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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá proměnou mediálního obrazu smrti ve fotožurnalismu 

s praktickým zaměřením na válečnou fotografii. V průběhu práce dojde k představení 

lidského pohledu na smrt a její uchopení v médiích. Cílem je představit změny 

v mediálním uchopení smrti, včetně reakce čtenářů. Důležitým aspektem bude i vliv 

zobrazení smrti na vývoj událostí. V praktické části bakalářské práce bude skrze vizuální 

a sémiotickou analýzu na vybraném vzorku novinářské fotografie ukázaná proměna 

mediálního obrazu. 

 

Annotation 

The thesis is focusing on the transformation of the media picture of death with practical 

insight on war photography. During my thesis, I am going to introduce the point of view on 

death and its presentation in media outlets. My work aims to show changes in media 

coverage of the death, including the reaction from the audience. The critical aspect of my 

thesis is to show in practical part changes through visual and semiotic analysis on selected 

samples of news photography.   
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Úvod 

Smrt je nedílnou součástí lidského života a přirozený konec jeho cesty. Přesto k ní ale 

dnešní společnost zaujala odmítavý postoj a snaží se jí vyhýbat. Jinak tomu není ani 

u fotografie, jejíž součástí se stala hned od počátku. Tehdy vznikl snímek „Sbohem, 

krutý světe!“, na němž je zachyceno mrtvé tělo Hippolite Bayarda. (Lábová a Láb, 2009) 

Přestože to byla jenom fikce a Bayard žil mnoho dalších let, už tehdy byla smrt, i když jen 

domnělá, poprvé navěky zaznamenaná. V průběhu let se s ní pak setkáváme neustále, 

předvedším ve válečné fotografii, kde má největší zastoupení. V dnešní novinářské praxi již 

ale smrt téměř nevidíme. Přesto, pokud se podíváme o pár desítek let zpátky, byla její 

nedílnou součástí. Změnilo se snad ve společnosti něco? Opravdu již nejsme ochotni čelit 

pravdě a mnohdy i děsivým zobrazením, i když jsou součástí života? Přestože mou první 

volbou pro téma práce byla manipulace s fotografií, v průběhu studia jsem narazila na 

tématiku smrti ve fotografii a její přijetí v naší kultuře. Postupně jsem objevila, 

jak fascinujících a zdaleka ne moc prozkoumaná oblast přede mnou leží. Začala jsem si 

pokládat výše zmiňované otázky a snažila se přijít na to, jak se zobrazení smrti ve 

fotožurnalismu během let měnilo. Domnělou proměnu se budu snažit demonstrovat na pěti 

vybraných snímcích válečné fotografie v praktické části mé bakalářské práce.  

V teoretické části se nejprve zaměřím na stručnou historii fotožurnalismu, kde se budu 

zabývat i vývojem přenosu a techniky fotografie. Následovat bude vnímaní smrti v naší 

kultuře, její zobrazení v médiích, včetně historie a neznámějších záznamů. Ústřední částí bude 

pak představení smrti ve válečné fotografii z různých konfliktů – první a druhé světové války, 

dále pak z války ve Vietnamu, Jugoslávii, z konfliktů na Blízkém východě a ze současné 

válečné situace. Teoretický úsek zakončím manipulací se smrtí ve fotožurnalismu.  

Důležitými autory, ze kterých jsem čerpala během teoretické části, byla Barbie Zelizer 

a Susan Sontag, které se obě problematikou smrti ve fotografii a v médích dlouhodobě 

zabývají.  

Znalosti získané v teoretické části následně aplikuji v praktické, a to konkrétně na pěti 

vybraných fotografiích z válečných konfliktů. Jedná se o snímky od George Strocka 

(Tři mrtví Američané na Buna Beach), Eddieho Adamse (Vietnam War Saigon Execution), 

Kennetha Jarecka (Mrtví irácký voják), Rona Haviva (Bosnia) a Nilüfer Demir (Alan Kurdi). 

Každý snímek bude podroben vizuální analýze v konceptu kulturních studií dle Thea van 

Leeuwen And Carey Jewitt spolu se sémiotickou analýzou podle Rolanda Barthse. Na tomto 

vybraném vzorku budu na základě analýz demonstrovat domnělou proměnu přístupu ke smrti.  



10 

 

Od předpokládané teze práce jsem se odklonila v několika bodech. Třetí kapitolu jsem 

pro lepší přehlednost rozdělila na historické zobrazení, známou dokumentaci smrti v médích, 

a především o rozlišení fotografií znázorňující smrt, jak je definovala Barbie Zelizer v knize 

About to die (2010). Téma smrti ve fotožurnalismu je ale velice rozsáhlé a nebylo v daném 

rozsahu možné obsáhnout všechny informace. Některé kapitoly jsem proto naopak musela 

zkracovat nebo úplně odstranit. Snažila jsem se zaměřit jen na nejdůležitější okamžiky, 

které měly vliv na formování fotožurnalismu. I proto jsem došla k rozhodnutí vynechat úplně 

kapitolu o manipulaci, která byla v původní tezi. Přestože jsem ji vypracovala, následně jsem 

se rozhodla o její vypuštění, jelikož nebyla vyloženě přínosem pro práci a zbytečně 

narušovala její kontinuitu. Ve čtvrté kapitole v části o druhé světové jsem vynechala tematiku 

nacismu v českých zemích, protože ve zkoumané problematice neměla velký dopad a jedná se 

jenom o střípky informaci. K odklonu došlo především ve čtvrté kapitole zaměřené na 

Blízký východ, kterou jsem rozšířila o specifické konflikty. Nakonec jsem ale vynechala 

pasáž o Palestině a Izraeli, jelikož konflikt je příliš složitý a pro práci nemá žádný významný 

přínos. Díky tomu jsem se ale mohla zaměřit více na současnější konflikty území Blízkého 

východu. Došlo i ke změně názvu u kapitoly o válce v Jugoslávii, kde jsem odstranila časové 

rozmezí, jelikož práce zasahuje i dále, než jsem předpokládala. V praktické části jsem 

vynechala fotomontáž posmrtné fotografie Usáma bin Ladina kvůli její nekorespondenci se 

zbylým vzorkem.  
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1. Stručná historie fotožurnalismu  

Novinářská fotografie byla hlavním obrazovým nástrojem pro předávání informací do 

60. let 20. století, kdy tuto úlohu přebírá televizní vysílání. Za svou existenci ale prošla mnoha 

proměnami. Od počátků, kdy se jednalo o pár nadšenců, přes obrazové časopisy 

v milionových nákladech. V dobách největší slávy fotožurnalismu byly fotografové v podstatě 

celebrity. Například agentura Magnum Photos úspěšně vydělávala a bylo považováno za 

prestiž mít svého fotografa na události kdekoliv na světě. Sláva ale s nástupem televize 

uvadala a padl na ni stín. Mnozí dokonce předpovídali, že fotografie po vynálezu televize 

ustoupí úplně do pozadí. Nestalo se a fotožurnalismus je stále důležitým pilířem novinářské 

práce. 

Největší rozkvět fotožurnalismu začíná ve 30. letech 20. století vynálezem nového 

35mm typu přístroje. Především fotoaparát Leica umožnil nástup nové generace. 

Potenciál novinky si uvědomili hned v počátcích jedni z nejslavnějších fotografů 20. století – 

Erich Man, Erich Salomon a Henri Cartier-Bresson. (Good a Lowe, 2017) Nízká hmotnost, 

snadná výměna filmů a světelných objektivů byly ideální předpoklady pro využití při 

reportérské práci. 

Technologické pokroky i v dalších odvětvích daly prostor pro reformu ilustrovaných 

časopisů, které poskytly platformu pro šíření práce fotožurnalistů. Mezi známé magazíny ze 

začátku 20. století patří například německé Berliner Illustrirte Zeitung, Münchner Illustrierte 

Presse nebo britský Picture Post, ale především americký Life. Nový formát fotoeseje 

propojoval text a fotografie a poskytoval čtenářům rozšířený pohled na svět. Motem jednoho 

z nejznámějších francouzských časopisů té doby, Vu, bylo: „Text vysvětluje, fotografie 

prokazuje“. (Good a Lowe, 2017) Magazín Vu byl založen ve Francie v roce 1928 

a publikovali v něm velcí umělci té doby – Henri Cartier-Bresson, Man Ray, Brassaï nebo 

André Kertész.  

Německý fotograf Erich Salomon, přezdívaný „Houdini fotografie“ (Good 

a Lowe, 2017), položil základ fotožurnalismu a byl známý pro svou práci pro dnes již 

neexistující Berliner Illustrirte Zeitung. Sám sebe považoval za „bildjournalistu“, což se 

dodnes v němčině používá jako označení pro fotožurnalisty. (Good a Lowe, 2017) Jeho práce 

ukázala politiky čtenářům z jiného úhlu pohledu, než byli zvyklí. Často používal skrytou 

kameru, nebo se tajně vmísil na důležitá jednání či soudy, a dokonce se nebál ani převleků. 

Nakonec byla jeho přítomnost na všech dosud zapovězených místech a jednáních 

akceptována.  
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V první polovině 20. století začíná působit jedna z nejdůležitějších osobností 

fotografie v historii. Byl jí francouzský fotograf Henri Cartier-Bresson. Přestože sám 

preferoval označení umělec než novinář, jeho metodologie práce je používána mezi novináři 

dodnes. Kladl důraz na zachycení „rozhodujícího okamžiku“ a estetickou stránku fotografie. 

Díky trpělivému a důkladnému pozorování se mu podařilo zachytit nevšední okamžiky 

obyčejného dne. Jeho tvorba ve 30. letech byla zaměřena především na pouliční fotografii, 

kterou pojal jako poetickou oslavu běžného dne. Zajímavý byl i jeho přístup k dokumentaci 

důležitých momentů, jako byla třeba korunovace Jiřího VI. britským králem. (Good 

a Lowe, 2017) Místo aby pořídil klasické fotografie nového krále a královny, obrátil svůj 

snímač opačným směrem na přihlížející davy. Právě tento obrat dokázal vnést do řemesla 

nový pohled a umožnil nastínit skutečnou atmosféru. Ukázal, že i zapojení běžných součástí 

dne dokáže zaujmout a ukáže nezkreslenou stránku života. Právě důležitost esence situace je 

dodnes vidět v dnešní žurnalistice. (Good a Lowe, 2017) 

Další ústřední postavou 20. století byl nejslavnější válečný fotoreportér Robert Capa. 

Narozen jako Andre Friedmann židovským rodičům, utekl v roce 1933 z Budapešti do Paříže. 

Zde započala jeho slavná kariéra a v Paříži se také seznámil s Davidem Seymorem a Cartier-

Bressonem, se kterými poté založil v roce 1947 ve Spojených státech Magnum Photos. 

(Magnum Photos, 2014) Uznání se mu dostalo již v roce 1936, když pokrýval španělskou 

občanskou válku. Jeho snímek zastřeleného padajícího vojáka patří mezi nejznámější válečné 

fotografie vůbec. Dokumentoval ale i další válečné konflikty. Známá je jeho fotografie 

vylodění vojáků v Normandii během druhé světové války. Zemřel během své práce v roce 

1954 v Indočíně, když pracoval na článku pro magazín Life a stoupl na nášlapnou minu. 

(Magnum Photos, 2014) 

Dalším důležitým milníkem byla druhá světová válka. Po jejím konci se začíná řešit 

etická stránka fotografie – kde jsou hranice uměleckého zobrazení a novinářské výpovědi 

a jestli by etika neměla být upřednostněna nad estetikou. Tématem debaty bylo, do jaké míry 

by veřejnost měla být vystavena hrůzostrašným snímkům z koncentračních táborů. 

Mezi významné fotografy zachycující druhou světovou válku se řadí jeden ze zakládajících 

členů Magnum Photos George Rodger nebo fotografky Margharet Bourke-White či Lee 

Miller. (Good a Lowe, 2017) Fotografie hrála během druhé světové války důležitou roli, 

protože tam kde nestačila slova, přišla na řadu ona. (Good a Lowe, 2017)   

Druhá světová válka způsobila i velkou migraci umělců (včetně fotografů) z Evropy 

do zámoří. Příkladem může být Alexandr Lieberman, který byl před válkou uměleckým 

ředitelem Vu, během nástupu nacismu ale utekl do Spojených států amerických, aby se ujal 
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vedení legendárního Vogue ve 40. a 50. letech. Nebyl jediný, kdo musel opustit zemi. 

Emigranti z evropských zemí měli veliký podíl na formování anglo-americké scény a měli 

zásadní vliv na časopisy jako Life nebo Picture Post. Oba časopisy měly před válkou 

miliónové náklady, po ní se ale staly legendou. (Good a Lowe, 2017)  

Druhá půlka 20. století pokračovala nadále ve válečných konfliktech. Ne v takovém 

měřítku jako světové války, přesto se ale zapsaly do historie. Především válka ve Vietnamu 

znamenala důležitý milník pro média. V té době je důležitost fotografie upozaděna televizí, 

a právě válka ve Vietnamu se stala prvním konfliktem, který byl „v přímém přenosu“. 

Přesto ale bylo vytvořeno několik snímků, které opět vzbudily diskusi. Fotografie Nicka Uta 

dětí utíkající z místa útoku napalmem poblíž Saigonu je jednou z nejznámějších. Stejně tak 

o čtyři roky starší zachycení popravy státní policií od fotografa agentury AP Eddieho Adamse 

z roku 1968. Následovaly války na území bývalé Jugoslávie, na Blízkém východě a mnoho 

dalších. Ty už ale od 90. let minulého století snímali fotografové skrz digitální fotoaparáty. 

Největší revoluce od vynálezu 35mm filmu přinesla nejen rapidní zrychlení přenosu 

fotografie, ale také výhodu, že majitelé aparátu již nebyli odkázáni na omezený počet snímků 

na filmu. Teď už fotografy limituje jen kapacita jejich paměťové karty. Na poli agentur se 

objevují noví hráči, kteří pomalu pohlcují staré a zavedené. Řeč je především o gigantech 

Getty Images nebo Corbis, kteří skoupili většinu dnes již díky tomu zaniklých skupin. (Good 

a Lowe, 2017) 

S vývojem internetu a online žurnalistky se mění pojetí a koncept celé 

fotožurnalistické práce. Styl fotoesejí, který byl zavedený od 30. let, ustupuje online 

zpracování, které stejný formát neumožňuje. Od nástupu digitální fotografie se navíc 

zjednodušila možnost manipulace s fotografiemi pomocí počítačových programů, což je 

v mnohých případech jen těžko prokazatelné, a nastal tak velký etický problém. Nejedná se 

jenom o upravování, vkládání nebo jiné fyzické úpravy na snímku, ale i změny barvy za 

účelem dodání na dramatičnosti.   

 

1.1 Vývoj přenosu fotografie  

Rychlost je jedním nejdůležitějších faktorů ve zpravodajství. Čím rychleji se 

informace či fotografie dostane k finálnímu příjemci, tím má větší váhu. To platí zvláště ve 

válečných konfliktech. První válečné fotografie byly převáženy vojáky různými dopravními 

prostředky. Od druhé světové války do 90. let 20. století už rychlost dopravních prostředků 

přestává být důležitá. (Medková, 2014) Způsobuje to především objevení cesty, jak předat 
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fotografie na cílové místo, aniž by se tam muselo cestovat.  Příchod telefotografie 

(Wirephoto) na počátku 20. století, kdy se snímky posílají pomocí telefonu, to umožnil. 

Jak uvádí Jonathan Coopersmith ve svém článku o vývoji Wirepohoto, zatímco dřív by trvalo 

poslat fotografii ze San Francisca do New Yorku až 85 hodin, pokud byste jeli vlakem, 

novým způsobem to trvá jen pár minut. (Coopersmith, 2000) Od té doby mohly fotografie 

vycházet v novinách rovnou se zprávou, ke které se vážou.  

Další posun přichází s digitálními fotoaparáty a novou technikou, jakou byly 

především počítače a satelitní pokrytí. Fotožurnalistům ve válečných konfliktech na Blízkém 

východě tím otevřeli cestu pro posílání své práce bez závislosti na pozemní komunikační 

systém. (Medková, 2014) Dnešní technologie je ale již o úroveň dál a doba, za kterou se 

fotografie dostane ke svému příjemci je „přibližně 300krát kratší, než na konci devatenáctého 

století“ (Medková, 2014). 

 

1.2 Vývoj fotografické techniky  

Důležitým krokem od počátků fotografie k válečné fotografii, a tím i k zachycení 

smrti, byl mokrý kolodiový proces z roku 1851. Zkrátil dobu expozice a již nebylo nutné 

využití jen statických objektivů. Navíc procesem dosáhli většího barevného rozpětí a vysoké 

ostrosti. (Štanzel, 2020) S čím se ale technika neuměla vypořádat, byly špatné světelné 

podmínky. Problém vyřešil vynález externí bleskové žárovky, kterou sestavil v roce 1893 

Louis Boutan. Ve 20. let 20. století ji pak nahradil fotoblesk americké firmy General 

Electrics, než byl plně zabudován do fotoaparátů (Červený, 2003)  

Masového zpřístupnění fotografie dosáhla firma Eastman Dry Plate Company 

v Rochestru, když na trh uvedla v roce 1888 svůj fotoaparát Kodak. Její majitel už nemusel 

mít široké znalosti chemie pro vyvolávání snímků, kterých bylo jinak zapotřebí. Firma dodala 

přístroj se svitkem se sto papíry pro pořízení snímků, ty byly po čase nahrazeny celuloidovým 

svitkovým filmem, autor snímky po dokončení svitku exponoval a pak následně zaslal zpět do 

firmy, která už proces dokončila a fotoaparát zaslala zpět s vyhotovenými fotografiemi 

a znovu připraven k použití. Masový úspěch ale firma zaznamenala se svým dalším 

produktem. Byl jím Kodak Brownie, který stál pouhý dolar a byl přístupný pro větší masu 

lidí. (Chlad, 2004) Umožnil tak například samotným vojákům dokumentovat válku i z jejich 

pohledu.  

Pro fotožurnalismus bylo revolučním převzetí 35mm kinofilmu z filmové techniky na 

počátku 20. století. Rolovací film umožnil výrobcům dramaticky zmenšit zařízení, takže se 
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fotoapárty staly lehčími, kompaktnějšími a hlavně přenosnějšími. Důležitá byla i možnost 

zaznamenat na jeden film více snímků (standardní kapacita byla a je 36 snímků). Už se 

nemusela po každém zmáčknutí spouště měnit deska. I proces vyvolávání byl mnohem lehčí 

a rychlejší. Negativy byly navíc lehce přenositelné a mohlo se z nich udělat libovolné 

množství kopií. První model využívající tento druh filmu byl Argus A z roku 1936. 

(Červený, 2003) Známé jsou ale především dnes již legendární fotoaparáty jako Leica 

a Contax, nebo středoformátový Rolleiflex, které pomohly svým majitelům zachytit 

skutečnou akci v reálném čase a v dobré kvalitě. Už tak nebyli odkázáni na hrané snímky 

a mohli položit základy dnešnímu fotožurnalismu. (Good a Lowe, 2017) 

Vynález digitální fotografie v druhé polovině 20. století, zaznamenal největší pokrok 

v 80. a 90. letech, opět přinesl zrychlení a také mnohem masovější produkci fotografií. 

Vývoj digitální fotografie umožnil vynález technologie CCD (Charge Coupled Device), 

při které obvody převádějí světlo na elektrický náboj, který je pak převedený do digitální 

podoby. (Červený, 2003) Mezi první digitální fotoaparáty patří například Sony Mavice 

z 80. let nebo Apple quick take 100 uvedený na trh byl v roce 1994. V témže roce byl uveden 

do prodeje i Kodak NC2000, což byl přístroj určen pro fotožurnalisty. (Červený, 2003) 

V současnosti se vývoj soustředí především na tzv. výpočetní fotografii.   
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2. Smrt a její vnímání v naší kultuře 

„Ohlédneme-li se do minulosti, na dávné lidi a jejich kultury, zjistíme, že smrt byla 

vždy čímsi odpuzujícím – a navždy asi také bude.“ (Kübler-Ross, 2015, s. 11) Citace z knihy 

od přední thanatoložky Elizabeth Kübler-Ross O smrti a umírání, vypovídá o dnešním 

lidském postoji k smrti. Víme, že je to nedílná součást našeho života, ale přesto si nechceme 

připustit, že by se to jednou mělo stát i nám. Kübler-Ross několikrát zmiňuje, že naše 

společnost se snaží realitu smrti popírat nebo dokonce ignorovat. Předchozí generace 

přicházely s koncem života do styku neustále. Důkazem může být už vyskoká úmrtnost 

novorozenců nebo průměrná délka života ještě na začátku minulého století. Lidé umírali doma 

v posteli obklopeni rodinou a byl to pro ně samozřejmý konec jejich cesty. Navíc se s ní lépe 

vypořádali díky náboženství a víře v následný posmrtný život.  Dnes se ale se smrtí 

dostaneme do styku minimálně. Stala se doménou nemocničních zařízení. A i kvůli tomu se jí 

bojíme a snažíme se myšlenky na ni potlačit. S rychlým pokrokem doby ve směru vědy, 

která přináší i společnosti ohrožující objevy, se lidská psychika brání proti zvýšenému strachu 

ze smrti. „Psychologicky můžeme realitu vlastní smrtelnosti na čas popřít. Vnímáme ovšem 

smrt svého bližního a zprávy o počtu lidí, kteří zahynuli na válečných bojištích nebo při 

autonehodách, posilují naše nevědomé přesvědčení o vlastní nesmrtelnosti a dovolují nám – 

pěkně v soukromí a tajnosti naší nevědomé mysli – prožívat uspokojení z toho, že ,to byl ten 

odvedle, a ne já‘.“ (Kübler-Ross, 2015, s. 23) 

Jak citace dokazuje, Kübler-Ross vnímá média jako jeden z důvodů současného 

vztahu ke smrti. Udává příklad zpravodajských agentur a jejich snahu používat neosobní 

slovní spojení, které jsou ale v praxi základem práce objektivního novináře. Píše o spojeních 

jako „řešení židovské otázky“ nebo „znovudobytí kvóty ve Vietnamu prostřednictvím 

eliminace kulometového hnízda za těžkých ztrát v řadách Vietkongu.“ (Kübler-Ross, 2015, 

s. 22) 

Konzumenti při prvním styku s fotografií smrti v médiích považují zobrazovanou 

skutečnost za něco hrozného, nebo dokonce příšerného, někteří autoři hovoří i o reakci 

pohoršení a zhnusení, po čase si na ni ale zvyknou. Stává se něčím, co zaujalo jejich 

pozornost, ale opět se dostáváme do bodu, kdy se to neděje „mně“, ale někomu jinému. 

Prokážeme lítost, ale v duchu se radujeme, že se to neděje nám. Je to přeci jenom fotografie 

v novinách. Jak zní pravidlo bulváru a čtyřiadvacetihodinových zpravodajství – „krev zabírá“. 

(Sontag, 2011) Navíc fotografie má tu moc šokovat a pamatujeme si ji tak déle. Svět už ale 

začíná být přesycený a tím dochází k několikrát výše zmiňovanému otupení. Kvůli tomu pak 
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důležité fotografie mohou ztratit svůj účinek a nesplní tak svůj účel zanechat dojem a pomoci 

něco změnit. Autorka knihy S bolestí druhých před očima Susan Sontag pak poukazuje na 

ztrátu schopnosti soucítit a sáhnout si do svědomí. (Sontag, 2011) Hovoří i o pojmu „válečná 

turistika“, která má zesměšnit čím dál více všudypřítomné svědectví z válečných front 

a fotožurnalistické pokrytí války. (Sontag, 2011)  

Fotografie samotná měla v minulosti důležitou roli jako prostředek pro vypořádání se 

se smrtí a byla připomínkou zemřelého pro rodinu či pro společnost. (Ruby, 1999) I v dnešní 

době se fotografie používá jako terapeutický prvek pro smíření se se smrtí blízké osoby. 

Ovšem už jsou to jenom vzpomínky a málokdy se opravdu jedná o snímky pozůstatků 

zemřelých. Pokud by totiž někdo chtěl pokračovat v trendu pořizování snímků na pohřbech 

nebo fotografování ostatků, musel by počítat se střetem dnešních kulturních norem. Z jedné 

strany stojí názor, že takové pořizování snímků slouží k zapamatování důležité zkušenosti, 

na straně druhé ale materiál pro upomínku smrti jen prodlužuje smutek a svou morbiditou 

jsou nezdravé pro truchlící. (Ruby, 1999) 

Přitom v 19. století v USA bylo běžnou praxí pořizovat si fotografie pohřbů nebo 

zemřelých. Smrt byla brána jako něco samozřejmého a hřbitovy byly zařizované jako místo 

pro odpočinek. Od začátku 20. století dochází ale k obratu, kdy se smrt stává zakázaným 

tématem, o kterém se nemluví. Tabuizace smrti se začíná opět odbourávat až v 70. letech díky 

vědeckým pracím, mezi nimiž má důležitou úlohu i výzkum a tvorba Kübler-Rossové. 

Výsledkem snažení je v současnosti absolutní opak přístupu, kdy se o ní lidé nebojí mluvit. 

