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Anotace 

Tato bakalářská práce se soustředí na zobrazování dětí ve válečném konfliktu v Sýrii. 

Konkrétně skrze fotografie, na kterých jsou děti zachyceny při různých činnostech od 

nejútlejšího věku až po náctileté. Za pomoci obrazové analýzy a kompoziční interpretace 

zkoumá tyto fotografie více do hloubky a porovnává je v kontextu současné válečné 

fotografie. Z tohoto důvodu je v úvodních kapitolách popsána válečná fotografie v historii, 

která navazuje na tu současnou spolu s kontextem války v Sýrii a zobrazováním dětí ve 

válečných fotografiích. Je zde probrána i etická stránka tohoto žánru a text je doplněn i o 

postřehy fotoeditora tiskové agentury Reuters, který přinese svůj vhled na tuto 

problematiku. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the subject of images of children in the war in Syria. It does 

so by analysing photographs of children, ranging from toddler years to teens, doing 

different activities. The methodology used is image analysis and compositional 

interpretation which enables to inspect the images in more depth. The images are compared 

in the context of contemporary war photography. For this reason history of war 

photography is discussed as well as recent years of this genre. Following up, are chapters 

regarding the Syrian War itself, as well as children in war images in the history and the 

ethics side of this issue. The whole text is accompanied by notes and inside information 

from Reuters photoeditor Russell Boyce. 
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Válečná fotografie, Sýrie, děti 
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Title 

Children in the images of the war in Syria 
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Úvod 

Konflikt v Sýrii probíhá už od roku 2011 a za tu dobu vyslaly světové tiskové a fotografické 

agentury do válečného území mnoho svých fotografů, kteří měli za úkol co nejvíce přiblížit 

nezúčastněným divákům danou situaci pomocí fotografií. Častým tématem těchto fotografií 

bývají právě děti, které jsou zachyceny v troskách zničených budov, jak utíkají před útoky 

nebo jak si hrají v uprchlických táborech. Tyto povětšinou šokující snímky jsou potom často 

vybírány médii, kvůli emocionálnímu zásahu, který divákovi způsobí. Práce se bude 

soustředit právě na snímky takovýchto dětí. 

V teoretické části bude nejdřív popsána digitální fotografie a fotožurnalismus, jakožto 

důležité médium pro zachycování a sdílení válečných fotografií. Krátce bude zmíněno, jak se 

noviny a agentury potýkají s digitální úpravou a s tím souvisejícími etickými problémy. Dále 

se práce bude věnovat historii a současnosti válečné fotografie, jejím průkopníkům a 

současným praktikám. Na to navážou kapitoly zabývající se nejznámějšími snímky dětí ve 

válečných konfliktech a etickou stránku těchto fotografií. Teoretická část bude následně 

zakončena krátkým shrnutím války v Sýrii a představením dvou agentur, jejichž fotografie 

budou použity k analýze, a to Associated Press a Reuters. 

Cílem práce v praktické části je zmapovat, jakou úlohu hrají děti ve fotografiích válečných 

konfliktů a jaký potenciální vliv můžou mít na diváka fotografie, které uvidí. Analýza se bude 

soustředit na obsahovou stránku fotografií, tedy v jakých situacích byly děti zachycovány, 

jaké prostředí a kompozici fotografové zvolili a jaký vliv to mělo na výslednou fotografii. 

Tato analýza bude doplněna rozhovorem s fotoeditorem z agentury Reuters, Russellem 

Boycem, který přinese svůj vhled a odborný názor na tuto tematiku. 
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1  Digitální fotografie a její přínos pro fotožurnalismus 

Digitální fotografie ve velkém měřítku změnila způsob, jakým fotožurnalisté zpracovávají 

svůj materiál a jak ho předávají dál do redakce nebo publikují. A stejně jako když Leica přišla 

s vylepšenými malými fotoaparáty, které umožnily větší mobilitu a lepší uživatelské rozhraní, 

tak i digitální kamery a fotoaparáty zvýšily rychlost, s jakou mohl fotograf zachycovat 

snímky stejně tak jako dostupnost pro běžné lidi. Díky tomuto technologickému posunu se 

změnila rutinní činnost fotografů i fotoeditorů. Běžný den už nezahrnoval jít na pár hodin fotit 

a pak ve fotokomoře zpracovávat snímky. Digitalizace vyřadila z procesu fotokomoru a 

nahradila ji zpracováváním na počítači, což byla činnost, kterou se muselo mnoho 

profesionálů naučit, aby udrželi tempo s novými technologiemi. V té době to skoro 

předznamenávalo smrt filmu a temné komory, jak píší Klein-Avrahm a Reich ve svém článku 

o dlouhodobé perspektivě o digitalizaci a fotožurnalistice.
1
 Tato domněnka byla však částečně 

vyvrácena, neboť v posledních letech můžeme vidět návrat k filmu, zejména  

u fotografických nadšenců. To samé se však nedá říct o novinářské fotografii, u níž vítězí 

rychlost nad některými výhodami filmu a tak se v této oblasti operuje víceméně jen s digitální 

fotografií. 

První digitální fotoaparáty sice byly přelomové ve smyslu, že už se uživatel nemusel spoléhat 

na film, ale měl k dispozici disk, na který se fotografie zapisovaly. Nicméně jej nelze vůbec 

srovnávat s dnešním rozhraním, kdy se na jednu paměťovou kartu může vejít tisíce snímků. 

Na první fotoaparát od Sony se jich vešlo pouze padesát. Ale i tak to byl od 36snímkového 

filmu pokrok. I autoři tohoto fotoaparátu v informační zprávě o produktu píší, že díky 

rychlosti přenosu snímků rovnou do televize nebo přes telefonní linky, bude výrobek hojně 

využíván novináři a televizními stanicemi.
2
 Právě rychlost přenosu a možnost se na fotografie 

ihned po pořízení podívat je jedním z hlavních důvodů, proč se tak rychle digitální 

fotoaparáty rozšířily. Nicméně na rozdíl od dnešních profesionálních DSLR fotoaparátů, ty 

dřívější se kvůli omezené technologii musely spokojit s malým a ztrátovým formátem, který 

mnohdy nedosahoval velké kvality. Proto se vývojáři soustředili společně se zlepšujícími se 

                                                 
1
 KLEIN-AVRAHAM, Inbal a Zvi REICH. Out of the frame: A longitudinal perspective on digitization and 

professional photojournalism. New Media & Society [online]. 2016, 18(3), 429-446 [cit. 2019-12-15]. DOI: 

10.1177/1461444814545289. s. 430 
2
 KIHARA, N., K. NAKAMURA, E. SAITO a M. KAMBARA. The Electronic Still Camera A New Concept in 

Photography. IEEE Transactions on Consumer Electronics [online]. 1982, CE-28(3), 325-331 [cit. 2020-02-10]. 

DOI: 10.1109/TCE.1982.353928. s. 325, 330 
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počítači, aby se navrhla „optika, senzory a digitální zpracování za účelem výroby kamer  

s vyšší rychlostí ISO, nižším šumem, širším dynamickým rozsahem [a] zlepšenou reprodukcí 

tónů a barev.“
3
 Firma Sony přišla s prvními digitálními komerčně dostupnými kamerami 

v roce 1981
4
 a o dekádu později se začaly digitální stroje dostávat i do redakcí.

5
 

Digitalizace přinesla mnoho výhod a nové možnosti, jaké film ani zdaleka nemohl nabídnout. 

Nekonečně možné úpravy ve Photoshopu a Lightroomu nebo jiných editačních programech 

posouvají limity fotografie na jinou mez. Zároveň to však přináší jistá úskalí a kontroverze. 

Obzvláště pak ve fotožurnalistice. 

Postprodukce jako taková není záležitostí posledních let, ale jak ukázal průzkum 

francouzských novin v šedesátých letech minulého století, tak téměř všechny fotografie (v té 

době ještě analogové) byly upraveny temperou.
6
 Tato skutečnost ovšem nemění nic na tom, 

že postprodukce v novinářské fotografii je doteď sporné téma a nepanuje jasná shoda na tom, 

jak moc velká úprava je za hranou. Končí to u lehké korekce expozice a ořezu nepovedených 

okrajů, tonální úpravy či lehké retuše? Přesně tyto otázky vyvstaly s příchodem digitalizace a 

každá redakce se s tím vypořádává po svém. Například agentura Reuters, které se ještě 

později budu věnovat, se kvůli jednomu snímku z bombardování Bejrútu dostala do problému 

právě kvůli digitální úpravě. Agentura fotografii zveřejnila a poskytla ji svým klientům, aniž 

by si byla vědoma, že fotografie byla upravena. Při postprodukci do ní byl totiž dodán další 

kouř, aby působila dramatičtěji. Situace se pak dostala na veřejnost a Reuters reagovala 

propuštěním zodpovědného fotografa, jenž nebyl plnohodnotným zaměstnancem, ale 

zahraničním přispěvatelem, a následně sestavila profesionální etický kodex zaměřený na 

digitální úpravu. Pravidla zahrnovala zákaz nepřiměřené barevné a světelné úpravy, 

rozmazání snímku a přidávání nebo odstraňování předmětů týkající se originálního snímku.
7
  

S nově vzniklou možností posílat snímky elektronicky se změnil způsob, jakým se snímky 

publikují. Nyní redakce pouze potřebují, aby fotograf šel do terénu, vyfotil materiál, který 

                                                 
3
 PARULSKI, K. a M. RABBANI. The Electronic Still Camera A New Concept in Photography. IEEE 

International Symposium on Circuits and Systems [online]. 2000, 1(5), 101-104 [cit. 2020-02-10]. DOI: 

10.1109/TCE.1982.353928. s. 101 
4
 Tamtéž 

5
 LANGTON, Loup. Photojournalism and Today's News: Creating Visual Reality. Chichester: Wiley-Blackwell. 

ISBN 978-1-4051-7897-6. s. 36 
6
 TONG, Jingrong a Shih-Hung LO. Digital Technology and Journalism [online]. Palgrave Macmillan, Cham, 

2017 [cit. 2019-12-15]. ISBN 978-3-319-55026-8. Dostupné z: https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1007/978-3-

319-55026-8. s. 52 
7
 Tamtéž s. 53 
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projde jen prvotní selekcí a poté už je odpovědnost výlučně na fotoeditorovi. A jelikož jsou 

uzávěrky na webu téměř neustále, je na něm dělat důležitá rozhodnutí, která musí být eticky  

i prakticky zhodnocena.
8
 Abych však neupozorňovala jen na negativní stránky, web 

samozřejmě přinesl i prostor pro kreativitu. Noviny mají často jen omezený prostor pro 

fotoreportáže, jež jsou spíše časté v časopisech. Na webu je prostor neomezený a tak se 

čtenáři a diváci mohou dostat k rozsáhlé reportáži s barvitými popisky a fotografiemi v HD 

kvalitě, kterou by jinak viděli pouze na výstavách. 

2  Válečná fotografie 

2.1  Historie 

Válečná fotografie je spojená s fotografováním téměř už od jeho vzniku. Ať už je řeč o válce 

Severu proti Jihu ve Spojených státech nebo Krymské válce v Evropě, fotografové se už 

tehdy snažili tuto událost zachytit. Nicméně rozdíl mezi současnou válečnou fotografií a tou 

z druhé poloviny 19. století je celkem markantní. Dnes díky digitalizaci a vývoji techniky 

může být fotograf velmi flexibilní a zachycovat vše „za běhu.“ Tehdy však museli první 

váleční fotografové s sebou vézt celou fotokomoru a velké množství materiálu od chemikálií 

po kolodiové destičky, na které se snímek exponoval. Kvůli těmto limitujícím podmínkám 

nedokumentovali fotografové přímo boj, ale mnohokrát spíše dění v táboře vojáků před 

bitvou, nebo události po samotném boji. Dodnes se dochovaly zmínky, že někteří z nich 

aranžovali mrtvá těla vojáků pro lepší kompozici nebo šokující efekt.
9
 Což je činnost, která je 

v dnešní profesionální fotografii naprosto nepřípustná a nejspíš by ukončila fotografovu 

kariéru. 

