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Anotace 
Cílem této diplomové práce je analýza způsobu zachycení a prezentování žen 

vybranými českými fotografy a fotografkami na sociální síti Instagram. V první 

podkapitole se zabývám tématem digitální fotografie, přechodem od analogového věku 

k digitálnímu a manipulací fotografického obrazu. Ve druhé a třetí podkapitole zkoumám 

sociální sítě spolu s jejich vlivem na současnou společnost, blíže se pak zaměřuji na 

sociální síť Instagram a její vizuální komunikaci. Následující část práce je v této kapitole 

věnována problematice genderu, genderovým stereotypům a sociálním nerovnostem, ve 

které se zaměřuji i na genderové stereotypy ve vizuálních médiích a na sociálních sítích. 

Praktická část je založena na dvou přístupech – kvantitativní obsahové analýze vizuálních 

sdělení, tedy výzkumu vybraných instagramových obsahů osmi fotografů a fotografek, a 

kvalitativních rozhovorech s některými z těchto tvůrců. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jak 

se ve fotografiích vybraných českých fotografů/fotografek na sociální síti Instagram 

projevují zažité genderové stereotypy v zobrazení žen?“ Tato otázka byla zodpovězena 

prostřednictvím šesti specifických podotázek. Kvantitativní obsahová analýza odpověděla 

na podotázky týkající se především vizuální stránky jednotlivých obsahů z hlediska 

genderové stereotypizace. Polostrukturované rozhovory zmapovaly, jak vybraní tvůrci 

pracují s tradičními genderovými stereotypy v zobrazování žen. Odhalily také konkrétní 

strategie, se kterými k této sociální síti fotografové přistupují. V závěru jsou výsledky obou 

metod vyhodnoceny. Zjištěné poznatky by mohly dále sloužit jako inspirace pro budoucí 

rozsáhlejší analýzu genderové stereotypizace v zobrazení žen na sociálních sítích. 

 

Annotation 
The aim of this thesis is to analyse methods of capturing and presenting women 

applied by selected Czech male and female photographers on the social network of 

Instagram. The first subchapter addresses the topic of digital photography, the transition 

from the analogue age to the digital one, and the manipulation of the photographic image. 

The second and third subchapters study social networks along with their impact on the 

contemporary society, focusing in detail on Instagram and its visual communication. The 

following part of the thesis addresses gender issues, gender stereotypes, and social 

inequalities, focusing apart from others on gender stereotypes in visual media and on social 

networks. The practical part is based on two approaches – a quantitative content analysis of 



 
 

 

visual communications, i.e. research into selected Instagram content by eight male and 

female photographers, and qualitative interviews with some of these authors. The main 

research question is: “What are the manifestations of deep-rooted gender stereotypes in 

depictions of women in photographs by selected Czech male/female photographers on 

Instagram?” Replies to this question were collected using six specific sub questions. The 

quantitative content analysis provided replies to sub questions dealing in particular with the 

visual aspect of individual contents from the perspective of gender stereotyping. Semi-

structured interviews were used to map how the selected authors work with traditional 

gender stereotypes in their depictions of women. Moreover, they revealed specific 

strategies of these photographers in their approach to this social network. The conclusion 

evaluates the results of both these methods. The findings may be further used to inspire a 

future, more extensive analysis of gender stereotyping in depictions of women in social 

media. 
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Úvod 
Instagram je jednou z nejrozšířenějších vizuálně zaměřených sociálních sítí na světě. 

Jedná se o platformu, jejímž primárním účelem bylo poskytnutí prostoru amatérům 

v prezentaci snímků z běžného dne. Postupem času však lidé objevili potenciál této 

sociální sítě a dnes již mezi více než miliardou uživatelů působí řada profesionálů, jako 

jsou prodejci, značky a také fotografové, kteří Instagram používají jako své portfolio. 

Fenoménu chápání uměleckých děl prostřednictvím sociálních sítí se v poslední letech 

věnuje nejedno společenské či umělecké periodikum. Ku příkladu Adam Suess a Kylie 

Budgeová z australského webového portálu The Conversation přišli na to, že převážně na 

poli s fotografií a výtvarným uměním hraje mezi sociálními sítěmi přední roli právě 

sociální síť Instagram (Šmíd, 2018). Díky jednoduchému přístupu ovlivňují instagramové 

příspěvky okolí více než kdy předtím a profesionální tvůrci vyvíjejí čím dál větší úsilí o 

plnohodnotnou prezentaci vlastních obsahů. Popularita aplikace Instagram neustále roste, a 

jelikož je tato platforma velmi úzce propojena s výtvarným uměním, má na dnešní 

společnost zásadní vliv.  