Podíl na tom má i filmový průmysl a média, která nám prezentují nepřeberné množství 

způsobů smrti a pohledů na ni. Pro drtivou většinu je tak první setkání se smrtí skrze televizi 

nebo fotografii. „Zatímco přirozená smrt se stala více a více utlačovaná prudérností, násilná 

smrt začala hrát narůstající roli ve fantaziích nabízené masovému publiku detektivních 

příběhů, thrillerů, westernů, válečných příběhů, špionských příběhů, science fiction, 

a nakonec hororových komiksů.“ (Ruby, 1999, s. 12) Tato média ale jenom navazují na 

tradici, kterou převzala z umění, jakým je malířství či sochařství, kde byla smrt oblíbeným 

motivem. Naše očekávání smrti je tak spíše estetické, než aby bylo skutečné. (Ruby, 1999)  
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3. Smrt v médiích 

Smrt má v médiích zvláštní pozici. Její zobrazení je přirozenou součástí konfliktů 

a částí života, přesto musí o své místo bojovat. Poprvé dostává smrt prostor v médiích 

v polovině 19. století s příchodem „illustrated press“. (Ruby, 1999) Prapůvodně byla 

fotografie jenom jako doplněk textu a fotožurnalisté byli bráni jako druhořadí novináři. 

(Zelizer, 2010) V současnosti jsou ale fotografie nezbytnou součástí článků a slouží tak 

k podpoření opravdovosti a pravdivosti zprávy. Stále má, a nelze očekávat ani žádnou změnu, 

před fotografiemi přednost text a jejich množství je redukováno ve zpravodajství v jeho 

prospěch. (Zelizer, 2010) 

Při pokrývání důležitých událostí se nabízí povědomí, zapamatovatelný a jednoduchý 

přístup, díky kterému se jednotlivé snímky podobají. Nemusí to ale znamenat jednoznačně 

odůvodněnou informaci, která přesně vystihuje událost. Důraz je totiž kladen především na 

zapamatovatelnost a působení na citovou stránku čtenářů. Tím se dosáhne lepších úspěchů 

a většího dopadu fotografie. Musí se ale počítat s tendencí konzumentů domýšlet si, co se 

dělo, když byla fotografie pořízena, a co následovalo. Zelizer ve své knize About to die (2010) 

tento fenomén pojmenovává jako „as if“, což by se v češtině v rovině kontextu a významu 

dalo pojmenovat jako „hypotetičnost“. Pracuje s pojmem konjunktiv, který pomáhá vysvětlit, 

jak rozdílně se lidé vypořádávají s příjmem prezentovaného materiálu. Podíl na interpretaci 

a následném utváření názoru mají kromě finálního příjemce i další osoby. Jsou to především 

samotní novináři a celá mediální sféra, dále pak politici nebo jiné veřejně známé osoby. 

Novináři jsou postavy, které na místě byli a „viděli to na vlastní oči“. Podle Zelizer 

reprezentují další stránku fotožurnalismu, kterou nazývá „as is“, tedy „tak, jak to je“. 

Tím pomáhají udržet příběh a dodávají mu na již několikrát zmíněné skutečnosti a vážnosti. 

(2010)  

Co ale skutečně bude v médiích, určuje kromě editorů i vláda a její zástupci, kteří mají 

především v otázkách válečné fotografie možnosti cenzury. Již mnohokrát, i v novodobé 

historii, se prokázal zásah činitelů do redakční tvorby a následný zákaz zveřejnění. Pro vládu 

mohou mít válečné fotografie kromě propagandistických účinků i opačný efekt. Zelizer jako 

příklad uvádí snímek z roku 1993 vojáka táhnutého ulicemi Mogadišu, který zapříčinil 

stáhnutí amerických jednotek ze Somálska kvůli masovému dopadu na publikum. (2010) 

Političtí činitelé často pracují s argumentem ohledu na rodinu padlých. Pokud se jedná o tělo 

neznámé cizí osoby ze vzdálené země, neočekává se přímá citová vazba k fotografii. 

Jestliže už ale zachytíte tělo mrtvého vojáka, lidé příslušného národa se vzepřou proti 
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nařízením, která zapříčinila jeho smrt. Což má následně negativní vliv na rozhodnutí vlády, 

která má pak v daném okamžiku svázané ruce. I proto například americký prezident Bush 

zakázal publikování snímku rakví s padlými vojáky v Iráku. (Zelizer, 2010) 

Podíl na cenzuře a častého vynechávání smrti mají i samotní vydavatelé a autoři 

zpravodajství a mediálního obsahu. V současnosti je dávána přednost grafům nebo jiné 

grafice před reálnými a skutečnými záběry. Jen opravdu málo fotografií znázorňuje akt smrti, 

především kvůli příjemců. Čtenáře totiž znepokojuje, pokud něco takového zahlédnou 

v novinách. I proto média od těchto témat raději upouštějí, aby se vyhnula následné kritice ze 

strany veřejnosti a jiných orgánů. Zveřejnění smrti s sebou vždy nese velkou míru ohlasu 

a média musí mít jasně podložené, proč došlo k jejich publikaci. Lidé neradi koukají na 

nepříjemné věci, jak ukazuje průzkum z roku 2003, kdy 57 % Američanů zastávalo názor, 

že by média neměla zveřejňovat fotografie zajatých vojáků v Iráků. Podobný trend je i ve 

zbytku světa. (Zelizer, 2010) 

 

3.1 Historické zobrazení 

Smrt byla zachycena pomocí fotografie téměř okamžitě po jejím vzniku, i když byla 

prozatím jen fingovaná. Snímek vytvořil Hippolite Bayard a jmenoval se „Autoportrait en 

noyé“ (Sbohem, krutý světe!). (Lábová a Láb, 2009) Autor vyfotografoval sebe samého jako 

utopeného, aby upozornil na nedocenění jeho podílu na vývoji fotografie. Přestože vydával 

sám sebe za mrtvého, skutečně zemřel v roce 1887, třicet sedm let po své údajné smrti. 

(Lábová a Láb, 2009) Ne dlouho po vynálezu daguerrotypie se oblíbenými tématy staly 

konflikty a neštěstí, jak tomu platí i u dnešní fotografie. Dokumentace pohrom pomohla 

publiku přijmout nový vynález jako prostředek pro zachycení scény a doprovodného 

materiálu pro zprávy. V květnu 1842 německý portrétní fotograf Hermann Biow zaznamenal 

na daguerrotypiích ruiny Hamburku po Velkém požáru, který zničil skoro třetinu města. 

(Good a Lowe, 2017) Další daguerrotypie od autora známého jako Thibault, z revoluce 

v Paříži v roce 1848, se dokonce objevily pět dní po pořízení i v týdeníku L´Illustration 

Journal Universel. (Good a Lowe, 2017) 

Síla fotografií tkvěla a tkví v moci zobrazit skutečnost takovou, jaká je. 

Za předpokladu, že ji autor nezmění. Jestliže ale mluvíme o skutečném fotožurnalismu, 

právě opravdové zobrazení daného okamžiku je jeho podstatou. Nebylo tomu tak ale vždy. 

Především v počátcích fotožurnalismu, kdy se začala prosazovat válečná fotografie, 

nebylo původním účelem zobrazit hrůzy, které válka představuje. Válka byla zobrazena spíše 
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v pozitivním světle za účelem propagandy. (Sontag, 2011) První konflikt, kdy byla fotografie 

zneužita, byla krymská válka. Za účelem její dokumentace byl britskou vládou vyslán v roce 

1855 Roger Fenton, který je považovaný za prvního válečného fotografa. Svou prací měl 

zamezit šíření zpráv v tisku o špatných podmínkách, kterým jsou britští vojáci na Krymu 

vystaveni. Jeho hlavním úkolem bylo vzbudit lepší dojem. (Sontag, 2011) Fentonův pobyt na 

Krymu trval čtyři měsíce, přičemž nesměl fotografovat mrtvé, zmrzačené nebo nemocné 

vojáky. Navíc ho limitovala technika, takže šlo většinou o režírované snímky. Výsledek, 

jak píše Sontag, byl následující: „…zaznamenal válku v podobě důstojného, čistě pánského 

skupinového povyražení v přírodě.“ (Sontag, 2011, s. 48) Jediná fotografie, které má 

opravdovou informační hodnotu je „Údolí stínu smrti“. Další pokusy pak učinil během 

americké občanské války Matthew Brady, v jeho případě už ale šlo o zobrazení války v plném 

rozsahu. (Sontag, 2011) 

Pod velkou kontrolou byl i obraz první světové války. Technika nebyla stále 

dostatečně vyspělá, aby fotografové mohli držet krok s válkou. Zaznamenané jsou tak 

pozůstatky po válce, stejně jako tomu bylo u Fentona. Už jsou ale dochované snímky 

zemřelých na bojištích, například od britského válečného fotografa Ernesta Brookse. Po první 

světové válce byla také snaha odradit společnost od dalších konfliktů a byly vydány publikace 

s odstrašujícími snímky, mezi nimi i kniha Válku Válce! od Ernsta Friedricha. (Sontag, 2011) 

Meziválečné období se vyznačuje rozkvětem fotografie a fotožurnalismu. Pomalu se 

začíná dostávat z druhořadé kategorie novinářské práce mezi její důležité aspekty. 

Základy dnešní fotožurnalistické práce jsou položeny právě v tomto období a jsou používány 

dodnes. Autoři Erich Salomon, Henri Cartier-Bresson a Robert Capa se dodnes řadí mezi 

nejvýznamnější fotografy v historii vůbec. Poslední zmiňovaný, Rober Capa, se považuje za 

jednoho z nejlepších válečných fotografů a jeho snímek padajícího republikána z občanské 

války ve Španělsku z roku 1936, což se považuje za předzvěst dalšího světového konfliktu, 

je pravděpodobně nejznámější fotografie smrti vůbec.  

Robert Capa je známý i svou prací za druhé světové války. Byl jeden z prvních při 

vylodění amerických vojenských jednotek na Omaha beach v Normandii v roce 1944, 

kde pořídil další svou ikonickou fotografii vyloďujících se vojáků. I přes svou nedokonalost, 

je rozmazaná a hodně tmavá, má historickou hodnotu a dokazuje, že fotografie nemusí být 

vždy dokonalá, aby se zapsala do paměti. Druhá světová válka přinesla ale mnohem více 

ikonických snímků, mezi nimiž velkou část tvoří smrt. Především osvobozování 

koncentračních táborů vojenskými jednotkami je velmi dobře zdokumentované a těla obětí 

holokaustu dominují většině fotografií se smrtí, které se z války dochovaly. O jejich 
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zachycení se postarali fotografové jako Margaret Bourke-White, Lee Miller nebo George 

Strock, který byl autorem známého snímku „Mrtví Američané na Buna Beach“ (1943). 

Dalším zajímavým autorem byl William Eugene Smith, v jehož tvorbě je druhá světová válka 

jenom okrajem, přesto ji ale na svých snímcích zachytil mnohokrát. Věnuje se jí i v pozdější 

tvorbě, kde se s ní ale setkáváme již v běžném životě. Autorem ikonického snímku se smrtí ze 

sovětské fronty je Dmitri Baltermants a jeho fotografie „Grief“ pořízená v roce 1942. 

Snímek podlehl válečné cenzuře a byl publikován až v 60. letech, stejně jako mnoho dalších 

z Baltermantsovy tvorby. (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) V souvislosti s jeho 

fotografií se hovoří i o jisté manipulaci, jelikož pozměnil v temné komoře nebe, aby dodal 

snímku větší dramatičnosti.  

I druhá polovina 20. století byla poznamenána mnohými válečnými konflikty. 

Žádný už ale neměl světový ráz. Důležitým konfliktem pro historii žurnalistiky byla válka ve 

Vietnamu v 60. letech. Vietnamský konflikt se označuje jako „první americká televizní válka“ 

a byl dobře pokryt i fotožurnalisty. Dodnes se mluví o vlivu médií na prohře USA v tomto 

konfliktu. Každý den se v televizi a v novinách objevovaly zprávy o postupu amerických 

jednotek a diváci měli možnost vidět hrůzu války téměř v reálném čase. (Hallin, 1989) 

Na dokumentaci války se podílelo velké množství významných fotografů, mezi nimi 

Don McCulin, Nick Ut, Eddie Adams, Larry Burrows, Horst Faast a Phillip Jones Griffiths. 

Akreditaci ale dostalo i mnoho nezkušených amatérů, kteří za to mnohdy, stejně jako 

profesionálové, zaplatili životem. Dále se válečná historie psala na Blízkém východě, kde se 

během druhé poloviny 20. století odehrálo mnoho konfliktů. Ať už to byla sovětská válka 

v Afganistánu (1979-1987), íránsko-irácká válka (1980-1988), která byla jako první označena 

za válku v Perském zálivu, název se ale neuchytil. To se povedlo až v 90. letech, kdy se tak 

zažilo pojmenování pro vpád Iráku do Kuvajtu. Válka v Zálivu byla dalším konfliktem, 

který byl velice dobře pokryt médii a označuje se jako „válka v přímém přenosu“, a to díky 

satelitnímu spojení. Po zkušenostech z Vietnamu byli ale novináři už mnohem více regulováni 

armádou a neměli takový přístup k materiálu a možnosti k focení, jako tomu bylo v minulosti. 

Smrt se vrátila po rozpadu Sovětského svazu i zpět do Evropy, kde po rozpadu Jugoslávie 

probíhaly během 90. let občanské války ve Slovinsku, Chorvatsku a následně v Bosně 

a Hercegovině a Kosově. Svou prací na Balkáně, hlavně dokumentací genocidy v Bosně 

a Hercegovině, se proslavil americký fotožurnalista Ron Haviv, jehož fotografie poprav 

a jiných válečných zločinů pomohly usvědčit jejich pachatele před soudem v Haagu během 

procesů po skončení války.  

Na úvod 21. století se stal dramatickým okamžikem teroristický útok 11. září 2001, 
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když členové organizace al-Káida navedli dvě letadla do věží Světového obchodního centra 

v New Yorku. Americká média se shodla na konsensu, že fotografie obětí nebudou 

publikovány. Přesto jich ale bylo pár zveřejněno, jedná se především o snímky lidí, 

kteří zvolili skok z mrakodrapu před smrtí uvnitř. (Zelizer, 2010) Teroristický atentát ale 

zapříčinil vojenský útok USA a spojenců NATO na Afghánistán, kde měla al-Káida své sídlo. 

Americké jednotky opustily pak Afghánistán až po čtrnácti letech v roce 2015. Další konflikt, 

který ovládl Blízký východ, bylo založení Islámského státu v roce 2014 a následné občanské 

války. Ty vedly k rozsáhlé uprchlické krizi, kterou shrnuje okamžik od Nilüfer Demiro se 

snímkem vyplaveného těla malého chlapce Alana Kurdiho, někdy mylně psaný jako Aylan 

Kudri, který se utopil při snaze dostat se do Evropy. 

Války jsou často doprovázeny hladomory nebo genocidami. Děsivé jsou snímky 

z kambodžské genocidy z let 1975 až 1979, především z masakru z Ba Chúcu. 

Fotografie lebek a kostí se staly symbolem tohoto neštěstí. Další genocida se odehrála ve 

Rwandě, kde radikální Hutuové vraždili od dubna do června 1994 umírněné členy svého 

kmenu, ale hlavně dříve vládnoucí Tutsie. Stejně jako o dokumentaci genocidy v Bosně 

a Hercegovině se Ron Haviv postaral i o tu rwandskou. 

Smrt ale není zaznamenána jenom ve válce, genocidách nebo hladomorech. 

Spoušť fotografové zmáčkli i při neštěstích, přírodních katastrofách a sebevraždách. Jsou to 

ale především války, které v nás zanechají hluboký dojem, kdy se fotografie vryjí do paměti.  

 

3.2 Známá dokumentace smrti v médiích 

V průběhu dějin fotografie existuje nepřeberné množství snímků, které měly nějaký 

dopad nebo se zasadily o změnu. Kromě zachycení válek to mohou být snímky poprav, násilí, 

kterého se lidé dopouští mezi sebou, sebevražd, boje o život, hladomory, nemoci nebo 

přírodní katastrofy. Mnohé z nich změnily i pohled na události nebo třeba alespoň pomohly 

otevřít diskuzi. Pokud se podíváme na žebříček magazínu Time „The Most Infuental Images 

of All Time“1, zjistíme, že většina z fotografií zachycuje nějakou podobu smrti – ať těsně před 

ní nebo po ní. Otázkou ale zůstává, proč tomu tak je.  

Jasným cílem autorů je zapůsobit na příjemce a vyvolat v něm emoce. Tím se mu lépe 

zaryje do podvědomí a skrze ni si pravděpodobněji uvědomí hrůzu, kterou zobrazuje. 

Může pomoci odbourat tabu nebo naopak vyvolat protest a změnu průběhu události. 

V následující kapitole zmíním několik fotografií smrti, které měly nějaký dopad na společnost 

 

1 Přeloženo jako Nejvlivnější fotografie všech dob 
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nebo události, ke kterým se fotografie vztahovala, a objevily se v médiích. Ve 20. století měl 

velký vliv americký magazín Life, kde byla publikována většina ikonických snímků, a pro 

který pracovali nejznámější fotožurnalisté své doby.  

Není ikoničtější fotografie smrti publikované v časopise Life a Vu než „The Falling 

Soldier“ od Roberta Capy. Považuje se za jednu z nejlepších fotografií z bojů a první, 

která ukázala smrt na bitevním poli v akci. (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) 

V 70. letech jihoafrický novinář O. D. Gallagher začal prohlašovat, že mu Capa řekl 

o zrežírování této fotografie. Nikdy se to ale nepotvrdilo a neohrozilo to ani slávu snímku, 

jelikož její hodnota a kvalita byla mnohem důležitější. Capa ale ukázal, do jakého nebezpečí 

se fotožurnalisté pouštějí, když jsou v prvních líních na bojištích a zvedl tak důležitost jejich 

pozice. (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) Jeho slavný citát o fotografování mluví za 

vše: „Jestliže vaše fotografie nejsou dost dobré, nebyli jste dostatečně blízko.“ 

(Magnum Photos, 2020) 

Velmi známým snímkem z druhé světové války, tentokrát z Pacifiku, 

je i „Mrtví Američané na Buna Beach“ od George Strocka publikovaný v Life v roce 1943. 

V té době byla v amerických médiích zakázaná publikace mrtvých amerických vojáků, 

Life ale zákaz porušil s argumentem, že by veřejnost měla vidět, co se skutečně v Pacifiku 

děje. (Loengard, 2009) 

„Pane Browne, důrazně bych vám doporučil, abyste přišel. Očekávám, že se stane 

něco důležitého, nemůžu vám ale říct co.“ (AP, 2020) Takto byl informován americký 

fotograf Malcolm Wilde Brown v červnu 1963 o rituální sebevraždě dvou buddhistických 

mnichů proti tehdejšímu režimu ve Vietnamu. Vznikl tak další ikonický snímek „The Burning 

Monk“ s hořícím tělem mnicha jménem Thich Quang Duc. Na stránkách novin se 

12. června 1963 objevil jiný snímek, přesto to byla dnes proslavená fotogarfie, která zděsila 

prezidenta J. F. Kennedyho. Okamžitě nařídil prověření jeho vietnamské administrativy, 

které vedlo k přehodnocení jejich pozice. (AP, 2020) Browne vyhrál za svou fotografii 

Pulitzerovu cenu a prezident Kennedy o ní prohlásil: „Žádná zpravodajská fotografie 

v historii nevzbudila ve světě tolik emocí jako tato.“ (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) 

Jeden z nejznámějších snímků z Vietnamu, vedle dětí utíkajících z místa útoku 

napalmem od Nicka Uta, je „Saigon Execution“ pořízený Eddiem Adamsem z agentury AP 

v roce 1968. Snímek zachycuje popravu vězně náčelníkem národní policie Jižního Vietnamu 

přímo na ulici. Adams zmáčkl spoušť v okamžik vystřelení kulky. Kromě fotoaparátu 

zachytily popravu i kamery NBC, moment výstřelu ale není na videu na rozdíl od fotografie 

vidět. Snímek spolu se záznamem se následující den ocitl v médiích po celém světě. Dopad na 
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veřejnost byl veliký, jelikož byla demonstrována brutalita konfliktu. Zaznamenání popravy 

byl rozhodujícím okamžikem, který vedl k obratu názoru veřejnosti na válku ve Vietnamu 

(Astor, 2018) a Adams byl za snímek oceněný Pulitzerovou cenou.  

Během 60. let otřásly Spojenými státy tři atentáty. V roce 1963 byl zavražděn 

v Dallasu tehdejší prezident John F. Kennedy. Žádné fotografie nebyly z atentátu pořízeny, 

časopis Life se ale dostal k filmu od amatérského kameramana Abarahama Zaprudera. 

Zmrazené okamžiky byly pak zveřejněny v časopise. Zajímavá je ale v souvislosti s atentátem 

fotografie Carla Mydanse, který zachytil cestující, jak čtou noviny se smrtí o JFK. 

Snímku dominují titulky o smrti prezidenta a jedná se o další možnosti zachycení smrti, jen ve 

slovech. O tři roky později byl zavražděn i jeho bratr, senátor Robert Kennedy, v kuchyni 

hotelu Ambassador v Los Angeles. Demokratický kandidát na prezidenta byl zastřelen 

5. června 1968 a fotožurnalista Bill Eppridge zachytil okamžik chvíli po střelbě, kdy jej 

mrtvého drží v náručí pikolík Juan Romero. „Vzpomínám si, jak jsem si sám sobě říkal, 

jakmile jsem uviděl senátora na podlaze, ,O.K. máš desetiletý trénink pro moment jako je 

tento, tak teď do práce‘,“ popisuje pořízení snímku Eppridge. (Teicher, 2018) V pokrývání 

události ještě pokračoval a zachytil tak celý její průběh. Jeho fotografie se stala symbolem 

i vzhledem k pozici, v jaké Kennedy na snímku byl.  

Ve stejném roce se odehrál i další atentát. O dva měsíce dříve 4. dubna 1968 byl 

zastřelen v motelu Lorraine vůdce afroamerického hnutí za občanská práva Martin Luther 

King Jr. Jeho smrt zachytil fotograf a kameraman Joseph Louw, který pracoval na dokumentu 

o Kingovi. Byl ve svém pokoji, když zaslechl výstřel a okamžitě běžel na balkón, kde spatřil 

padajícího Kinga.  Když viděl, že mu již nemůže nijak pomoc, běžel zpátky pro fotoaparát. 

(Berman, 2015) Podařilo se mu zachytit zmatek a emoce večera a jeho fotografie se vryly do 

paměti. Po smrti Martina Luther Kinga Jr. a zveřejnění fotografií následovaly nepokoje napříč 

Spojenými státy za práva Afroameričanů.  

Další významná fotografie z USA byla „Kent State Shooting“ příležitostného 

fotografa Johna Paula Fila, jež mu získala Pulitzerovu cenu. Vidíme na ní dívku, Mary Ann 

Vecchio, jak se sklání nad tělem smrtelně zraněného Jeffreyho Millera. Spolu se účastnili 

studentské demonstrace proti americkým vojenským jednotkám v Kambodži. 

Rozehnat demonstraci měla za úkol národní garda, která místo toho bezdůvodně zastřelila 

čtyři studenty a dalších devět zranila. Filova fotografie se skrze AP ocitla na titulní stránce 

The New York Times a stala se symbolem ztraceného nadějného mládí a protestů proti 

válečnému nasazení USA.  (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) 

Smrt nevinných mladých lidí, kteří také protestovali proti své vládě, 
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dokumentuje i snímek Sama Nzima ze Soweta v Jižní Africe z roku 1976. 

„Soweto Uprising“, jak byla fotografie pojmenovaná, zachycuje mladého studenta běžícího 

s bezvládným tělem chlapce a jeho sestrou pryč od střelby. Usmrceným chlapcem byl 

třináctiletý Hector Pieterson. Pár okamžiků před tím byl zastřelen policií. Místní povstání 

díky snímku brzy přerostlo v celostátní protest a svět se konečně začal zajímat o problém 

apartheidu v Jihoafrické republice. Nzima se musel schovávat kvůli výhružkám smrti, 

ale všem ukázal, kam až situace v zemi zašla. (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) 

Neda Agha-Soltan přišla také o život během protestů v Teheránu proti znovuzvolení 

prezidenta Mahmouda Ahmadinejada v červnu 2009. Neda vystoupila z auta nedaleko místa 

konání protestů, když byla údajně postřelena provládním sniperem. Nahrávka jejího umírání 

natočeného na mobilní telefon se stala ikonickou a spolu se snímkem vytvořeným z této 

nahrávky, kterou pořídil neznámý autor, byla publikován na Youtube. Fotografie zachycuje 

její poslední pohled do kamery těsně předtím, než zemřela. Smrt Nedy oblétla celý svět a stala 

se symbolem protestů proti vládě v Íránu. (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) 

Vláda Islámského státu na Blízkém východě vedla k emigraci ze zemí obsazené touto 

organizací. Bohužel mnoho uprchlíků cestu za lepším životem nepřežilo a utopilo se na moři. 

Mezi nimi byl i tříletý syrský chlapec Alan Kurdi, jehož tělo bylo vyplaveno na pobřeží. 

Utopil se i jeho starší bratr. „Už nebylo nic, co bych mohla pro něj udělat. Nebylo nic, co by 

ho mohlo přivést zpátky k životu. Tohle byla jediná cesta, kterou jsem mohla vyjádřit křik jeho 

tichého těla,“ popisuje pořízení snímku jeho mrtvého těla Nilüfer Demir. (Goldberger 

a Moakley a Pollack, 2020) Média byla donucena snímek zveřejnit a fotografie byla hojně 

šířena i na internetu. V reakci na to začaly vlády přijímat více uprchlíků. (Goldberger 

a Moakley a Pollack, 2020) 

Přestože výše uvedené snímky patřily převážně k vládním nebo politickým 

konfliktům, fotografické eseje měly důležitou pozici v pomoci odstranění tabu okolo AIDS. 

