaďák s tím, že z něj uděláme foťák. 

Ale je to jedno velké „ale“. Jak jsem si to vyzkoušel s tím obrovským foťákem, tak mě to 

vlastně přestalo bavit.“ 

Tomáš Šedivý: „Říkal jsi, že jsi posledně roky sháněl objektiv. Je vůbec možné sehnat 

něco na to, abyste mohli fotografovat s náklaďákem?“ 

Radek Čech: „Vím o objektivu, který vykreslí skoro tři metry. Dají se sehnat, občas se 

objeví i na eBay. Nejsou levné, ale jsou! Popřípadě se dá půjčit nebo existuje firma Me-

opta, která udělá čočku. Akorát zde by to stejně chtělo fotit na něco jiného, pokavaď by 

to mělo být větší než metr, protože filmová role má tuším metr a osm centimetrů. Takže 

by se buď musela udělat nová emulze, nebo úplně jiná technologie – řešili jsme samozře-

jmě kolodium, jenže všichni mě vyvedli z omylu, že nelze polít tak velkou desku.“  

Voiceover: Kolodiový neboli mokrý proces, je jednou z nejstarších fotografických tech-

nik. V roce 1851 ji vynalezl Angličan Frederick Scott Archer. Nahradila do té doby hojně 

využívanou, ale nákladnou daguerrotypii, a především pak méně kvalitní papírovou ka-

lotypii vynálezce Henryho F. Talbota. Pro svou vizuální kvalitu a snadnou reprodukova-

telnost se udržela téměř do konce 19. století a prakticky nevymřela dodnes. Fotografie 

vznikají nejčastěji na mokré skleněné desce, kterou fotograf polije roztokem kolodia a 

jodidu draselného. Vzniklý film se pak zcitliví v roztoku dusičnanu stříbrného a vloží do 

připravené kazety. Deska se při samotné expozici osvětlí a následně vyvolá v roztoku ky-

seliny gallové. Hlavní nevýhodou této techniky je nutnost pracovat za mokra. Desky se 

nedají připravit dopředu a fotograf tak musí vozit kompletní vybavení a pracovní stan. 

Radek Čech: „Vím o klucích z Ameriky, kteří mají právě takhle z náklaďáku udělaný 

foťák. Ti polévají tuším metr dvacet na osmdesát centimetrů desku a už to asi nebude 

lehké. To je spíš otázka na někoho, kdo to kolodium dělá a s tou chemií si opravdu hraje. 

Tohle už jsou opravdu mistři chemie! Aby to všechno hned nevytěkalo a nestalo se z toho 

jen bláto, protože jsi limitovaný i časem…“ 
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Voiceover: Budoucnost fotografie však určitě neleží ve znovuobjevení kolodiového pro-

cesu, ani ve výrobě bizarně velkých přístrojů. Analogová fotografie stále přežívá i díky 

lidem, jakými jsou Filip Láb, Marek Veselý nebo Radek Čech. Vyučuje se na školách, 

pořádají se workshopy a buduje se stále větší komunita nadšenců. Přesto je pro budouc-

nost fotografie zásadní především rychlý technologický vývoj, který už dvacet let hraje 

významnou roli v proměnách fotografického média. 

Jan Saudek: „Fotografie zůstává mladá, ale je s podivem, že na světě jsou miliardy fo-

tografů a stejný počet dokonalých fotoaparátů, ale těch opravdu velkých fotografií je 

ročně vždy jen několik. Ale je pravda, že je to obrovský rozmach, budoucnost patří digi-

tálu a minulost je k zapomnění.“ 

Filip Láb: „Míra technologických inovací bude určitě široká. Přesto si myslím, že ta jed-

noduchá obyčejná zastavená fotografie, tak jak ji známe a používáme i dnes, bude stále 

nejvíce oslovovat lidi. To, co nás na fotografii fascinuje, je právě ten její základní tvar 

a charakter. Je to vlastně jediný nástroj pro zmrazení času. Nikoliv pro návrat v čase, ale 

pro jeho zmrazení.“ 

Marek Veselý: „Já si myslím, že se lidé brzy přesytí tím množstvím obsahu, který inter-