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zkoumat způsob zobrazení a prezentování 

ženy vybranými českými fotografy a fotografkami na sociální síti Instagram a analyzovat 

jejich snímky zveřejněné na této platformě. V práci se zaměřuji na to, jakým způsobem 

vybraní fotografové a fotografky k sociální síti přistupují a zda svou tvorbou publikovanou 

na Instagramu podporují, nebo naopak vyvracejí zažité genderové stereotypy v 

zobrazování žen.  

V první kapitole se věnuji stručnému úvodu k digitální fotografii. Proces vyvolání, 

uchování a přenosu fotografie se s příchodem digitalizace velmi zjednodušil a stejně tak se 

usnadnil i proces manipulace fotografického obrazu, kterou dnes běžně používají i 

uživatelé sociálních sítí. Na tuto kapitolu navazuje stať představující dnešní fenomén 

sociálních sítí, které se vyznačují řadou charakteristik, jako je vyhledatelnost, 

replikovatelnost nebo snadný únik informací. Právě díky propojení sociálních sítí a 

mobilního fotoaparátu dnes žijeme v silně vizuálně zaměřené době, která dala podnět 

k vývoji populární fotografie na sociálních sítích. Ve třetí kapitole se podrobněji věnuji 

aplikaci Instagram, která vznikla za účelem navazování vztahů, k sebeprezentaci, uchování 

vzpomínek a vyjadřování individuality. Zaměřuji se i na možnosti uživatelských využití, 

která v posledních letech nabývají na významu. Snímky publikované na této sociální síti se 
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mohou jednoduše šířit mezi lidmi, díky čemuž jejich autoři získávají větší počet sledujících 

a navazují nové kontakty nejen s uživateli, ale také s potenciálními klienty. Ve čtvrté 

kapitole diplomové práce představuji termíny gender a genderové stereotypy a zaměřuji se 

na studie související se stereotypizací či destereotypizací ženy ve vizuálních médiích a na 

sociálních sítích. Tyto studie a výzkumy z oblasti genderových stereotypů, vizuálních 

médií a sociálních sítí mi sloužily jako inspirace při tvorbě vlastní analýzy.  

Na teoretickou část práce navazuje stať analytická, která se skládá ze dvou části. 

Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy vybraných instagramových příspěvků osmi 

fotografů a fotografek je zkoumáno, jakým způsobem jsou ženy na fotografiích 

reprezentovány, co na snímcích ženy zastupují a jaké hodnoty týkající se vzhledu, 

vlastností, vztahů, emocí, sexuality apod. se v analyzovaných příspěvcích objevují. 

Kvantitativní obsahová analýza vizuálních sdělení je doplněna také o kvalitativní výzkum, 

kterým jsou polostrukturované rozhovory s vybranými fotografy a fotografkami. 

Prostřednictvím těchto rozhovorů je zkoumáno, jak tvůrci pracují s tradičními 

genderovými stereotypy v zobrazování žen, jaké motivace či trendy za konkrétním 

vyobrazením stojí, popřípadě jestli se zobrazení ženy na Instagramu změnilo, a pokud ano, 

jak fotografové tuto změnu vnímají.  

Práce se také soustředí vývoj profesní činnosti fotografa vzhledem k popularizaci a 

rozvíjení aplikace Instagram. Analyzuje strategie, se kterými vybraní fotografové a 

fotografky k Instagramu přistupují, jaký má pro ně tato sociální síť význam z hlediska 

profesního zaměření, zda je pro jejich práci důležitou a vhodnou platformou a jakým 

způsobem jejich profesi tato aplikace ovlivňuje.  

Vzhledem k časovým možnostem vybraných fotografů a aktuálnímu nouzovému stavu 

v České republice nebyly uskutečněny rozhovory se všemi tvůrci. I přes tuto komplikaci se 

mi však podařilo získat kvalitní odpovědi, v nichž respondenti vyjádřili přínosné názory 

k dané problematice.  
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1 Teoretická východiska 

Teoretická část této diplomové práce poskytuje základní poznatky z oblasti digitální 

fotografie, sociálních sítí, genderu a genderových stereotypů aplikovaných na současnou 

mediální sféru.  