Nejen fotografie „The Face of AIDS“ Theresy Frare publikovaná v Life v roce 1990 měla 

podíl na humanizaci AIDS. Díky této fotografiilidé skutečně viděli, co nemoc znamená, a že 

by se o ní mělo začít mluvit a bojovat. (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) 

Našlo by se mnoho dalších fotografií, které provází smrt. I když je smrt v dnešní době 

v podstatě tabu, a její snímky se často v médiích neobjevují, mnoho jejích okamžiků zůstalo 

v lidské paměti.  
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3.3 Fotografie znázorňující smrt v médiích 

U fotografií zachycujících smrt je důležitým prvkem popisek, který přibližuje čtenáři, 

na co vlastně kouká. Dodává kontext a zajišťuje porozumění. Na základě kontextu bychom 

mohli rozdělit fotografie smrti do tří kategorií: předpokládaná, pravděpodobná a jistá smrt. 

(Zelizer, 2010) Každá fotografie vyžaduje pro porozumění zapojení finálního příjemce a jeho 

doplnění kontextu. Míry interakce jsou ale různé v návaznosti na zobrazení úrovně smrti na 

snímku.  

3.3.1 Předpokládána smrt 

U tohoto druhu se nejvíce počítá se zapojením diváka, jelikož fotografie sama o sobě 

nevypovídá přímo o smrti. Jedná se o fotografie neštěstí, přírodních katastrof, jako jsou 

zemětřesení nebo povodně, požáry, teroristické útoky a další hromadné události zahrnující 

velké množství obětí. Ty nejsou ukázány nebo jinak identifikovány. Většinou se jedná 

o příslušníky nějaké skupiny, jako například uprchlíky, vesničany nebo cestující. Jejich smrt 

je ale neviděna a nepotvrzena. Následná interpretace pak záleží na zmrazení tragédie a škod 

zaznamenaných v momentech před zmáčknutím spouště. (Zelizer, 2010) 

U pravděpodobné smrti totiž ve většině případů nejsou přítomná těla obětí. My ale po 

zhlédnutí fotografie předpokládáme, že tam jsou. Když vidíte hořící město, padající budovu, 

hlavou vám proběhne, jak jsou na tom lidé na místě. Emoce hrají důležitou roli. Díky nim se 

do fotografie vžijete a snažíte se jí porozumět. Dobrým příkladem je snímek z druhé světové 

války a jaderného útoku na Nagasaki a Hirošimu. Snímek o George R. Carona ukazuje 

atomový hřib těsně po výbuchu. V době zveřejnění nebyly ještě známé oběti a i sám snímek 

se do novin dostal se zpožděním. (Zelizer, 2010) My už ale dnes víme, že útok měl přes 

100 tisíc obětí a vidíme ty mrtvé, které právě v době pořízení umírali nebo byli smrtelně 

zraněni. Vyvolává to v nás silnou emoci, přestože my konkrétní oběti nevidíme a ani se o nich 

nikdy nedozvíme.  

Fotografie předpokládané smrti jsou součástí historie fotografie od jejích počátků 

a i předchůdců. Rytiny nebo malby požárů, které se objevily mnohokrát v novinách, 

byly předvojem vyfotografovaného neštěstí. U takých katastrof často hraje svou roli náhoda 

a pohotovost fotografa. I proto se najdou mezi snímky publikovaných v novinách i práce 

amatérů.  

Síla hromadného neštěstí má pro novináře větší hodnotu než jasné důkazy smrti. 

I když mají v některých případech editoři k dispozici fotografie těl, dostane přesto přednost 

obraz požáru nebo vybuchující rakety. Občas aby se ukázalo, co události předcházelo, 
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objeví se i záznamy pořízené před vypuknutím zkázy. (Zelizer, 2010) 

Zvláštní událostí v pokrývání neštěstí bylo 11. září 2001, kdy byl spáchán atentát 

v New Yorku. Celý svět znal snímky letadel po náletu do mrakodrapů. Už v tom okamžiku 

bylo jasné, že kolize stála mnoho lidských životů. Novináři se ale rozhodli, že v tomto případě 

nebudou smrt ukazovat, přestože měli snímky lidí skákajících z oken mrakodrapů nebo pak 

jejich těl. (Zelizer, 2010) Od prvních okamžiků byl zaveden precedent, že oběti se zobrazovat 

nebudou. Pokud se nějaká fotografie přesto objevila, bylo to spíše na internetu, který byl v té 

době už poměrně běžnou věcí. V médiích takovýto snímek byl okamžitě stažen a mnoho 

fotografií zmizelo. Zvolili raději symbol – střet letadel s budovami. Tím se čtenáři na události 

podíleli, ale zároveň nebyli odrazeni hrůznou skutečnost. Divák cítí, že se podílí jako svědek. 

(Zelizer, 2010) Právě tyto snímky nám pomáhají se připravit na další krok, kdy už jsme 

nuceni čelit skutečnému zachycení smrti. Zelizer to ve své knize About to Die nazývá 

„strategic coping mechanism“. (2010) 

 Předpokládaná smrt má ve společnosti probudit debatu a snažit se předejít problému, 

v případech, kdy to jde. Rozpoutá debatu, co je vlastně na fotce. Proč se to děje. Co můžeme 

udělat. Pomáhá nám vysvětlit situaci a ukázat alespoň zlomek reality. V opačném případě ale 

může smysl, a tím celé poselství, utopit ve změti nesmyslných informací, kdy se snažíme 

dopátrat jádra, které ale není důležité. (Zelizer, 2010)  

3.3.2 Pravděpodobná smrt 

Pravděpodobná smrt je již více detailní, přesto ale stále pracujeme s anonymitou 

zobrazovaných a s nejistotou, zda zobrazovaná osoba, či osoby, je skutečně po smrti. Už se 

ale zaměřuje přímo na umírání a pracuje s okamžikem, který by v momentě smrti byl těžko 

zachytitelný. Nejčastěji se jedná o hladomory, nemoci, plánované násilí, mučení, 

masové popravy nebo epidemie. (Zelizer, 2010) Pro žurnalistu je stále těžké tuto událost 

zasadit do nějakého určitého časové kontextu, většinou se tak používají jako ilustrace pro 

nějaký časový úsek, po jehož dobu se událost odvíjela. Proto se většinou objevují v médiích 

už v okamžiku, kdy my o probíhajících úmrtích víme. Pro zpravodajské agentury jsou ale 

cenným materiálem pro potřeby ilustrovat větší množství nepotvrzených obětí v určitém 

časovém úseku u neštěstí, kdy není dostatek přesných informací. (Zelizer, 2010) 

Čtenář stále pracuje s faktorem „as if“, jak jsem jej na základě Zelizer definovala výše. 

Informace stojí na tom, co fotografie ukazuje, a co se skutečně stalo. Smrt stále není 

potvrzená, pracujeme ale s předpokladem, že fotografovaná osoba podlehla. (Zelizer, 2010) 

Už se nacházíme na hraně, kdy naše fantazie nehraje takovou roli. Příjemce předpokládá, 

že to, co se stalo před objektivem, způsobilo smrt. Musí si ale přebrat, co popisek přiložený 
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k fotografii říká a co on skutečně vidí. Doplní si a tím si rozšíří obraz za rámec objektivu.  

Fotograf při pořizování snímků volí centrální kompozici, v jejímž středu je objekt 

pravděpodobné smrti. Díky bližšímu pohledu můžeme vidět, co způsobuje úmrtí, jestli to bylo 

kvůli selhání organismu, nebo cizím zaviněním. Robert Hariman a John Lucaites 

pojmenovávají používanou kompozici jako „individuated aggregate“, do českého překladu 

„individuální celek“. (Zelizer, 2010) Zobrazovaný jedinec představuje zástupce postiženého 

celku, a proto je na něj záměrně upřena všechna pozornost.  

Anonymní objekt se stává v mnohých případech symbolem. Není důležitá jeho 

identita, ale poselství, které se za jeho příběhem, nebo celé jeho skupiny skrývá. Média tím 

chtějí zdůraznit velikost problému. I proto se snímky pravděpodobné smrti stávají cenným 

materiálem i pro humanitární pracovníky, politiky, zdravotníky, celebrity nebo jiné 

organizace snažící se upozornit na právě zobrazovaný problém. Různí zástupci mimo 

mediální sféru používají tento typ snímků jako symbol pro své kampaně nebo se pomocí nich 

snaží ukázat na problém. Snímky se v mnohých případech mnohokrát recyklují v průběhu let 

podle potřeby. (Zelizer, 2010) 

3.3.3 Jistá smrt 

Mezi první snímky jisté smrti patřily popravy, které těžily z lidské fascinace smrtí.  

Fotografie jisté smrti jsou druhem, který nejvíce přitahuje pozornost recipientů a budí největší 

reakci. Propojení s textem je u jisté smrti velice důležité, neboť nám dodává přesné informace 

k fotografii. Tady už není možné si nic domýšlet – čtenář by měl dostat jasnou informaci, 

aby nedošlo ke zbytečné mystifikaci. Z nejasného a námi předpokládaného „as if“ se stává 

potvrzené „as is“. Smrt potvrzují titulky, podtitulky, texty, a i verbální informace. 

Přídavné informace nám tak dávají jasný návod, jak fotografii interpretovat. (Zelizer, 2010) 

Vyvstává ale otázka, jestli je snímek v souvislosti s jasně podrobnými informacemi ještě 

potřeba a zdali má nějakou informační hodnotu.  
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4. Válka a smrt 

Novinářská fotografie války budí hodně emocí a neklidu. Není ale události, kde by 

měl fotožurnalismus větší roli, než je válka. Díky nim je čtenářům poskytovaná vizuální 

výpověď o událostech, které by ale svět raději nechtěl vidět. Sami novináři rádi používají 

fotografie, protože jim pomáhají popsat okolnosti, kterým předcházela nepředvídatelná 

a stresující rozhodnutí. V tomto případě by se dala označit za „nástroj pravdy“, nebo jako 

pojistka, když nestačí slova. (Allan a Zelizer, 2004) Musíme ale počítat se státní cenzurou, 

jak tomu je například v USA, kde probíhá již od první světové války. Cenzura je pro vlády 

prostředek, kterým zabraňují, aby se v médiích neobjevovaly, nebo minimálně důkazem 

o smrti vlastních vojáků. (Ruby, 1999) Před fotografií má ale stále přednost text a ony jsou 

jen doplňkovým materiálem, i když mají mnohem větší informační hodnotu oproti běžným 

událostem. Použité fotografie v novinách ale nezávisí tolik na určitých vyslovených 

standardech, ale na informační strategii mezi novináři jak je co nejlépe použít. (Allan 

a Zelizer, 2004) Fotografie neukazuje skutečnou válku, ale jenom tu, kterou máme vidět. 

Média nám tím tak podstrkují svůj pohled a ukazují nám válečné aspekty, ale ne celkový 

obraz. Strategické zobrazení tím pak podkopává přirozený pohled na válku. Veřejnost tím 

pádem vidí hodně fotografií z válečného pole, ale ne vždy je to nutně to, co potřebují vidět. 

Novinářská fotografie poskytuje strategicky vypracovanou vizualizaci bitevního pole 

a pracuje skrz působení na emoce a stereotypy. Zakládá se na univerzálnosti, generalizaci, 

a především na symbolismu. (Allan a Zelizer, 2004) 

Během války dochází k obratu, kdy se fotografii dostává mnohem většího prostoru než 

obvykle. (Allan a Zelizer, 2004) Zelizer v knize Reporting War: Journalism in wartime 

zmiňuje tři hlavní atributy, které charakterizují obrazový obrat v době války (Allan 

a Zelizer, 2004):  

1) během válečného stavu je mnohem více fotografií než během míru; 

2) fotografie funguje mnohem méně jako novinářská na poli obrazové 

reprezentace než v období míru; 

3) fotografie během války tíhnou k podobnému zobrazení jako tomu bylo 

v minulosti.  

Fotografie by měla dát publiku více informací, když jich je k danému konfliktu 

potřeba, jelikož novináři spoléhají, že fotografii se podaří navázat tam, kde už slova nestačí. 

Prostředkem docílení tohoto úkolu je zapracování zapamatovatelných scén z minulosti do 

současného snímku. Protože války jsou v podstatě pořád to samé, tedy alespoň tak to 
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prezentuje novinářská fotografie. (Allan a Zelizer, 2004) Díky této tendenci se tak můžeme 

setkat s podobnými snímky napříč celou historií válečné fotografie. Používají k tomu prvky 

povědomé zkušenosti s patriotismem, veřejnou hrdostí, hrdinským sebeobětováním 

a národním sebeuvědoměním. (Allan a Zelizer, 2004) Zapamatovatelné, dramatické 

a symbolické zobrazení pomáhá veřejnosti nejen najít smysl, ale taky zapamatovat si ji 

i v příštích letech. (Allan a Zelizer, 2004) „Například efektivní válečné fotografie minulého 

století cílí na obecný obraz bitvy. Válečná fotografie tak improvizuje pomocí stereotypů smrti 

a zranění…,“ (Ruby, 1999, s. 16) sdílí názor z knihy Susan D. Moeller Shooting War: 

Photography and the American Experience of Combat ve své knize Ruby. Není ale žádný 

skutečný návod nebo kodex, který by určoval, jak se má válečná fotografie dělat. 

Kodexy jenom upozorňují, co by se dělat nemělo. V dnešní společnosti se navíc rozšiřuje 

názor, že snímky zemřelých narušují soukromí pozůstalých a mělo by se jim vyvarovat. 

Proti tomu ale stojí fotožurnalisté, kteří svoji volbu obhajují a považují za důležitou součást 

novinářské práce. (Ruby, 1999)  

V souvislosti s vynálezem televize a jiných nových sdělovacích prostředků se hovořilo 

o tom, jestli by se ve válečné fotografii mělo vůbec pokračovat. V současnosti je ale stále 

důležitým pilířem novinářské práce. Fotožurnalismus sice během konfliktu nutí veřejnost 

vidět válku, ale jenom určitý segment, který ji reflektuje pouze okrajově. „Novinářské snímky 

nutí společnost vidět válku, ale způsobem, který ji reflektuje jenom z části.“ (Allan 

a Zelizer, 2004, st. 130) 

 

4.1 Fotografie za první světové války 

Přestože fotožurnalismus, jak ho známe dnes, byl na počátku své cesty, právě na této 

válce můžeme poprvé vidět hrůzy bez omezení a nějakých příkras. První světová válka ale 

nebyla zachycena za pochodu, příjemcům byla spíše předkládána dokumentace jejích 

následků. Jejím posláním nebylo informovat, ale zapůsobit na citovou stránku jejích 

konzumentů.  

V roce 1917 vydavatel H. Simmonis rozdělil noviny na „picture paper“, „illustrated 

paper“ a noviny. (Einhaus a Baxter, 2017) Mezi „picture paper“ se řadil The Daily Mail, 

který mezi prvními začal využívat služeb fotožurnalistů a publikoval jejich práci. Fotografie 

ale i v případě The Daily Mail stále plnila spíše propagační úkoly než opravdu přinášet 

čtenářům pravdivé obrazy z války. Noviny hrály během konfliktu spíše roli vojenské agitace 

a potřebné manipulace s veřejností. Přestože se do roku 1917 dařila držet úroveň 
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předválečných tiskovin, poté přichází zmenšování formátu a počtu stran. Ekonomická stránka 

začala být upřednostňována před zachováním kvality. Dochází k zavedení pravidla 

„obrázku na každé stránce“ (Einhaus a Baxter, 2017). I přes sníženou kvalitu média dokázala 

čtenářům nabídnout, co chtěli, a tak dokázala přežít válku i poklesy tržeb. S příchodem války 

se na trhu objevila i nová periodika, jejich vydání bylo často omezeno jen na dobu konání 

války. Mezi takové se řadí například Illustrated War News (Einhaus a Baxter, 2017), 

který vycházel jednou týdně pod záštitnou londýnského deníku Illustrated London News 

a čtenáři si ho mohli zakoupit od srpna 1914 do února 1918. Byl tak spíše určitým válečným 

suvenýrem než cenným zdrojem informací. (Einhaus a Baxter, 2017) 

Důležitým pozůstatkem první světové války jsou i knihy, které na „velkou válku“ 

vzpomínají a snažily se ukázat jejich hrůzy. Jednou z nejvíce diskutovaných knih je 

Válku Válce! od německého fotografa Ernsta Friedricha, kterou vydal v roce 1924. Sontag 

knihu popisuje jako „šokovou terapii v podobě fotografií“ (Sontag, 2011). Obsahuje více než 

sto osmdesát snímků z německých vojenských a lékařských archivů, které byly během války 

podle cenzorů nepublikovatelné. (Sontag, 2011) Kromě fyzických následků zobrazuje 

i krajinu zdecimovanou válkou včetně jejích obyvatel. Součástí jsou i záběry na mrtvá těla 

v zákopech, která už podléhají rozkladu, nebo záběry na zraněné. Pro ty je vyhrazena 

speciální kapitola Tvář války. Rozsáhlá poranění obličeje a jiné deformace mají čtenáře 

dohnat až na hranici zhnusení a donutit k uvědomění, jaké jsou následky, a eventuelně 

zabránit dalšímu podobnému konfliktu.  Friedrich nepovažoval fotografie za dostatečné, 

a proto přidal i vášnivé popisky ve čtyřech jazycích. (Sontag, 2011) Jeho kniha byla 

odsouzena vojenskou veřejností i vlastenci. V některých městech policie udělala dokonce 

razii na knihkupectví. Vystavování tím pádem nebylo možné. Dočkala se ale i kladného přijetí 

ze strany levicových intelektuálů nebo stoupenců protiválečných spolků. Úspěch knihy 

dokazuje i její desáté vydání v roce 1930, tedy šest let po prvním vydání. (Sontag, 2011) 

 

4.2 Fotografie za druhé světové války 

Dalším důležitým milníkem byla druhá světová válka. Po jejím konci se začíná řešit 

etická stránka fotografie – kde jsou hranice a jestli by etika neměla být upřednostněna nad 

estetikou. Debatu rozpoutaly snímky z právě osvobozených koncentračních táborů. 

V literatuře se píše o špatně zvoleném stylu vypravování válečných hrůz a o jistém selhání 

práce fotožurnalistů. (Good a Lowe, 2017) Přesto ale zachytili významné snímky, 

které dodnes patří k nejznámějším pracím fotožurnalistiky.    



32 

 

Oproti první světové válce fotografové už pracovali s novinkou z meziválečných let, 

kterou byl 35mm film. Legendou mezi technikou tohoto konfliktu byl fotoaparát Leica. 

Snímače už byly mnohem menší a lehčí, čímž umožnily fotografovi větší prostor pro 

manipulaci a pro pohyb. Fotografové ale hlavně nebyli tolik limitováni počtem snímků, 

jednoduše vyměnili film a mohli fotit dál. Negativy se posílaly do domovských redakcí, 

kde byly následně vyvolány a distribuovány do médií.  

Kromě fotografií z koncentračních táborů jsou zajímavé i snímky sebevražd 

podporovatelů nacistů, které například nafotila Lee Miller. O velkou část dokumentace pro 

média se postarala i veřejnost nebo samotní vojáci.  

4.2.1 Koncentrační tábory 

Dříve než dorazily fotografie z Německa v roce 1945 po osvobození koncentračních 

táborů k distributorům, lidé nevěřili, že něco tak hrozného se mohlo stát. Byly to až 

fotografie, i když většinou vyšly na vnitřních stránkách novin, které je přesvědčily, že je to 

realita. (Goldberg, 1991) Holokaust se řadí mezi nejlépe zdokumentované události v historii 

a o jeho zaznamenání se postarali nejen důslední Němci, ale i fotožurnalisté. (Zelizer, 2001) 

Byl to konflikt, ze kterého se dochovalo více fotografií než kdy předtím. Dopomohlo k tomu 

i vynález telegrafu, který zrychlil přenos fotografií a informací. (Allan a Zelizer, 2004) 

Nejvíce snímků se smrtí bylo pořízeno při osvobozování koncentračních táborů 

a právě ty nám utváří dojem z druhé světové války. Fotožurnalisté byli mezi prvními, kdo do 

táborů vstoupil, jelikož cestovali spolu s osvobozeneckými armádami. Přesto je ale Sontag 

označuje za zavádějící kvůli tomu, že fotožurnalisté do nich vstoupili až po jejich osvobození 

a denní skutečnost byla úplně jiná a tábory tak nevypadaly. (Sontag, 2011) Snímky byly ale 

stále pro mnohé první realizací smrti a především na mladší publikum hodně zapůsobily. 

(Zelizer, 2001) Fotodokumentace holokaustu měla po válce různé dopady na svědky, 

přeživší a další generace. Dnes jsou fotografie už jen náznaky bez kontextu. Jsou zakotveny 

v paměti, ale již ji netvoří. (Zelizer, 2001) V dnešní době jsou to jen ikonické snímky 

zobrazující jednu z největších hrůz 20. století. Existuje více než dva miliony snímků, 

veřejnost zná ale jen pár vybraných, které jsou dnes již hluboce zakořeněny. (Zelizer, 2001) 

Ty pak udávají, o čem přemýšlíme a jak. Stanou se „vzpomínkami“, které ale Sontag označuje 

za fikci. (Sontag, 2011) Fotografie nám v případě takovýchto ukázek smrti nezprostředkovává 

proces individuální a kolektivní paměti, ale přináší minulost zpět ve formě duchů. 

(Zelizer, 2001) Reakce druhé poválečné generace je v knize Visual Culture and the Holocaust 

definována jako „postmemory“. (Zelizer, 2001) Fotografie holokaustu ale mohou mít i další 

účinek a místo vypořádaní se s minulostí spíše prohloubí trauma, protože v nás vyvolávají 
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znovuprožití a pohled na nacismus. A to je nejen u přeživších, ale i u další generace. (Zelizer, 

2001) Opakováním fotografií zachycujících holokaust propojujeme minulost a přítomnost 

skrze fotoaparát jako formu důkazu.  

Na osvobozování koncentračních táborů je zajímavé i jejich likvidace. 

Fotografie zachycují stejné nehumánní jednání s mrtvými, jakého se dopouštěli i Nacisté. 

Odklízení mrtvol buldozerem je jen ukázkou, že obětem se nedostalo řádného zacházení ani 

od armády, která jim mohla navrátit alespoň trochu svobody. (Zelizer, 2001) 

Přestože fotodokumentace holokaustu a koncentračních táborů je podrobná a dokazuje 

hrůzy, kterých se Němci na obětech dopustili, začíná se existence holokaustu mezi některými 

popírat. Lidé začínají ignorovat fotografie, což je přesně opak toho, čeho se jejich tvůrci 

snažili dosáhnout. Kolektivní paměť pomalu začíná umírat spolu s těmi, kteří druhou 

světovou válku zažili, a jejich potomky. „Mohou být konfrontováni s tou samou bolestí pořád 

dokola, se stejným nepochopením, se stejným zkresleným pohledem, stejným ponížením. 

A přece v jejich opakování, už nepředstavují nacistickou genocidu, ale vyvolávají traumatický 

efekt, který měla tato historie na všechny, kteří vyrostli pod jejím stínem.“ (Zelizer, 2001, 

s. 236)  

Jedny z neslavnějších snímků osvobození koncentračních táborů pořídila americká 

fotografka Margaret Bourke-White. Byla to první americká akreditovaná fotografka pro 

druhou světovou válku a jako první dostala povolení letět fotit na frontu. „Viděla jsem 

a fotografovala hromady nahých těl bez života, lidské kostry v pecích, oživlé kostlivce, 

kteří mohli další den umřít …a průsvitnou potetovanou kůži. Používat fotoaparát byla skoro 

úleva. Vložil mezi mě a horor přede mnou nepatrnou bariéru,“ (Loengard, 2009, s. 37) 

popisuje Bourke-White fotografování osvobození koncentračních táborů. Byla jedna 

z prvních, kdo se spolu s americkými jednotkami dostal do Buchenwaldu po jeho osvobození 

v dubnu 1945. Pořídila snímek, který přímo nezachycuje smrt, ale má ji v názvu, „The Living 

Dead of Buchenwald“, na kterém stojí vězni za plotem. Jedná se o další fotografii, která 

symbolizuje válku a stala se ikonou. V souvislosti s prací na této fotografii 

a osvobozování Buchenwaldu hovoří o silném emočním vypětí a nutnosti oprostit se od citově 

od věcí, které měla před očima. Její další slavná fotografie zachycuje procesí německých 

občanů před mrtvými oběťmi buchenwaldského tábora. Většina jejích fotografií byla vydána 

v magazínu Life 7. května 1945 spolu s větou, která se objevila v číslech s válečnými 

fotografiemi ze Španělska a Číny, kde obhajovala vydání podobně šokujících snímků: 

„Mrtví muži skutečnou umřou zbytečně, pokud se na ně živí muži odmítají podívat.“ 

(Life, 1945, s. 33)  
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Ve stejném čísle vyšla i práce George Rodgera, který ale dokumentoval osvobození 

Bergen-Belsen. Postaral se o podobně šokující snímky, dokonce o jeden podobný jako 

Margaret Bourke-White. Jedná se fotografii malého chlapce procházejícího kolem řady obětí 

vyhlazovacího tábora. I tato fotografie byla publikována v květnu 1945 v Life, kde mu byla 

věnovaná jedna celá strana. Rodger se během druhé světové války následně zařekl, že už 

nikdy nepořídí žádnou válečnou fotografii. Stalo se tak poté, co během rozhovoru s mužem 

z koncentračního tábora muž uprostřed rozhovoru padl mrtvý k zemi a on ho okamžitě začal 

fotit. Kolem bylo tisíce dalších těl a on se jenom snažil dostat do co nejlepší kompozice: 

„Řekl jsem si: ,Co se mi to stalo? Tohle je už moc, něco mě muselo ovlivnit.‘ A v tom 

okamžiku jsem slíbil sám sobě, že už nikdy nepořídím žádnou další válečnou fotografii 

a nepořídil jsem. Tohle byl konec.“ (Good a Lowe, 2017, s. 35) 

Lee Miller byla u osvobození Dachau, na rozdíl ale od předchozích fotožurnalistů se 

z jejího díla nestalo slavné zobrazení obětí holokaustu. Fotografie se jmenuje „Mrtvý strážce 

SS plovoucí ve vodním kanále“ a stala se jednou z nejvíce zneklidňující a odstrašujících 

obrazů války. (Good a Lowe, 2017) Zachycuje vojáka SS, který byl popravený americkými 

vojáky poté, co byl chycený při útěku, a následně hozený do kanálu. Na snímku je jeho tělo 

těsně pod hladinou a vypadá, že spí. Good a Lowe dokonce použili přirovnání „jako by snil 

o smrti“. (Good a Lowe, 2017) Fotografie je svým způsobem líbezná, i když zobrazuje smrt, 

a kompozičně zajímavá. Dalo by se o ní říct, že až umělecká. Její další snímky vyšly 

v časopise Vogue v červnu 1945 s titulkem „BELIEVE IT“. (Good a Lowe, 2017) 

Dalšími slavnými snímky jsou zbytky ostatků v pecích koncentračních táborů, zbytky 

těl a další. Všechny jsou si velmi podobné. Ale jejich poselství je stejně důležité. 