net a sociální sítě podporují. V určitou chvíli to praskne a lidé ztratí zájem.“ 

Radek Čech: „Já si myslím, že se vůbec nic nezmění a bude to jako v hudbě – jsou lidé, 

kteří se pro to narodí a vydřou to, a pak je ten zbytek. Jako trampové, co si drnkají na 

kytary, falešně zpívají a jsou šťastní. Stejně tak to bude s fotografií. Kdyby byli všichni 

umělci, tak bychom si nevážili toho, co ti mistři udělali.“ 

Jan Saudek: „Fotografie je báječná věc, ale je to jen jeden z prostředků, jak můžeme 

mluvit o svém stavu a ke svým bližním. Není to svébytné, a kdo si myslí, že psát a foto-

grafovat je to nejlehčí, protože psát se naučil ve škole, dokonce levou rukou, tak se straš-

livě mýlí. To by lidé taky mohli zkusit dělat nějaký podmořský výzkum nebo jít lámat 

skály nebo jít pomáhat lidem do Afriky.“ 

Voiceover: Fotografie prošla v souvislosti s digitalizací největší transformací za celou 

dobu své existence. Digitální technologie svým způsobem přispěly ke změně náhledu na 

svět, podobně jako svého času vynález klasické fotografie. Rozmnožují možnosti zobrazo-

vání i simulace reality a stále dokonalejší počítačově generované obrazy stírají hranice 

mezi reálným a virtuálním. Fotografie ale jistým způsobem lhala vždy, přestože byla 
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schopná ukazovat pravdu. Vždy byla pouhým dvojrozměrným výřezem mnohem kompli-

kovanějšího trojrozměrného světa. Sociální sítě jako Instagram dělají fotografii občas 

medvědí službu. Na druhou stranu si analogová fotografie získává nový zájem právě pro-

střednictvím nejrůznějších filtrů a online influencerů. Nakonec i díky nim přežila nástup 

těžce digitální doby. 

Jan Saudek: „Já se bojím, že je to otázka peněz. Prý ti chlapci a dívky na YouTube 

dostávají velké peníze. To je možné! Ale já chci jenom předeslat, že jsem jedinou ze 

svých alespoň trochu známějších fotografií pro peníze nedělal. Nějaké dámě jsem ne-

dávno posílal fotografii kapajícího vodovodu na židovském hřbitově, fotografii, která je 

přes padesát let stará. A to je fotografie, kterou jsem nedělal pro peníze. Je sudkovská, je 

to vlastně pocta mistru Sudkovi. Teď třeba jako pohlednice nějaké peníze vydělá, na čemž 

ale nezáleží. Byla udělaná v nahotě mysli a v poctivosti, a to je velmi těžké, jestli ještě 

dnes někdo tímto způsobem pracuje. Já mám dojem, že poslední fotograf, kterému patří 

vzpomínka, byl Jan Svoboda. Ten umřel hlady ve svém ateliéru ve svých asi šedesáti 

letech. Myslím, že on nepracoval pro peníze. A to bych doporučil všem našim mladým 

fotografkám a fotografům, aby se snažili udělat dobrý obrázek a nemysleli na honorář.“  
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Fotografické kanály na serveru YouTube: EduardoPavezGoye, The Art of Photography, Peter           
McKinnon, Wild We Roam, DigitalRev, apod. 
Photo-sharingový server Instagram.com 
 