1.1 Úvod do digitální fotografie 
Rozsáhlá transformace fotografie začala již od vzniku prvního snímku. V průběhu 

desítek let došlo k radikálnímu vývoji techniky, proměně podstaty fotografického obrazu i 

způsobu zacházení s ním (Lábová, Láb, 2009). Jednou z nejpodstatnějších změn byl 

přechod od analogového věku postaveného na chemii, mechanice a fyzice k věku 

digitálnímu opírajícímu se o elektroniku. Epocha digitální fotografie reprezentuje nejen 

nové technologie a média, ale i celistvý posun ve vnímání a chápání obrazu a reality spolu 

s naší schopností s nimi zacházet. „Digitální zobrazení změnilo povahu fotografického 

referentu a klasické koncepce fotografické reprezentace,“ popisuje Filip Láb (2009, s. 39). 

Při současném zachování fotografického charakteru obraz přestal být závislý na jeho 

referentu a fyzikálně-chemický charakter klasické fotografie se zcela zničil. Digitální 

fotografii je možné zobrazit v přítomnosti a rozmnožit ji v libovolném množství naprosto 

identických klonů, aniž by ztratila kvalitu nebo se odlišila od originálu (Láb, Turek, 2009).  

Dle Dijcka digitální věk utváří zcela nové modely reality. Fotografie se díky 

digitalizaci rozšířila natolik, že se stala součástí každodenní komunikace moderní 

společnosti. Za pomoci digitální fotografie dnes jednoduše a na každodenní bázi 

komunikujeme s okolím (Dijck, 2008). Tato nová příležitost, která umožnila zobrazit 

okolní svět a zároveň vytvářet zcela nové modely reality, je předním důvodem, proč 

technologie digitální porazila technologii analogovou (Láb, Turek, 2009). 

 Britský teoretik Paul Wombell seskupil sedm bodů, které jsou charakteristické pro 

digitální fotografii od 90. let 20. století: 

• Během vzniku digitální fotografie je chemický proces nahrazen procesem 

elektronickým. 

• Originál fotografie existuje v několika modifikacích, tudíž se nejedná o originál 

v původním slova smyslu.  
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• Úprava a manipulace s fotografickým obrazem je snazší než u analogové 

fotografie. 

• Digitální fotografie je zapojena do informačního, komunikačního a globálního 

systému. 

• Fotografické obrazy určené pro archiv jsou ukládány do počítačové databanky. 

• Pro digitální fotografii je charakteristická vysoká rychlost jejího přenosu. 

• U digitální fotografie dochází ke konvergenci s dalšími, dříve vzdálenými médii. 

(Wombell, cit. podle Lábová, Láb, 2009) 

Poslední bod úzce souvisí s tvrzením, že se v dnešní době fotografie zásadně podílí 

na budování identity jedince, zejména pak v prostředí sociálních sítí, ve kterém si uživatelé 

na základě vytváření vlastních profilů a sdílení digitálních fotografií navzájem 

zprostředkovávají individuální představy o sobě i světě samotném (Dijck, 2008). 

1.1.2 Postfotografická éra: krize reprezentace a manipulace 

fotografického obrazu 

Vývoj digitální fotografie nezpůsobily jen technologické inovace, ale i způsoby, 

kterými je digitální fotografie reprezentována. Považuji za důležité alespoň stručně 

objasnit, s jakými problémy se současná digitální fotografie potýká a jak se změnil způsob 

důvěry v ní za poslední desítky let.  

Epocha digitální fotografie znamená pro řadu autorů tzv. postfotografickou éru. 

Význam tohoto pojmenování spočívá v možnosti rozložení jednotek digitálního obrazu a 

vytvoření fotografie nové, zcela fiktivní (Láb, Turek, 2009). Zrození postfotografické éry 

je datováno Williamem J. Mitchellem v 90. letech 20. století (Mitchell, 1994) 

Jak ve své publikaci píší Láb s Turkem, postfotografie (fotografie přicházející po 

fotografii – jedná se také o synonymum k digitální fotografii), jež je součástí širokých 

sociálních a kulturních souvislostí, bývá spojována s krizí reprezentace. Obecně vnímaná a 

kulturně zakotvená pravdivost fotografického obrazu se odvíjela od modernistického 

náhledu na svět. Z tohoto pohledu byla fotografie přímým otiskem referentu v rámci 

klasického modelu fotografické reprezentace. Součástí modernistického smýšlení bylo 

nahlížení na pravdu jakožto na dosažitelnou, stabilní a skoro absolutní hodnotu, stejně tak 

byla vnímána i fotografie. Oproti tomu digitální zobrazení, tedy postfotografie, se opírá o 

relativistický postmoderní náhled, jenž pravdu chápe jako proměnlivou hodnotu, která se 
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mění v závislosti na společnosti a její kultuře. Láb s Turkem (2009) konstatují, že jelikož je 

kultura neustále se vyvíjející sociální konstrukcí, stává se konstrukcí i realita. Podle 

postmoderních východisek neexistuje univerzální pravda, tudíž obrazy nelze uchopit jako 

pravdivé zprávy pocházející z reálného světa.   