Armáda USA vydala obrazovou zprávu „KZ: Bildbericht aus fünf Konzentrationslagern“ 

(Fotoreport z pěti koncentračních táborů) s fotografiemi z koncentračních a vyhlazovacích 

táborů Buchenwald, Belsen, Gardelegen, Nordhausen a Ohrdruf, která byla distribuována 

v Německu, aby došlo k uvědomění, co nacistický režim v Říši skutečně dělal a zabránilo se 

podobným činům v budoucnosti.  

4.2.2 Další slavní autoři smrti definující druhou světovou válku 

Robert Capa byl zmíněn již několikrát. Jeho práce během španělské občanské války 

patří dodnes mezi nejlepší fotožurnalistické práce. Podobný přínos měly jeho fotografie 

pořízené během druhé světové války. Jak už bylo výše zmíněno, mezi nejslavnější, a zároveň 

i nejvýznamnější, snímky se řadí jedenáct fotografií ze Dne D na Omaha Beach v roce 1944, 

kde došlo k vylodění amerických jednotek v Normandii. Capa byl mezi čtyřmi vybranými 

fotografy a byl s vojáky v první linii. Smrt hrála v jeho tvorbě během konfliktu významnou 
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roli, jelikož byla i v jeho dalším snímku „The picture of the last men to die“ publikovaného 

v magazínu Life 14. května 1945.  Jedná se o fotografie mrtvého amerického vojáka 

Raymonda J. Bowmana, který byl okamžik předtím střelen do hlavy německým střelcem na 

balkóně v německém Leipzignu 18. dubna 1945. Capa zachytil okamžik, kdy mrtvý voják leží 

zhroucený na balkóně v kaluži své krve. Kvalita novinářské práce je nepopiratelná, když se 

vezme v potaz, že on sám válku nenáviděl. Za vše hovoří jeho citát o práci válečného 

fotografa: „Nejvroucnější přání válečného fotografa je být nezaměstnaný.“ (Loengard, 2009, 

s. 66) Capovi jeho práce přinesla i smrt. Zemřel v Indočíně s fotoaparátem v roce 1954, 

když pracoval na zadání do časopisu Life a stoupl na nášlapnou minu. (Loengard, 2009) 

William Eugene Smith se věnoval frontě v Pacifiku a byl člen Magnum Photos 

a přispěvatel do časopisu Life. Na konci druhé světové války dokonce utrpěl v Okinawa vážná 

zranění. I v jeho práci mimo druhou světovou válku hraje důležitou roli smrt, zaměřoval se na 

běžný život obyčejných lidí, a nebyla to válka, která by ho úplně proslavila. Přesto zůstává 

v paměti jeho snímek umírajícího nemluvněte nalezeného americkými vojáky v Saipanu 

v červnu 1944, který je ukázkou pravděpodobné smrti. Dítě nalezli v rokli téměř mrtvé 

a pokryté hmyzem spolu se stovkami jiných mrtvých těl. Vojáci, kteří dítě našli, dodnes neví, 

zdali přežilo. Fotografie byla publikována v Life v 28. srpna 1944.   

 

4.3 Válka ve Vietnamu 

Vietnamský konflikt začíná v roce 1954, kdy se po prohrané válce Francouzů 

rozděluje Vietnam na základě Ženevské dohody podle sedmnácté rovnoběžky na socialistický 

sever a prozápadní jih. Spojené státy byly v menší míře zapojeny v konfliktu od počátku, 

hlavně od roku 1955, kdy prezident Dwight D. Eisenhower přislíbil pomoc Jižnímu 

Vietnamu. Zapojení USA bylo ale především důsledkem studené války, která probíhala mezi 

Spojenými státy a Sovětským svazem, který naopak podporoval komunistický sever. 

Do války se ale USA zapojuje plnou silou po konfliktu v Tokinském zálivu v roce 1964, 

kdy bylo údajně napadeno americké námořní plavidlo vietnamskými námořními čluny. 

Podmínky pro válku nebyly vůbec příznivé, především pro Američany, a tak dochází k jejich 

neúspěchu. Napříč celou zemí se konají protesty ze strany mladých občanů (hippies), 

pořádají se masové protiválečné a klíčovou roli sehrála média, o kterých se mluví jako o jedné 

z příčin, proč USA válku prohrálo. Neúspěchy vedou k odchodu Spojených, především po 

zvolení Nixona v roce 1969, a americké jednotky definitivně opouští Vietnam v roce 1973. 

Válka končí ale až za dva roky, kdy vládu nad zemí přebírají komunisté.  
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O válce ve Vietnamu se mluví jako o „první americké televizní válce“ a její pokrytí 

médii bylo nevídané. Veřejnost byla informována o každém pokroku na bitevním poli 

a noviny ji zaplavovaly podrobnými články a především fotografiemi. Novináři, kteří do 

války na počátku 60. let šli, byli odhodlaní vyprávět skutečný příběh. To ale bylo v rozporu 

s generály a vládními pověřenci, kteří po nich chtěli, aby táhli za jeden provaz. (Hallin, 1989) 

To byl začátek konfliktu mezi vládou a médii. Situace se vyostřila po roce 1963, kdy dochází 

k pozvolnému rozpadu americké taktiky. Média začínají do USA posílat snímky a materiály 

pokroku v rozporu s mediálním obrazem, který chtěla vláda vytvořit.  (Hallin, 1989)  

I proto se z války ve Vietnamu dochovalo tolik snímků smrti, protože tohle byla 

pravda, kterou fotožurnalisté všude kolem sebe viděli. Oproti předchozím válečným 

konfliktům byla prezentace smrti a bolesti ve Vietnamu odlišná. Snímek byl pořízen v ten 

okamžiku, kdy se to dělo, a ne až poté. (Good et al., 2014) Good a kolektiv je na základě 

poznámky Susan Moller přirovnávají k pouliční fotografii. Na první dojem totiž působí jako 

náhodně vybrané snímky, které jsou ale důležité pro to, co reprezentují. (Good et al., 2014) 

Jako příklad uvádějí jednu ze stěžejních fotografií konfliktu od Eddieho Adamse, 

kterou je „Saigon execution“ z roku 1968. Poprava příslušníka Vietkongu náčelníkem policie 

probíhá přímo na ulici a Adams zachytil okamžik popravy. Jedná se o dokumentaci jisté 

smrti, která stále ale v ten daný moment neproběhla (Good et al., 2014) Fotografie je navíc 

unikátní i díky zachycení emocí v obličeji popravovaného, protože ještě není mrtvý, ale ví, 

že za okamžik bude. Snímek se stal ikonou války spolu s fotografií dětí utíkající z místa útoku 

napalmem. Proč se ale stala tak slavnou, i když ukazuje čirou brutalitu války? Good a spol. 

poukazují, že Adams svým zachycením okamžiku nastavil Americké společnosti zrcadlo 

a ukázal jim jejich nemohoucnost. (Good et al., 2014) Síla a děsivost fotografie tak tkví 

v neschopnosti zastavit smrt. 

Fotografie v případě Vietnamu byly brutální, a i když záměr jejich tvůrců byl 

zprostředkovat pravdu, byly zneužity k protiválečné propagandě. Tedy k opaku než měly 

sloužit. V době největšího boomu bylo ve Vietnamu akreditováno 650 fotografů (Hamilton, 

1986), což je v porovnání s dnešní dobou neuvěřitelné číslo. Hamilton ve svém textu 

publikovaném v roce 1986 tvrdí, že v souvislosti s fotožurnalismem vnikla celá nová 

subkultura, která reflektovala mladou generaci v době konfliktu.  

Mezi mladou generaci, která se dostala do Vietnamu byl i Tim Page. Bylo mu dvacet 

let, když dorazil do Vietnamu. Na jeho barvených i černobílých snímcích zachytil smrt nejen 

vojáků, ale i obyčejných lidí. I podle Page měly média velký vliv na veřejnost a byl to dělící 

konflikt mezi vládou a médii: „Bez pochyby mohu říct, že zpravodajství mělo efekt na názor 
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veřejnosti. Každý válečný snímek je anti válečný. Myslím si, že to byla první a poslední válka, 

která mohla být zpracovaný úplně otevřeně.“ (Scott, 2013) Page v bojích utrpěl četná zranění, 

Vietnam ale přežil. To se ale nedá říct o mnohých jiných fotožurnalistech. O svých 

zahynulých kolezích napsal i knihu Requiem: By the Photographers Who Died in Vietnam 

and Indochina. 

První americkou korespondentkou, která padla v boji, byla fotožurnalistka Dicky 

Chapelle. Zemřela v roce 1965 na vykrvácení po zásahu šrapnelu z granátu do krku, 

když pokrývala operaci Black Ferret s jednotkami U.S. Marines poblíž Chu Lai. I přes pokus 

o její záchranu, zemřela při převozu do nemocnice na podlaze vrtulníku. Před převozem ale 

její tělo vyfotil dalším fotograf, Henri Huet. (CNN, 2016) Stejnému autorovi, který ve 

Vietnamu pracoval pro AP, se podařilo zachytit i další slavný okamžik, a to převoz mrtvého 

vojáka z džungle vrtulníkem. Sám Huet zemřel také ve Vietnamu po boku Larryho Burrowse 

a dalších tří fotografů, když byl jejich vrtulník sestřelen v Laosu v roce 1971. (CNN, 2016) 

I Larry Burrows patřil k jménům, jimž se podařilo zachytit jedinečné okamžiky. 

V jeho případě se jedná o barevné snímky vojáků, kteří se snaží pomoci svým 

spolubojovníků, nebo zachycuje zraněné vojíny na pokraji smrti. Burrows ve Vietnamu strávil 

celkem devět let a svou práci popsal v čísle časopisu Life z 23. prosince 1966 takto: 

„Není lehké fotografovat muže umírajícího v rukách svého krajana…Využíval jsem jednoduše 

žal toho druhého? Abych to shrnul, to, co jsem dělal, by zasáhlo srdce i těch, kteří jsou jinak 

jednoduše neteční.“ (Life, 1966)  

Smrt ale nebyla jen na straně Západu a mezi vojáky. Umírali i běžní lidé, kteří se ocitli 

uprostřed bitevního pole. Záblesky lidskosti zachytil i Brit Don McCulin na snímku 

amerického vojáka nesoucího zraněné dítě z bitvy u Hué nebo náhledy do běžného života 

místních. Pohled do soukromí se mu povedl i u fotografie mrtvého mladého 

severovietnamského vojáka. Vedle jeho těla leží jeho osobní věci, kam je ale naaranžoval sám 

McCulin. (Coleman a McCullin, 2018) 

Hodně osobitý přístup měl i velšský fotograf Philip Jones Griffiths. Už v jeho prvních 

pracích se pozastavuje nad strategií Američanů „vyhrát srdce a mysl“ (Gabriner a Rothman), 

čehož se snažila vláda dosáhnout. Viděl také, že do Vietnamu se pomalu dostává 

konzumerismus, který pomalu ničil spolu s válkou tradiční životní styl. Ještě během války 

publikuje knihu „Vietnam, Inc.“, která se stala jednou z nejvyhledávanějších knih o fotografii. 

(CNN, 2016) 

Další fotograf, který se proslavil prací na válce ve Vietnamu byl německý fotograf AP 

Horst Faas. Za svou práci získal několik ocenění World Press Photo a dvě Pulitzerovy ceny.  
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Smrt hraje na jeho snímcích hlavní roli a hlavními aktéry bávají ženy a děti. Především jeho 

zachycení dítěte, které si chrání obličej kvůli odéru z tlejících těl amerických vojáků 

a Vietkongu ležících všude na cestě, je jedním z nejděsivějších zobrazení reality pro obyčejné 

občany a děti. (The Guardian, 2012) 

Silný vliv na protiválečnou náladu v USA a důkaz vojenského násilí ukázal masakr 

v My Lai 16. března 1968, kdy američtí vojáci povraždili, znásilnili a mučili stovky 

neozbrojených civilistů. Nikdo o této události nic nevěděl, dokud novinář Seymour 

Hersh nevydal skrze malou agenturu Dispatch News Service svůj článek o My Lai v listopadu 

1969. (Theiss, 2018) Více než rok po masakru se v magazínu Life 5. prosince 1969 objevily 

fotografie z tohoto dne od armádního fotografa Ronalda L. Haeberleho, který vše viděl 

a zdokumentoval na svůj osobní fotoaparát, ne na armádní Leicu. I díky tomu pak 

nepodléhaly vládě. (Theiss, 2018) Jeho snímek povražděných těl na cestě se dostal i na titulku 

novin Clevelend Plain Dealer 20. listopadu 1969. (Good et al., 2014) My Lai bylo důkazem 

válečných zločinů a bylo jednou z dalších příčin, která změnila pohled americké veřejnosti na 

vedení války ve Vietnamu. Jenom jeden z pachatelů byl odsouzen v roce 1971. To i přes 

zjevné důkazy. (Good et al., 2014) 

Válka měla dopad i na fotografy. Nejenže se často v boji o svůj život museli zapojit do 

války, i když měli zůstat neutrální, ale hrůzy, které viděli, v nich zanechaly následky. 

Takto svůj návrat z Vietnamu okomentoval Don McCullin: „Když jsem odjížděl, stěží jsem 

mohl udržovat konverzaci…Ještě v Hue jsem byl dostatečně vyrovnaný, ale v táboře už jsem 

nemohl myslet, nemohl jsem mluvit. Cítil jsem se slabý a zranitelný. Všichni vojáci, které jsem 

znal z bitvy, se cítili stejně.“ (Coleman a McCullin, 2018) 

 

4.4 Válka v Jugoslávii 

Po sérii revolucí východních zemí od Sovětského svazu na konci 80. let, přichází 

v 90. letech revoluce i na Balkánský poloostrov. Ale na rozdíl od Československa jejich 

nezávislost se neobešla bez bojů a nástupnické země Jugoslávie musely použít vojenskou sílu. 

Složité národností složení, různá náboženství a spory, které vytvoření jednotného státu 

potlačilo, pak vyústilo v občanské války nástupnických zemí. Ty se pak proměnily jeden 

v nekrvavějších konfliktů v Evropě od druhé světové války. Situace došla tak daleko, 

že docházelo ke genocidám, několikrát zasahovalo OSN i NATO, a vše vyústilo až 

k Mezinárodnímu soudnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu, kde byli 

postupně odsouzeni váleční zločinci. Často k jejich usvědčení pomohla i novinářská 
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fotografie.  

Jako první se ve válečném stavu ocitlo Slovinsko, v němž válka za nezávislost trvala 

pouhých deset dní. Následovalo jej Chorvatsko, kde už ale konflikt trval čtyři roky mezi lety 

1991 až 1995 a jednalo se převedším o válku mezi Chorvaty a chorvatskými Srby. O rok 

později vypukla válka i v Bosně a Hercegovině, která byla nejkrvavější ze všech, a trvala opět 

do roku 1995. Složité národností složení zde vyústilo i v genocidu, kdy byli cíleně likvidováni 

muslimští Bosňáci. V 90. letech se pak situace uzavírá válkou v Kosovu od února 1998 do 

června 1999. Sérii válečných konfliktů ukončuje občanská válka v Makedonii mezi lety 2000-

2001.  

Do válek se postupně zapojil i Západ, přesto ani on neměl šanci konflikty zastavit 

nebo zmírnit. Zpětně se tak hovoří o zklamání. Přestože novinářská fotografie měla následné 

druhotné využití, její prvotní publikace neměla potřebný devastující účinek, aby mohla něco 

změnit. (Kennedy, 2016) Nebylo to ale její kvalitou, jen už se doba a technika ocitla v další 

své fázi. Ruský fotožurnalista Oleg Klimov popsal válku v Kosově slovy: „S touto válka se 

zlomilo něco v úplném středu země, Východ a Západ se promísily.  Co jsme viděli v tištěných 

periodikách a v televizi byly hi-tech válečné informace s člověkem ztracených v nich. Je to 

pravděpodobně způsob, jak ode dneška budou války vypadat.“ (Kennedy, 2016, s. 111) 

Válka představovala zničení vize poválečné Evropy. Vývoj, který nabrala Jugoslávie nikdo 

neočekával. Původní představy znamenaly po rozpadu Sovětského svazu konec studené války 

mezi USA a Východním blokem, vše se ale změnilo v ještě větší hrůzu, kde nikdo neuměl 

zasáhnout. Západní média se tak stala jenom předělem mezi obrazem liberálních humanistů 

a realitou. (Kennedy, 2016) Nikdo ani ze začátku zasahovat nechtěl, jelikož se považovala za 

pouhou „národnostní válku“ a právě tento náhled a depolitizace měla za následek přehlížení 

Západem. (Kennedy, 2016) I proto byla odezva na fotografie mrtvých a zničených měst 

v médiích minimální. Tím se válka stala pro novináře a fotografy, kteří se mohli volně 

pohybovat, frustrující a náročná. (Kennedy, 2016) Prostor v médiích byl v počátcích 

minimální, jak poukazuje šéfredaktorka kanceláře pro východní Evropu Los Angeles Times, 

Carol Williams: „Příběhy, které možná mohly v počátcích připravit lidi a vzdělat je o tomto 

konfliktu, nedostaly prostor. Kdyby svět dostal dříve obrázek o jednostranné válce agrese 

v Chorvatsku, možná by byla přijata opatření, která byl zabránila jejího rozšíření do Bosny.“  

(Kennedy, 2016, s. 113) Pocity frustrace a zklamání zažil i fotožurnalista Ron Haviv, 

který jako první zveřejnil fotografické důkazy etnických čistek v Bosně. Když posílal 

s nasazením života svůj snímek „Bosnia“ (1992), na kterém člen srbské nacionalistické 

armády kope do zástřelných muslimských Bosňáku, očekával okamžitý zásah Západu 
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v Bosně. Dočkal se opaku: „Fotografie neměly žádný efekt, který jsem doufal, že by mohly 

mít. Doufal jsem v zabránění války. A samozřejmě nepřišla žádná reakce. Válka začala a mezi 

100 000 až 200 000 lidí bylo zabito na obou stranách a několik dalších milionů se staly 

uprchlíky – což vedlo k válce v Kosovu.“ (Estrin, 2013) V USA nezájem čtenářů způsobil 

menší nasazení reportérů a ti, co už tam byli, psali emotivní články, aby alespoň získali 

nějakou pozornost. (Kennedy, 2016) Mnohdy byla válka přirovnávaná k druhé světové válce, 

zvláště kvůli etnickým čistkám a internačním táborům Omarska a Trnopolje.  

Jedním z nejhorších okamžiků byl masakr u Srebrenice, kde bylo Srby zavražděno 

v červenci 1995 přes osm tisíc bosenských mužů a chlapců. (Aktuálně.cz, 2017) Jejich těla 

byla pak pohřbená v hromadných hrobech, jejichž snímek pořídil například Gilles Peress. I po 

čtvrt století stále probíhá identifikace těl. Peress o své práci napsal tři knihy – Farewell to 

Bosnia, The Graves, A Village Destroyed – skrz které chtěl vytvořit hromadný dokument 

o událostech v Jugoslávii. Během tvorby změnil přístup a nad estetikou dával přednost 

informační hodnotě. (Kennedy, 2016) Kennedy jeho práci popisuje slovy: „Chtěl oddělit 

důkazy od sentimentu, takže akt svědectví by katalyzoval myšlení stejně jako city.“ (Kennedy, 

2016, s. 120)    

Podobný přístup jako Peress zaujal i Gary Knight. Během pokrývání války v Kosovu 

poprosil svého editora v Newsweeku, aby mohl fotografie doručit, až budou hotové, ne pod 

tlakem uzávěrky. (Kennedy, 2016) Svou tvorbu sjednotil v knize Evidence (2002) spolu 

s textem Antohony Lloyda, který o jeho fotografiích napsal: „Luxus pochybností je odstřihnut 

Gary Knightem a jeho snímky, kde každý z nich neustále vyzývá k cynismu, k výzvě, 

která nezmizí, dokud čtenář nezavře své oči nebo je neodvrátí.“ (Kennedy, 2016, s. 124) 

Kniha narozdíl od Perrese ale neměla fungovat jako záznam, ale jako důkaz, který měl 

testovat čtenářovu víru, v co vidí. (Kennedy, 2016) Sám Knight o své práci prohlásil: 

„Přistoupil jsem k příběhu jako správce zločinu, radši než jako novinář fotografující 

hromadné hroby a místo činu…Věřím, že univerzální jazyk fotografie vyjádří představu 

válečných zločinů méně cize i pro ty, pro které jsou tyto myšlenky jinak normálně abstraktní.“ 

(Kennedy, 2016, s. 124) Z jeho tvorby z Kosova stojí za zmínku fotografie „The outline of the 

body of Kola Dusmani“ obrysu muže, jehož zabili a jeho dům vojáci následně vypálili. 

Když se pak obyvatelé domu vrátili, stopu od jeho těla překryla kobercem, jelikož z podlahy 

nešla odstranit. (Kennedy, 2016) 

O nejznámější dokumentaci smrti během jugoslávského konfliktu se postaral výše 

zmíněný americký fotožurnalista Ron Haviv. Známá je už jeho práce z Chorvatska, jsou to ale 

snímky z Bosny a Hercegoviny, které ukázaly světu, co se na Balkáně děje, a byly pak 
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následně použity jako důkazy v Haagu. Více se jim budu věnovat v praktické části, kde bude 

podrobena analýza jeho fotografie „Bosnia“ z roku 1992. Stejně jako tomu je u Havivovy 

tvorby, většina známých snímků pochází z Bosny a Hercegoviny, kde byly boje nejkrvavější. 

Hlavně na ně bylo upřeno mnohem více pozornosti po bojích v Chorvatsku. Situace byla 

mnohem vážnější, i zde proto musely zasahovat cizí jednotky.  

Ron Haviv poté založil foto agenturu VII s kolegou z Balkánu Christopherem 

Morrisem. I jeho snímky jsou dodnes známé, především občanům na Balkáně. Spolu fotili 

i plačícího chlapce na pohřbu jeho otce, neboť i to je ukázka smrti a jejího vlivu. Haviv jej po 

letech potkal a v té době už dospělý muž mu poděkoval: „Řekl, že díky této fotografii…byla 

velká vlna podpory pro jeho rodinu v chorvatské komunitě, ale i mimo ni – takže byli schopni 

přežít…To všechno jako vliv fotografie, kterou jsme já a Chris pořídili,“ (Vladisavljevic, 

2019) Pro agenturu VII v současnosti pracuje i další fotograf z Balkánu, Paul Lowe. V roce 

2005 o konfliktu v Bosně vydal knihu Bosnians.  

Počátky válek se ocitli i v prestižní soutěži World Press Photo. V roce 1991 cenu 

získal francouzský fotograf Georges Mérillon za snímek truchlící rodiny a sousedů na pohřbu 

muže zabitého během protestů proti zrušení Kosova jugoslávskou válkou.  

O významné snímky se postaral i Santiago Lyon z AP. Známá je například fotografie 

ležící ženy na ulici Sarajeva po zásahu sniperem (1992), nebo zraněných v Sarajevu po zásahu 

bomby (1992). Pokrýval ale i Kosovo, odkud můžeme zmínit snímek mrtvého vojáka 

kosovské osvobozenecké armády (1999).  

Neúspěch novinářů na Balkáně vedl k přehodnocení jejich práce. „Skupina nás 

novinářů, kteří pracovali na Balkáně, se setkala v roce 1996, aby zhodnotila, čeho jsme zde 

dosáhli. Všichni jsme se ptali: „Co děláme špatně? Co jsme přehlédli? Jak je možné, 

že v roce 1996, nikdo z mezinárodní komunity stále nezatkl jediného válečného zločince; 

že všechno, co jsme zdokumentovali vyjde naprázdno. Musí zde být něco, co můžeme udělat.“ 

(Kennedy, 2016, s. 118) vzpomíná na frustraci novinář Roy Gutman. Na této schůzi došli 

k závěru, že je nutná větší znalost a porozumění mezinárodního práva a od toho se dále odvíjí 

lepší zpravodajství o válečných zločinech. (Kennedy, 2016)  

 

4.5 Válečné konflikty na Blízkém východě 

Blízký východ se v průběhu 20. století zmítá v mnohaletých válkách v jednotlivých 

zemích. I snímků smrti je tak nepřeberně. V následující kapitole se proto zaměřím na novější 

konflikty od 90. let do současnosti.  Bude se jednat o válku v Perském zálivu (1990), 
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vstup USA do Afghánistánu po 11. září 2001, intervence USA v Iráku (2003) a Islámský stát, 

který plnil stránky novin v posledních letech.  