Nejznámější z těchto pionýrů v oblasti válečné fotografie je například Roger Fenton, který byl 

Británií poslán do Krymské války. Dále pak James Robertson, který chtěl ukázat temnější 

stránku války lidem, již se jí sami neúčastnili. Dříve si lidé mohli válku idealizovat jako 

hrdinský čin, jedním z důvodů k této domněnce je, že byla zachycována umělci, kteří si mohli 

realitu přikrášlit a idealizovat. Fotografie tuto iluzi však rychle vyvrátila. Jak píše Michelle 

Bogre: „Fotografové v Krymské válce ustavili důležitost válečné fotografie. Diváci, kteří 

                                                 
8
 ZAVOINA, Susan C. a John H. DAVIDSON. Digital photojournalism. Boston: Allyn and Bacon, 2002. ISBN 

0-205-33240-4. s. 62 
9
 BOGRE, Michelle. Photography as activism: images for social change. Boston: Focal Press, 2012. ISBN 978-

0-240-81275-5. s. 18, 20 
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neodvrátili zrak, viděli realitu války, kterou dokáže zobrazit jen fotografie. Válka není 

heroická. Vojáci jsou unavení, hladoví a špinaví. Lidé umírají. Mrtvá těla hnijí ve válečném 

poli.“
10

  

S vývojem techniky a odlehčeným vybavením se mohli fotografové postupně dostávat blíž a 

blíž k akci. To pro ně však představovalo nebezpečí, jelikož být blízko vojáků znamenalo být 

i nepříteli na mušce. Jeden z nejznámějších fotografů 20. století Robert Capa na toto téma 

prohlásil: „Jestliže vaše snímky nejsou dost dobré, nejste dostatečně blízko.“
11

 Zároveň se ale 

změnil důvod, proč fotografové chodili do válek. Tedy alespoň částečně. Méně nákladné 

vybavení umožnilo většímu počtu lidí věnovat se fotografování profesionálně. Též se 

fotografie začínaly dostávat do tisku a tak na začátku minulého století pozorujeme vznik 

fotožurnalismu jako profese.
12

 Poprvé tedy byli fotoreportéři vysílání do zákopů a táborů, aby 

fotili pro noviny, časopisy a agentury, které si jejich práci mohly dovolit. 

Vysílání do zákopů zároveň změnilo vnímání války. Fotografové totiž jen velice těžko mohli 

válku vnímat objektivně, když to byli oni, na koho se střílelo. Nebylo pak těžké navázat dobrý 

vztah s vojáky, se kterými sdíleli tábor, jídlo a zdravotní péči. Zároveň to prohloubilo nechuť 

k válce a potřebu to vyjádřit na snímcích, které pak přivezli zpět domů. Toto vnímání se 

přeneslo i do současnosti a mnoho profesionálů se shoduje na tom, že by nejradši jako váleční 

fotografové nepracovali. Je tady však jeden důvod, proč to přesto dělají, jak zmiňuje W. 

Eugene Smith, známý fotograf z druhé světové války. „Doufal jsem, že budu [válečnou 

fotografii] dělat tak dobře, že by to mohlo lidi ovlivnit do budoucna a zabránit dalším 

válkám.”
13

 Téhož názoru je například i James Nachtwey nebo Robert Capa. Jedním z jeho 

dalších známých výroků je, že doufá v to, že „zůstane nezaměstnaný jako válečný fotograf do 

konce svého života.“
14

 A to i přesto, že některé jeho fotografie z občanské války ve Španělsku 

na konci 30. let a z druhé světové války jsou jedny z nejznámějších fotografií v historii žánru.  

Jednou z nich je například fotografie takzvaného „padajícího vojáka,“ kterého Capa zachytil 

přesně v momentu, kdy byl střelen protivníkem. Tato fotografie byla publikována magazínem 

                                                 
10

 BOGRE, Michelle. Photography as activism: images for social change. Boston: Focal Press, 2012. ISBN 978-

0-240-81275-5. s. 20 
11

 FRIZOT, Michel. A New history of photography. Köln: Könemann, 1998. ISBN 3-8290-1328-0. s. 591 
12 

Tamtéž 
13

 BOGRE, Michelle. Photography as activism: images for social change. Boston: Focal Press, 2012. ISBN 978-

0-240-81275-5. s. 18 
14

 Tamtéž s. 17 
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Life, který už při svém prvním vydání v roce 1936 prodal téměř půl milionu výtisků, což 

umožnilo veliký dosah. Capa se poté zúčastnil i druhé světové války, kde fotil například 

vylodění v Normandii.
15

 Poté společně s Henrim Cartier-Bressonem, který též v této válce 

fotografoval, a dalšími třemi fotografy založil jednu z nejznámějších fotoagentur Magnum 

Photos.
16

  

Nejsou to však jen známá jména, která se postarala o zdokumentování největších konfliktů 

historie lidstva. Mnoho obyčejných vojáků i přes zákaz fotilo na frontě, avšak snímky se 

dostali do povědomí lidí až mnoho let po válce, protože soudobým časopisům dominovali 

fotografie od Capy a spol. Jsou to ale tyto anonymní fotografie, které pomáhají dotvářet 

celkový obrázek situace na frontě a každodenní život vojáků.
17

 V první světové válce byl 

rozšířený Vest Pocket Kodak, což byl malý přenosný fotoaparát, jenž zdokumentoval mnoho 

momentů z té doby. Přezdívalo se mu „fotoaparát vojáků“ právě kvůli jeho častému využití 

vojáky a Kodak jich prodal téměř 2 miliony.
18

 

2.2  Současná válečná fotografie  

Autorka Judith Butler zmiňuje potřebu hledat alternativní způsob vizuální reprezentace 

k tradiční válečné fotografii. Takový, který by nebyl jen senzacechtivý. „Abychom byli 

ovlivněni eticky a emocionálně a také převzali zodpovědnost, musíme si uvědomit 

zranitelnost, nejistotu a žalostnou situaci nejen těch mrtvých, ale i živých.“
19

 

Spisovatelka Susan Sontag je stejného názoru. Jde dokonce tak daleko, že nazývá prohlížení 

si fotografií, které zachycují tragédii, voyerismem. Podle ní nemá skoro nikdo právo se na 

tyto snímky dívat, snad jen kromě těch, kteří by to utrpení mohli zmírnit, jako doktoři ve 

vojenských nemocnicích.
20

 Toto tvrzení můžeme vyzkoušet na následujícím příkladu. Je 

                                                 
15 
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17
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snímek běžících vystrašených dětí před vojáky ve válce ve Vietnamu alternativní 

dokumentace, která ukazuje odvrácenou stránku války, tedy zasažené civilisty, nebo je to jen 

senzace, která má upoutat naší pozornost? Faktem zůstává, že tato fotografie se stala jedním 

z nejznámějších obrazů této války a to ať si ji vyložíme, jak chceme.  

Jak zjistili Greenwood a Jenkins ve své studii zabývající se vizuálním rámováním fotografií 

ze Sýrie v amerických časopisech, tak se jejich výsledky shodují s předchozími výzkumy, 

tedy, že „fotografie obecně komunikují spíše násilí, než scény, které by podporovaly mírové 

rámování navržené Galtungem.“
21

 Jím navržený přístup by spočíval ve změně prezentace 

nashromážděných informací a materiálu. Základem by bylo dát možnost vyjádřit se všem 

stranám, nezjednodušovat zprávu, pokud je tomu čtenář schopen porozumět, a také se 

především nesoustředit hlavně na to negativní. Studii se budu věnovat více později, ale toto 

zjištění podporované empirickými daty jasně koresponduje i s názory zmíněnými výše nebo 

názory jiných expertů v oblasti. Diváky a čtenáře těžko zaujmou nudné snímky bez akce, 

zvláště pak pokud se jedná o události, které se odehrávají ve vzdálenosti tisíce kilometrů od 

nich. „Krása je to, co nás donutí se pozastavit nad obrázkem. Nezaujali by nás lidé stojící 

v místnosti na jednání. Ale dítě držící samopal a vlajku v potemnělém prostředí […] bude mít 

rozdílný efekt, pokud je uvidíme v cyklu zpráv ve správný čas.“
22

 Proto je také velká 

pravděpodobnost vidět snímky matek s dětmi, které mají u čtenářů šanci vyvolat silnější 

emoce. 

Bouvier ale naproti tomu zmiňuje ve své studii fotografií konfliktu v Libyi, že tento konflikt 

byl prezentován novinami jen jako snímky malých skupinek mávajících vlaječkami nebo 

„otrhanými“ civilisty nesoucími zbraně s hořícími auty v pozadí. Autor poznamenává, že 

mnoho z toho, co se doopravdy stalo, jako útoky NATO nebo samotný boj, publikováno 

nebylo.
23

 To tedy poukazuje na fakt, že média mnohdy určují, jakým stylem bude konflikt 

rámován. Můžou zvolit cestu civilistů na ulici a stíhaček v hangáru, nebo krvavé potyčky 

s policií a osiřelé děti.  

                                                 
21
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Následně zde ještě vyvstává otázka zaujatosti a cenzorství. Například američtí novináři  

a fotografové, kteří se chtějí dostat přímo na bojiště s vojáky, musí od roku 2003, od doby 

války v Iráku a Afghánistánu, být začleněni v jednotce (v angličtině používaný termín 

„embed“). Což znamená jistá omezení. Musí podepsat smlouvy, v nichž je ujednáno, že 

nesmějí posílat fotografie a články, dokud je armáda neschválí. To přináší konflikt mezi 

dokumentováním příběhu, jenž potřebuje obraz skutečného dění, a tím, jakou image si 

potřebuje armáda udržet. Při neuposlechnutí tak může dojít k vyhoštění z jednotek a ztracení 

šance na jakýkoliv materiál. Mít přístup je ale například pro agenturní fotografy velmi 

důležité, jak zdůrazňuje fotoeditor pro Reuters Russell Boyce. „Jedna věc, která je důležitá 

jak pro sport, tak i pro konflikt, je přístup. Pokud tam nejste, nemůžete fotit. Pokud se tedy  

i přes toto omezení rozhodne fotograf zůstat, může též dojít k sympatizování s vojáky, se 

kterými tráví veškerý čas, a tedy i k ovlivnění, jakým stylem je událost dokumentována.
24

 

Americká vláda tato opatření přijala vzhledem k předchozím zkušenostem s válkou ve 

Vietnamu a válkou v Zálivu. Ve Vietnamu měli novináři relativně velký přístup, což se 

promítlo na různorodosti materiálu a leckdy i na drsných záběrech, které poté veřejnost 

viděla. Mediální pokrytí bylo jedním z několika příčin klesající podpory války mezi lidmi.
25

 

Jako reakci na to prosadila americká vláda přístup jen vybranému počtu novinářů do války 

v Zálivu, kde měli velmi omezený přístup na bitevní pole, nepřetržitou eskortu a všechny 

informace a fotografie se filtrovaly, což způsobilo neosobní a jednotvárné pokrytí.
26

 Z Iráku 

již bylo pokrytí větší, díky umožnění většímu počtu novinářů být na místě, nicméně zde byla 

hrozba týkající se právě ovlivnění a přehnaného patriotismu.   

Britský fotograf Marcus Bleasdale se nad tímto systémem pozastavuje a říká, že takto si 

žurnalismus nepředstavuje, protože novináři by měli hlavně vyprávět příběh lidí žijících 

v těchto oblastech namísto činnosti vojáků. On sám pracuje na volné noze a spolupracoval 

například s organizacemi jako je Human Rights Watch. Zároveň vidí nespravedlnost v tom, že 

noviny a časopisy radši zveřejní fotografie těchto nasazených fotografů místo fotografií 

                                                 
24
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podporovaných organizacemi zabývající se lidskými právy.
27

 Při konverzaci s fotografem 

nasazeným u mariňáků narazil též na skutečnost, že být pod vlivem armády pak může vést 

k tendenci v některých situacích sklonit fotoaparát a nezaznamenat nějaké momenty. „Já také 

někdy skloním foťák. […] Pokud není nikdo, kdo by pomohl, udělám fotku – což trvá 

šedesátinu sekundy – ale také zvednu to dítě a zajistím, že se dostane do nemocnice. […] Jak 

to po šesti týdnech, kdy žiješ s vojáky, ovlivní tvojí schopnost vyprávět příběh?“
28

 

Cenzura se však neváže jen na fotografy nasazené s vojáky, ale v minulém i současném století 

k tomu běžně docházelo v oblastech s nestabilním režimem, kde novináři byli pod dohledem 

místní vlády. V takovém případě musí hledat kreativní způsob, jakým materiál poslat, a tím  

i třeba riskovat, že budou oni nebo jejich organizace vyhoštěni z dané země.
29

  

3  Válka v Sýrii 

Tento konflikt trvající do dnešního dne byl součástí hromadných protestů v arabských 

zemích, jemuž se dnes říká Arabské jaro. Toto hnutí začalo mužem, který se v protestu proti 

vládě zapálil a jeho příběh rozpoutal revoluci nebývalé velikosti.
30

 Nespokojenost se přenesla 

v březnu 2011 i do Sýrie, kde se malé protesty proměnily v občanskou válku poté, co vláda 

tvrdě zasáhla proti bránícím se lidem. Protestující hlavně vyžadovali odstoupení prezidenta 

Bašára al-Asada z funkce a po konfliktu s policií a ochrankou se režim rozhodl pro protiakci, 

aby odradil další případné revolucionáře.
31

 Po devíti letech občanská válka stále probíhá a  

al-Asad je stále v čele na rozdíl od vůdců jiných arabských států.  