S digitální fotografií můžeme snadno manipulovat, po jejím pořízení je možné ji 

zpětně editovat. A právě kvůli této možnosti jsou technologické předpoklady vývoje 

fotografie jednou z příčin ztráty její důvěryhodnosti. „Digitalizace zavrhla rétorickou 

pravdivost fotografie, která byla důležitým rysem jejího kulturního úspěchu. Tolik 

ohlašovaný příchod digitálního zobrazení jednoduše znamená nutnost přiznat tento fakt 

sám sobě, respektive jejich konzumentům,“ komentuje Geoffrey Batchen (cit. podle Láb, 

Turek, 2009, s. 51). Poměr autenticity a estetičnosti se navíc mění napříč fotografickými 

žánry, tudíž je otázka důvěryhodnosti tohoto média diskutabilní. Americký fotograf a 

zakladatel dokumentární fotografie Lewise Hine konstatoval, že i když fotografie nemůžou 

lhát, lháři mohou fotografovat (Hine, cit. podle Mitchell, 1994). 

S vývojem digitální fotografie a s ohledem na její jednoduchou manipulaci se začaly 

rozvíjet technologické inovace s ní související. Například fotokomory byly nahrazeny 

kvalitními grafickými počítačovými programy, které měly rovněž za následek rozšíření 

fotografické manipulace. Nejvýznamnějším programem pro editaci digitální fotografie se 

stal Photoshop.  

Šéfredaktor obrazové redakce The New York Times Magazine Fred Ritchin ve své 

publikaci zkoumá reakce soudobé společnosti na funkce digitální fotografie v 

postfotografické éře. Uvádí, že kvůli snadné a precizní manipulaci se míra nedůvěry ve 

fotografii stále prohlubuje a vytváří se propast mezi konceptem fotografie jako svědka a 

obrazem jako splněným přáním. Autor čtenářům doporučuje, aby na digitální fotografii 

začali nahlížet jako na interpretační prostředek, stejně tak, jako tomu je u děl spisovatelů 

nebo malířů. Fotograf, stejně jako ostatní umělci, totiž ovlivňuje finální výsledek 

fotografického obrazu. Například určuje, které objekty zachytí, jakým aparátem, jakým 

způsobem fotografii orámuje a do jaké míry do ní bude postprodukčně zasahovat. V 

souvislosti s manipulací digitální fotografie odborníci často hovoří o tzv. smrti klasické 

fotografie nebo digitální malbě (Ritchin, 1990).  

Manipulace snímků se neobjevila s příchodem postfotografie. Úpravy fotografického 

obrazu probíhaly již od samého počátku klasické fotografie, byly však mnohem 

komplikovanější než editace digitálně vytvořených snímků. Hlavním důvodem tehdejších 
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retuší bylo odstranění viditelných vad nebo tvorba fotomontáží (Ritchin, 1999). 

S nástupem digitální fotografie byla možnost úprav značně zjednodušena a široce rozšířena 

nejen mezi profesionální fotografy, ale také napříč rozsáhlou digitálně gramotnou 

veřejností. S popularizací sociálních sítí se vyvinuly i jednoduché editační programy a 

filtry, které jsou dnes každodenně využívány miliony uživateli. Ti dnes mohou jen stěží 

rozeznat, zda byla fotografie upravena, nebo ne (Ritchin, 1999). 

Teoretik Edgar Shaohua, který se věnoval digitálním editacím fotografií a jejich vlivu 

na příjemce, ve své studii Readers’ Perception of Digital Alteration in Photojournalism 

sepsal pět bodů, kterými by se měli fotografové, fotoreportéři a editoři řídit, aby fotografie 

zůstaly důvěryhodné (Shaohua, 2001): 

 

• Fotografie by měla být upravena co nejméně. 