4.5.1 Válka v Perském zálivu (1990-1991) 

Zkušenosti Spojených států během války ve Vietnamu změnily přístup vlády a armády 

k médiím. Od velmi volného pohybu a možností publikovat i šokující fotografie došlo k téměř 

absolutní kontrole vlády nad novináři.  I ve Vietnamu byla cenzura, ne ale v takovém rozsahu 

jako v Perském zálivu. Pokud chtěl mít novinář nebo fotograf přístup ke státní a armádní 

podpoře včetně přidělení k jednotce, musel se stát součástí „press pooling system“. (Kennedy, 

2016) To byl systém, kde byli mediální zástupci shromažďováni do skupin, ke které byl 

přidělen vždy i nějaký zástupce pro kontrolu jejich práce. Podporu tak dostávali jedině ti, 

co se zavázali pracovat pod vládou. Američané tento způsob přejali od Velké Británie, která 

jej použila při válce o Falklandy, aby předešla dalšímu Vietnamu. (Kennedy, 2016) 

Docházelo ale k velké vojenské cenzuře, která zapříčinila upozadění dokumentace smrti 

a utrpení. Podle reportu o fotografii v Perském zálivu pouze 27 z 1 104 snímků ze 

zkoumaného vzorku (Time, Newsweek, U.S. News and World Report), tedy pouhé 2 % ze 

všech, v amerických médiích ukazovaly zraněné nebo mrtvé vojáky amerických jednotek. 

(Griffin a Lee, 1995) Našel se ale jeden snímek mrtvého saudského vojáka. (Griffin a Lee, 

1995) I proto čtenáři neviděli válku, ale přehled technologie a síly americké armády. Více než 

150 fotožurnalistů zklamalo a nepřinesli téměř žádné opravdové svědectví o bojích mezi 

Irákem a USA. (Kennedy, 2016) Fotografové ale mnohdy ani neměli možnost zemřelé vyfotit, 

jelikož těla byla vzápětí pohřbívaná do hromadných hrobů, kde jejich pohřbívání buldozery 

evokuje likvidaci koncentračních táborů za druhé světové války, a pozůstatky amerických 

vojáků transportovaly do Dover Air Force Base, kam novináři neměli přístup. (Kennedy, 

2016) Se změnou vojenské techniky ale často nebylo ani co fotit, jelikož používání výbušných 

zbraní častokrát zničilo pozůstatky těl. I když se o konfliktu mluví jako o „první válce 

v přímém přenosu“, díky neustálému satelitovému přenosu CNN, opět se jednalo o iluzi 

vytvořeno cenzurou. Diváci sice mohli v televizi naživo vidět zahájení operace „Pouštní růže“ 

a slyšet bombardování, jen tím ale došlo k navození dojmu skutečnosti. 

I proto se symbolem války stal poměrně obyčejný válečný snímek podobný tolika 

předchozím. Byla jím fotografie od Davida Turleyho se seržantem Kenem Kozakiewiczem 

truchlícím nad smrtí padlého přítele. Emotivní projev následoval po zjištění Kozakiewicze, 

že v pytli, který je spolu s nimi v helikoptéře, patří jeho dobrému příteli. I když Turley za 

snímek vyhrál World Press Photo 1992 v hlavní kategorii, pociťoval nad svou prací velkou 

frustraci, a to i kvůli neustálé kontrole od „důstojníka pro veřejné záležitosti, jehož práce byla 
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kontrolovat nás, že dodržujme nařízení Pentagonu. Což znamenalo, že nám nebylo povoleno 

fotografovat oběti války a určitě ne mrtvé.“ (Kennedy, 2016, s. 104) I tento ne moc násilný, 

spíše emotivní, snímek mu byl původně jeho nadřazenými zamítnut, po jeho naléhaní se ale 

nakonec dostal do médií. (Kennedy, 2016) Fotografii se dostalo takové pozornosti, 

protože byla jedna z mála, která ukazovala skutečnou válku a nějaké emoce. (Kennedy, 2016) 

Pokud chtěl fotograf zachytit skutečnou tvář války, musel se dát „na vlastní pěst“. 

Sdružením takovýchto novinářů byla vytvořena Sygma Photo News agency, která fungovala 

s vlastním zařízením, včetně laboratoře a transmiteru. I díky této snaze neprošla žádná z jejich 

fotografií vládní cenzurou. (Kennedy, 2016) Agentura podepsala smlouvu s časopisem Life 

a následně vydala i knihu In the Eye of Desert Storm: Photographs of the Gulf War jako 

protipól ostatním publikacím, které oslavovaly Americké vítězství. (Kennedy, 2016)  

Opravdovou ukázkou jsou snímky z „dálnice smrti“ u iráckého města Basra. 

Peter Turley, dvojče Davida Turleyho, po příjezdu na místo popisuje, jak kolem hrály ještě 

rádia v autech, a následné pohřbívání těl iráckými vojáky, ke kterému byli Američané 

donuceni. (Kennedy, 2016) Většinu svých fotografií z této události publikoval ale až v roce 

2002 kvůli nedostatku materiálů pro vytvoření skutečného obrazu války v Iráku. 

Nejslavnější fotografii z „dálnice smrti“ ale pořídil Kenneth Jarecke, a to ohořelého muže 

v okně autobusu. Tomuto snímku se budu více věnovat v praktické části. 

Více násilné snímky byly v médiích prezentovány také v souvislosti s „kurdskou 

krizí“ a kurdskými uprchlíky, kdy se média snažila vytvořit prostor pro pomoc a vyřešení 

jejich situace. Především bojovala za vytvoření bezletové zóny v Iráku. Tento krok byl 

vnímán jako „důležitý příklad, jak se média mohou stát zastáncem ,globálně zranitelných‘“. 

(Kennedy, 2016, s. 110) Média byla zaplněna snímky mrtvých Kurdů a jejich sitiací jakožto 

uprchlíků, přičemž fotografové se stali jednou ze skupin, která se jim snažila pomoci. 

(Kennedy, 2016) Zájem v médiích ale stejně jako u fotožurnalistů rychle opadl. Jen několik 

z nich se tomuto tématu věnovalo i nadále. (Kennedy, 2016) 

Válka v Perském zálivu byla jen dalším hřebíčkem do rakve pro fotožurnalisty, 

tedy tak to vidí někteří z nich. Fred Ritchin situaci komentoval slovy: „Tradici válečných 

fotografů…obešel a pravděpodobně ukončil první snímek z pohledu bomby. Svět Roberta 

Capi a W. Eugena Smithe a Dona McCullina se začal ztrácet vedle technologických kouzel 

a ,chytrých‘ bomb, které pořizují svoje vlastní snímky.“ (Kennedy, 2016, s. 111) Jeho slova 

reflektují proměnu vedení války, kdy fotograf už nemá možnost jít do první linie, jelikož už 

žádná není. Zbraně jsou mnohem ničivější a způsob vedení války se začal zásadně lišit. 

Právě po válce v Perském zálivu se začala zpochybňovat role a poslání novinářské 
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a dokumentární fotografie, jelikož právě tady své poslání nenaplila. Ocitáme se v období 

„krize víry“ v média a tím pádem i ve fotografii. (Kennedy, 2016)  

4.5.2 Události v Afghánistánu po 11. září 2001 

Afganistán měl dobře nakročeno k tomu stát se moderním státem. Pak ale přišla 

sovětská válka (1979-1987) a země byla uvržena do chudoby a problémů. Ty vyústily 

v občanskou válku, po které se vlády ujímá politicko-náboženským hnutím Talibán. 

Ten podporoval teroristickou organizaci al-Káida v čele s Usámem bin Ládinem, 

která spáchala 11. září v New Yorku atentát na věže Světového obchodního centra. Spojené 

státy odpověděly invazí do Afghánistánu. Byl poprvé aktivován 5. článek NATO o vojenské 

pomoci při napadení členského státu a do konfliktu se zapojilo desítek zemí.  

Oproti válce v Perském zálivu už najdeme více snímků obětí, stále se ale jedná 

o minimum. (Kennedy, 2016) Došlo i k pokroku v dohodě mezi vládou a médii. 

Novináři museli podepsat dokument, že souhlasí s podmínkami a pravidly například 

o ukazování tváří mrtvých a zraněných, a na oplátku se mohli dostat blíže k vojákům a bojům. 

Navíc byly pod vojenskou ochranou. (Kennedy, 2016) Novináři byli přiděleni k určité 

jednotce na delší dobu, čímž si vláda slibovala „sebecenzuru“, kvůli vztahům vytvořených 

mezi jednotkou a novinářem. Část novinářů tento způsob přijala kladně, někteří ale mluví 

o propagandě, zamezení volného pohybu a zbytečné osobnosti příběhů. Pokud například 

fotograf pořídil snímek, který nevyhovoval jednotce (především oběti války), byl sociálně 

vyloučen nebo přeložen. (Kennedy, 2016)  

Domácí redakce se navíc musely vypořádat s postojem diváka, který sice ví, že nějaká 

válka je, nechce ale vidět její následky. (Kennedy, 2016) I proto si redakce dvakrát dnes 

rozmyslí, jestli kontroverzní snímek zveřejní, a jestli mají pro jeho použití opravdové 

odůvodnění. Jelikož pokud ho nemají, budou roztrhány rozhořčenou veřejností. Svou roli 

hraje i ekonomický a politický aspekt obrazu mediálního trhu. Protože s čím se média v té 

době musela vypořádat, byl pokles zájmu Američanů, a celkově i světa, o vedení válek, 

což vedlo ke snížení počtu profesionálních akreditovaných fotografů nasazených do pole. 

Ti se navíc museli přizpůsobit změně doby, změnit své postupy a stát se inovativními. 

(Kennedy, 2016) 

4.5.3 Intervence USA v Iráku (2003) 

Situace se po válce v Perském zálivu v Iráků neuklidnila, bylo tomu spíše naopak. 

USA byly v Iráku navíc pořád v konfliktu, i když ne přímo ve válce, za podpory dalších zemí. 

Důvodem byl spor kvůli bezletovým zónám vytvořeným nad územím Kurdů pro jejich 
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ochranu před Saddámem Husajnem, s čímž on ale nesouhlasil a letadla ostřeloval. Situace 

v zemi eskaluje povstáním Kurdu a šíitů proti Husajnově režimu, které ale žádná západní 

země nepodpořilo, a tak jej Husajn radikálně potlačuje. Americký prezident George Bush Jr. 

začíná mluvit o „křižácké válce proti Arabům“ a vytváří osu zla mezi Irákem a Iránem. 

Vše vede až k další intervenci do Iráků v roce 2003, která navazuje již na probíhající boje 

USA a dalších zemí v Afganistánu.  

 Mediální situace je totožná jako v Afganistánu, i kvůli souběžnosti obou válek. 

Kanadská fotografka Rita Leistner například okomentovala svoje působení v Iráků takto: 

„Cítila jsem se jako bych byla pohlcen v po zuby ozbrojené plastické bublině. Mohla jsem 

vidět Irák ze zadního sedadla ,humvees‘2, ale nemohla jsem se ho dotknout nebo s ním nějak 

komunikovat. Bylo nemožné mít nějaký druh smysluplného kontaktu s iráckými obyvateli, 

když jsem na sobě měla zbroj a byla jsem obklopena americkými vojáky.“ (Kennedy, 

2016, s. 136) Z Iráků je ale oproti Afghánistánu známo mnohem více snímků smrti.  

Silný moment, oceněný i v soutěži World Press Photo, zachytil Chris Hondros. 

Malá holčička Samar Hassan s rukama od krve na něm pláče poté, co americké jednotky 

zastřelily její rodiče. Její otec nezastavil auto pro kontrolu a jednotky, které údajně ale řidiče 

varovaly signály a vyslaly varovný výstřel, pak zastřelily osoby jedoucí v přední části auta. 

Spolu s holčičkou byli v autě i její sourozenci, kteří až na těžce zraněného bratra vyvázli bez 

zranění. (World Press Photo, 2020) Hondros fotografii odeslal dříve, než ho mohl velitel jeho 

přidělené jednotky zastavit. Za tuto fotografii, která byla hodně publikována v médiích 

a zpochybňovala postupy armády USA, byl z jeho jednotky odstraněn. Zpětně se pozastavuje, 

že ho nikdo při pořízení snímku nezarazil, jelikož se to dělo běžně. Důležité bylo, že i média 

vzala risk publikovat jeho práci. Během focení mu došlo, že právě pracuje na důležitých 

snímcích: „Ale uvědomil jsem si, jak se tak stává v Iráků, že to skoro nikdy nebylo 

fotografováno, takže mi došlo, že pracuji na důležité sérii snímků.“ (Kennedy, 2016, s. 143) 

Ten večer pořídil i další snímky, je to ale právě tento, který se stal symbolem invaze do Iráků. 

Chris Hondros zahynul v Libyi v roce 2014, kde pracoval na dokumentaci občanské války.  

Dalšími fotožurnalisty, kteří zachytili smrt v Iráku patří například James Nachtway, 

Gary Knight, Christopher Morris nebo Paolo Pellegrin.  

 

4.6 Současné válečné konflikty 

Fotografická technologie zaznamenala nebývalý rozvoj a kvalita snímků je 

 

2 Vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo 
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několikanásobně vyšší, stejně tak se zrychlil i jejich přenos. Současným fotožurnalistům 

začínají konkurovat i samotní občané, kteří vše mohou jednoduše zachytit na svých mobilních 

telefonech. Jsou rovnou na místě a mají aktuální snímky, na které by novináři často ani 

nemohli dosáhnout. Přesto hrají stále důležitou roli, i v případě nejvíce medializovaného 

válečného konfliktu současnosti – Islámského státu.  

4.6.1 Islámský stát  

Vojenské konflikty na Blízkém východě vyvrcholily založením Islámského státu 

28. června 2014. (Vejvodová, 2016) Ten postupně získal kontrolu nad částmi Iráku a Sýrie, 

časem postupoval i do dalších okolních zemí s dosahem až do Afriky. (Gerges, 2017) 

Původní nezájem západních zemí, především USA, které již nechtělo vstupovat do další 

války, zapříčinilo jeho rychlý vzestup i s mnohem menší vojenskou silou. (Gerges, 2017) 

USA proti ISIS, jak bývá Islámský stát také nazýván, nakonec zasáhlo za spoluúčasti Ruska 

a dalších zemí. Spolu s iránskými, syrskými, kurdskými a dalšími silami se podařilo většinu 

území získat zpět. (Gerges, 2017) Nezabránili už ale jezídské genocidě nebo uprchlické krizi. 

Ty se staly tak se tak staly dalším zdrojem smrti v souvislosti s Islámským státem.  

Oproti předchozím konfliktům se v médiích opět objevuje více snímků smrti nebo 

fatálních zranění. Mnoho fotografů dává přednost práci na volné noze, čímž nejsou 

omezováni žádnými vládními nařízeními. Obrat je zapříčiněný i mediální politikou ISIS. 

Zatímco západní země jsou opatrné se sdílením citlivých fotografií, Islámský stát je má jako 

strategii. Jejich periodika či internetové portály plní fotografie poprav, mrtvých vojáků 

a civilistů. Svá média, která přebrala západní novinářský styl, ale uzpůsobují příjemcům, 

i proto se například v internetovém časopise Dabiq, který je anglicky, a je určen spíše pro 

zahraniční přívržence, objevuje méně smrti, než je tomu u arabského al-Naba. (Winkler et 

al., 2019) Potvrzuje se tím předpoklad, že přívrženci žijící v západních zemích mají více 

odmítavý přístup než Arabové. (Winkler et al., 2019) Obě média se ale vyhýbají zobrazovaní 

obětí z vlastních řad, přesto ale převedším v Dabiq se snímky objevují, aby ukázaly násilí 

páchané na jejich lidech. (Winkler et al., 2019) Winklers a spol. ve svém výzkumu 

The medium is terrorism: Transformation of the about to die trope in Dabiq nazývají použití 

fotografií smrti v časopise Dabiq jako druh nového terorismu, jehož rozbuškou je médium. 

(Winkler et al., 2019) Používá je pro rekrutování nových členů, ukázku obětí, 

rozšíření publicity a k dosažení vládní odpovědi: „Dáiš3 sám sebe rozšířil mezi globální 

komunikační platformy, ve formě znovu obíhajícího neustále se měnícího ekosystému 

 

3 Jiné pojmenování pro Islámský stát v Iráku a Levante. 
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s hrozbou blížící se smrti.“  (Winkler et al., 2019, s. 238)  

Islámský stát začal v roce 2015 ztrácet svá území, čímž došlo k obratu, kdy se místo 

agendě o genocidě okolních nevěřících, přeorientovává na ty v USA a Evropě. (Gerges, 2017) 

Začíná tak realizovat teroristické útoky na významná západní centra. V rámci této strategie 

provedl i útoky v Paříži na šesti různých místech 13. listopadu 2015. Nejvíce obětí bylo 

v klubu Bataclan, kde zemřelo 89 lidí. (Melki a El-Masri, 2016) V médiích objevily snímky 

ostatků nebo zraněných, utíkajících z místa činu. Celkově měly útoky v Paříži velkou 

celosvětovou mediální publicitu s vlnou solidarity a zpřísnění postupu proti ISIS. Tím ale 

naplnili mediální strategii Islámského státu: „Když zpravodajské instituce pokrývají 

teroristické útoky, zároveň slouží i teroristickým útočníkům, když jim poskytují publicitu, 

uznání a legitimitu.“ (Melki a El-Masri, 2016, s. 31) Proběhly i další útoky ve městech napříč 

Evropou, a to s jediným cílem – odvést pozornost od domácích problémů.  

Nejvíce dokumentovaným okamžikem byla bitva o Mosul, druhého největšího město 

Iráků, které bylo v rukou islámistů od roku 2014. Irácké jednotky spolu s Kurdy, 

spojenci a mezinárodními silami o něj bojovali v letech 2016 a 2017, kdy jej získaly zpět. 

(BBC, 2017) O jedny z nejznámějších snímků se postaral irský fotožurnalista na volné noze 

Ivor Prickett. Zpětně vzpomíná, že nechtěl dokumentovat boje, ale humanitární příběhy jako 

následky bitvy. Pak uviděl, jaké dopady má osvobozování na obyvatele Mosulu, a tak se 

zaměřil na ně. (Bissada, 2019) Známý je především jeho obraz ženy brečící nad smrtí syna. 

Matka stojí na zápraží s rozpraženýma rukama ukazující na krev na zemi a křičí. „Ona křičí, 

ale hodně lidí si myslelo, že to vypadá jako by křičela a ptala se mě, proč pořizuje ten snímek. 

Ale tak to vůbec nebylo…takhle vypadá v Iráků smutek; je to hodně zřejmé gesto. Ona křičí 

kvůli situaci, křičí na ISIS, na irácké vojáky, ve smyslu, proč se tohle děje?“ (Bissada, 2019) 

komentuje fotografii Prickett, který byl v roce 2018 oceněn za svou práci v Mosule první 

cenou World Press Photo v kategorii Příběh. Nepochopení arabských tradic a nucení 

evropského stylu života je podle Gerges jedním z důvodu, proč situace na Blízkém východě 

neustále eskaluje. (2017) Názorně je to vidět na fotografii, kde západní přístup a nepochopení 

cizí kultury může zapříčinit problémy a komplikace. (Bissada, 2019) Působivé snímky pořídil 

i Moises Saman, především jeho fotografie ležících ostatků bojovníka ISIS v poušti, 

nebo poprava člena Assadova režimu popravovaného ISIS od Emina Özmena.  

Smrt ale není vždy jen na konci objektivu a někdy se obrátí i proti jeho majiteli. 

Podle Committee to Protect Journalist bylo mezi lety 2014-2020 v Iráku a Sýrii 

40 potvrzených úmrtí mezi fotografy. (Comittee to Protect Journalism, 2020)  
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Praktická část 

5. Analýza fotografií z válečných konfliktů 

V následující praktické části mé práce podrobím analýze pět fotografií z válečných 

konfliktů moderních dějin:  

1. George Strock – Tři mrtví Američané na Buna Beach (1943) 

2. Eddie Adams – Vietnam War Saigon Execution (1968) 

3. Kenneth Jarecke - Dead Iraqi Soldier (1991) 

4. Ron Havin – Bosnia (1992) 

5. Nilüfer Demir – Alan Kurdi (2015). 

Jednotlivé snímky reprezentují moderní epochu válečné fotožurnalistiky. Ukázky byly 

vybrány především na základě žebříčku časopisu Time „Nejvlivnější fotografie všech dob4“, 

kde se objevilo několik snímků zachycujících smrt. Tyto fotografie zastupují jako vizuální 

ukázka příslušný konflikt a vzbudily mediální ohlas a reakci. Základním hledaným faktorem 

bude přijetí jednotlivých fotografií ve společnosti, a její reakce v návaznosti na jejich 

uveřejnění v médiích a pohled současného příjemce. 

 

5.1 Metodologie  

Vybraný vzorek fotografií bude podroben nejprve vizuální analýze v konceptu 

kulturárních studií dle Thea van Leeuwen a Carey Jewitt, jak ji definovali v knize Handbook 

of Visual Analysis. (2002) Vizuální analýza se „zaměřuje na kontext v procesu percepce 

a produkce vizuálního sdělení. Metoda klade důraz i na sociální, fotografické a obrazové 

konvence a sémiotiku.“ (Kabátová, 2011, s. 51) Právě sémiotická analýza, která je součástí 

výše zmíněné, bude další metodou praktické části.  

5.1.1 Sémiotická analýza  

Podstatou sémiotické analýzy je sémiotika, nauka o znacích. (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010) Jako první pokládá její základy švýcarský jazykovědec Ferdinand de 

Saussure, podle něhož „je znak specifickým uspořádáním, vztahem označovaného (předmětu, 

jevu) a označujícího (obsahu, který je s tímto předmětem spojen)“ (Sztompka, 2007, s. 85). 

Na jeho práci pak navazuje Charles Sanders Peirce, který rozlišil typologii znaků na znaky-

ikony (podobnost s označujícím), znaky-indexy (opakované závislosti) a znaky-symboly. 

(Sztompka, 2007) V práci Peirce pokračuje Roland Barthes, který se zabýval přímo 

 

4 „The Most Infuental Images of All Time“ 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1536&bih=722&q=dead+iraqi+soldier+kenneth+jarecke&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iC9KSyoyUgKzjcoN4s1TtGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxiVUpJTUxRyCxKLMxUKM7PSclMLVLITs3LSy3JUMhKLEpNzk4FAHBv-NdeAAAA&ved=2ahUKEwjuu72Wrs_hAhVs-yoKHbS5ADsQmxMoATANegQIChAZ
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sémiotikou fotografií. Svou teorii rozvinul v textu Rétorika Obrazu (Císař, 2004), rozšiřuje ji 

pak v knize Světlá komora (2005).  

Základem sémiotické analýzy je denotace a konotace. Denotace je prvotní rovina, 

která označuje vztah mezi označujícím a označovaným (pořád jsme v rovině znaků) 

(McQuail, 2009) a odpovídá na otázku, co na obrázku je (Sztompka, 2007). 

Popisuje například, co má někdo na sobě, nebo co můžeme vidět. (Trampota a Vojtěchovská, 

2010) Konotace je už složitější způsob porozumění vtahu mezi znaky, kdy je nutná znalost 

potřebné kultury. Jedná se až o druhou úroveň, která je spojena s asociacemi a vyvhází 

z ustanovených společenských konvencí. (Trampota a Vojtěchovská, 2010) V souvislosti 

s konotací přišel Barthes s konceptem Mýtu, podle něhož „jsou již dříve existující významné 

soubory představ čerpané z kultury a přenášené komunikací.“ (McQuail, 2009, s. 359)  

Pro mou práci bude důležitým teoretikem Roland Barthes, jehož teorie je nejvíce 

používaná v rámci sémiotického rozboru fotografie. Podle jeho definice by byla fotografie 

ikonou, jelikož znázorňuje obraz zachyceného. Je jeho přesnou reprodukcí, „nature morte“, 

tedy něco, co stále žije v podobě snímku. (Císař, 2004) Důležitým bodem jeho teorie je 

tvrzení, že fotografie neobsahuje kódy, čímž jí je poskytnut mýtus fotografické „přirozenosti“. 

(Císař, 2004, s. 57) 

Barthes zkoumá fotografii v několika základních rovinách. První je vztah mezi textem 

a fotografií a považuje je za „věci, co fotografii osazují“, což později označuje za lingvistické 

sdělení. (Císař, 2004) To má za úkol ukotvit fotografii a dodat příjemci potřebný kontext 

k rozluštění symbolické roviny a brání jejímu rozmělnění. V tomto případě ale informační 

hodnota stále nese obraz. (Císař, 2004) Dalším je kódované ikonické sdělení, tedy čistý obraz, 

a následuje reálné nekódované lingvistické sdělení, které v sobě nese informativní látku. 