Kvůli tvrdým vládním zásahům vůči demonstrantům se situace ještě zhoršila a mnoho lidí se 

rozhodlo bránit se jakýmikoliv prostředky. To znamená, že se vyzbrojili zbraněmi a začali 

vytvářet organizované skupiny. Prvotní cíl byl ubránit sami sebe a později vyhnat zasahující 

policii a vojáky ze zasažených oblastí. Demonstrace se tak zvrhly v boj o kontrolu území, kde 
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se přetlačovaly revoluční a kontrarevoluční síly.
32

 Tyto boje přinesly do roku 2015 kolem 250 

tisíc obětí a zhruba 12 milionů obyvatel, kteří museli opustit svoje bydliště a přesunout se 

jinam.
33

 Zde narážíme na jádro problému. Oběťmi nejsou jen ti, kteří se války přímo účastní, 

ale hlavně ti, jež jsou ovlivněni špatnou ekonomickou situací, obavami z bezprostředního 

nebezpečí a nedostatkem jídla a vody.  

Rodiny se tak dostávají do tíživé situace, a proto se některé rozhodly emigrovat nejčastěji do 

sousedních zemí nebo do Evropy a čekat, jestli dostanou azyl. Jiní, již takovou možnost 

nemají a ocitnou se v obléhaném městě jako je například Východní Ghúta, pak nemají přístup 

k dostatečným zásobám. U dětí tak dochází k podvýživě, protože jejich organismus nemá 

živiny, aby se správně vyvíjel a rostl.
34

 Mnoho dětí též nemá žádný přístup ke vzdělání, kvůli 

tomu, že většina škol v postižených oblastech je zavřená. Tudíž pokud se děti dožijí 

dospělosti, nezbude jim než pracovat na polích nebo dělat jinou manuální činnost. Se 

zbrojením ještě přichází problém zůstatkového válečného materiálu. Nevybuchlé shozené 

střely, bomby a miny představují velké nebezpečí, a jelikož není nikdo, kdo by je odstranil, 

můžou se k nim civilisté běžně dostat. Děti si pak na nich můžou hrát a nevědomky se tak 

vystavují nebezpečí, jak to například zachytil Mahmoud Sulaiman pro časopis The Lancet.
35

  

OSN situaci v Sýrii monitoruje a upozorňuje na hrozné podmínky, ve kterých děti a ženy 

musí žít. Zmiňuje například uprchlický tábor Al Húl, kde většina z 3 500 tisíce dětí nemá 

rodný list a tudíž jsou vystaveny nebezpečí, že nebudou příslušníky žádného státu. Ty je 

odmítají repatriovat z obavy případných extremistických spojení. Dalším problémem je, že 

správci táborů se často o podmínky a lidi žijící v nich nezajímají. I přes Úmluvu OSN  

o právech dítěte, „která vyzývá členské státy k ochraně dětí a jejich okamžité registraci po 
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narození.“
36

 Starší děti se pak potýkají se znásilňováním stejně jako ženy a chlapci jsou 

rekrutováni teroristickými skupinami, kde jsou mučeni a nuceni bojovat za ně. 
37

 

Taková je každodenní realita obyvatel žijících ve válkou postižených oblastech. Zprávy, které 

se do západního světa dostávají médii ani zdaleka nedokážou popsat závažnost situace a 

častokrát vyvolají jen chvilkový pocit soucitu s bezejmennými tvářemi na fotografiích. Zde 

bych se chtěla vrátit k již zmíněné studii od Greenwooda a Jenkinsové zabývající se obsahem 

fotografií z tohoto konfliktu. Z jejich analyzovaného materiálu vyšlo najevo, že na většině 

fotografií, kde bylo zobrazeno zranění nebo mrtvé tělo, byli dospělí muži. Zraněné děti z toho 

pak byly na čtyřech a mrtvé na dvou. Autoři dospěli k závěru, že „fotografie jasně dokazují, 

že ti, kteří se neúčastní boje, platí daň. Nicméně konflikt je také hlavně prezentován skrze role 

hrané muži. Ženy a děti nejsou viděny tak často, a pokud ano, tak jsou většinou zobrazeny 

s pocitem bezmoci.“
38

 Tyto snímky jsou tedy publikovány hlavně za účelem vyvolat emoce 

bez nějakého hlubšího kontextu k situaci.  

Této skutečnosti se snažili vyvarovat fotografové v článku pro The Lancet, kde ke každému 

z 11 snímků byl připojen krátký text, který seznamuje čtenáře s příběhem zachycené osoby. 

Tímto způsobem se snaží, jak oni sami titulovali článek, „zlidštit“ syrskou válku a ukázat 

každodenní život lidí. „Vyhnuli jsme se šokujícím snímkům, fotografie, které zde ukazujeme, 

představují lidi v kontextu – se jmény (uvedené, pokud to bylo povoleno), historií a místem – 

ne jen jako pouhé oběti.“
39

 

4  Zobrazování dětí ve válečných konfliktech 

Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, děti jsou často využívány jako nástroj pro 

vyvolání emocí u diváků, protože jsou to právě ony, které chce člověk vidět trpět nejméně. 

Válka je ovšem krutá a nebere ohled na nikoho, takže i když na bitevním poli válčí převážně 
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dospělí muži, trpí i ženy a děti. Je důležité poukázat na skutečnost, že konflikt probíhající 

v současnosti bude mít dopad i na následující generaci. Stále je zde ale otázka vyváženosti 

mezi věcnou fotoreportáží a voyerismem, jak zmiňuje Susan Sontag. Silná fotografie totiž 

může být použita i jako mediální propaganda pro zemi účastnící se konfliktu. 

Stuart Hall například sledoval, jak se snímky používají nejen k ilustraci příběhu, ale  

i k symbolice, kterou mohou představovat. Ty si pak divák může interpretovat podle sebe. 

Podobně to probíhalo během války v Iráku, kde média v zemích účastnící se války 

prezentovala fotografie dětí, které jsou ošetřovány vojáky. Na druhou stranu média ze zemí 

odsuzujících válku ukazovala primárně zraněné a mrtvé děti. Obě strany ukazovaly 

skutečnost, ale záleží na kontextu, v jakém byly publikovány.
40

 Boyce je toho názoru, že děti 

jsou její nedílnou součástí a nelze je tedy vynechat, ať už jsou fotografie jakékoliv. „…děti  

v konfliktních zónách jsou součástí zpravodajství. Během editování bude vždy na výběr, co si 

klient může zvolit: bojující, ničení, mrtvé, živé, staré, muže, ženy a děti. Co si vyberou, záleží 

jen na jejich posouzení.“ 

Nyní bych se chtěla podívat na nejznámější snímky dětí v historii válečné fotografie. Některé 

z nich už jsem předtím zmínila, ale zde bych je chtěla probrat detailněji a podívat se, jaký 

příběh nesly. 

4.1  Hladovějící děti a skot 

První fotografie zachycuje dvě vyhladovělé děti v Súdánu. Zde fotografka Judy Walgren 

využila okolí a postavila děti do kontrastu k pasoucím se kravám v pozadí. „Většina světa vidí 

tato zvířata jako jídlo. [Autorka] byla schopná vizuálně zachytit ironii hladovějících lidí, kteří 

považují dobytek za posvátný, a proto trpí hladem.“
41

 Takovýto záběr je to, co odlišuje 

amatéra od profesionálního fotografa. Popředí vévodí hlavní motiv – pohublé děti – které 

samy o sobě komunikují myšlenku chudoby a špatných životních podmínek. Ale až 

v kombinaci s pasoucími se krávami v pozadí dosahuje informační hodnota vyšší úrovně a 

donutí diváka se pořádně nad snímkem zamyslet. 
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4.2  Dívka a sup 

Příběh súdánské dívky se supem je obecně známý, přesto ho tady zopakuji. Fotograf Kevin 

Carter byl vyslán na misi fotit rebelské povstání v Súdánu a hledal zajímavý objekt, na který 

by se zaměřil. Potom spatřil malou dívku, která ležela na zemi. Za pár okamžiků za ní přistál 

sup a pohyboval se kolem. Carter si našel vhodnou kompozici a snímek zachytil. Tento příběh 

však nemá šťastný konec, protože ačkoliv byla fotografie velice vizuálně zajímavá, byla též 

kontroverzní, jelikož bez kontextu nebylo jasné, co se s holčičkou stalo. Na autora se tak 

snesla kritika, proč vlastně snímek fotil a dítěti nepomohl. On se nařčením bránil, řekl, že 

supa po vyfocení fotografie odehnal. Fotografie vznikla v roce 1993 a on za ní poté dostal 

Pullitzerovu cenu. Nicméně o rok později spáchal sebevraždu, která byla důsledkem kritiky, 

ale i jeho celkové životní situace.
42

 Dalo by se polemizovat, že některé fotografie nestojí za 

zmáčknutí spouště, protože z etického hlediska už se pohybují za hranicí únosnosti. Ovšem to 

už stojí na posouzení každého z nás. 

4.3  Napalmová dívka 

Nejznámější fotografie války ve Vietnamu. Předchází jí mnoho ztracených životů jak na 

americké, tak na vietnamské straně, a kontroverzní rozhodnutí několika amerických 

prezidentů. Tato válka se odehrávala na mnohdy nepřístupných místech v tvrdých 

podmínkách. Ti, kteří nasazení přežili, pak poskytli důležitou dokumentaci téměř 20 let 

trvajícího konfliktu. Některé z fotografií se zapsaly do historie, jako je tomu u té od Huynh 

Cong Uta, profesionálně známého jako Nick Ut, pracujícího pro AP. Na jeho snímku utíkají 

brečící děti z vesnice zasažené bombami napalmu. Tato fotografie se stala symbolem války ve 

Vietnamu a jednou z nejzapamatovatelnějších fotografií 20. století. Snímek se odlišuje od 

ostatních jasnou emocí, kterou přenáší. Na tvářích zachycených dětí je vidět strach a bolest, 

kterou prožívají a se kterou je těžké nesoucítit. Dominantou snímku je pak tehdy devítiletá 

nahá dívka Phan Thi Kim Phúc, která mu dala i název – Napalmová dívka. Kvůli ní však 

fotografie skoro ani nebyla zveřejněna, jelikož Associated Press měl v té době striktní 

pravidla týkající se nahoty. Nicméně editoři nakonec rozhodli, že její hodnota převyšuje daná 
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pravidla a tak se posléze dostala ke čtenářům.
43

 Zajímavostí může být, že existovala ve dvou 

verzích. První byla lehce oříznuta, kde byl odstraněn voják, který namotával film. Nakonec 

ale Ut zveřejnil i celou verzi, kde je na snímku i on. Argumentací pro zveřejnění oříznuté 

fotografie je, že bez vojáka má větší emocionální efekt, protože on na ní vypadá, jakoby se  

o situaci nezajímal. Poté, co autor vyfotil několik snímků, pomohl popálené Napalmové dívce 

a zajistil jí převoz do nemocnice. I díky tomu přežila, ač s rozsáhlými popáleninami na 

zádech, jež má dodnes.
44

  

Jak píše Susan Sontag, fotografie z Vietnamu válku hlavně kritizovaly, což neslo určité 

následky. Mainstreamová média té doby totiž nebyla zvyklá přenášet protiválečnou 

propagandu. Proto v následujících letech došlo k silné cenzuře a autocenzuře válečného 

materiálu.
45

 

4.4  Afghánská dívka 

Portrét Afghánské dívky už někdy viděla většina lidí na světě. Její pronikavé zelené oči se 

člověku zapíšou do paměti, a i kdyby nehledal žádný další kontext k fotografii, napodruhé by 

ji najisto poznal. Tehdy nejspíš dvanáctiletá Sharbat Gula, uprchlice z Afghánistánu žijící 

v Pákistánu, pobývala jako jiné děti v uprchlickém táboře a západní fotografové pro ni byli 

cizinci, se kterými se nechtěla stýkat. Nemohla tenkrát ani tušit, že její portrét obletí celý svět 

na titulní straně National Geographic a stane se ikonickou fotografií. Její příběh má ovšem 

dohru, protože po té, co autor Steve McCurry originální snímek v roce 1984 vyfotil, vydal se 

jí po 17 letech hledat. Při hledání narazil na mnoho slepých uliček, ale nakonec Sharbat Gulu 

našel a vyfotil opět portrét, nyní již dospělé ženy s rodinou. Její život nebyl lehký, nikdy 

nedostala vzdělání a musela se starat o rodinu.
46

 Nakonec byla vyhoštěna i z Pákistánu, který 

byl jejím domovem po většinu života. Díky ikonické fotografii jí však afghánská vláda v roce 

2017 darovala velké sídlo a přislíbila vzdělání a zdravotní péči pro její děti. To všechno díky 
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jedné fotografii, o které ani do druhého setkání s autorem nevěděla. Přes to vše je Sharbat 

Gula jedna z mála osob, která byla na titulní stránce National Geographic dvakrát.
47

 

5  Etika dětských válečných fotografií 

Předchozí ukázky ilustrují, že i dnes velmi známé fotografie v té době vyvolaly silnou 

kontroverzi a ne všichni byli pro jejich publikaci. Těmito problémy se zabývá disciplína etiky, 

která je neopomenutelnou součástí práce každého novináře. Novináři se při rozhodování, 

jestli materiál zveřejnit nebo ne, většinou řídí etickými kodexy svých redakcí. Nicméně, jak 

bylo řečeno u Napalmové dívky, i pravidla v etických kodexech se porušují pro „vyšší účel.“ 

V tomto případě to byla hodnota, kterou snímek nesl, jež dle editorů byla důležitější než 

cenzura nahoty. 