• Když už je nutné fotografii editovat, vždy by se měly úpravy označit. 

• Dbát na etické standardy fotografie. 

• Neupravovat zobrazené osoby a neměnit význam fotografie.  

• Neupravovat ostatní osoby více, než by fotograf upravil sám sebe. 

Nelze říci, ze fotografie bez úprav nikdy nelže, jelikož jistým způsobem lhala vždy. 

Jedná se o pouhý dvojrozměrný výřez pocházející z komplikovaného trojrozměrného 

prostoru, jenž je podřízen pravidlům kompozice a schopnostem jeho sledovatelů rozpoznat 

různé prvky na obrazu a umět ho přečíst. Pokud mají fotografie diváka přesvědčit, musí být 

interpretovány navíc také z rétorického hlediska, tedy nevysvětlovat jen to, co je na nich 

zobrazeno, ale poukazovat i na to, co by na nich mohlo být zobrazeno (Ritchin, 2013).  

Vzhledem k neustále se vyvíjejícím technologiím jsou vyžadovány moderní přístupy 

k práci se snímky také ze strany profesionálů. Současná generace fotografů se musí 

v dnešní době neustále přizpůsobovat novým technologiím i požadavkům pocházejícím ze 

strany recipientů. Sociální sítě typu Instagram, kterému se budu věnovat podrobněji v této 

diplomové práci, čím dál více odvádějí pozornost od samotného obsahu fotografického 

obrazu.  



 
 

8 

Snímek se pro uživatele sociálních sítí stává konzumním zbožím, lidé mezi sebou 

sdílejí fotografie, na kterých fotí sami sebe v každodenních situacích. Klasická fotografie 

tak do určité míry ztrácí na důležitosti. I přes množství nehodnotných fotografií, které nyní 

kolují napříč internetovými platformami, však klasická fotografie nástup digitální doby 

přežila. U současné digitální fotografie můžeme pozorovat řadu tendencí, které na 

analogovou fotografii navazují, například právě u sociální sítě Instagram, jejíž prvky a 

základní předpoklady jsou inspirovány fotografií analogovou. Mediální teoretici Filip Láb 

a Pavel Turek se zamýšlejí nad otázkou, zda v digitální éře originální fotografie zcela 

nezanikla. V současnosti se dají vytvořit téměř identické záběry digitálním fotoaparátem i 

chytrým telefonem v nepřeberném množství, navíc lze tyto obrazy pak prostřednictvím 

mobilních aplikací okamžitě upravit. Proto není jasné, zda je můžeme za originály vůbec 

považovat (Láb, Turek, 2009). 

1.1.3 Digitální fotografie na sociálních sítích 
 

V této podkapitole jsou stručně popsány základní tendence, jež lze vypozorovat v 

současné digitální fotografii publikované prostřednictvím sociálních sítí.  

Digitální fotografie má silný komunikační aspekt, který se díky snadnému 

internetovému sdílení a působení sociálních sítí neustále zvyšuje. Svou funkci posílil jak 

digitalizací zobrazovací techniky, tak rozvojem komunikačních technologií nebo integrací 

fotoaparátů do přístrojů, jako je tablet nebo mobilní telefon. Konvergence 

s komunikačními technologiemi umožnila uživatelům nepřeberné možnosti sdílení 

prostřednictvím e-mailů, blogů, online fotoalb, aplikací typu Flickr a zejména díky 

sociálním sítím. Fotografie, které jsou pořizovány a následně publikovány digitálně, se 

stávají obrazy zážitků v přítomném a reálném čase. Jejich předním cílem je dokumentování 

za účelem komunikace, nikoliv nutně archivace, jak tomu je u fotografií analogových 

(Dijck, 2008).  

Na sociálních sítích uživatelé reagují okamžitě, stejně tak fotografie na nich 

publikované neodkazují na minulost subjektu a jeho smrtelnost, naopak potvrzují 

přítomnost. Nejen, že fotografie divákovi ukazuje to, co bylo, současně také sděluje 

informaci o tom, co tady je (Roland Barthes, 1980). Některé snímky jsou dokonce ve 

vztahu k času anticipační, což znamená, že fotografovaným objektem je něco, co fotograf 

zažije až po jeho vyfocení. Takový snímek předchází reálným prožitkům, jelikož k nim 

teprve dojde. Jako příklad mohu uvést často sdílené a populární fotografie jídla, které jsou 
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vytvořeny ještě předtím, než je pokrm zkonzumován. Akt snězení se stává pouhou ozvěnou 

obsahu, který byl na sociální síti publikován (Champion, 2012).  