(Císař, 2004) 

V knize Světlá komora, která svým obsahem a výkladem odpovídá fenomenologii, 

svou teorii rozvíjí, když snímek označuje jako „objekt trojího vztahování“ – konání, trpění 

a dívání. (Barthes, 2005, s. 16). V procesu pojmenovává fotografa jako operátora, diváka jako 

spectator a pozorované jako spectrum. (Barthes, 2005, s. 17) Barthes se zabýval 

i fotografiemi z ozbrojeného konfliktu, přesněji z Nikaraguy. To, co viděl, komentoval: „…je 

samozřejmé, že o ně mohu pociťovat jistý všeobecný zájem, že mohu být pohnut, avšak jejich 

emotivnost prochází racionálním zprostředkováním morální a politické kultury.“ (Barthes, 

2005, s. 31) To, co cítí, má pro něj původ ve zprostředkovaném afektu. Tím se dostává 

k důvodu, proč nás vůbec zajímá fotografie. Zájem pojmenovává studium. Latinské slovo 

znamená i „pozornost k něčemu, náklonost pro něco, jakýsi všeobecný zájem, „který je sice 



50 

 

starostlivý, ale nikterak akutní“. (Barthes, 2005, s. 31) Představuje něco, kvůli čemu se 

zajímám, a které je kulturní povahy, čímz závisí na znalosti interpreta. (Barthes, 2005) Jedná 

se o racionální čtení obrazu, veskrze popis, na úrovní denotace. Druhý prvek punctum 

vyostřuje studium a ruší jej. Je jejím přesným opakem, který je iracionální, subjektivní a těžko 

vysvětlitelný. Barthes jej definuje jako „šíp, který mě zasáhnul“ (Barthes, 2005, s. 33). 

Punctum u fotografie znamená něco iracionálního, o co se aktivně nezajímám a nehledám, 

přesto je to ale určitá stránka snímku, co mě při prohlížení zaujme. Pro každého může 

představovat něco jiného, někdy tam dokonce ani být nemusí. Pokud ho ale vy vidíte, 

způsobí trhlinu a zapůsobí.  

5.1.2 Aplikování teorií na praktický výzkum a metodologický postup  

Jako první podrobím jednotlivé snímky vizuální analýze v konceptu kulturních studií, 

která pojí více vědeckých směrů, čímž dodá analýze na komplexnosti. Především mi ale 

pomůže definovat základní novinářské otázky: kdy, kde, kdo, proč a jak.  Jednotlivé otázky 

budou obohaceny o kontext, který je pro čtenáře důležitý. Rovněž ale bude rozebrán vztah 

textu a fotografie, jak a proč byl snímek vybrán, a hlavně různé společenské, 

sociální a autorské konvence. (van Leeuwen a Jewitt, 2002, s. 71-83)  

Následovat bude sémiotická analýza, která je součástí vizuální analýzy jako prostředek 

pro odkrývání znaků a symboliky fotografie. Postupovat budu podle teoretika Rolanda 

Barthes, jak analýzu popsal v textu Rétorika Obrazu.  Nejprve prozkoumám vztah mezi 

fotografií a textem, následovat bude denotativní úroveň, kde se zaměřím na prvotní, 

více technické, znaky. Pokračovat budu konotativní úrovní, skrz kterou se budu snažit 

o rozklíčovaní kulturních znaků a skrytých symbolů fotografie. Poslední úroveň by měla 

dodat kulturní rámec a zvyklosti, které byly při pořízení a následné konzumaci uplatňovány.  

Jednotlivé úrovně budou u každého snímku samostatně rozděleny a shrnuty. 

Předpokládaným konečným výsledkem je komplexní analýza vybraných snímků, která by 

měla reprezentovat proměny mediálního obrazu smrti ve fotožurnalistice.  

 

5.2 George Strock – Tři mrtví Američané na Buna Beach (1943) 

5.2.1 Vizuální analýza 

Fotografie (příloha č. 1) zachycuje tři mrtvé vojáky americké armády, kteří leží napůl 

zahrabáni v písku na pláži Buna v Papui Nové Guiney. Pořízena byla během bojů v rámci 

druhé světové války na pacifické frontě na přelomu ledna/února 1943. Znázorňuje skutečný 

okamžik, kterému byl autor fotografie George Strock vystaven. Pro fotografii zvolil styl na 
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výšku a vzhledem k úhlu pohledu můžeme soudit, že ji pořídil z podřepu, jelikož je na úrovni 

vojáka ležícího přímo před ním. Byl ale na vyvýšeném povrchu, jak můžeme vidět v levém 

rohu snímku, kde hlava nejbližšího vojáka je pod nanesenou půdou.  Zvolený styl nás navádí, 

že při každém pohybu očí vidíme jedno ze tří těl. Tím je naše pozornost neustále zaostřena na 

smrt, a abychom ji neviděli, musíme odvrátit pohled. I kvůli přirozenému sklonu k voyerismu 

(van Leeuwen a Jewitt, 2002), ale čtenář nemá potřebu jej odvracet. Zajímavý je pocit, 

který fotografie vyvolává, a tím je, mimo lítost, i zaujetí nad definitivním a jasným osudem 

vojáků.  

Je zjevná autorova profesionalita. Fotografie je kompozičně zvládnutá, nejsou na ní 

zřetelné žádné začátečnické chyby, mezi které patří například špatný řez. Černobílé 

zpracování je vynucené technikou, přesto ale velice dobře koresponduje s obsahem. 

Fotografie není zbytečně ztmavená, což by jí mohlo dodat na dramatičnosti. Naopak hezké 

barevné prokreslení vojáků strhává opět naši pozornost.  

Při pořizování snímku nasazoval Strock život, jelikož oblast byla stále bitevním 

polem. Vojáci ani nemohli být pohřebení a voda zapáchala odérem mrtvých těl.  (Loengard, 

2009) “Když jsem snímek pořizoval, chtěl jsem, aby vtáhl diváka do scény,5” popisuje pořízení 

snímku sám autor. (Dunlap, 2013) 

Snímek se objevil v časopise Life 20. září 1943. Jeho cesta na stránky ale byla složitá, 

jelikož média podléhala armádní cenzuře. Do té doby se v žádném americkém médiu 

neobjevila žádná fotografie mrtvého vojáka. I tento snímek byl nejprve zamítnut, ale po 

naléhání redaktora Cala Whipplea, který obcházel kvůli povolení vojenské americké 

hodnostáře, a došel až k tehdejšímu prezidentovi Spojených států (Dunlap, 2013), se mohl 

ocitnout na straně 35 (příloha č. 2) v září 1943. Fotografii byla věnovaná celá strana, 

což poukazuje na její důležitost, a na vedlejší straně začínal text: „Zde leží tři Američané. 

Co bychom o nich měli říct? Měli bychom říct, že to je symbol ušlechtilosti? Měly bychom 

říct, že je znamenitá věc, že mohli dát svůj život pro svou zem? Nebo bychom měli říct, že je to 

příliš hrozné, abychom se na to mohli koukat?6“ (Life, 1943, s. 34) Dále autor pokračuje 

odůvodněním, proč snímek publikovali. Jako důvod uvádí, že slova neumí dostatečně vyjádřit 

hrůzu zobrazovaného, a že slova nikdy neřeknout pravdu. (Life, 1943, s. 34) Text má silně 

 

5 “When I took pictures, I wanted to bring the viewer into the scene,”  
6 „Here lie three Americans. What shall we say of them? Shall we say that this is a noble sight? Shall we say that      

this is a fine thing, that they should give their lives for their country? Or shall we say that this is too horrible to 

look at?“ 
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propagandistické vyznění, upozorňuje na sílu Ameriky, jak zde její synové bojují proti 

Japoncům. Jak fotografie nezobrazuje jenom smrt tří vojáků, ale i smrt svobody. 

Vydání snímků bylo dovoleno prezidentem Franklinem D. Rooseveltem a cenzurou, aby 

občané mohli vidět, co válka obnáší. Je to ale jenom výběr ze série, ve které by se našlo 

mnoho daleko více šokujících snímku, které by ale nebylo možné použít v rámci potřebného 

konceptu. Text podporuje sílu fotografie, jelikož vyzdvihuje oběť vojáků a jejich přínos pro 

svoji zem. Ve čtenáři vzbuzuje nenávist k válce a Japoncům, které viní ze smrti jejich hrdinů. 

Fotografie má tak sice dopad, ale nevede k zastavení války, naopak k jejímu pokračování. 

Snímek bývá často označován jako „fotografie, které vyhrála druhou světovou válku“. 

(Cosgrove, 2014) Což v rámci jejího vyznění, a v době, kdy byla publikována, mohla dokázat.  

5.2.2 Sémiotická analýza  

Publikovaný text a titulek nám sděluje, že se jedná o tři mrtvé americké vojáky zabité 

na Buna beach. Fotografie má ve vtahu k textu podporovat jeho proamerické znění a podpořit 

zapojení Spojených států do války. Mrtví vojáci mají evokovat nenávist k nepříteli, který je 

zabil a který to samé udělá i vám, pokud je neporazíte. Voják tak padl, aby ochránil svobodu 

svého národa a celosvětovou demokracii.  

V rámci denotované roviny vidíme tři mrtvé vojáky ležící pláži, obklopené pískem 

a palmami. Jejich těla jsou neustále omývána vodou na základě mokrých skvrn na jejich 

oblečení. Délka jejich smrti je těžko určitelná. Kromě rukou jim nevidíme do tváře ani na 

jinou část těla. Jeden mrtvý muž má ale částečně pohřebenou nohu v písku, jedná se tedy 

o delší čas. Nemůžeme ani říct, zda bylo s jejich těly manipulováno, i přestože kolem nich 

nejsou žádné obtisky bot. Voda by je pravděpodobně okamžitě smyla. Nikde nejsou vidět 

jejich zbraně, byly jim ukradeny, nebo je odplavila voda? Dle směru polohy jejich těl byli 

napadeni z různých stran, přesto ale těla nepůsobí nahodilým dojmem, a to i kvůli jejich 

řazení vzdalujícího se od fotoaparátu. Podle vraku lodi v pozadí se jednalo ale o déle 

probíhající ozbrojený střet. 

Pokud se přesuneme do roviny konotačních znaků, můžeme už více určit souvislosti. 

Na základě palem a moře můžeme předpokládat, že se jedná o exotickou destinaci. U vojáků 

rozpoznáme uniformy příslušící americké armádě, čili můžeme dojít k závěru, že se jedná 

o pacifickou frontu, kde byly jednotky USA nasazeny. Což prokazuje i popisek. Rozhozené 

paže u druhé vojáka symbolizují překvapení. Pravděpodobně šlo tedy o nečekaný střet, kdy se 

ani nezvládli moc bránit. U všech se podle polohy těla dá předpokládat jistá smrt, 

což potvrzuje i autor. Rozvržení těl by se dalo připodobnit k biblickým malířským motivům. 

Vše na fotografii symbolizuje zmar a konec – mrtví mladí vojáci, vrak. Voda, která umývá 
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břeh i těla, by se dala považovat za další symbol konce. Částečně zasypané tělo pískem 

zakrývá stopy a představuje přirozený přírodní stav, kdy vše dojde jednou k záhubě a zmizí 

z povrhu. Příroda už se o zakrytí války postupně snaží pískem a vodou. Jak víme podle 

vzpomínek autora, voda byla otrávena mrtvými těly a zapáchala. Dalo by se tím naznačit, 

že zbytečná smrt, jak tomu ve válce bývá, jde proti přirozenému řádu věcí a tohle je jedním 

z důkazů. Snímek v nás tak vyvolává strach a uvědomění konečnosti lidského života. 

Černobílé zpracování ještě utvrzuje pochmurné vyznění fotografie.  

Fotografie používá konvenční styl vyobrazení smrti, kdy je tělo pohozené na místě 

činu. Technika pořízení se tedy nedá považovat za převratnou, přesto ale mistrně zvládnutou. 

Snímek evokuje podobné zobrazení Ernesta Brookse na frontách první světové války a jeho 

poloh rozložených těl pohřbených v bahně. I tehdy nebyl čas pohřbívat mrtvé a fronty 

zapáchaly smrtí.  

Jelikož se jednalo o první publikovaný snímek s mrtvými Američany, museli být 

čtenáři zasaženi punctem. I proto je jí přisuzován takový vliv. Studium se u této fotografie dá 

předpokládat, jelikož válečné konflikty v době jejich konání jsou hlavním tématem a jejich 

neznalost v určitých kruzích vede k částečnému sociálnímu vyloučení.  

5.2.3 Shrnutí 

Fotografie by v nás měla vyvolat znechucení ze smrti vojáků, což se celkovým 

vyzněním fotografie podařilo. Přesto ale v kontextu textu nemá jít proti válce, ale naopak ji 

podpořit. Téměř až biblické vyobrazení, včetně barevného zpracování, v nás vzbuzuje lítost 

a neklid. Z pohledu dnešního diváka už se jedná jenom o záznam minulosti. Pro mladší 

ročníky dokonce vzpomínku na dávnou historii, která už pomalu začíná blednout. Dnes už je 

tak snímek jen připomínkou druhé světové války, který je znova reprodukovaný při výročních 

událostech nebo výročích jeho autora. Pro Strocka představuje jeho nejznámější fotografii, 

která definuje jeho kariéru a dílo.  

 

5.3 Eddie Adams – Vietnam War Saigon Execution (1968) 

5.3.1 Vizuální analýza 

Snímek (příloha č. 3) pořízený 1. února 1968 fotografem agentury Associated 

Press (AP) Eddie Adamsem zachycuje okamžik popravy vietkongského vojáka na ulici 

Saigonu. Jmenoval se Nguyen Van Lem a jeho popravu provedl generál a šéf jihovietnamské 

policie Nguyen Ngoc Loan. Lem jako člen severovietnamských partizánských jednotek se 

účastnil ofenzívy Tet (Tet Offensive), která měla vyvolat povstání na Jihu, získat pro Sever 
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Saigon, a tím ukončit válku. Američané s Jihem útok neočekávali, bylo období svátků a byl 

nařízen klid zbraní. Přesto se jim ale útok povedlo odrazit a válka pokračovala až do roku 

1975.  

Pro Američany ale tato fotografie znamenala začátek konce války ve Vietnamu. 

Právě tento snímek ukázal skutečnou válku a vzbudil velké antiválečné nálady v USA. Do té 

doby byla veřejnost médii přesvědčována, že konec války se blíží a Amerika si vede dobře. 

Takhle ale konec nevypadal, právě naopak. Veřejnost pak získala dojem, že jim vláda lhala, 

a začala se ptát, jaké má zapojení Spojených států do války smysl. I kvůli takovému obratu 

v náladě veřejnosti se snímek někdy označuje jako „fotografie, která změnila kurzu války ve 

Vietnamu“7 (Astor, 2018).  

Přitom už to vypadalo, že Eddie Adams ten den žádnou dobrou fotografii nepořídí. 

Pak ale uviděl, jak vojáci táhnou z nedaleké budovy muže. Táhli ho ještě dalších pár metrů 

a on je následoval.  Vojáci muže následně začali hromadně bít a kopat. Poté ho zvedli 

a generál Loan vytáhl z pouzdra pistoli a přiložil ji k hlavě oběti. Adams myslel, že bude 

podroben výslechu, podobný proces viděl už několikrát. Místo toho ale šéf policie vystřelil. 

Výraz, který můžeme vidět na snímku ve tváři Lema, je tak okamžik, kdy ho zasáhla kulka: 

„V 1/500 sekundy, Adams zachytil moment, kdy kulka pronikla skrz lebku vietkongského 

zajatce v rychlosti okolo 600 mph (v přepočtu na naše jednotky je to rychlost odpovídající 

965, 61 km/h) …8“ (Ruane, 2018) 

Loan se poté od těla otočil na přítomné novináře: „Zabili mnoho mých mužů a vašich 

taky9,“ a odešel pryč. (Ruane, 2018) Dalším argumentem generála, který měl důležitou roli 

nad výhrou Jihu v Saigonu, pro jeho čin bylo, že pokud zaváhá a nesplní svou povinnost, 

jeho muži ho nebudou následovat. (BBC, 2018)  

Autor při pořizování snímku stojí na úrovni popravovaného a zarovnáním na výšku 

dokázal do snímku zapracovat i okolí a emoce přihlížejících.  Objekt střelby není situován do 

středové kompozice, jak bývá u podobných snímků zvykem. I proto nás zaujme první zbraň 

směřující hlavně k oběti. Pokud se na fotografii koukneme podrobněji, budeme následovat 

pohled popravčího, přes jeho ruku až k výrazu usmrceného. Dále nás pak upoutá výraz vojáka 

po levé ruce generála, který vystihuje i naši reakci.  

Adams pořídil pak ještě další snímky a čekal, než přestane téct z těla krev. „Bylo to 

 

7 A Photo That Changed the Course of the Vietnam War. 
8 „In 1/500th of a second, Adams caught the moment the bullet crashed through the Viet Cong prisoner’s skull at 

about 600 mph.“ 
9 „They killed many of my men and many of your people. 
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drsné,10“ komentoval událost po letech.  Přesto ale po incidentu necítil žádné pohnutí: 

„Vůbec nic jsem si o tom nemyslel…Řekl jsem: „Myslím, že jsem zachytil nějakého chlápka, 

jak někoho střílí“. A pak jsem šel na oběd.11“ Po dokončení práce šel do místní pobočky AP, 

aby snímky poslal do centrály v New Yorku. Ředitel fotografické sekce Hal Buell viděla 

snímky na transmiteru, používaného pro přenos fotografie, a po konzultaci s dalšími editory 

se rozhodl pro celosvětovou distribuci.  (Peltz, 2018) „Věděl jsem, když jsme je pustili do 

oběhu, že dostaneme dvě reakce. Holubi řeknou: „Vidíte, s jakými lidmi se tu musíme 

vypořádat (v Jižním Vietnamu)? A jestřábi vám řeknou: „Ty fotografie nikdy neměly být 

použité – pánové, musíte držet krok s týmem“.12 (Peltz, 2018) Jeho očekávání se i vyplnila. 

Následující den vyšla fotografie v médiích napříč Spojenými státy. Ve vydání The New York 

Times z 2. února 1968 se dostala na titulní stranu (příloha č. 4). Příběh spolu s dalšími dvěma 

snímky (před a po popravě) pokračoval na straně 12 (příloha č. 5). Ke každému snímku je 

přidaný popisek a dodatečné informace o usmrceném, popravčím a okolnostech popravy. 

Pod sérií následuje článek o vojenském postupu v Saigonu včetně počtu obětí a úspěch 

armády USA a spojenců. V časopise Life v čísle z 1. března 1968 vyšel komentář od Shany 

Alexander (příloha č. 6), který se ptal na kontext fotografie. Shany se zamýšlela i nad jejím 

zinscenováním a především, jako mnozí v té době, zpochybňovala legitimitu a smysl války ve 

Vietnamu. Kromě snímku od Adamse byl pořízen ještě záběr celého incidentu kameramanem 

NBC Vo Suuem.  

Adamsův přítel a další fotograf z Vietnamu David Hume Kennerly přirovnal snímek 

ke slavné fotografii Joa Rosenthala, který zachycuje americké vojáky, jak vztyčují vlajku nad 

Iwo Jimou během druhé světové války: „Kde snímek Joa Rosethala představuje heroismus, 

válečnou kuráž a patriotismus…Eddieho fotografie je přesným opakem…Jeho snímek byla 

opravdovou slabinou násilí a shrnula popravu…Ukazuje, jaká válka opravdu je.13“ 

(Ruane, 2018) Přesto ale polemizuje v rozhovoru pro The Washington Post k výročí 50 let od 

vzniku fotografie nad jejím vlivem: „Nevím, jestli ukončila válku ve Vietnamu, ale jsem si 

zatraceně jistý, že vládě v té věci určitě nepomohla. Jednu věc vím ale jistě, kdokoliv, kdo kdy 

 

10 „It was gross.“ 
11 „I thought absolutely nothing of it. I said, ‘I think I got some guy shooting somebody.’ And, uh, I went to 

lunch.“ 
12 „I knew when it went out that you were going to get two reactions. The doves were going to say, ‘See the kind 

of people we’re dealing with here (in South Vietnam)?’ And the hawks said, ‘It shouldn’t have been used — you 

guys gotta get on the team.“ 
13  “Where Joe Rosenthal’s picture represented the heroism … and courage in war and patriotism … Eddie’s 

picture was exactly the opposite. Eddie’s picture was the real underbelly of violence and summary execution.… 

It’s what war is really like.“ 
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tuto fotografii viděl, už ji nikdy nezapomněl.14“ (Ruane, 2018) O její lehké zapamatovatelnosti 

hovoří i Good a spol. v knize o vlivu války ve Vietnamu Mythologizing the Vietnam War: 

Visual Culture and Mediated Memory: „Snímek je efektním zrcadlením veřejného sentimentu, 

které může být vytvořen bez ohledu na přesnost fotografie a autorův záměr.15“ (Good et 

al., 2014, s. 8)  

Právě přesnost výkladu je ale u této fotografie zásadní. Její mylný výklad měl vliv 

nejen na obrat postoje ve veřejnosti v USA, ale i na život jejích aktérů. Adams o fotografii 

prohlásil, že na snímku v ten okamžiku zemřeli dva lidé. (Ruane, 2018) Kvůli civilnímu 

oděvu oběti divák mohl na první pohled dojít k názoru, že se jednalo o civilistu, přitom byl ale 

usvědčeným teroristou, kterého zajali na útěku, a který zabil přítele a rodinu i s dětmi Nguyen 

Ngoc Loan. Dalším argumentem je porušení ženevských konvencí o nakládání se zajatci. 

(Astor, 2018) Vězni se nedostalo žádného stání před soudem a byl popraven bez milosti na 

ulici. Na druhou stranu v tomto stádiu války se již jednalo o běžnou praxi. Loan byl nedlouho 

poté během konfliktu zraněný a musel podstoupit amputaci nohy. Léčbu provedli v USA, 

kam nakonec i s rodinou emigroval a otevřel si pizzerii v severní Karolíně. (Ruane, 2018) 

Fotografie s ním ale žila dál. Následně musel kvůli výhružkám a neustálým konfliktům se 

zákazníky a obyvateli restauraci zavřít. V roce 1978 mu hrozila dokonce deportace právě 

kvůli jeho činu. Nakonec ale mohl s rodinou zůstat. Zemřel v 67 letech v roce 1998 v Burke. 

(Ruane, 2018) Adams byl po válce s Loanem v kontaktu a stali se přáteli. Věděl, co mu jeho 

fotografie způsobila: „Svým fotoaparátem jsem generála zabil.“16 (Ruane, 2018) 

Adams za fotografii vyhrál Pulitzerovi cenu v roce 1969 a mnoho dalších ocenění. 

Nebyl s jeho kvalitou ale spokojený, a navíc jako patriot, voják, cítil hořkost nad tím, co jeho 

práce způsobila. Věřil, že pořídil mnoho daleko lepších snímků a nelíbilo se mu, že lidé 

pohlíží na snímek bez ponětí o kontextu. Že před svou popravou zabil jihovietnamského 

důstojníka, jeho ženu a šest dětí. (Ruane, 2018) 

5.3.2 Sémiotická analýza  

Podle komentářů a titulků osazující fotografii víme, že se jedná o příslušníky 

jihovietnamské policie a armády, která provádí popravu příslušníka vietkongské buňky, 

která měla za úkol dobít a obsadit hlavní město jižního Vietnamu Saigon. V příslušném městě 

 

14 „I don’t know that it ended the Vietnam War, but it sure as hell didn’t help the cause for the government. 

One thing I know for sure, anybody who’s ever seen that photo has never forgotten it“ 
15 „The catch is that this effective mirroring of public sentiment can be created regardless of the accuracy of the 

photograph or the photographer’s intentions.“ 
16 „I killed the general with my camera.“ 
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byla oběť zajata a následně popravena na ulici. Texty a články vedle fotografií už ale nejsou 

tolik propagandistické a zamýšlejí se dokonce nad smyslem války.  

Celá scéna se odehrává během dne na širší ulici města. Osoby jsou obklopené vyššími 

budovami, které prokládá zeleň. Z pozadí přijíždí větší automobil. Ústředními postavami 

snímku jsou muži v popředí, z nichž jeden míří na druhého zbraní. Muž s pistolí je ve 

vojenské uniformě s vyhrnutými rukávy, která nese znaky značného opotřebení. Výraz jeho 

tváře je uvolněný. Prst na zbrani stlačuje kohoutek, z čehož se dá soudit, že již došlo 

k výstřelu. Další muž, na něhož je mířeno, je oděn v kostkované košili a obyčejných 

kalhotách s rukama svázanými za zády. Na první pohled vypadá jako civilista. Oči má 

sevřené, ne však úplně. Především levé oko kouká ještě směrem k objektivu. Jeho obličej nese 

známky násilí. Má rozbitá ústa se zbytky krve. Na jeho postoji a směru hlavy lze usoudit, 

že kulka již prorazila lebku a náraz fyzicky působí na hlavu a tělo zasaženého, jelikož jsou 

vychýlené ve směru kulky. Ta ale není na snímku vidět, zůstala asi ještě v hlavě. 

Další rozpoznatelnou osobou na snímku je další voják v maskáčové uniformě, 

opět z jihovietnamských jednotek. Na rozdíl od střelce jeho výraz není uvolněný, 

ale s očekávaným a otřeseným obličejem kouká na exekuci. Je těžké ale více soudit, jelikož 

ořez snímku prochází jeho tělem. Nejedná se ale o rušivý prvek. Zbytek postav už je těžce 

identifikovatelný, protože jsou moc daleko, nebo jsou to stíny. Kompozičně se nejedná 

o propracovaný snímek, je vidět, že autor jednal v rychlosti. Není ale rozmazaný, 

můžeme předpokládat znalosti fotografické techniky a profesionalitu 

Při dodání kontextu víme, že muž se zbraní je generál a šéf jihovietnamské policie 

Nguyen Ngoc Loan, který provedl popravu člena Vietkongu Nguyen Van Lem na ulici 

Saigonu. Uvolněný výraz v Loanovi tváři značí již citové otupení nad podobnou praxí. 