Etika je v tomto ohledu celkem flexibilní disciplína. Některá pravidla jsou nediskutovatelná, 

jako to, že se nesmí do fotografie přidávat žádný předmět ani člověk, který tam v originálu 

nebyl, jiná můžou sloužit spíše jako vodicí lano, viz zmíněné pravidlo týkající se nahoty nebo 

násilí. Finální rozhodnutí však mají stejně editoři, jak mi v rozhovoru řekl Boyce. „Nakonec 

je to na rozhodnutí editorů, ale fotograf vždy může přispět svým názorem.“  

Národní asociace novinářských fotografů (NPPA) má na svých stránkách jednoduchý etický 

kodex, který má posloužit jako inspirace pro všechny redakce, které chtějí určovat hranice pro 

své fotografické oddělení. Jak autoři píší: „Fotografie a videa mohou odhalit velké pravdy, 

odkrýt nesprávné činy a zanedbání, inspirovat víru a porozumění a spojovat lidi z celého světa 

skrze jazyk vizuálního porozumění. Fotografie ale zároveň mohou způsobit obrovskou újmu, 

pokud jsou bezcitně dotěrné a manipulované.“
48

 Proto je vždy nutné u fotografií, které jsou na 

hraně zvážit pozitiva a negativa jejich zveřejnění.  

Boyce zmiňuje etický tým, který je dostupný Reuters editorům, když je třeba. „Také máme 

etický tým, který je dostupný 24 hodin denně, u kterého se můžeme poradit, pokud je 

rozhodnutí na hraně. Fotografové, se kterými pracujeme a věříme jim, také používají svůj 

vlastní morální kompas, když fotí. Je samozřejmě nutné ukázat dopad války, ale může to být 
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uděláno tak, aby to nebylo bezdůvodné. Klienti také musí učinit toto rozhodnutí. Co je 

akceptovatelné v jedné části světa a publikuje se, může být v jiné nepřípustné. Musíme 

nabídnout obrazové pokrytí, které vypráví příběh, ale zároveň je akceptovatelné v kulturních 

normách naší světové klientely. Nabízíme volbu.“ 

 Nyní bych zde chtěla ukázat několik pravidel či doporučení z kodexu NPPA, která jsou 

důležitá pro téma této práce. 

I. Odolej manipulaci naaranžovanými fotografickými příležitostmi. 

II. Jednej se všemi subjekty s respektem a důstojností. Speciálně vezmi v úvahu 

zranitelné subjekty a měj soucit pro oběti kriminálního činu nebo tragédie. Zasahuj 

do soukromých momentů týkajících se zármutku, jen pokud má veřejnost 

opravnitelný a převažující zájem to vidět. 

III. Usiluj o totální a neomezený přístup k subjektům, doporučuj alternativy k mělkým 

a ukvapeným příležitostem, vyhledávej rozličnost pohledů a pracuj tak, abys 

ukázal nepopulární a nezaznamenané pohledy.
49

 

Tyto rady lze aplikovat i na fotografie dětí ve válečných konfliktech, které jsou součástí 

tamního dění, tudíž povinností novináře o nich informovat. Je však důležité být opatrný 

s citlivými záběry nezletilých a vždy se rozhodnout, jestli je zájem veřejnosti důležitější, než 

bolest pozůstalých či samotných dětí. 

6  Agentury 

6.1  AP 

Associated Press je nezávislá nezisková tisková agentura. Byla založena v roce 1846 se 

sídlem v New Yorku a přináší zprávy celostátním médiím jak v USA, tak i po celém světě.
50

 

Má týmy ve více než 100 zemích a jak uvádí web samotné agentury, předpokládá se, že 

polovina populace světa vidí zprávy od AP každý den.
51

 Díky těmto parametrům můžeme AP 

zařadit do kategorie světové agentury. Dalšími z předpokladů pro zařazení do této kategorie 

jsou například nepřetržitý tok informací 24 hodin každý den, distribuce zpráv v několika 

                                                 
49

 NPPA. NPPA Code of Ethics [online]. In: nppa.org [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://nppa.org/nppa-code-

ethics 
50

 DELL'ORTO, Giovanna. AP foreign correspondents in action: World War II to the present. New York, NY: 

Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-107-10830-1.s. 2 
51

 AP. About us [online]. In: ap.org [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.ap.org/about/ 



24 

 

jazycích, informování o mezinárodních událostech a diverzita nabízených služeb od psaného 

zpravodajství po videoprodukci.
52

 Světová agentura této velikosti si tak může dovolit mít 

reportéry a fotografy i tam, kde jiné noviny nebo televizní štáby nemají prostředky vyslat své 

zastupitele. Novináři se tak mohou dostávat i do konfliktních zón, kde jsou vystaveni 

nebezpečí, ale zároveň mají možnost získat exkluzivní materiál. Od svého založení zemřelo 

při plnění úkolů celkem 35 žurnalistů
53

, což není vzhledem k riziku, kterému se vystavují, 

překvapující. 

Agentura publikuje zhruba 2 tisíce článků denně, 70 tisíc videí a milion fotografií ročně.
54

 

Stejně jako jiné redakce i AP má vytvořená pravidla a zásady, kterými by se jejich 

zaměstnanci měli řídit. „Snímky od AP musí být vždy pravdivé. Neupravujeme ani digitálně 

nemanipulujeme obsah fotografie v jakékoli podobě.“
55

 Lehká digitální úprava týkající se 

ořezávání, expozice, barvy a převodu do černobílé je přípustná. Přirovnáno je to k úpravě, 

která se dělala dříve v temných komorách, kde fotografové též mohli upravovat světlost či 

ořez, aby se scéna na snímcích co nejvíc blížila skutečné situaci. Takové úpravy, které by 

změnily ráz původní fotografie, nejsou povolené, stejně jako rozmazávání pozadí a zakrývání 

obličejů. Pokud už jsou obličeje z nějakého důvodu na fotografii od zdroje zakryté, musí to 

být v popisku jasně vysvětleno.
56

 

Válce v Sýrii byla věnována samostatná kapitola ve výroční zprávě z roku 2012, neboť to 

byla jedna z nejdůležitějších událostí v té době. Jak organizace přiznává, dostat se do Sýrie 

pro ně bylo velice těžké, jelikož vláda zakázala novinářům vstup přes hranice a tak se tam 

museli dostávat ilegálně a na vlastní nebezpečí. Materiály, které nebyly získány přímo 

zaměstnanci AP, ale očitými svědky, pak musely být pečlivě tříděny, aby nedošlo ke 

zveřejnění zmanipulovaného či lživého materiálu. Fotografové se podíleli na zachycování 

bojů mezi rebely a vojáky, doktorů a sester při zachraňování zraněných lidí po bombových 

útocích v Aleppu a truchlících rodičů, kteří ztratili své děti nebo příbuzné.
57

 

                                                 
52

 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-459-4. s. 29 
53

 AP. Wall of Honor [online]. In: ap.org [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.ap.org/about/our-

people/wall-of-honor 
54

 AP. About us [online]. In: ap.org [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.ap.org/about/ 
55

 AP. Visuals [online]. In: ap.org [cit. 2020-03-23]. Dostupné z:https://www.ap.org/about/news-values-and-

principles/telling-the-story/visuals 
56

 Tamtéž 
57

AP. AP Annual report 2012. In: ap.org [online]. 2012[cit. 2020-03-23]. Dostupné z:  

https://www.ap.org/about/annual-report/2012/AP-2012-ANNUAL-REPORT.pdf 



25 

 

6.2  Reuters 

Agentura Reuters je stejně jako Associated Press světová tisková agentura. Byla založena 

v roce 1851 ve Velké Británii. Původně přenášela zprávy o burze mezi Londýnem a Paříží, 

ale postupně rozšířila svůj servis na celou Británii, poté Evropu a nakonec i do celého světa. 

V roce 1941 se restrukturalizovala na soukromou společnost, kdy se jejími vlastníky staly 

britské noviny dozorovány nezávislými správci. V roce 2008 se pak společnost spojila 

s informační společností Thomson Corporation a začala fungovat pod společnou hlavičkou 

Thomson Reuters.
58

 Každý rok vyprodukuje přes 2 miliony zpráv, reportáží a článků, 770 

tisíc fotografií a 117 tisíc videí.
59

 

Stejně jako tomu je u novinářů pracujících pod Associated Press, i novináři Reuters se 

vydávají do nebezpečných oblastí zasažených válkou. Někteří při práci přišli o život, jako 

například kameraman Fadel Shana, který natáčel ozbrojené potyčky v pásmu Gazy v roce 

2008. Pásmo Gazy je obecně velmi nebezpečné teritorium pro novináře. Reuters uvedla, že 

v roce 2003 tam byl fotograf střelen do nohy a dva novináři byli zraněni izraelským tankem.
60

 

Na Blízkém východě má v současnosti Reuters různorodou základnu fotografů. „Máme mix, 

zaměstnance, fotografy na dohodu a externisty. V nějakých zemích se produkuje většina 

obsahu zaměstnanci v jiných externisty.“ 

Další novináři Reuters byli při svém pátrání uvězněni místními zákonodárci. Řeč je 

samozřejmě o známém případu dvou barmských novinářů pracujících pro tuto mezinárodní 

agenturu na investigativní reportáži o masakru 10 rohingských muslimů. Novináři strávili 

přes 500 dní ve vězení, než byli minulý rok osvobozeni při prezidentské amnestii.
61

 Práce 

novináře v konfliktních zónách a v zemích s nedemokratickou vládou je tak v mnoha 

případech nebezpečná a vyžaduje risk, který je mnoho žurnalistů ochotno podstoupit. 