Další charakteristikou digitální fotografie, která vznikla až s popularizací sociálních 

sítí, je pořízení snímku čistě za účelem jeho publikace. Jedná se o naaranžované fotografie, 

které podávají detailní informaci o tom, kde se tvůrce snímku v daný okamžik nachází a co 

právě dělá. Pro tento druh fotografie je mnohem podstatnější kontext daného okamžiku než 

její formální provedení, kterým je například ostrost nebo kompozice. Příkladem může být 

zachycení a okamžitá publikace významných momentů nebo společenských událostí. 

Sociální sítě jsou díky jejich dostupnosti a aktuálnosti v dnešní době důležitým 

informačním kanálem, na kterém mohou jeho účastníci kvalitně doplňovat mediální obsah. 

Uživatelé přebírají role pracovníků tradičních médií a sami přinášejí svědectví týkající se 

konkrétních událostí. Tato aktivita se nazývá občanský žurnalismus, taktéž participativní 

nebo amatérský žurnalismus (Watson, 2012). Mediální teoretička Mervi Pantti dokládá, že 

si dnešní doba, obzvláště v případě teroristických útoků, povstání nebo katastrof a válek 

žádá právě takto autentický mediální obsah reprezentovaný amatérskou estetikou 

(Grayson, 2015). 

Dle teoretičky José van Dijck došlo k významnému posílení digitální fotografie také z 

hlediska utváření identity. Jak již bylo zmíněno výše, vzhledem ke snadné manipulaci 

snímků má nyní uživatel možnost fotografii několikrát upravit, tudíž ji od vzniku snímku 

až po publikaci na sociální síť významně zkreslit, a vytvořit tak vlastní požadovanou 

identitu, kterou okamžitě prezentuje vlastní komunitě sledujících (Dijck, 2008). 
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1.2 Nová média a sociální sítě 
 

Jelikož v této diplomové práci analyzuji fotografie publikované prostřednictvím 

sociální sítě Instagram, považuji za nezbytné tuto oblast blíže zmapovat a stručně objasnit 

nejen pojmy nová média a sociální sítě. V této kapitole se také zaměřuji na aplikace 

související s pořízením a úpravou fotografií a následně se věnuji sociální síti Instagram, 

která kombinuje oba tyto fenomény – sociální síť a aplikaci zaměřenou na výrobu a editaci 

fotografie. 

Nová média zapříčinila převedení existujících médií do číselných údajů přístupných 

počítačům. Výsledkem jsou balíky dat sdružující všechny typy médií jako texty, statické i 

pohyblivé obrazy, zvuky nebo prostorové konstrukce. Jedná se o nedávno vyvinuté 

systémy sloužící k doručování obsahu příjemcům, které se vyznačují radikální odlišností 

od tradičních médií, například neomezeným množstvím příjemců, obousměrností 

komunikace a silou příjemců ovlivňovat, kdy a jakým způsobem je obsah konzumován 

(Manovich, 2002). 

Kanadský mediální teoretik Marshall McLuhan, kterému je připisováno autorství 

pojmu nová média, do této oblasti zařadil právě média elektronická spolu s jejich obsahy 

(McLuhan, 1991). Důležité je brát zřetel na skutečnost, že označení nová média je velmi 

relativní z hlediska času, jelikož každé médium bylo v určité době nové. 

Významný teoretik nových médií Lev Manovich ve své studii Principy nových médií 

(2002) redukoval předpoklady nových médií na pět nejvýznamnějších, kterými jsou: 

• Číselná reprezentace – médium je programovatelné a algoritmicky 

manipulovatelné. 

• Modularita, která znamená, že si jednotlivé části nových médií udržují vlastní 

identitu.  

• Automatizace různých operací, kterými se člověk částečně vyřazuje z tvůrčího 

procesu. 

• Variabilita, jejíž význam spočívá v možnosti existence novomediálního objektu 

v téměř nekonečném množství proměnlivých a nestálých verzí. 

• Kulturní překódování, které je dle Manoviche nejzásadnější vlastností nových 

médií. Jde o tzv. „komputerizaci kultury“, která znamená převod informací do 

jiných formátů.   