Především ale víme, že oběť mu zabila přítele, spolu s jeho rodinou, čímž by se následný čin 

dál brát jako odplata, a i proto neregistrujeme žádné emoce. Ty ale vidíme na Lemově tváři, 

kde došlo k jedinečnému zachycení okamžiku vstupu střely do hlavy. Jedná se 

o pravděpodobnou smrt dle kategorizace Zelizer (2010), kdy nevíme jistě, jestli je mrtvý, 

dá se to ale s velkou určitostí předpokládat. Podobné načasování měl například Robert Capa 

při vyfocení padajícího vojáka během španělské občanské války. Stále natažená ruka se zbraní 

vypovídá ještě jako hrozba. Celý snímek by se mohl vyložit i jako výhružka pro nepřítele. 

Koukejte, čeho jsme schopni. Vidíme, podle otevřených očí a stále stojící osoby, že oběť je 

ještě naživu. Podle komentáře Adamse poté padl a z jeho těla vytékalo značné množství krve. 

Mrtvé tělo je vidět následně na další snímcích od Adamse, které byly také publikované. 

Obličej nese známky bití, čemuž byl podroben o pár metrů dál, kdy do něj kopalo několik 
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vojáků a vypovídá o pomstě a jasném vyjádření nenávisti k osobě. Zajímavá je reakce vojáka 

v levé části snímku. Jde velice těžko soudit, co si o celé situaci myslí. Jeho postoj vyjadřuje 

podřízení veliteli a je evidentní, že by nezakročil. Přesto ale nejeví známky úplného souhlasu. 

Může se jednat o reakci na hlasitý výstřel a úlek. Stíny symbolizují velké množství 

přihlížejících. Víme, na základě televizního záznamu, že za objektivem stálo mnoho dalších 

osob. Šlo o veřejnou exekuci s jasným poselstvím.  

To se ale na první pohled nedostalo ke všem a snímek měl devastující účinky. 

Podle civilního oblečení by někdo těžko soudil, kdo nezná v tomto případě velice důležitý 

kontext, že šlo o vraha a nepřítele. Pokud tedy čtenář nečetl popisky nebo se o případ více 

nezajímal, mohl dojít k mylnému závěru, že se již popravují nevinní lidé a Američané tomu 

jen přihlížejí. I proto měl snímek tak velký ohlas a způsobil obrat v náladě americké 

veřejnosti. Konotace má tak v tomto případě velmi důležitou roli a znalosti kontextu jsou při 

rozklíčované snímku zásadní. Studium a punctum jsou zde v maximálním rozporu, 

protože fotografie nás opravdu zasáhne jako šíp a okamžitě v nás vyvolá šok a zhnusení. 

Jestliže ale nemáme studium, následná poselství je pro nás skryté. Podobné snímky můžeme 

vidět v průběhu let, ať už je to výše zmíněný Robert Capa nebo například fotografie střílející 

jednotky v Iránu od Jahangira Razmiho z roku 1979.  

5.3.3 Shrnutí 

Pravděpodobně nejznámější fotografie z vietnamské války měla svým způsobem velký 

dopad. Můžeme ale polemizovat, jestli opravdu takový, jaký jí je přisuzován. 

Adams prohlásil, že na snímku ten den zemřeli dva lidé právě kvůli jejímu dopadu na 

generála Nguyen Ngoc Loana. V tomto případě s jistotou můžeme říct, že mu zničila život 

a fotografie zafungovala jako zbraň. Určitě měla i celospolečenský vliv kvůli své jedinečnosti 

a lehkému zapamatování. Musíme ale zmínit i další snímky ze stejného období. 

Na definitivním ortelu se podepsal masakr v Mai Lai z března 1968, jehož dokumentace se 

následující rok ocitla v novinách. Tady už opravdu bezdůvodné popravy prováděli američtí 

vojáci. Americká veřejnost se na základě práce médií tak obrátila proti válce ve Vietnamu. 

Ukázala, že vláda lhala o skutečné situaci a média jim předložila důkazy. Přesně tak tomu 

bylo i v případě fotografie Eddieho Adamse. Podle původních zpráv byl Severní Vietnam na 

hraně porážky a jen kousek od vítězství. Pak ale přišla ofenzíva Tet a Sever ukázal svou 

nečekanou sílu. Byl to důkaz o nekončících bojích a nejistém výsledku. Nakonec USA válku 

prohrálo a z Vietnamu odešlo ještě před jejím oficiálním koncem. Vliv médií a šokujících 

fotografií je na jejím konci zřejmý. Takovýto dosah měl ale dopad na pozdější konflikty, 

které již nikdy nemohla média pokrýt s takovou svobodu jako tomu bylo ve Vietnamu. 
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Fotografie Adamse je produktem a skutečným obrazem války, kterých už v pozdějších 

letech je ojedinělý. Stala se ikonou a symbolem, která má vliv i po více než padesáti letech od 

svého vzniku. Můžeme ji najít v muzeích, publikacích o fotografii nebo válce. Je ale cenným 

důkazem práce fotožurnalismu, který ukazuje, jaký fotografie může mít vliv, pokud někdo 

zmáčkne spoušť ve správný okamžik.  

 

5.4 Kenneth Jarecke – Mrtvý irácký voják (Dead Iraqi Soldier) (1991) 

5.4.1 Vizuální analýza 

Původně už chtěl v roce 1990 Kenneth Jaracke skončit s válečnou fotografií v boji, 

když ale viděl, jak probíhá dokumentace války v Perském zálivu, rozhodl se vrátit. Všechny 

fotografie byly stejné, poušť a tanky. Přesvědčil proto magazín Time, aby ho poslal do Zálivu, 

kde ho v rámci „pool systému“ přiradili k jednotce Army XVIII Airbone Corps. (DeGhett, 

2014) Byl několik dní na cestě, bez možnosti dostat se k nějaké akci, když projížděli 

v ranních hodinách kolem Kuvajtu po dálnici 8, kde uviděl 28. února 1991 vypálený irácký 

armádní konvoj s ohořelými těly. Jarecke vyběhl z auta s fotoaparátem Canon EOS-1 a za 

sebou nechal důstojníka pro dohled nad novináři Patricka Hermansona a šel fotit. Podařilo se 

mu zachytit ohořelého řidiče, jak se snaží dostat z auta (příloha č. 7). Jarecke vzpomínal, že se 

musel plně soustředit a oprostit se od toho, co vidí, aby mohl snímek pořídit. (DeGhett, 2014) 

Pro vyfotografování snímku, který orientoval naširoko, musel na objektivu použít plný zoom 

200 mm, protože před autem leželo další ohořelé tělo, takže by jinak nemohl pořídit detailní 

záběr. Autem navíc procházelo sluneční světlo, které tělo nasvítilo a zvýraznilo, takže snímek 

vypadá skoro černobíle, i když je původně barevný. (DeGhett, 2014; Rare Historical Photos, 

2013) Hermanson nechápal, proč fotí něco takového, Jarecke mu ale odpověděl: „Mě to také 

nezajímá…Ale když nepořídím snímek jako je tento, lidé jako moje máma si budou myslet, že 

válka vypadá jako ta, co vidí ve filmech… Tohle je to, proč jsem tady. Co musím udělat.17“ 

(DeGhett, 2014) Nechal ho tak dělat jeho práci, což bylo výjimečné oproti běžným postupům, 

protože snímek, který pořídil byl proti pravidlům. Pořídil i další slavné fotografie na místě, 

co se stalo známé jako „dálnice smrti“ nebo „cesta do pekla“. 

Jelikož byl snímek vytvořen ke konci války, a k editorům se dostal až po jejím konci, 

nemusel projít žádnou kontrolou. I proto mohla fotoeditorka pro časopis Time v Saudské 

 

17 „I’m not interested in it either. But if I don’t take pictures like these, people like my mom will think war is 

what they see in movies. It’s what I came here to do. It’s what I have to do.” 

 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1536&bih=722&q=dead+iraqi+soldier+kenneth+jarecke&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iC9KSyoyUgKzjcoN4s1TtGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxiVUpJTUxRyCxKLMxUKM7PSclMLVLITs3LSy3JUMhKLEpNzk4FAHBv-NdeAAAA&ved=2ahUKEwjuu72Wrs_hAhVs-yoKHbS5ADsQmxMoATANegQIChAZ
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Arábii Maryanne Golon fotografii poslat na centrálu do New Yorku, aniž by ji musela 

někomu ukázat. (DeGhett, 2014) Snímek se ale nikdy v Time neobjevil. Naopak byl zamítnut 

všemi velkými novinami, které ho odsoudily a odmítly vydat. Jediný angloamerický deník, 

který ho publikoval, byl britský nedělník Observer na straně 9 v čísle z 3. března 1991 

(příloha č. 8) s titulem „The Real face of war“. Neopovážil se jej dát ale na titulku, a ještě si 

museli jeho vydání obhájit. (Kennedy, 2016) Například deník Sunday Times se ohradil na 

Observer, proč jej museli publikovat, když stačil pohled z jiného úhlu a čtenáři by si zbytek 

domysleli. (DeGhett, 2014) Snímek se pak ale objevil po šesti měsících v magazínu American 

Photo v čísle červenec/srpen 1991 spolu s komentářem od Jarecka. (Kennedy, 2016) 

Ostatní deníky neměly odvahu fotografii zveřejnit. Time prohlásil, že je časopisem pro rodiny 

a nemělo by se v něm tak nic podobného objevit. Snímek pak alespoň publikoval ve speciálu 

k válce v Zálivu. (DeGhett, 2014) Podobně se zachoval i Life, který se zase ohradil, že si jej 

kupují děti a ty by neměly nic takového vidět. Oba magazíny sice fotografii alespoň zmínily, 

neoficiálně ji ale označily za příliš „crispy (křupavou)“. (DeGhett, 2014) O malé rozšíření se 

navíc postarala i zpravodajská agentura AP, která ho vyřadila ze své nabídky pro 

předplatitele. „Film byl zpracovaný, a když se dostal do kanceláře AP v New Yorku, všichni si 

udělali pro sebe kopie, aby je mohli ukázat, ale sami ho z nabídky stáhli. Považovali jej za 

moc citlivý, moc názorný pro editory novin, se kterými spolupracovali, natož, aby jej editoři 

viděli a mohli udělat rozhodnutí, co má vidět trh, kterému sloužili. Takže ve výsledku byl 

v USA úplně neviditelný,18“ komentoval jednání AP Jarecke. Žádná tištěná média ve 

Spojených státech snímek nepublikovala, a kde selhala armádní cenzura, 

zafungovala samoregulace médií, která nechtěla mít problém s vládou ani veřejností. 

V souvislosti s tímto snímkem se mluví o „sanitaci“ války19,kdy si deníky nad podobnými 

záběry „umyjí ruce“ a vyhnout se tak případné kritice. S takovým přístupem ale Jarecke 

nesouhlasil a do American Photo v roce 1991 napsal: „Když jsme dost velcí na to, 

abychom vedli válku, měli bychom být i dostatečně velcí na to, abychom se na ni koukli.20“ 

(DeGhett, 2014) 

Těžko tak můžeme hovořit o dopadu na společnost, když neměla ani možnost snímek 

vidět. Do dějin se tak zapsala jen jako další děsivý obraz války. Byla i předvojem budoucích 

 

18 “The film was processed and when the image got to the AP office in New York, they all made copies for 

themselves to show people but then they pulled it off the wire. They deemed it was too sensitive, too graphic for 

the editors of the newspapers that are part of the co-o p— too graphic even for the editors to see, not even to let 

them make the decision of what the market they served could see. So, basically, it was unseen in the US.” 
19  "Sanitizing" war 
20 „If we’re big enough to fight a war, we should be big enough to look at it.” 
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událostí, kdy se boj v prvních liniích začíná ztrácet a přesunuje se na mechanizovanou úroveň 

plnou bombardování. Úlohu fotografovat boje přebírají snímače připevněny na stíhačky 

a letadla či na zbraně. Válečná fotografie definitivně ztrácí své výsostné postavení. Začíná se 

proto více obracet na humanitární téma a boje za lidská práva během válečných konfliktů.  

5.4.2 Sémiotická analýza  

Fotografie pořízená Kennethem Jareckem v 28. února 1991 nedostala v médiích moc 

prostoru. Objevila se jedině v londýnském nedělníku Observer s titulkem „The Real face of 

war“ a s komentářem, co čtenář na fotografii vlastně vidí. Následuje článek o obětech 

v Kuvajtu a o podobnostech s druhou světovou válkou. Zmiňují Hirošimu nebo dokonce 

řádění Saddámova režimu přirovnávají k činům nacistů.  Přitom fotografie připomíná snímky 

z druhé světové války, které jsme viděli například v časopise Life od Margaret Bourke-White, 

které vyfotografovala Nacisty vypálené skladiště se spálenými těly politických vězňů poblíž 

Berlína (příloha č. 9). Vězni se snaží uniknout ze skladiště před ohněm a do poslední chvíle 

bojují o život. 

Podobně je tomu i na fotografii od Jarecka. Jeho snímek zachycuje ohořelé tělo uvnitř 

většího automobilové vozu. Tělo je vykloněno z předního okna, které chybí. Ruce přesahují 

hranu a ukazují snahu o vyproštěná z auta. Na ostatcích jsou seškvařené zbytky kůže, 

místy prosvítají kosti a na hlavě jsou spálené vlasy. Dominantou snímku jsou vyceněné zuby 

a zachmuřený výraz mrtvého. Spáleniny zakonzervovaly tělo, takže můžeme například na 

levé paži vidět obrysy svalů. Mrtvému v pohybu bránila zřejmě tyč po jeho pravé ruce a jeho 

druhá končetina je zamotaná do nějaké provazu, či snad kabelu. Celé tělo osvětluje sluneční 

světlo procházejí skrz zadní sklo auta a zdůrazňuje tím tak oběť. Podle jeho pozice vedle 

volantu můžeme předpokládat, že se jednalo o řidiče automobilu. Z něho je vidět především 

přední část, která je také poznamená požárem. Zadní část auta je rozostřená. Autor na snímku 

zabral především tělo, není tak vidět celé auto.   

Celý postoj těla značí velkou snahu o záchranu života a vyproštění se z auta. Je téměř 

nemožné identifikovat pohlaví, jelikož ale víme, že se jednalo o vojenský konvoj irácké 

armády na útěku z Kuvajtu, můžeme předpokládat, že oběť byla mužského pohlaví. 

Vyceněné zuby značí velké utrpení a bolestivou smrt. Můžeme se jen dohadovat, jak dlouho 

trvalo, než svým zraněním podlehl. Snímek působí velice silným dojmem, právě díky 

předpokládanému utrpení, kterému byl muž podroben. „Myslím si, že důvod, proč snímek 

vyniká je, že si můžeme představit řidiče naživu. Věřím, že jsem zachytil jeho lidskost. Bojuje, 

aby se dostal ven z hořícího vozidla a každý, kdo kouká na fotografii rozumí, jak mocná je 
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vůle k životu,21“ posuje svou fotografii Jarecke. (Kennedy, 2016, s. 110) Vyvolává v nás 

znechucení nad na uhel seškvařenou kůží, až máme potřebu odvrátit znak. Při bližším 

zkoumání můžeme pociťovat až nevolnost. Právě živočišnost celé fotografie může být 

důvodem k rozhodnutí ji nepublikovat. Mohli bychom ji označit až za „kýčovitou“ kvůli 

jejímu vykreslení a důrazu na následky požáru. Díky tomu v nás může evokovat téměř 

umělecký záměr. Technicky výborné zpracování svědčí i o kvalitě autora a jeho 

profesionalitě.  

Fotografie nás velmi lehce zasáhne, neřekne nám ale žádnou přesnou informaci. 

Pokud by nebyl dodán kontext, bylo by těžké vůbec něco identifikovat. Oběť by mohla být 

kýmkoliv a kdekoliv. Právě kvůli chybějícímu prvotnímu sdělení může být zpochybňována 

její informativní hodnota, jakmile ale dodáme informace, rázem se stane důležitou ukázkou 

války. Studium je zde tak velmi důležité. Naopak zde převažuje punctum silou a realistickým 

zobrazením škod ohně na lidském tělu.  

5.4.3 Shrnutí 

Fotografie neměla možnost ovlivnit čtenáře kvůli rozhodnutí téměř kompletní cenzury 

ze strany médií. Argumentem byl ohled na veřejnost, která by neměla být vystavena podobně 

rušivým a pohoršujícím snímkům. Tento přístup ukazuje nastupující trend, kdy se bere čím 

dál větší ohled na čtenáře a upozaďuje se tím informativní hodnota. V současnosti s vládou 

internetu již takový druh cenzury není možný, jelikož by jej autor mohl zveřejnit sám skrz 

sociální sítě. V 90. letech to ale znamenalo zapomnění. Jeho kvalita a výpovědní hodnota 

nakonec vyhrála a objevil se alespoň v minimu médií. Jarecke jej navíc publikoval ve své 

knize Just Another War, na které spolupracoval s Exene Cervenkou. Snímek je špičkou mezi 

novinářskou fotografií a stal se jedním ze symbolů války v Perském zálivu i kvůli 

nedostatkům podobně explicitních záběrů. Má tak alespoň poválečnou hodnotu, aby ukázala, 

že válka opravu nevypadá jako ve filmech nebo v televizi. 

 

5.5 Ron Havin – Bosnia (1992) 

5.5.1 Vizuální analýza 

„Fotografie neměly vůbec efekt, které jsem doufal, že by moly mít. Doufal jsem, 

že zabrání válce. A samozřejmě nepřišla žádná reakce. Válka začala a mezi 100 až 200 tisíce 

lidí bylo zabito na všech stranách a milion dalších se stalo uprchlíky – což vedlo k válce 

 

21 “I think the reason it stands out is that you can imagine the driver alive. I believe I have captured his humanity. 

He is fighting to get out of his burning vehicle, and anyone looking at the photograph can understand how 

powerful the desire to live is.“ 
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v Kosovu.22“ (Estrin, 2013)   

Bylo týden před vypuknutím další války na Balkáně, když americký fotožurnalista 

Ron Haviv pořídil svůj snímek (příloha č. 10) ve městečku Bijeljina v Bosně a Hercegovině 

v dubnu 1992. Podařilo se mu jako prvnímu zachytit brutalitu, které se dopouštěli členové 

polovojenské srbské dobrovolnické gardy známé také jako Arkanovi tygři. Haviv byl na 

Balkáně od roku 1991, kdy vypukla válka ve Slovinsku. Ve stejném roce si získal i důvěru 

lídra Tygrů, Željka Ražnatoviće, nazývaného Arkan, když fotografoval jeho portrét. (Vidal, 

2016) Díky tomuto setkání si získal jeho důvěru a byl pozvaný, aby jeho jednotky doprovázel 

při „zajištění“ města. Nesměl je ale zachytit v akci a ukazovat oběti. (Kennedy, 2016) 

Při první vraždě se fotit ještě neopovážil, ale slíbil si, že příště už svou práci udělá. Stalo se 

tak při popravě tří muslimů (muž a dvě ženy) v Bijeljině. Vojáci nejdřív vytáhli z domu 

manželský pár a jako prvního zastřelili muže, kterého ale předtím zbili. Poté přišla na řadu 

manželka truchlící nad tělem manžela (příloha č. 11) a její sestra. (Kennedy, 2016) Haviv vše 

pozoroval schovaný z povzdálí a snažil se zachytit důkaz vojáků akci. Nic takového se mu ale 

nepodařilo, tak je chtěl zdokumentovat alespoň s těly: „Došlo mi, že nemám žádný důkaz pro 

to, co se stalo, tak jsem chtěl dostat fotografie, kde jsou Tygři na stejném snímku spolu 

s těly.23“ (Spaic, 2017) Shodou náhod ale zrovna jeden z vojáků začal kopat do hlavy ženy, 

a tak vznikla jedna z nejslavnějších Havivových fotografií (Kennedy, 2016) Vojáci si ale 

všimli, že je fotografuje a nahlásili jej Arkanovi. Ten po něm chtěl film.  Haviv ho ale 

okamžik předtím vyměnil za nový, takže Ražnatović inkriminované snímky nedostal. 

Přesto se s ním chvíli hádal, aby to vypadalo, že dostal do ruky cenný materiál. (Spaic, 2017) 

Haviv správný film jel okamžitě vyvolat a snímky poslal do Paříže a doufal, že snímky 

donutí zasáhnout OSN, aby se zabránilo další válce. (Estrin, 2013) Snímek vyšel v médiích po 

celém světě. Nic se ale nestalo a za týden vypukla válka v Bosně a Hercegovině, která vedla 

k etnické čistce Bosňáků: „Na těchto fotografiích je zajímavé, že to bylo týden před tím, 

než oficiálně začala válka v Sarajevu. A tyhle snímky byly publikovány americkými magazíny 

a viděli je američtí politici stejně jako němečtí nebo francouzští. Vždy jsem byl trochu smutný, 

že nebyla žádná reakce na tyto fotografie ze strany politiků. Viděli, že etnická čistka již 

začala, a že mají stále příležitost zastavit to, co se mělo stát za tři týdny v Sarajevu.24“ 

 

22 “The photographs really didn’t have any of the effect that I had hoped they would. I was hoping to prevent the 

war. And of course, there was no reaction. The war started, 100,000 to 200,000 people were killed on all sides 

and several million more became refugees — which led to the war in Kosovo.” 
23 “I realised I had nothing to prove what happened, so I wanted to get a photo of the Tigers in the same frame as 

the bodies.”  
24 “What’s interesting about these photographs is that this was a week before the war officially began in 
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(Kennedy, 2016, s. 115) Jediným opravdovým výsledkem bylo, že se Haviv dostal 

na Arkanův list smrti. Údajně dokonce prohlásil, že se těší, až bude pít jeho krev. 

(Spaic, 2017) 

Přestože fotografie neměla ve své době žádný účinek, stala se součástí materiálů, které 

byly použité po válce u Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu.  

Tribunál tuto fotografii použil při procesu s bývalým prezidentem Srbské republiky, části 

Bosny a Hercegoviny, Radovanem Karadžičem, který je považováný za jednoho z iniciátorů 

bosenského konfliktu a genocidy.  Nějaké snímky svědčili i proti Ražnatovičovi, než na něj 

byl spáchán atentát v roce 2000. (Estrin, 2013) Byl dokonce osloven, aby proti Arkanovi 

svědčil, nakonec se ale procesu nezúčastnil: „Bylo mou prací jako novináře a fotografa 

dokumentovat, co jsem viděl…Nechal jsem fotografie publikovat a svět viděl, co jsem udělal. 

Práce byla dostatečná, abych světu ukázala, jak vypadá etnická čistka.25“ (Estrin, 2013) 

Ron Haviv vydal o své práci knihu Blood and Honey, která shrnuje jeho práci na 

Balkáně. Fotografie je často reprodukována i během výstav k příležitosti válečných konfliktů 

v bývalé Jugoslávii.   

5.5.2 Sémiotická analýza  

V případě publikace článku „The killing goes on“ v americkém magazínu Time v čísle 

z 20. dubna 1992 text informuje o obětech v Jugoslávii, především v Bosně. 

Havivova fotografie je publikována spolu s dalšími a je doplněna o informace, co čtenář na 

snímku může vidět. Plní tedy svou funkci pro ukotvení a dodání kontextu pro příjemce.  

Na samotné barevné fotografii orientované naširoko vidíme scénu odehrávající se na 

ulici před domem. Silnice je mokrá a leží na ní listí a nedopalky. Vrata v zadní části snímku 

jsou otevřená vrata do dvoru. V pozadí snímku se ještě nachází modrý automobil a velké 

nákladní auto. Před tím stojí dva vojáci v maskáčových uniformách bez jasného zařazení 

s páskem se zbraněmi a kapsami, vysokých černých botách a hlavu jim pokrývají černé 

čepice. Oba drží samopaly připravené k akci. Mají ostražité výrazy, bližší muž si kouše ret.  

Na snímku je stranou i další voják, evidentně ze stejné jednotky, podle oblečení. Jen nemá na 

 

Sarajevo. And these pictures were published by American magazines and seen by American politicians, as well 

as by German politicians and French politicians. I was always quite sad that there was no reaction by the 

politicians to these photographs. They had seen that this ethnic cleansing had started and they still had an 

opportunity to stop actually what was going to happen three weeks later in Sarajevo.“ 
25 “It was my job as a journalist and a photographer to document what I saw. I had those photographs published 

and the world saw what I had done. The work was enough to show the world what this ethnic cleansing actually 

looked like. “ 
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hlavě čepici ale sluneční brýle a na rukávech má nášivku. Na zádech má ještě další zbraň. 

V levé ruce drží cigaretu, která je již skoro dokouřená. Především má ale tento voják nohu ve 

vzduchu ve výkopu směrem k jednomu ze tří těl v kaluži krve, které před ním leží. 

Všichni jsou oblečeni v civilním domácím oblečení a jsou staršího věku podle šedivějících 

tmavých vlasů. Ani jednomu z těl nejde vidět do tváře. Více vzadu je muž, vedle sebe pak leží 

dvě ženy. Voják kope do paní ve vzorovém svetru, která má hlavu mezi rukama. Na levé ruce 

má snubní prsten. Všechna těla leží stejným směrem podél zdi, evidentně byli zastřeleni na 

stejném místě, podle krvavých skvrn na chodníku.  