Co se týká fotografií a jejich upravování, tomu má Reuters věnovanou speciální sekci ve své 

„Žurnalistické příručce.“ Agentura si stojí na přesnosti a transparentnosti. Jejím hlavním 
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motem je „vždy vnímat přesnost posvátnou.“ To se vztahuje nejen na snímky, ale i na 

popisky, které jsou v případě chybnosti opraveny a důvod jejich opravy je zveřejněn. Zároveň 

si agentura zakládá na nezávislosti a nezaujatosti tak, aby přinášela informace a vizuální 

pokrytí nestranně a zohlednila všechny pohledy. Proto nesmí fotografové fabrikovat ani 

nafilmovat události, které se už staly. Standardní lehká úprava ve Photoshopu je povolena 

v rámci tonální úpravy, světlosti a ořezu. Ořez smí být proveden, pokud neubírá fotografii 

informace s žurnalistickou hodnotou. Ve zpravodajských fotografiích také nesmí být použita 

ilustrace události. To znamená, že například snímek člověka vycházejícího z banky, nemůže 

být doplněný popiskem o podvodu na zákaznících. Text by tak naznačoval, že osoba na 

fotografii je s tímto podvodem spojená, i když být nemusí.
62

  

Práce editorů se liší podle časové senzitivity události. Když jde například o sportovní přenos, 

můžou být fotografie ihned posílány neoříznuté a bez popisku editorovi. „Jestli zpráva není 

časově náročná, editor se podívá na všechny fotografie, prodiskutuje je a může požádat  

o dodatečné pokrytí. Fotografové také editují své vlastní fotografie, říkáme tomu 

‚sebeeditování.‘ Ale to začíná být méně časté. Také máme editory, kteří se starají o konečné 

úpravy, kontrolují kvalitu a přesnost nejen pro obrázky ale i u popisku, dodávají kódy pro 

zákazníky a posílají snímky do oběhu. Všechno editování začíná plánováním, i na bleskové 

zprávy se dá připravit. Komunikace s fotografem je klíčová u jakéhokoliv editování.“ 

7  Analýza fotografií 

7.1  Metodologie 

Tato analýza se bude věnovat fotografiím zachyceným během války v Sýrii a to konkrétně 

v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. Fotografie budou vybrány z archivů 

tiskových agentur AP a Reuters. Vybráno bude celkově šest fotografií a to tři z každé tiskové 

agentury. Cílem je každou fotografii detailně zanalyzovat a rozebrat na dílčí části a poté 

zjistit, jakou zprávu nebo příběh snímek představuje a jak zapadá do žánru válečné fotografie. 

Nízký počet snímků byl vybrán z důvodu provádění kvalitativní analýzy, která se bude ve 

větším detailu soustředit na jednotlivé snímky, než na větší skupinu fotografií s podobnými 

znaky. Analýza bude provedena za pomoci metodologie z knihy Visual Methodologies od 

                                                 
62

 Reuters. Handbook of Journalism. In: handbook.reuters.com [online]. 2012[cit. 2020-03-26]. Dostupné z:  

http://handbook.reuters.com/index.php?title=A_Brief_Guide_to_Standards%2C_Photoshop_and_Captions 



27 

 

Gillian Rose a budou použity vybrané pasáže z kompoziční interpretace, která je právě jednou 

z metodologií, již autorka uvádí. Ta bude aplikována v kombinaci s obrazovou analýzou 

popsanou v knize Metody výzkumu médií od Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské. 

Metody jsou záměrně kombinované díky jejich podobnosti a možnosti doplňovat jedna 

druhou. Byly vybrány jako nejvhodnější pro kvalitativní analýzu tohoto typu fotografií, 

jelikož se nejvíce zaměřují na obsahovou stránku, což je i cílem práce, a zároveň je lze použít 

na menší vzorek.  

7.1.1  Obrazová analýza 

Obrazová analýza se zabývá „studiem vizuálních prvků v médiích, zejména televizních 

pořadů, fotografií v novinách či časopisech a kreslených ilustrací.“
 63

 Úkolem obrazové 

analýzy je rozbor obsahu vizuálních sdělení, tedy jaké informace jsou jejich prostřednictvím 

předávány a kdo nebo co je na nich vyobrazeno. Typickými znaky, které zkoumá, jsou úhel 

pohledu, velikost záběru, volba umístění, barevnost atd. Tyto znaky se pak porovnávají ve 

vztahu k prostředí a zobrazovaným skutečnostem. Pro ilustraci můžeme analyzovat výběr 

úhlu pohledu a vzdálenost, kterou zvolil Kevin Carter při fotografování súdánské dívky a 

supa. Jak vzdálenost, kterou zvolil, mění vnímání diváka daného prostředí. Též můžeme 

zohlednit zvolení popisku u fotografie, jestli slouží jako důležité dovysvětlení kontextu, nebo 

je tam pouze jako fixní součást, která by ani nebyla potřeba.
64

 

Další z aspektů, které lze při obrazové analýze zhodnotit jsou tzv. reprezentační procesy. To 

znamená, v jakém postavení se k sobě nachází osoby zobrazené, jestli jsou na snímku aktivní 

a jaký (ne)navazují imaginární vztah s divákem. V případě navazování vztahu s divákem 

můžeme například zohlednit, zda se osoba dívá do objektivu a tudíž v jistém smyslu 

komunikuje s osobou, která snímek uvidí. Nebo jestli se záměrně dívá pryč a odmítá tak 

kontakt s pozorujícím. Co se týká role zobrazovaných, můžou například zaujmout tu, v níž se 

stávají aktéry a jsou iniciátorem interakce, nebo reaktory, kdy reagují na podnět.
65

 

Tyto aspekty budou v analýze zohledněny a využity pro lepší porozumění informací, které 

fotografie přenášejí. 
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7.1.2  Kompoziční interpretace 

Gillian Rose ve své knize argumentuje tím, že je důležité, jaké informace přenášejí samotné 

snímky nebo výtvarná díla a jakékoliv další vizuální objekty, nicméně stejně důležitou roli 

hraje i to, kdo a kde se na dílo dívá a jak jej vnímá. Používá příklad Johna Bergera, který 

studoval olejomalbu předních evropských malířů s tematikou nahých postav. V nich hlavní 

protagonista nebyl na obraze, ale existoval ve formě pozorovatele. Vše, co je zobrazeno na 

plátně, je adresováno jemu a nahá osoba se svléká pro něj.
66

 Když to převedeme do 

obecnějšího hlediska, tak to znamená, že každý divák interpretuje vizuální dílo jinak. 

Fotografii tedy různě vnímá 52letý muž a úplně jinak ji může vnímat 25letá žena. Proto je 

nutné zohlednit, na jaké diváky jsou snímky zaměřené. V tomto případě se jedná o fotografie 

pro tiskovou agenturu, tudíž jsou dalece distribuované a mají širokou demografii lidí, kteří se 

k nim mohou dostat. 

Když přejdu ke kompoziční interpretaci jako takové, jejím cílem, jak už název napovídá, je 

zkoumat hlavně kompoziční aspekty vizuálního díla. „[…] je také užitečná, protože nabízí 

způsob jakým se dívat velmi pečlivě na obsah, formu a prožívání snímků a [pomáhá]  

k úspěšnému rozvinutí mnoha dalších metod.“
67

 

Rose popisuje jako důležitou součást kompoziční interpretace takzvanou metodu „dobrého 

oka.“ Ta se zakládá na předpokladu, že by měl člověk mít kontextuální informace k dílům, na 

které se zaměřuje. Tedy znát specifický styl, jakým jsou díla vytvářena a jak autoři pracují. 

Tudíž dívat se na snímky pro to, čím jsou a porozumět, jak fungují. Tato metoda má svoje 

limity v jejím jakémsi izolačním pojetí, kde nebere v potaz kulturní a sociální praktiky a 

vnímání, proto i autorka doporučuje ji zkombinovat s jinou metodou, která se zaobírá 

významy přesahující samotné fotografie.
68

  

Z kompozičního hlediska je nejdůležitější hlavně určit, co vše na snímku je. Může se to zdát 

jako triviální, ale nějaké věci jsou vidět až na několikátý pohled, proto je dobré nejdříve 

vědět, s čím vším člověk pracuje. Díky tomu je pak jednodušší určit žánr fotografie, který 

v našem případě bude povětšinou reportážní, může se však také pohybovat v rozmezí 

portrétu. Stejně jako u obrazové analýzy se i kompoziční interpretace zabývá barvou. 
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Tonalita, světlost a intenzita ovlivňují celkové vzezření fotografie a z tohoto důvodu se jí 

budu u všech příkladů věnovat. Dalším z aspektů bude organizace prostoru fotografie, kde se 

objekty na snímku nachází, jak pracoval autor s pozadím a popředím, zda je kompozice 

geometrická nebo nahodilá a tak podobně.
69

 Tyto příklady jsou součástí této rozsáhlé metody 

a podrobněji je budu vysvětlovat až u zvolených fotografií. 

7.2  Vybrané fotografie 

Při vybírání fotografií byl využit archiv tiskových agentur Reuters a AP. Pro zúžení možného 

materiálu jsem zvolila pouze rok 2012. Tento rok byl vybrán záměrně, jelikož válka v Sýrii 

začala až během roku 2011 a nedosáhla tudíž ještě takového rozměru. Pro vyhledávání 

v archivech dále byla použita klíčová slova „Syria War“ a „children,“ aby se výběr soustředil 

přesně na téma práce a nezahrnoval jenom válku v Sýrii obecně. Při výběru snímků hrálo 

důležitou roli několik kritérií. Jelikož mají být podrobeny kvalitativní analýze, musí 

z obsahové stránky nabídnout dostatek informací, ale zároveň nemůžou být „umělé.“ 

Příkladem umělého snímku může být záměrné pózování dětí fotografovi a usmívání se do 

objektivu. Proto byly vybrány přirozené fotografie, kde se děti popřípadě další osoby 

soustředí na vlastní činnost, kterou už vykonávaly. Zároveň byly vybrané fotografie 

z různorodého prostředí tak, aby se neopakoval stejný motiv na všech fotografiích. Některé 

jsou tedy uvnitř, jiné venku ve městě nebo v uprchlickém táboře. Dále tedy přejdu k výběru  

u konkrétní agentury. 

7.2.1  Reuters 

Reuters měla k dispozici celkem 203 fotografií pro tato klíčová slova a daný rok, nicméně ne 

všechny snímky se opravdu týkaly dětí. Proto bylo nutné ještě odfiltrovat ty, které je 

zmiňovaly pouze v popisku nebo takové, kde se děti objevují jen na okraji snímku a nehrají 

v něm důležitou roli. Po této selekci zbylo v určeném časovém úseku 174 fotografií. Nakonec 

byly vybrány podle výše zmíněných kritérií následující tři snímky, každý zachycující děti 

různých věků, v různých prostředích a činnostech. 
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7.2.1.1 Popálené dívky 

První vybraná fotografie byla zachycena v říjnu 2012 v centru francouzských Lékařů bez 

hranic v Ammánu. Centrálním prvkem fotografie jsou dvě malé dívky, na nichž je na první 

pohled vidět jejich zranění. Obě mají rozsáhlé popáleniny na obličejích a na rukou. Rahaf a 

Kamar, jak se dívky jmenují, jsou obě původem ze Sýrie a obě byly zraněny při útocích 

v jejich zemi. Podstoupily několik rekonstrukčních operací k částečnému zahojení kůže, 

stejně jako jejich bratr Malek, který je na snímku v pravé části. Spolu s dalším tuctem dětí 

zrovna podstupují každodenní terapii, kde si hrají a kreslí. Autor Ali Jarekji pořídil ještě 

několik snímku z této terapie, všechny zaměřující se na hrající si děti. 

Fotografie jasně ukazuje, jakými strastmi si i takto malé děti můžou projít, když vyrůstají 

v zemi zmítající se válkou. Na první pohled je emocionálně velmi silná a nutí člověka 

přemýšlet, kolik bolesti musely děti strpět. Zde jsou už ve fázi, kdy se léčí z utrpěného šoku 

pomocí terapie s odborníky. Ammán je město ležící na severu Jordánska, nedaleko od hranic 

se Sýrií. Jordánsko je, jak už bylo zmíněno, jednou ze zemí, do které uprchlíci ze Sýrie míří, 

aby se zachránili před válkou. Z informací, které jsou k fotografii poskytnuty, není jasné, jak 

se tyto děti do Ammánu dostaly, ale naštěstí zde našly alespoň lékařskou péči, která se jiným 

nedostává.  

Když bych přešla k technické stránce snímku, má běžné parametry, které jsou typické pro 

agenturní novinářské fotografie. Ty se mimo jiné shodují i pro následující dvě fotografie, 

proto je už posléze nebudu opakovat. Formát je v poměru 4:3, který je obvyklý pro digitální 

fotoaparáty. Digitální úprava je podle pravidel Reuters minimální, snímek je tak přirozeně 

exponován za využití denního světla.   

Autor pracoval s vyšší hloubkou ostrosti, což znamená, že většina objektů na snímku, ať už 

jsou v popředí nebo v pozadí, jsou zaostřené. Když by například zvolil nižší hloubku ostrosti, 

byly by ve středu pozornosti jen dívky nebo hračky na stole. Taková technika se dá zvolit, 

pokud chce fotograf zvýraznit určitý element na fotografii.  Zde byla zvolena vyšší, aby 

vyniklo hned několik prvků. Autor zvolil záběr jako polocelek tak, aby bylo patrné prostředí 
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terapeutického střediska, ale zároveň i zranění dívek.
70

 Na rozdíl od nadcházející fotografie 

zde autor nepracoval se stíny a světlem, jelikož všechny objekty jsou na stejném světle. 