(Manovich, 2002) 
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Módy, kterými počítače utvářejí současný svět, zobrazují data a nechávají nás s nimi 

zacházet, klíčové operace skryté za všemi počítačovými programy (kterými je např. 

hledání, spojování, třídění a filtrování) spolu s konvergencí rozhraní mezi člověkem a 

počítačem, stručněji řečeno to, co označujeme za počítačovou ontologii, epistemologii a 

pragmatiku, to vše významně ovlivňuje kulturní vrstvu nových médií, její organizaci, žánry 

a stále nově se utvářející obsahy (Manovich, 2002). 

Nová média stojí v základu pyramidy mediatypů s nejširším významovým záběrem a 

zahrnují do sebe multimédia, digitální média a online média. Multimédia obsahují ta 

média, která využívají pro prezentaci informací kombinaci různých formátů, např. psaná 

nebo mluvená slova, hudbu, animace, obrázky atd. Koncový uživatel multimédií má různé 

možnosti uchopení předkládaného obsahu. Pojem digitální média byl již v této diplomové 

práci blíže charakterizován, stručně řečeno však označuje kódování dat a veškerých 

informací výhradně za pomoci číselného kódu. Na samém vrcholu pyramidy stojí 

s nejužším významovým záběrem online média. Existence tohoto typu médií je podmíněna 

existencí sítě internet (Banerjee, 2019). 

 

 Online rozhraní představuje otevřený prostor s nepřebernými možnostmi v 

oslovování, interakci a dlouhodobé komunikaci napříč miliony uživatelů. Termín akcentuje 

způsob a podmínky šíření (a tedy i způsob dostupnosti příjemcům). Internet lze považovat 

za prototyp všech online médií. Vyznačují se vzájemnou propojitelností a způsobem 

dostupnosti, tedy možnosti příjemců připojit se k nim pouze za pomoci přístroje, který má 

přístup k internetu. Příkladem online médií jsou sociální sítě (Manovich, 2002). 

Online 
média

Digitální média

Multimédia

Nová média
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1.2.1 Sociální sítě – základní přehled 

Sociálním sítím (anglicky Social Media) patří zásadní role v moderní společnosti a v 

našich životech. Ať je řeč o Facebooku, Instagramu, nebo o Twitteru, všechny tyto sociální 

sítě využívají nesmírné množství uživatelů na denní bázi. Prostředí sociálních sítí lze 

taktéž zařadit pod kategorii Web 2.0, která označuje webovou službu založenou na 

principu vytváření obsahu samotnými uživateli (Bednář, 2011). Jedná se o zvláštní skupinu 

internetových služeb umožňující vzájemné virtuálně-společenské propojování osob na 

internetu, jejich komunikaci a společné aktivity (MediaGuru, 2020).  

V současné literatuře nalezneme různé definice sociálních sítí. Dorothy a Jerome 

Singerovi je označují jako skupiny internetových aplikací umožňující vytváření a výměnu 

uživatelských obsahů (Singerovi, 2000).  

Autorky Danah Boyd a Nicole Ellison rozšiřují definici sociálních sítí následovně: 

„Sociální sítě jsou webové služby, které pomáhají jedincům:  

 

1. Vytvořit si vlastní veřejný nebo poloveřejný profil uvnitř jasně ohraničeného systému.  

2. Vytvořit si seznam dalších uživatelů, se kterými sdílí spojení.  

3.Možnost vidět seznamy propojení uživatelů s ním spojených v rámci jednoho systému.“  

(Boyd, Ellison, 2007, s. 213). 

Popularizaci sociálních sítí odstartoval v roce 2004 Mark Zuckerberg založením 

Facebooku, jedné z nejnavštěvovanějších sociálních sítí na světě. Známá platforma Flickr 

byla založena tentýž rok, Twitter o dva roky později a Instagram roku 2010. Přesto, že jsou 

z vyjmenovaných platforem pouze Flickr a Instagram orientovány výhradně na fotografie, 

Facebook a Twitter mají ve svém obsahu nepřeberné množství obrazových informací. 

Jejich uživatelé mohou nahrávat a publikovat snímky přímo z mobilních zařízení, vytvářet 

alba, označovat přátele a šířit s nimi svůj obsah. Už v roce 2012 měla sociální sít Facebook 

více než 1 miliardu uživatelů, kteří nahrávali kolem 300 milionů fotografií každý den (Li, 

2012). 

Statistiky sociálních médií z roku 2019 ukazují, že na celém světě existuje 3,2 miliardy 

uživatelů sociálních sítí, přičemž toto číslo stále vzrůstá a odpovídá asi 42 % současné 



 
 

13 

populace. Z 90,4 % dnes sociální sítě aktivně užívají mileniálové, 77,5 % generace X a 

48,2 % generace Baby Boomers (Emarketer, 2019).  