Po dodání kontextu víme, že se jednalo o muslimský manželských pár, který byl 

okamžik před smrtí vyvedený ze svého domu a zastřelen spolu se sestrou ženy. Stalo se tak 

v Bosně a Hercegovině v dubnu 1992 v Bijeljině. Popravu provedla polovojenská srbská 

dobrovolnická garda (Arkanovi tygři). Příslušnost bychom pravděpodobně nepoznali, 

maximálně na základě nášivky na rukávu kopajícího muže. Neznáme ani jména. Informaci ale 

dodal autor fotografie Ron Haviv. Výraz dvou vojáků značí neklid. Pravděpodobně se jedná 

o níže postavené členy Tygrů podle horšího vybavení. Od mrtvol majících odvrácený zrak je 

vidět snaha nedívat se tím směrem. Také ale dávají pozor na své okolí. V této části konfliktu 

by ale ještě neměli očekávat protiútok. Zato naši pozornost upoutá výše postavený voják, 

který bezdůvodně kope do těla jasně mrtvé ženy. Ta sice vypadá, že si obličej chrání, je ale 

jasné, že v tu chvíli už je po smrti. Jeho postoj prozrazuje uvolněnost, navíc kouří cigaretu. 

Můžeme předpokládat, že se prostě otočil a z nudy nebo potřeby ukázat své nadřazení do ní 

začal kopat. Incident se musel ale odehrát před okamžikem, všichni muži mají stále 

v pohotovosti zbraně. Snímek nepůsobí uměleckým dojmem, jde o čistě novinářskou 

fotografii, která má za úkol jenom zachovat informaci a je pořízena z povzdálí. I bez kontextu 

jde o velice cenný dokument násilí a podle nášivky bychom při dobrých znalostech mohli 

identifikovat jednotku.  

Fotografie nás okamžitě zasáhne punctem, už kvůli krvi a jasnému prvku násilí. 

Neklid vojáků se může částečně přenést i na nás. Především v nás ale vzbouzí hrůzu a podiv 

nad neúctou k mrtvým. Studium nás zavede ke snímku. Čtenář se musel zajímat o konflikt 

dlouhodoběji a iniciativně, jelikož se mu nedostávalo tolik prostoru v médiích. Navíc byl 

pořízen před oficiálním začátkem války v Sarajevu.   

5.5.3 Shrnutí 

Možná fotografie neměla očekávaný efekt, přesto ale v závěru měla určitý dopad 

a splnila svůj účel jako svědectví. Zafungovalo zde poslání novinářské fotografie a ukázalo, 

že má stále ještě své místo. I když nemá okamžitý efekt a reakci, jak tomu bylo dříve, 
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stále může svědčit a zachová informace pro další generace a snad bude důkazem proti 

vzplanutí podobného konfliktu. Celkově snímek je výborným příkladem profesionálně 

provedené fotožurnalistické práce, ať už jenom díky zpracování, které úplně potlačilo 

umělecký záměr a zachovalo ukázku chování Arkanových tygrů. Fotografie žije svůj život 

i více než po dvaceti letech. Havivova „Bosnia“ byla během války na Ukrajině používaná jako 

propagandistický snímek, když se objevila na ruském bloku. Autor změnil popisek a napsal, 

že vojáci jsou Ukrajinci a oběti Rusové žijící na Ukrajině. Po zásahu Haviva bloger sice vše 

vrátil zpět, už ale bylo pozdě a fotografie se dostala do oběhu. (Spaic, 2017)  

 

5.6 Nilüfer Demir – Alan Kurdi (2015) 

5.6.1 Vizuální analýza 

Fotografie od Nilüfer Demir mrtvého syrského chlapce vyplaveného na břehu Turecka 

v letovisku Bodrum obletěly po svém zveřejnění 2. září 2015 celý svět a staly se symbolem 

uprchlické krize. V médiích se objevila série snímků, nejprve jenom výřezu těla chlapce 

v červeném tričku a modrých kraťasech, s tváří zabořenou do písku. Více se ale rozšířila 

fotografie s tureckým policistou, jak stojí nad tělem na pláži (příloha č. 12). Další záběry pak 

dokumentují, jak opatrně chlapce odnáší. Kromě chlapce se na pláži se našla i další těla dětí 

a dospělých.  

Chlapec se jmenoval Alan Kudri a pocházel ze syrského města Kobani. 

Spolu s rodinou, která patřila ke Kurdům, se snažil dostat na řecký ostrov Kos, kam vypluli na 

lodi z tureckého Bodrumu, odkud pak chtěli odjet do Kanady, kde žila otcova sestra. 

Otec rodiny za cestu zaplatil 4 tisíce euro, které si ale musel půjčit. Cestu pak měli absolvovat 

na 5metrovém člunu. (Withnall, 2015) Ten se se ale 2. září 2015 v ranních hodinách převrhl 

a z rodiny přežil jedině otec Abdullah Kurdi, který se snažil udržet svou ženu Rehannu a dvě 

děti, které ale vlny odnesly. Alanovi byli tři roky, jeho bratrovi Galipovi, který byl nalezen 

kousek od něho, pět. Kromě rodiny zahynulo dalších devět pasažérů, které pašeráci nechali na 

pospas osudu. Nakonec byli ale převozníci dopadeni a postaveni před soud. (Withnall, 2015) 

Všechny fotografie Kurdiho pořídila turecká fotografka a členka turecké Dogan News 

Agency (DHA), která již předtím pracovala na dokumentaci uprchlické krize. Na pláži se 

ocitla kvůli jiné události související s krizí, když tělo uviděla: “Cítila jsem se skoro 

paralyzována, když jsem uviděla tělo dítěte. Později jsem se pak dozvěděla, že měl tři roky. 

Ve stejném okamžiku, jsem ale jako fotografka měla úkol, který mi nedovolil žádný čas pro 
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další vnitřní dohady, pro ustrnutí. Tak jsem pořídila snímky.26“ (Küpeli, 2015) Její fotografie 

se dočkala mnoho úprav, především v redakcích často fotografii ořezávali. Proto tak můžete 

také najít různé výřezy z fotografie s tureckým policistou, čímž docílili většího detailu. 

V souvislosti s touto úpravou už se ale mluvilo až o moc velké necitlivosti k dítěti.  

Není totiž obvyklé, aby se snímek mrtvého dítěte objevil na titulních stranách po 

celém světe (příloha č. 13), v případě tříletého Alana Kurdiho se tak ale stalo. Například 

britský list The Independent odůvodnil svoji volbu takto: „The Independent se rozhodl 

publikovat výše uvedený snímek na základě často zlehčujících slov o „probíhající migrantské 

krizi“, při které je lehké zapomenout realitu beznadějné situace, které mnoho uprchlíků 

čelí.27“ (Lichfield, 2015) I ostatní média argumentují, že se snažila snímkem vyvolat reakci, 

aby si situace začala řešit. Články, které publikaci fotografie doprovází, vybízejí k aktivnímu 

řešení uprchlické krize, včetně jejich přijímaní, a k reakci ze strany vlád. Především ve Velké 

Británii je velmi kritizován tehdejší premiér David Cameron. Žádný český velký deník ale na 

titulní stranu fotografii neumístil, jak ukazuje srovnání vytvořené novináře Filipem Horkým 

(příloha č. 14). Můžeme předpokládat, že se tak stalo na základě odmítavého přístupu 

přijímání uprchlíků do České republiky. 

Fotografie se od ostatních analyzovaných snímků liší v jednom zásadním bodě. 

Byla pořízena v době internetu a sociálních sítí. Dostalo se jí tak mnohem většího masového 

rozšíření, než tomu bylo kdy v historii. Již 2. září, tedy v den smrti, fotografie zaplnila 

sociální platformu Twitter, kde byla sdílena mnoha novináři a osobnostmi. 

Například příspěvek Petera Bouckaerta z Human Rights Watch se stal okamžitě virálním 

(příloha č. 15). (Walsh, 2015) Snímek byl tedy slavný ještě předtím, než jej měly šanci 

otisknout nějaké noviny. Hojně jej ale publikovaly na svých webových stránkách a také na 

sociálních sítích. Britská média, například The Independent nebo Daily Mail avizovala vydání 

fotografie na svých titulních stránkách ve čtvrtek 3. září skrze Twitter.  

Uvnitř redakcí byla debata, jaké snímky by měli použít. Často tak volili fotografie více 

z dálky bez detailu na tvář chlapce, nebo jak ho voják nese pryč. (Mackey, 2015) Na ní jeho 

tvář není skoro vidět, někdo ji ale i tak raději rozmazal. Přesto si ale stále uchovává poselství, 

kdy vidíme, jak jeho tělo leží bez života v rukou policisty. Některá média ale snímky odmítla 

 

26 „I almost felt paralysed when I saw the child's corpse. Later, I learned that he was just three years old. At the 

same time, as a photographer I have a task that does not allow time for second guessing, for freezing. So, I took 

the pictures.“ 
27 „The Independent has taken the decision to publish the above image because, among the often glib words 

about the "ongoing migrant crisis", it is all too easy to forget the reality of the desperate situation facing many 

refugees.“ 
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zveřejnit, protože u nich byla obava, že by v divákovi nevyvolala soucit, ale spíše voyerismus.  

(Mackey, 2015) Šéfredaktor Vex Media Max Fisher napsal v mailu pro The New York Times 

následující prohlášení: „Rozumím argumentu pro zveřejněné této fotografie jako cestu pro 

zvýšení povědomí a získání pozornosti k závažnosti uprchlické krize a nezávidím médiím co 

udělaly. Ale nakonec jsem se rozhodl proti jejímu šíření, protože to dítě na fotografii nemůže 

dát souhlas, aby se stalo symbolem.28“ (Mackey, 2015) Velmi častou reakcí byl i zákaz šíření 

snímků na sociálních médiích, především na Twitteru. Odvolávali se i na ohleduplnost 

k pozůstalé rodině, především k otci. Ten pohřbil svou rodinu zpátky v Kobani. (Barnard, 

2015) Nevadilo mu, že se jeho syn stal symbolem. Byl naopak rád, že se konečně o problému 

začalo mluvit. Přestože s ním lidé na počátku soucítili, po čase proti němu se začala objevovat 

obvinění, že on sám byl pašerákem, že fotografie byla fingovaná, či že profituje na smrti své 

rodiny. Bylo mu i vyčítáno, že děti neměly záchranné vesty. Přesto se ale okamžitě stal 

mluvčím Kurdů a začal bojovat za změnu. (Khan, 2015) 

Média vyzívala Evropu k řešení uprchlické krize, protože i ona se podílela na 

konfliktu s Islámským státem, který krizi vyvolal. Reakce po zveřejnění snímku byla 

okamžitá. Velká Británie přislíbila přijmutí 20 tisíc Syřanů, Francie 24 tisíc a Německo 

otevřelo své hranice bez podmínek pro přijetí. (Khan, 2015) Výsledkem byl ale jen nárůst 

krize. Nadace, kterou založil jeho otec zpátky v Kobani, nemohla najít sponzory a zájem 

o jeho příběh po dvou měsících opadl. (Moran, 2018)   

„Už nebylo nic, co bych pro něj mohla udělat. Nebylo nic, co by ho mohlo přivést 

zpátky k životu. Tohle byla jediná cesta, kterou jsem mohla vyjádřit křik jeho tichého těla,29“ 

odůvodňovala pořízení snímku jeho autorka Demir. (Goldberger a Moakley a Pollack, 2020) 

Křik jeho těla sice vyvolal reakci, která ale neměla dlouho trvání. Po čase už si na příběh 

nikdo nevzpomněl a uprchlická krize, která trvá do současnosti, nebyla vyřešena. 

Přestože boje proti Islámskému státu jsou téměř u konce, bude ještě trvat něž se území 

vzpamatuje. V Turecku a v Řecku jsou stále plné uprchlické kempy s lidmi, kterým se 

nepodařilo do Evropy vstoupit. Alan Kurdi se sice stal symbolem uprchlické krize, 

nepodařilo se mu ji ale zažehnat a děti jako on stále umírají na moři. Novinářské fotografie 

alespoň ukázala, že stále má sílu a je důležitou složkou dnešního zpravodajství.  

 

28  “I understand the argument for running the photo as a way to raise awareness and call attention to the severity 

of the refugee crisis, and I don’t begrudge outlets that did. But I ultimately I decided against running it because 

the child in that photo can’t consent to becoming a symbol.” 
29 “There was nothing left to do for him. There was nothing left to bring him back to life,” she said. So Demir 

raised her camera. "I thought, This is the only way I can express the scream of his silent body." 
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5.6.2 Sémiotická analýza  

Novinové titulky (příloha č. 13), které vyšly 3. září 2015 apelují na citovou stránku 

a tím dodávají fotografii, která se objevuje v různých podobách. Nejvíce reprodukovaný je 

snímek policisty stojícího nad tělem mrtvého chlapce (příloha č. 12). Po obsahové stránce 

články přinášejí příběh Alana Kurdiho (3 roky), který zemřel při pokusu dostat se svou 

rodinou z Turecka do Řecka. Uvádějí ho jako příklad problému uprchlické krize, která začala 

po ovládnutí Islámského státu a následného válečného konfliktu na Blízkém východě. 

V článcích se často nacházejí rozporuplné informace, ať už se jedná o věk chlapce, nebo jeho 

jméno (objevují se verze Alan a Aylan). Okamžitě se ale stává symbolem a média se uchylují 

k neobvyklému kroku zveřejnit mrtvé dítě na svých titulních stranách.  

Scéna se odehrává na pláži, kde vidíme tělo malého chlapce v červeném triku 

s krátkým rukávem, modrých kraťasech a v teniskách. Leží tváří směrem k vlnám, 

které omývají jeho obličej, stejně tak tělo. Částečně můžeme vidět chlapci do tváře. Na první 

pohled vypadá, jako by spal. Nad ním stojí příslušník policejních či technických složek, 

který si něco zapisuje. Na sobě má vysoké černé boty, uniformu a vestu s nápisem v latince. 

Kompozičně je snímek řešený na šířku, aby fotograf zabral i člena bezpečnostních složek 

a okolí. Vzadu na pláži tak můžeme při bližším zkoumání vidět odpadky. Tělo chlapce je 

situováno doprostřed snímku a díváme se na něj shora. Je vidět, že fotograf při snímání stál. 

Přesto ale okamžitě upoutá naši pozornost. Voják je naopak rušivým prvkem, který odvádí 

pozornost.  

Ihned po zhlédnutí fotografie námi projede šok, jelikož se nestává, aby byla zachycena 

smrt dítěte. Navíc výraz chlapce, který opravdu vypadá skoro jako by spal, je znepokojující. 

Na první pohled je vidět, že je ale mrtvý, už kvůli nepřirozené poloze těla. Směrem a stylem 

polohy chlapce snímek připomíná mrtvé vojáky na Buna Beach od George Strocka, který byl 

podroben analýze výše. Chlapec na sobě nemá záchrannou vestu, kterou jak víme, 

nikdo neměl, a i proto po převrhnutí člunu spolu s rodinou utonul. Příčina jeho smrti je jasná, 

už kvůli jeho mokrém oblečení a umístění na okraji břehu moře, kde ho ještě omývají vlny. 

Postoj vojáka vypadá uvolněně. Jedná se o příslušníka turecké policie, jelikož chlapec byl 

nalezen na pobřeží Turecka, odkud rodina vyplouvala. Pravděpodobně si zapisuje informace 

o místě činu, nejedná se ale o první mrtvé tělo, které bylo na místě nalezeno. Na pláži se našlo 

i tělo chlapcova bratra a další spolucestujících. Smutným úkazem je, že chlapec byl na břeh 

vyplacen stejně jako odpadky, které pokrývají pláž a jsou vidět v pozadí. Pro členy 

Islámského státu byla jeho rodina formou odpadu, jelikož náležela ke kurdské menšině 

v Sýrii, a na jejíž likvidaci ISIS pracoval. Útěk kvůli záchraně života, o který mu šlo doma 
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v Sýrii, skončil nezdarem a ISIS dosáhl svého. Stejně jako neumíme pomoc planetě, neumíme 

pomoc ani lidem.  

Studium je nám dodáno okamžitě s konzumací článku a nemusíme ho ani hledat, 

jelikož sociální sítě byly snímkem zaplaveny téměř okamžitě. Stejně jako noviny následující 

den. Spolu s fotografií se nám dostanou všechny potřebné informace. Nejedná se o uměleckou 

fotografii, nýbrž čistě reportážní. Fotografii vládne punctum, jelikož smrt dítěte, která je 

zjevná, nás okamžitě zasáhne. Zapamatovatelnost snímku a jeho jedinečnost z něho okamžitě 

dělá symbol.  

5.6.3 Shrnutí 

Fotografie splňuje všechny atributy novinářské fotografie a je bohatá na informace. 

I bez kontextu bychom si mohli vzhledem k období, kdy byla fotografie pořízena domyslet, 

že jde o uprchlíka, který utonul při pokusu dostat se do Evropy. Její nebývalé rozšířená 

ukazuje moc a rychlost internetu a mediálních sítí, protože byla známá do pár hodin po svém 

vzniku 2. září 2015. Druhý den se okamžitě ocitla na stránkách novin a Alan Kurdi se stal ze 

dne na den symbolem uprchlické krize. V souvislou se snímkem byla často nadnášena etická 

stránka zveřejnění snímků s podobným obsahem, přesto ale nutnost upozornit na problém 

donutila média k „šokové“ terapii. Přestože světová reakce byla okamžitá, v dlouhodobém 

měřítku se nic nezměnilo a situace se naopak zhoršila. Alan Kurdi tak zůstal jenom 

symbolem, který se zařadil do historie fotožurnalismu.  

 

 

  



71 

 

Závěr  

Dnešní společnost je přesycena smrtí, přesto ale její realitu odmítá. S hrůzou 

a znechucením odvracejí pohled a volají, jestli je humánní ji zveřejňovat v médiích. 

Cílem práce bylo představit právě tuto proměnu mediálního obrazu smrti se zaměřením na 

fotožurnalismus a celkově ukázat problematiku smrti v novinářské fotografii. Teoretická část 

se zabývala kontextem smrti, její publikací a následným přijetím publikem. Především v části 

o válečné fotografii jsem se snažila nastínit proměny, které fotožurnalismus zaznamenal 

v průběhu 20. století. Ať už se jedná o přístup fotografů, či změny v regulaci novinářské práce 

na základě vládních nebo publikačních nařízení a pravidel.  

Základním hledaným faktorem bylo přijetí jednotlivých fotografií ve společnosti, a její 

reakce v návaznosti na jejich uveřejnění v médiích a pohled současného příjemce. 

Skrze vizuální a sémiotickou analýzu jsem se snažila potvrdit předpoklad proměny 

v zobrazení smrti. Pokud vezmeme rozbor snímků z vizuální analýzy, dozvíme se, 

že fotožurnalismus ztratil v moderních dějinách své výsadní postavení. Byla to především 

válka ve Vietnamu, která změnila přístup vlády k novinářům a dochází k regulaci a cenzuře 

pořízených snímků. To, co mohlo vyjít během druhé světové války nebo ve Vietnamu, se do 

dnešních novin dostane minimálně a redakce musí mít předem připravené odůvodnění, 

proč k publikaci došla. Často ale radši volí krok snímek nevydat, aby se vyhnuli kritice od 

publika či konkurence, nebo problémům ze strany vlády. I díky tomu přístupu může fotografie 

skoro zmizet, jak tomu bylo například u mrtvého iráckého vojáka. Proměnila se i reakce na 

snímky. Zatímco fotografie „Tři mrtví vojáci na Buna Beach“ nebo saigonská poprava 

pomohly změnit diskurz války, snímek Rona Haviva „Bosnia“ nezabránil ničemu, i když byl 

svým výjevem velice podobný. Pokud ale ke změně přeci jen dojde, je jen dočasná, jak tomu 

bylo v případě Alana Kurdiho. Příklad malého chlapce Alana Kurdiho ale ukazuje proměnu 

s příchodem internetu. Předchozí snímky byly závislé na tištěné publikaci, v současnosti stačí 

internet a sociální sítě, aby snímek dokázal vzbudit ohlas. Masové rozšíření tak často dotlačí 

média i k jejich otištění.  

Zajímavá je i ale i proměna textového obsahu doprovázející novinářskou fotografii. 

Zatímco během druhé světová války se jedná o propagandisticky laděný obsah, již od 

Vietnamu můžeme číst články proti válkám a snažící se apelovat na jejich zastavení. 

Nejvíce je to vidět na příkladu snímku Alana Kurdiho, kde novináři otevřeně vyzívají vlády 

ke změně přístupu.    

Na základě denotativní roviny v sémiotické analýze ale k mnohým proměnám nedošlo. 
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Fotografie využívají neustále se opakující ikonické zobrazení, které známe už z malířství. 

Kompozice a umělecké zpracování závisí především na dané situaci a času, který má autor 

k dispozici. U akčních snímků hraje pak roli zručnost fotografa. Analyzované snímky se ale 

svým zachycením a kontextem staly symbolické a reprezentují konflikty, během kterých se 

odehrály.  

I přes její proměnu je novinářská fotografie stále považována za mocný nástroj, 

který ale čelí několika nástrahám. Úlohu dokumentace války přebírají aparáty přidělané na 

zbraně, nebo letadla, a i proměny boje neumožňují fotografům klasické snímky z první linie.  

Začínají se tedy zaměřovat na humanitární témata a na lidská práva. Jenže tady nemá smrt 

moc prostoru. I vládní regulace a přístup dnešního publika je jiný. Publikum ví, že je tady 

válka nebo smrt, ale její realitu nechceme vidět. Uchovává si tak raději svoje představy 

z filmové nebo televizní produkce a od reality odvrací oči.  Etická stránka smrti je velkým 

tématem v dnešní novinářské fotografii. Novináři tak čelí dilematu, jestli obrátit svůj objektiv 

směrem k smrti. A pokud ano, jestli okamžik jejího zachycení vůbec někdo uvidí. 

Nástup internetu může tento trend nastolený v 90. letech 20. století zvrátit. Především to ale 

musí být publikum, které je ochotné podívat se často kruté realitě do tváře. 

Citát z legendárního časopisu Life, který byl publikovaný v čísle ze 7. května 1945 vystihuje 

podstatu fotografie smrti a přístupu, který bychom k ní měli mít: „Mrtví muži skutečně zemřou 

zbytečně, pokud se na ně ti živí odmítají podívat.“ (Life, 1945, s. 33) 
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Resumé 

Cílem bakalářská práce na téma Proměny mediálního obsahu smrti ve fotožurnalismu 

bylo na vybraných příkladech a teoretického úvodu ukázat vývoj mediálního pojetí fotografie 

smrti. Kromě práce novinářů jsem se zaměřila i na přijetí recipienty, její vliv na ně a na 

společnost. Skrze praktickou část zaměřenou na válečnou fotografii, kde bylo pět vybraných 

fotografií podrobeno vizuální analýze v konceptu kulturárních studií dle Thea van Leeuwen 

a Carey Jewitt spolu se sémiotickou analýzou, jsem došla k evidentnímu posunu v mediální 

prezentaci fotografie smrti. Od téměř volného pohybu a možnosti otištění i těch 

nejbrutálnějších snímků se dnešní média dostala do stavu, kdy najdete otištěnou smrt jen 

zřídka. Obrat způsobila prohra USA ve válce ve Vietnamu, na které podle některých teoretiků 

měla zásadní vliv právě média. Po Vietnamu následovalo zpřísnění vládních postupů proti 

novinářům a nastala doba vládní cenzury, která odmítá snímky smrti a násilí. V reakci na 

tento postup se objevuje i cenzura mediálních domů kvůli obavám z konfliktu s vládními 

představiteli či veřejností. Přidává se i nový způsob vedení války s moderními zbraněmi, 

které zanechávají minimum důkazů ke fotografování, nebo si dokumentaci pořizují sami 

připevněným snímačem. Proměna války tak vedla k eliminaci přímého boje a fotografové 

přišli o možnost pořídit snímky z první linie, jak tomu bylo doposud.  

Pro smrt je v dnešní době čím dál těžší dostat se do médií. Pokud se tak stane, 

redakce musí mít jasně podloženo, proč tak učinila, nebo je k tomu donucena tlakem události. 

Nedostatek explicitního materiálů z konfliktů ale vede k vytváření mylného obrazu války. 

Současný trend způsobila nejenom nová mediální politika, ale především přístup čtenářů, 

kteří se odmítají na opravdovou smrt dívat. I proto se váleční korespondenti začínají ve 

fotografii raději přiklánět k humanitárním tématům. Obrat ale může přinést internet a sociální 

sítě, jak můžeme vidět na příkladu smrti Alana Kurdiho, které by mohly mít pozitivní vliv na 

lepší přijetí smrti ve fotožurnalismu. 

Summary  

The aim of thesis Transformation of the image of death in photojournalism is to show 

on photo examples and theoretical introduction the progress in media coverage of death. 

Beside the work in media outlets, I focused on the reaction from the audience and society. 

The critical part of the thesis was visual analysis in the cultural concept, according to Thea 

van Leeuwen a Carey Jewitt with semiotic analysis. From freedom in coverage, including 

publishing explicit material, nowadays, media outlets turn to the opposite trend where it is 
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hard to find the example of death. The turn caused the loss of the USA in the Vietnam war, 

where media had probably a significant impact on their lost. After Vietnam, the government 

set up strict censorship which banned death and violence. As a result, this trend adjusted 

media outlets to avoid conflict with the government and the public. Besides, changes in war 

equipment led to destroying the materiál for photo shooting or elimination of the need of 

photographers.  

Nowadays, it is hard for death to find its way to newspapers. If that happens, the use of 

image always must be back up with the explanation for its use. The lack of explicit material 

from conflicts led to the creating of the wrong point of view of war. Today´s trend caused not 

only the now new policy of media outlets but mostly the attitude of recipients who refused to 

see death in newspapers. As a result, photographers have started work on humanitarian topics. 

On the other hand, we can see changed with the era of the Internet and social media on its top, 

which could have a positive impact on the reception of death by people which we can see on 

the example of Alan Kurdi.  
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