Dalším zajímavým prvkem snímku jsou barvy. Na první pohled hned přitahují pozornost, což 

je zapříčiněno několika parametry. Jak Rose připomíná, barvy na vizuálních dílech jsou 

ovlivněny třemi hodnotami a to odstínem, sytostí a světelností.
71

 Sytost určuje, jak čistá je 

daná barva ve vztahu k barevnému spektru. Na této fotografii dominují hlavně výrazná 

zelená, červená a žlutá a obrátí to tak zrak diváka hlavně na hračky. Tato skutečnost by 

neplatila, pokud by byla fotografie černobílá, kde zaujmou hlavně světelné kontrasty a 

obličeje dětí. 

U takovýchto fotografií pak už jen záleží, jak by jí různá média využila. V kapitole  

o zobrazování dětí jsem nastínila, že každá strana může fotografie využít jinak. A to buď se 

silným titulkem jako „Takhle dopadají děti syrských rebelů“ nebo naopak by to mohly použít 

webové stránky OSN jako příklad práce, kterou dělají Lékaři bez hranic.  
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Foto1: Malek (napravo) a jeho sestry Rahaf (střed) a Kamar, syrští uprchlíci, kteří byli zraněni během 

nepokojů v jejich zemi, si hrají spolu při psychologické terapii v Ammánu 11. října 2012. Děti 

podstoupily několik rekonstrukčních operací a jsou jedni z třiceti dalších uprchlíků, kteří denně chodí 

na terapii, kterou zprostředkovává francouzská organizace Medicins Sans Frontieres (Lékaři bez 

hranic). Globe Media/REUTERS/Ali Jarekji/11. října 2012 
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7.2.1.2 Matka s dítětem 

Centrální figurou této fotografie je matka s dítětem stojící v uprchlickém táboře. Tábor Al 

Zaatri u jordánského města Mafraq se nachází v blízkosti hranice se Sýrií a v červenci 2012 se 

otevřel novému přílivu migrantů z válkou zmítané země. Pro agenturu vyfotil tento snímek 

Muhammad Hamed. Bližší informace týkající se identity ženy nejsou známy. Nicméně 

z popisku je jasné, že žena je jedna ze 130 000 Syřanů, kteří se přesunuli do Jordánu poté, co 

vypuklo povstání. Z kempu, kde je pro uprchlíky připraveno 2 000 stanů, vzniklo ještě 

několik fotografií, povětšinou dětí, které si hrají nebo mávají fotografovi. 

Tento snímek je oproti těm ostatním zajímavý díky své kompozici. Fotograf měl od osob na 

snímku větší odstup a za pomoci objektivu s dlouhou ohniskovou vzdáleností se mu podařilo 

zachytit tuto malou scénu odehrávající se u jednoho ze stanů. Smějící se matka se svým 

malým dítětem doplněná mužem skrytým ve stínech stanu, celá scéna zarámovaná prostředím 

tábora. 

Jedna z důležitých věcí při fotografování je být ve správný čas na správném místě, poté už 

záleží na fotografovi, jak si s prostředím poradí. Fotografie totiž na rozdíl od videa zachytí jen 

jediný okamžik, a proto, aby byla zajímavá, musí být zachycen ten správný. Jak shrnuje 

Barbie Zelizer ve své knize, několik známých jmen říkalo tomuto okamžiku jinak. Henri 

Cartier-Bresson to nazýval rozhodujícím momentem, Victor Burgin význačným momentem a 

Alfred Eisenstadt momentem, který vypráví příběhy.
72

 Hamed tak využil situace, která se mu 

naskytla, a zachytil matku v momentu, kdy se usmívá, což hned fotografii dodává silnější 

emocionální charakter. Též ukazuje, že ti, co se dostali pryč ze země, mají šanci vést život 

mimo válku.  

Když bychom se nyní podívali blíže na reprezentační procesy, tak jsou zde tři různé role, 

které účastníci vykonávají. Matka je aktérem, tedy činitelem děje. Dítě je poté cílem, jelikož 

je zvedáno a matka s ním interaguje. Muž sedící ve stínech je na první pohled neaktivní 

osobou, protože neprovádí žádnou interakci s dalšími osobami. Když se však podíváme blíže, 

vypadá to jako by se muž díval na fotografa a tedy i do objektivu. Z hlediska interakce 

s diváky je to tak přímá interakce, kdy subjekt navazuje oční kontakt a vyvolává to dojem, že 
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komunikuje s divákem.
73

 V tomto případě je to zmírněno, jelikož na muže není dobře vidět, 

což mu dodává na tajemnosti. Dítě je zde využíváno jen ke zprostředkování emoce matky, 

jelikož ze samotné fotografie není jasné, jaké emoce dítě prožívá. Propůjčuje také pocit 

familiárnosti divákům, kdy se mnoho z nich dokáže ztotožnit se vztahem dítě-matka, oproti 

zbraním a zdevastovaným městům. 

Po technické stránce snímek pracuje s rozdílem stínu a světel. Malíři takovouto techniku 

využívali, když chtěli zvýraznit určitý prvek na obraze a jiný zase zapracovat do pozadí.
74

 Zde 

je toho využito tak, že matka s dítětem je dobře viditelná na denním světle a muž ve stínech 

téměř není vidět. Fotograf záměrně určil jako hlavní prvek ženu a muže nechal v pozadí, kde 

tolik nevynikne, ale stále je součástí celé scény. Kdyby si chtěl naopak zvolit jako hlavní 

předmět muže, musel by světelně zvolit expozici tak, aby nebyly stíny tak hluboké, což by 

způsobilo „přesvícení“ celého zbytku scény. S těmito parametry musí fotograf pracovat, když 

vytváří kompozici a chce co nejvěrněji zobrazit, co se před ním odehrává. 
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Foto 2: Syrská uprchlice si hraje se svým dítětem v uprchlickém táboře Al Zaatri v jordánském městě 

Mafraq, které je poblíž hranice se Sýrií, 31. července 2012. Jordánsko v neděli otevřelo tábor s 2 000 

stany, aby ubytovalo očekávaný příliv nových uprchlíků blízko hranice. Diplomaté říkají, že okolo 

115 000 Syřanů odešlo ze země, většinou do Turecka, Libanonu a Jordánska, aby utekli před rebelií 

proti prezidentu Bašáru al-Asadovi, která trvá už 17 měsíců. Jordánské úřady říkají, že kolem 130 000 

Syřanů odešlo do Jordánu od té doby, co začalo povstání, ale diplomaté jsou toho názoru, že ne 

všichni mohou být klasifikováni jako uprchlíci. Globe Media/REUTERS/Muhammad Hamed /  

31. července 2012 
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7.2.1.3 Dívky doplňující vodu z barelu 

Poslední snímek vybraný od agentury Reuters zachycuje skupinu dívek naplňující plastové 

nádoby vodou z barelu. Fotografie zabírá nejen samotné dívky, ale i zničené město v pozadí a 

prázdnou ulici, ve které se povaluje smetí. Yazan Homsy ho pořídil ve městě Homs v prosinci 

2012. Homs bylo v počátku povstání důležitým strategickým místem pro rebely, jelikož se 

jim ho téměř celé podařilo obsadit a nějakou dobu držet před Asadovými vojáky. V únoru 

2012 začaly tvrdé útoky a bombardování jihozápadní části města vládními silami, což 

zapříčinilo stažení rebelů, kteří poté kontrolovali už jen 15-20 % území. V prosinci toho roku, 

tedy v době, kdy byla pořízena tato fotografie, už vojáci kontrolovali celé město.
75

   

U tohoto konkrétního snímku lze z kompozičního hlediska dobře rozebrat prostorovou 

organizaci. Tu můžeme rozdělit do dvou kategorií. První se odehrává uvnitř snímku a druhá 

se týká toho, jak je snímek umístěn v zorném poli diváka – rozdíl mezi prohlížením si 

fotografií na internetu nebo například v galerii.
76

 Zde se chci spíše soustředit na vnitřní 

organizaci, a jak fotograf pojal prostředí na snímku. Jako první se můžeme podívat na 

perspektivu, ze které se díváme na scénu. Fotograf je postavený kousek od dívek a zřejmě 

kvůli tomu, že je vyšší než dívky, se dívá na scénu shora nad jejich oční linií. Záběr byl 

zvolen tak, aby se na něj vešly zároveň dívky, barel s vodou a také zničená ulice v pozadí. 

Každá část fotografie tak informačně něco nabízí. Vpravo – skupina dívek s plastovými 

nádobami, vlevo – barel, ze kterého lze čerpat vodu, a v horní části zničené město. 

Dohromady si tak divák může složit obrázek dané situace. 

Stejně jako u fotografie popálených dívek, i zde fotograf zvolil vyšší hloubku ostrosti, díky 

níž můžeme vidět i již zmíněné město. Zajímavé například je, že kvůli přirozeným světelným 

podmínkám jsou hlavní prvky snímku – dívky – ve stínu oproti horní části fotografie. Už jsem 

výše zmiňovala, že kreativním použitím světla lze zvýraznit nějaké prvky a ty ve stínu 

upozadit. V mnoha případech však fotograf pracuje jen s přírodními podmínkami a tak místo 

zvýraznění světlem musí pracovat s úhlem a perspektivou jako tady, aby pozornost soustředil 

na stojící dívky a barel. 
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Typově se fotografie opět odlišuje od předchozích dvou a ukazuje každodenní život dětí ve 

městě, kdy nefunguje vodovodní potrubí a celkově chybí základní suroviny, a tak musí rodiny 

posílat děti nabrat vodu do konví a jiných nádob.  

 

Foto 3: Děti naplňují nádoby vodou blízko jejich domovů v Khalídské čtvrti v Homsu 8. prosince 

2012.  Globe Media/ REUTERS/ Yazan Homsy/9. prosince 2012 
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7.2.2  AP 

Stejně jako u Reuters, i u AP jsem odfiltrovala určitý počet fotografií podle klíčových slov a 

zvoleného časového úseku. Na některých z nich opět děti vůbec nefigurovaly a nejčastěji byly 

zmíněny jen v popisku. Proto po vytřídění zbylo ze 102 fotografií 77. Z nich byly vybrány 

podle zadání tři, kde první, kterou se budu zabývat, je nejcitlivější z celého výběru fotografií. 

Nicméně je zde z důvodu, aby sloužila k reálnému porovnání s ostatními fotografiemi. 

7.2.2.1 Symbol vítězství 

Je nepochybné, že ze všech šesti analyzovaných fotografií se tato zabývá nejzávažnějším 

tématem, kterým je zranění dětí a případná smrt. Zkrvavená ruka složená do symbolu 

vítězství a zhmožděné obličeje na pozadí vytvářejí velice citlivý a silný snímek. Na fotografii 

jsou dvě sestry Hana a Eva, které skončily v péči zdravotníků poté, co jejich dům v Idlíbu 

ostřelovala syrská armáda. Ta město převzala od rebelů v roce 2012 a držela ho tři roky, než 

ho získaly zpět rebelské skupiny, které ho drží dodnes.
77

 Idlíb je jedním z mála měst, které 

není v současné době pod armádní kontrolou, i díky pomoci blízkého Turecka.
78

  

V takto nestabilních podmínkách, kde se rebelové stále přetahují s Asadovými vojáky, snadno 

přijde mnoho lidí o život, anebo jsou zraněni. Nevyhnulo se to ani těmto dvěma sestrám. 

Zajímavé je, že i přes tento stav stále jedna z nich ukazuje dvěma zdviženými prsty písmeno 

V jako vítězství. Bližší informace o dívkách nemáme a tak se můžeme jen domnívat, jakou 

stranu jejich rodina podporovala. S největší pravděpodobností tu rebelskou, vzhledem k tomu, 

že vládní vojáci ostřelovali jejich dům. 