V praktické části se pak pokusím odvyprávět příběh fotografie a jejích proměn v čase, který               
podpořím videorozhovory s osobnostmi české fotografie. Oslovím profesionály i nadšené          
poloamatéry, lidi žijící z fotografií i ty žijící pro fotografii. Rád bych obsáhl co možná největší                
spektrum, proto hodlám kontaktovat fotožurnalisty, jako například Petra Joska, uznávané          
umělecké fotografy, jakým je například Jan Saudek či Robert Vano, aktivní analogové nadšence             
typu Radka Čecha či Marka Veselého a další profesionální fotografy, například Martina Pibyla.             
S těmi bych rád nahlédl do jejich subjektivních představ o fotografii, práci fotografa jako takové               
a jejich přístupu k jednotlivým formám. V neposlední řadě rozhovory doplním o názory             
renomovaného akademika. V průběhu práce analyzuji jednotlivé procesy zpracování fotografie,          
pracovní rutinu fotografů i letmý náhled do jejich dalších aktivit.  
Postup (technika) při zpracování materiálu: 
V teoretické části analyzuji příspěvky vybraných sledovaných subjektů na sociálních sítích s            
důrazem na servery YouTube a Instagram. Popíšu vývoj a proměny fotografického média            
přibližně od konce minulého století až do současnosti, především pak v době rozkvětu sociálních              
sítí. V praktické části provedu jako vypravěč příběhem nejen světové, ale především české             
fotografie. Jednotlivé hypotézy vytvořím na základě studijních materiálů, odborné četby a           
obrazového materiálu z pořízených vidorozhovorů. Veškeré získané informace se pokusím          
obohatit o vlastní zkušenosti z práce v obrazové a audiovizuální sféře sociálních sítí a z osobní                
práce v terénu, temné komoře a digitálních grafických editorech. Ze všech dostupných materiálů             
následně vytvořím komplexní audiovzuální dílo dokumentární povahy a esej analyzující proměny           
ve vnímání fotografie pod tíhou digitálních médií a sociálních sítí. 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech             
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře: Alena Lábová, Filip Láb  
Autoři popisují nejznámější případy fotografických podvodů klasického i digitálního věku,          
ukazují krajní možnosti nových technologií na příkladech ze současného umění pracujícího s            
mediálními obrazy, představují nově vznikající obor forenzní analýzy obrazu a postavu           
digitálního detektiva. 
 
Fotografie po fotografii: Pavel Turek, Filip Láb  
Esejistická kniha na pomezí dějin umění a teorie médií vykládá z různých úhlů pohledu a               
stanovisek specifickou povahu fotografie jakožto média, jež stálo na počátku cesty, která lidstvo             
dovedla do éry vizuální komunikace. 
 
The Photography Reader: Liz Wells  
Komplexní sbírka esejů o fotografii 20. století, která čtenáři předkládá vývoj myšlenky o             
fotografii či otázky jako je identita, konzum, příjem a digitální technologie. 
 
Each Wild Idea. London: Geoffrey Batchen 



Kniha zpracovává široké spektrum fotografických subjektů. Poskytuje reflexi historie         
fotografického obrazu, současné umělecké fotografie. Jednotlivé fotografické subjekty zasazuje         
nejen do sociálního a uměleckého kontextu, ale popisuje i formální atributy a zařazuje je              
současně do kulturní i materiální sféry.  
 
Česká fotografie 20. století: Vladimír Birgus, Jan Mlčoch 
Kniha představuje hlavní tendence, osobnosti a díla české fotografické tvorby celého uplynulého            
století. Obsahuje 517 reprodukcí, jež zahrnují jak mnohokrát viděné nejvýznamnější fotografie a            
fotomontáže, tak i práce, které byly dlouho zapomenuty anebo dosud vůbec nebyly publikovány.             
Doplňuje je obsáhlá chronologie nejvýznamnějších událostí v české fotografii 20. století. 
Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly           
k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za             
posledních pět let) 
Fotografie a nová média - změny v obrazové narativitě / Zoulová Tereza; vedoucí práce Filip Láb 
 / Alina Shupikova; vedoucí práce Filip Láb 
Pracovní rutiny fotoreportéra deníku v analogové a digitální době / Jiří Hofman; vedoucí práce              
Alena Lábová 
Česká teorie fotografie: 40.-60. léta 20. století / Jitka Bedrnová; vedoucí práce Alena Lábová 
Jak nové technologie a nástup digitalizace ovlivnily práci fotožurnalistů / Martina Topinková;            
vedoucí práce Alena Lábová 

Datum / Podpis studenta/ky 
 
24. května 2018                                                                                                  ……………………… 
 
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
      
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
      
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá             
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  
 
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 
 
  
                                                                                                              ……………………… 
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 
 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 
UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 
PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY 
A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.  
 
TEZE SCHVALUJE NA IKSŽ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.  
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