Autor, Rodrigo Abd, při focení použil nižší clonové číslo, díky čemuž máme symbol vítězství 

plně zaostřený, naproti tomu obličeje dívek jsou jen nepatrně znatelné. Tato skutečnost je 

jednak dána vzdáleností ruky od obličeje a též zmíněnou nižší hloubkou ostrosti. Jak jsem 

zmiňovala u předchozích fotografií, tato technika se používá stejně jako u práce se světlem ke 

zdůraznění určitého prvku. Zde chtěl autor zdůraznit symbol vítězství, ale nakomponoval 

snímek tak, aby byly vidět i sestry v pozadí. Díky tomu je tak jasné, kdo symbol ukazuje a 

není to jen neznámá ruka bez těla. 
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I přes to, že obličeje dívek jsou neostré, můžeme rozeznat jejich rozsáhlé pohmožděniny, 

Hana má dokonce i obvázanou hlavu. Ruka se zaschlou krví pak potvrzuje, že se dívky 

zúčastnily nějakého konfliktu. Všechny tyto dílčí informace má divák k dispozici díky chytré 

prostorové organizaci snímku. Ruka je uprostřed snímku a slouží jako centrální bod. Je 

rámována obličeji z každé strany, které slouží jako doplňující prvek kompozice. Barevně 

fotografie spíše využívá tlumené tóny bez výraznějších prvků, kromě žlutého pruhu na svetru, 

což neodvádí divákovu pozornost od centrálního motivu. 

Fotografie je jedna z dalších, která ukazuje utrpení dětských obětí válečného konfliktu. Opět 

by se dala použít oběma stranami jako ukázka, co provádí režim nebo příklad toho, co se 

stane, když se rebelové budou vzpírat. 

  



40 

 

 

Foto 4: Na této fotografii ze soboty 10. března 2012, Hana, 12, ukazuje symbol vítězství vedle své 

sestry Evy, 13, zatímco se zotavují z vážných zranění poté, co syrská armáda zničila jejich dům 

v Idlíbu v severní Sýrii. Nová zpráva britské charity Save the Children dokumentuje 

hrůzostrašnosti v syrské válce, jež trvá už 18 měsíců a zanechala mrtvých tisíce dětí a mnoho víc 

traumatizovaných. AP Photo/Rodrigo Abd/ 12. března 2012 
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7.2.2.2 Tank jako hračka 

Druhý snímek vybraný z archivu AP zachycuje chlapce visícího na kanónu odstaveného 

tanku. Snímek byl pořízen ve městě Azaz na severu Sýrie Andrewem Chittockem. Je jednou 

z připomínek, že se i děti ve válečných zónách snaží dělat normální věci, ať už to znamená 

hrát si na houpačce nebo rozbitém tanku. Šel by zařadit do série pro The Lancet, kterou jsem 

zmiňovala v kapitole o válce v Sýrii, kde autor také fotil děti, jak si hrají v pozůstatcích zbraní 

a bomb. Pro člověka pocházejícího ze země, kde panuje mír, je až nepředstavitelné, že by si 

děti hrály na válečném stroji, nicméně pro děti vyrůstající v těchto podmínkách jiné možnosti 

nejsou. Azaz je jedno z měst, které syrská armáda také rozbombardovala, takže původní 

infrastruktury zůstaly zničené a po ulicích lze najít různý vojenský materiál. Mezi tímto vším 

vyrůstají děti a snaží se zabavit. 

Dostáváme se tedy k této fotografii, u níž bych se chtěla pozastavit nad jedním konkrétním 

technickým parametrem. Kamery a fotoaparáty zaznamenávají, jak vypadá určité prostředí, 

avšak neshoduje se to 100% s tím, jak ho vidí lidské oko. Lidské oko má totiž mnohem širší 

zorný úhel, než běžné objektivy. Ty pracují mimo clonu, která určuje hloubku ostrosti, a další 

prvky, ještě s ohniskovou vzdáleností. Ohnisko objektivu definuje výřez scény, která se 

přenese na senzor a následně na displej, popřípadě u nedigitálních zrcadlovek na film. Čím 

menší ohnisková vzdálenost, tím širší je zabraná scéna. Lze si to představit tak, že pokud 

bude fotograf stát na jednom místě, tak s objektivem s ohniskovou vzdáleností  

35 mm vyfotí celou postavu, naproti tomu s ohniskovou vzdáleností 150 mm vyfotí jen detail 

obličeje.
79

 „Ohnisková vzdálenost se promítá do případného zkreslování perspektivy a tvarů 

zobrazovaných osob.“
80

 K tomuto jevu dochází i na tomto snímku, kdy při využití objektivu 

s nižší ohniskovou vzdáleností se předmět, který je blíž k objektivu zdá větší, než předměty 

dál. Zde konkrétně to můžeme pozorovat u rukou chlapce a přední části kanónu, které 

proporčně neodpovídají realitě.  

Takový detail může způsobit, že tank vypadá hrozivěji a masivněji, jelikož rameno kanónu je 

delší než ve skutečnosti. Tyto deformace lze do určité míry korigovat v editačních 

programech, zde však editoři zvolili nechat fotografii s deformací. Po bližší inspekci je jasné, 

že tank je odstavený a není ve funkčním stavu, tudíž nehrozí dítěti žádné nebezpečí. 
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Kompozičně fotograf opět zvolil prostorovou organizaci tak, aby se na snímek vešel jak 

chlapec, tak i tank. Pro diváka spolu s popiskem dochází ke spojení informací, že děti 

opravdu vyrůstají v prostředí, kde si hrají s pravou vojenskou technikou a jsou bezprostředně 

přítomny válečnému konfliktu. Na rozdíl od představy vojáků na bitevním poli, kde jedna 

strana hrdinsky porazí druhou a je dobojováno, tak jak to například chtěli velmoci zachytit na 

prvních válečných fotografiích z 19. století. 

 

 

Foto 5: Životy dětí, které se nějakým způsobem snaží zoufale zůstat naživu a vyrůstají v masakru a 

chaosu kolem nich, zatímco si stále zachovávají svoje nadšení z toho, že jsou dětmi. 15. srpna bylo 

alespoň 80 lidí zabito v Azazu v severní Sýrii, kvůli leteckému bombardování syrským letectvem, 

tvrdí opoziční aktivisté a místní doktoři. VWPics via AP Images/Andrew Chittock/ 4. října 2012 
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7.2.2.3 Děti v davu 

Střecha nad hlavou a teplé jídlo jsou základní věci, které bere většina lidí v rozvinutých 

zemích jako samozřejmost. Když však přijde válka a lidé musí opustit své domovy, aby se 

zachránili, pak i takové věci jako přikrývka a polštář jsou luxusním zbožím, o které jsou 

schopni se poprat. Teplo a sucho jsou v uprchlickém táboře v Atmehu na začátku syrské zimy 

vzácné, jelikož tábor není vybavený a ani připravený na vlhko a bláto. Organizátoři se totiž 

nedokázali včas připravit na zimní počasí, a tak stany stojí na rozbahněné půdě a matrace jsou 

nasáklé vodou od neustálého deště. V těchto podmínkách se děti snaží vyhrát závod o to, kdo 

dostane peřinu a polštář z nákladního vozu dřív, než nic nezbude. Vzhledem k vysokému 

počtu zájemců, až stovkám, je důležité se k nákladu dostat co nejdříve. Přesně v této vřavě 

vznikla fotografie dětí tlačících se u vozidla. 

Na první pohled se na snímku vyskytuje mnoho předmětů a osob, na které se člověk může 

soustředit. Fotografie tak působí celkem chaoticky. Nejsou zde žádné čisté linie ani hra se 

světlem a stínem. Tato skutečnost ničemu nevadí, ba naopak, zobrazuje reálnou skutečnost, 

jak to v táboře v danou chvíli vypadalo. Jako centrální prvek si fotograf vybral dva chlapce 

stojící u plachty, jeden upírající pohled k němu, druhý více do strany. Zatímco ostatní se 

soustředí na nákladní vůz a věci v něm, tito dva jsou na fotografii jediní, kteří se dívají spíš 

k objektivu. Díky tomu fotografie navazuje lepší kontakt s divákem. Jako divák se můžeme 

soustředit na jejich obličeje a snažit se z nich něco vyčíst. Naproti tomu, kdyby byli obrácení, 

vidíme jejich hlavy jen zezadu a stává se tak z hloučku jen neurčitý dav. Zde se vracím 

k interakci s diváky, kterou popisuje Trampota a Vojtěchovská.
81

 Nedochází sice k přímému 

pohledu na diváka, ale pohlížíme na ně zepředu, na rozdíl od všech ostatních dětí. I tak jde o 

vyšší úroveň interaktivity a navazování vztahu s člověkem, který se na snímek dívá. 

Také bych chtěla ještě krátce zmínit perspektivu. Rose používá příklad od Kresse a van 

Leeuwena zabývající se rozdílem v perspektivě a dopadem na vztah divák-objekt na 

fotografii. „[…] když je pozorovatel umístěn v perspektivě snímku tak, že se na [objekty] dívá 

dolů, Kress a van Leeuwen jsou toho názoru, že mu to dává jakousi moc nad nimi; pokud se 

dívá nahoru, tak je umístěn v jakoby podřadné pozici […].”
82

 Když bych tento předpoklad 
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převedla na tuto fotografii, mluvíme určitě o prvním případě. Jako divák se díváme shora na 

hlouček dětí a máme tak určitý přehled o tom, co se děje. Naproti tomu, kdyby byl fotograf 

v davu a na dva chlapce bychom se dívali zdola, sebralo by nám to celkový přehled a 

navodilo stísněný pocit. 

Detaily na fotografii skvěle ilustrují životní podmínky a situaci dětí. Na jejich oblečení a 

obličejích můžeme vidět skvrny od bláta. Z výrazů dětí v pozadí můžeme vyčíst, že je pro ně 

důležité dostat se k věcem v nákladním voze a z pohledů dvou chlapců pravděpodobně na své 

rodinné příslušníky, vidíme, že to dělají hlavně pro svoji rodinu.  
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Foto 6: Na tomto pondělním snímku z 10. prosince 2012 se syrské děti, které opustily svůj domov, 

shromažďují kolem vozu, aby dostaly polštáře a přikrývky. Ty jsou poskytovány v táboře pro 

vysídlené Syřany ve vesnici Atmeh v Sýrii. Tento stanový tábor, který poskytuje přístřeší několika ze 

stovek tisíc Syřanů vykořeněných brutální občanskou válkou, prohrál závod se zimou. Půda pod 

bílými stany je nasáklá bahnem, dešťová voda se dostává do tenkých matrací a dobrovolnickým 

doktorům pravidelně dochází léky pro děti s rýmou a kašlem. AP Photo/Muhammed Muheisen/  

11. prosince 2012 
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7.3  Výsledek analýzy 

Výše prezentované fotografie ukázaly z různých pohledů život dětí žijících v nebo mimo 

Sýrii. Zabíraly jak všední okamžiky, tak momenty bolesti a neklidu, které neoddělitelně patří 

do životů těchto dětí. Fotografům se podařilo zaznamenat jak pečlivě promyšlené kompozice, 

tak okamžité snímky a celkově tak poskytli zajímavý materiál k analýze.  

Co se týče technického zpracování, autoři volili rozličné záběry, podle toho jak moc velký 

chtěli dát důraz na samotné děti. Z vybraných fotografií vyplynulo, že většina z nich se 

snažila pracovat s prostředím a dát tak děti do kontextu s jejich životní situací. Viděli jsme to 

u dívek nabírajících vodu, chlapce u tanku nebo u dívek v terapeutickém centru. Ač měli 

stejný záměr využití prostředí v kombinaci s osobami, každý využil jiné techniky pro 

zdůraznění určitého prvku. Někdo pomocí světla, jako Hamed s uprchlickou matkou v táboře, 

jiný zase pomocí ostrosti, jako Abd se symbolem vítězství. Fotografové též pracovali 

s perspektivou, kterou využili k lepšímu kontextuálnímu porozumění diváka. 

Analýza přinesla vhled na interakci diváka a osoby na snímku. Z vybraných šesti snímků 

převažovaly ty bez přímého očního kontaktu, ovšem našly se i takové, kde k němu došlo jako 

u muže sedícího ve stínu a chlapců stojících u nákladního auta. Jak bylo zmíněno, přímý oční 

kontakt nebo pohled zepředu navazuje vyšší interaktivitu mezi divákem a osobou na snímku. 

Zároveň se ale fotografie nesnažily o laciné vyvolání emocionální reakce, prezentovaly situaci 

tak jak je. A ač jsou popálené dívky smutnou skutečností, reálně symbolizují, co je válka 

v Sýrii a jakou škodu napáchala na obyčejných lidech. 

Nakonec stejně záleží, jak fotografie používají jednotlivá média, jelikož práce agenturních 

fotografů je zaznamenávat dění a ne následovat skrytou pro- nebo protirežimní agendu. To mi 

potvrdil i Boyce, když jsem se ho zeptala, jaká je nejdůležitější zpráva, která by se měla 

přinést z války. „Popravdě, nepřinášíme zprávy, píšeme a fotíme fakta, která se dějí.“ A děti 

jsou toho nedílnou součástí. 
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Závěr 

Téma děti ve válečném konfliktu není novým fenoménem, jak to můžeme vidět u fascinace 

fotografiemi Afghánské nebo Napalmové dívky. Obě dívky byly součástí konfliktů velkého 

rozměru, první zmíněná války v Afghánistánu a druhá války ve Vietnamu. Ačkoliv nemá 

válka v Sýrii žádnou takovou ikonickou fotografii, vznikly během ní mnohé týkající se 

obyčejných dětí, které se snaží vypořádávat s válkou. Práce se snažila přiblížit a zanalyzovat 

fotografie právě těchto dětí.  

V teoretické části se zabírala kontextem k této tematice, což je digitální fotografie a 

fotožurnalistika, válečná fotografie jako taková a etika. K digitální fotografii byl stručně 

uveden její vývoj a etické problémy, které s ní mohou souviset. Válečná fotografie byla 

představena v historických milnících a poté byla navázána na současnou válečnou fotografii a 

s ní související praktiky. Následně byla popsána válka v Sýrii, načež byla navázána kapitola 

zabývající se zobrazováním dětí ve válečných konfliktech. Ty pak byly probrány v kontextu 

etiky a zásad, kterými by se měli fotožurnalisté a editoři řídit. Poté byly představeny 

jednotlivé agentury, jejichž fotografie byly podrobeny analýze. 

Praktická část se věnovala analýze šesti vybraných fotografií, které přinesly vhled na úlohu 

dětí v konfliktu v Sýrii. Kombinace kompoziční interpretace a obrazové analýzy přiblížila 

detailní informace na všech fotografiích a pomohla ukázat věci, které nejsou na první pohled 

patrné, ať už z technického nebo kontextuálního hlediska. Děti jsou běžnou součástí 

každodenního života ve válečném čase a snaží se žít normální život, kdykoliv je to možné. 

Což znamená hrát si mezi sutí a vojenskou technikou, pomáhání rodině se zabezpečením 

zásob a léčení se z utrpěného traumatu způsobeného válkou.  

Jak nám ukázala historie fotografie, lze ji využít k propagandistickým účelům a to jak 

k podpoře války, tak i k jejímu ukončení. Vždy proto záleží na editorském úsudku novin a 

serverů, jak chtějí událost prezentovat a jaký materiál zvolí. Pro věrné pokrytí zpravodajství je 

nutná vyváženost materiálu, a to tedy snímky z boje, ale i z každodenního života. Studium 

uvedených fotografií mně přineslo nový pohled na válečný fotožurnalismus, především na 

kreativní pojetí tohoto žánru a také nový respekt ke všem, kteří se do těchto podmínek vydají 

nebo tam žijí. 
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Summary 

The topic of children in war images is not a new phenomenon, as it is evident with the likes of 

the Afghan and Napalm girl being studied by a multitude of experts and photography 

enthusiasts. Both of these girls were a part of big conflict in their respective countries. And 

even though, the war in Syria does not have any such iconic photograph; many images with 

ordinary children were captured. This thesis aimed to analyse pictures of these particular 

children. 

The theoretical part described the context of this topic which entails digital photojournalism, 

war photography, and ethical debate. The first chapter focused on digital photojournalism and 

its evolution from the darkroom days. Following up was the genre of war photography, its 

history and major figures going into recent times and practices. Thirdly, the war in Syria is 

introduced, as well as famous war photographs of children from history. The theoretical part 

is then concluded with a chapter about ethics and photo agencies whose photos were used for 

analysis.  

Paired with theory was a practical part, in which I analysed six chosen photographs from the 

two photo agencies, AP and Reuters. Those were judged with the help of image analysis and 

compositional interpretation. The two methods were chosen for their practical use in 

qualitative analysis and focus on image content. The analysis showed that all the 

photographers tried to put children in context with their surroundings. They did so, though, in 

different ways. Some used light to highlight a particular object or person, others used 

perspective or different aperture on their camera. The children were captured in various 

moments with some interacting with the viewer and some not. This interaction proved to be 

influential in the viewer-subject relationship, with those having eye contact establishing some 

imaginative relationship. Children are a part of life in the conflict-stricken country and thus 

cannot be left out of the narrative. In the end, it depends on the media which side of the story 

they want to pursue and what they want to highlight. Be it carnage and fighting, or playing 

children and refugee camps. 
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Příloha 2: Rozhovor s fotoeditorem Reuters, Russellem Boycem 

Jak jste začal pracovat pro Reuters? 

Pracoval jsem jako regionální fotograf pro jednu agenturu a pak jsem se připojil ke 

globální londýnské fotoredakci Reuters. Po dvou letech editování a občasného focení jsem 

se přestěhoval do oddělení v Londýně a cestoval jsem po světě jako fotograf na plný 

úvazek, kde jsem fotil obecně a sportovní zprávy. Teď dohlížím na a edituji sekci Blízkého 

východu a Afriky pro Reuters pictures. 

Je náročnější editovat sportovní fotografii nebo válečnou? 

Výzvy jsou stejné i rozdílné. Stejné v tom, že klient požaduje rychlost, kvalitu, zachycení 

momentu, akci a reakci na tuto akci, vyprávěný příběh a přesnost. Rozdílné v tom, že 

sportovní akce jsou naplánované, jelikož mají určené, kde se budou konat a kdy, kdežto 

válečné pokrytí je vždy nejisté. Jedna věc, která je důležitá jak pro sport, tak i pro konflikt 

je přístup. Pokud tam nejste, nemůžete fotit.  

Jak vypadá běžný den fotoeditora pro agenturu takové velikosti? 

To záleží, jaký typ editování děláte. Například nějaké editování děláte „naživo.” To je, 

když jsou snímky posílány od fotografů editorům neoříznuté a bez popisků jakmile jsou 

vyfoceny. Záleží na tom, jak rychlou technologii používáme, může to být každý snímek, 

který byl pořízený nebo část vybraná fotografem. Jestli zpráva není časově náročná, editor 

se podívá na všechny fotografie, prodiskutuje je a může požádat o dodatečné na pokrytí. 

Jsou zde také editoři, kteří mají na starost rozdělovat úkoly fotografům, co budou fotit a 

jak. Hodnota zprávy a rozpočet jsou zde důležitým faktorem. Fotografové také editují své 

vlastní fotografie, říkáme tomu „sebeeditování.“ Ale to začíná být méně časté. Také máme 

editory, kteří se starají o konečné úpravy, kontrolují kvalitu a přesnost nejen pro obrázky 

ale i u popisku, dodávají kódy pro zákazníky a posílají snímky do oběhu. Všechno 

editování začíná plánováním, i na bleskové zprávy se dá připravit. Komunikace s 

fotografem je klíčová u jakéhokoliv editování. 
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Kolik zhruba snímků měsíčně dostanete ze Sýrie nebo týkající se Sýrie? 

To bude záležet na tom, co se děje. V Sýrii pracujeme jen s fotografy, které jsme 

vytrénovali a máme s nimi stálý vztah. Neakceptujeme nevyžádanou práci od fotografů na 

volné noze. V tuto chvíli se toho moc neděje, co se týče zpravodajské agendy. Například 

máme 145 snímků v archivu s klíčovým slovem Damašek a podobné číslo pro Azaz od 1. 

ledna 2020. 

Jaké procento fotografií, které denně dostanete, se publikuje? 

Těžko říct, ale z mé zkušenosti většina z nich. Editujeme velmi pečlivě, jelikož věříme na 

kvalitu ne na kvantitu. Fotky také nemusí být publikovány ten den, který byly pořízeny, ale 

mohou být nahrány jako soubor po delším čase. 

Používá Reuters agenturní fotografy na Blízkém východě nebo více externisty? 

Máme mix, zaměstnance, fotografy na dohodu a externisty. V nějakých zemích se 

produkuje většina obsahu zaměstnanci v jiných externisty. 

Jaká myslíte, že je nejdůležitější zpráva, kterou by měly přinášet snímky z války? 

Popravdě, nepřinášíme zprávy, píšeme a fotíme fakta, která se dějí.  

Vidíte děti jako možnost tahání za emocionální stránku čtenáře? 

Ne, děti v konfliktních zónách jsou součástí zpravodajství. Během editování bude vždy na 

výběr, co si klient může zvolit, bojovníky, ničení, mrtvé, živé, staré, muže, ženy a děti. Co 

si vyberou, záleží jen na jejich posouzení. 

Jaká témata fotografové zajišťují v Sýrii? (rodiny, boje, vojáky, jednotlivé příběhy) 
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Nepřemýšlíme nad tím jako nad tématy. Fotografové pracují jako součást týmu s píšícími a 

televizními kolegy, aby přinášeli nejnovější zprávy, což záleží na přístupu. Přinášíme 

zprávy o všem, co jste zmínila a k tomu ještě o ekonomickém, sociálním, geopolitickém a 

environmentálním dopadu konfliktu na zem. K tomu ještě zajišťujeme celosvětovou reakci 

na Sýrii, což je velká část položky, jelikož jsme světová agentura. Například pokud se něco 

stane v Idlíbu budeme zajišťovat komentáře z OSN v Ženevě, Trumpa ve Washingtonu a 

Putina z Moskvy. 

Dodatečná otázka. Můžou si fotografové vybrat zadání nebo můžou volně operovat, 

podle toho co si myslí, že je nejlepší? 

Žádný fotograf si nedává vlastní zadání a každé zadání v konfliktní zóně musí být 

schváleno naším bezpečnostním týmem. 

Jak moc editujete fotografie, které dostanete? Podle vaší příručky byste měli dělat jen 

malé úpravy jako editace světel a stínů nebo ořezávání. Upravujete takto běžně nebo 

víceméně pošlete snímky tak, jak jsou? 

Celkově fotografové Reuters na Blízkém východě posílají editorům originální soubor. 

Jestliže snímek potřebuje oříznout nebo upravit, to bude uděláno v redakci vždy podle 

našich zásad. 

Jak vypadá rozhodování, když dostanete snímek, který je kontroverznější, například 

mrtvá těla nebo zraněné a zkrvavené děti? Publikujete je kvůli jejich informační 

hodnotě nebo se většinou rozhodnete proti? 

Máme veliké štěstí, jelikož máme Reuters zásady, které nám pomáhají při rozhodování se 

v etických otázkách. Také máme etický tým, který je dostupný 24 hodin denně, u kterého 

se můžeme poradit, pokud je rozhodnutí na hraně. Fotografové, se kterými pracujeme a 

věříme jim, také používají svůj vlastní morální kompas, když fotí. Je samozřejmě nutné 

ukázat dopad války, ale může to být uděláno tak, aby to nebylo bezdůvodné. Klienti také 

musí učinit toto rozhodnutí. Co je akceptovatelné v jedné části světa a publikuje se, může 

být v jiné nepřípustné. Musíme nabídnout obrazové pokrytí, které vypráví příběh, ale 
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zároveň je akceptovatelné v kulturních normách naší světové klientely. Nabízíme volbu. U 

fotek, u kterých si myslíme, že by mohly být něčím urážlivé, přidáváme varování k 

popisku – “Citlivý materiál. Tento snímek může urazit nebo znepokojit.” 

Boyce mi pak ukazuje jako příklad fotografii mrtvých těl ze srpna 2013 ze Sýrie. 

Tato fotografie je po chemickém útoku v Sýrii. Je to snímek mrtvého dítěte a můžete vidět 

jeho tvář, ale v kontextu všech těch ostatních těl a důležitosti této události útoku plynem. 

Kdo má slovo v těchto etických rozhodnutích? Může si fotograf obhájit snímek nebo 

je to jen na editorech?  

Nakonec jsou to editoři, kdo rozhodne, ale fotograf vždy může přispět svým názorem. 

Vybírají si klienti provokativnější fotografie, řekněme třeba z demonstrací nebo je 

zájem i o „normální” každodenní snímky? 

Digitální klienti používají první fotku, kterou dostanou, obyčejnou nebo vítěze soutěže, zde 

je důležitá rychlost. Ideálně posíláme nejdřív ty nejlepší. Jak klienti dostávají více fotek, 

můžou změnit hlavní snímek nebo dodat další na stránku. Používají nejkřiklavější snímek, 

aby přilákali co nejvíce pozornosti nebo snímek, který se hodí k jejich editorskému postoji. 

Tisk, pokud není na uzávěrce, bude mít více času a vybere si, co se jim hodí na stránku a 

to, co si myslí, že je nejsilnější snímek. 

 

 

 