Mileniálové nadále patří mezi generace s nejvyšším využitím sociálních médií spolu s 

nejširším přístupem k chytrým telefonům na světě. Na druhé straně generace X nejčastěji 

používá tablety. Baby Boomers postupně překračují mezery v technologické gramotnosti a 

stále častěji se seznamují s platformami sociálních sítí. Současné statistiky odhalují, že na 

sociálních sítích uživatel stráví v průměru 2 hodiny a 22 minut denně (Globalwebindex, 

2018). 

Nejen fyzické osoby, ale také značky nyní aktivně využívají sociální sítě. Sociální sítě 

umožňují snadný přístup k finančně efektivnímu marketingu, přímé interakci s publikem a 

prohlubování věrnosti ke značce. 73 % marketérů v současné době potvrzuje, že jejich 

aktivita je na sociálních sítích efektivní (Buffer, 2019). Značky začleňují sociální sítě do 

svých komplexních marketingových strategií, ať už se jedná o sponzorované příspěvky, 

nebo populární influencer marketing. Poptávka po uživatelsky přívětivém obsahu na 

mobilních telefonech stále a oprávněně vzrůstá. 91 % všech uživatelů sociálních médií 

přistupuje k internetovým kanálům prostřednictvím svého mobilního zařízení. Podobně 

téměř 80 % celkového času stráveného na sociálních sítích vychází z mobilních platforem 

(Oberlo, 2019). 

1.2.2 Sociální sítě a aplikace zaměřené na fotografii 

Rozvoj smartphonů spolu s mobilními aplikacemi zásadně ovlivnil používání 

sociálních sítí a umožnil zcela nový přístup k šíření mobilní fotografie. Z omezeně 

dostupného média používaného k zaznamenání významných událostí, které vyžadovalo 

vyšší finanční prostředky, se pořizování snímků stalo součástí každodenního života 

jednotlivců. Jednoduchost a bezplatné zachycování fotografických obrazů odstartovalo 

novou epochu v zobrazování a sdílení. V současnosti není pořízení a sdílení snímku 

nikterak limitováno, samotní uživatelé se mohou rozhodnout, zda těchto funkcí využijí, či 

nikoliv. Jak již v této diplomové práci bylo zmíněno, s technologickými proměnami se 

nese také popularizace běžné, neprofesionální fotografie. Trend masového fotografování 

každodenních situací je spatřován na mnoha sociálních sítích, které poskytují okamžitou 

možnost úprav a následné sdílení. Lidé skrze publikaci fotografie na sociální síti prezentují 

vlastní online identitu a dávají najevo svou představu o světě. „Naše fotografie nám 

sdělují, kým toužíme být a jak chceme, aby vypadaly naše vzpomínky. Je těžké si představit, 
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že by obrovské množství dostupných editačních programů neovlivnilo naši touhu upravit a 

zkrášlit naše staré já. Soukromá fotografie se může stát celoživotním údělem v podobě 

přehodnocování starých tužeb a jejich následné transformace do nových očekávání,“ 

popisuje fenomén José van Dijck (2008, s. 70–71). 

První sociální síť, která nese název SixDegrees.com, byla vytvořena roku 1997. 

Jednalo se o zjednodušenou verzi dnešního Facebooku. Uživatelé si mohli vytvořit vlastní 

profil a přidávat si do přátel jiné uživatele sítě (Boyd, Ellison, 2007).  

Roku 2004 byla založena vizuálně zaměřená sociální síť Flickr, jejíž vlastnictví patří 

společnosti Ludicorp, za kterou stojí Steward Butterfield se svou ženou Caterinou. V roce 

2005 byla společnost propojena s internetovým vyhledávačem Yahoo. Aplikace, která je 

založena na sdílení a shromažďovaní fotografií, umožňuje ihned po nahrání snímku zvolit, 

pod jakou licencí bude šířen. Jelikož tato licence umožňuje i další použití fotografií, 

sociální síť Flickr do jisté míry plní také funkci fotobanky. Fotografie lze do aplikace 

nahrávat v původním rozlišení a bez jakékoliv další komprese, která by měla vliv na 

kvalitu obrazu. Uživatelé se zde také mohou přidat do skupin diskutujících o 

fotografických technikách, filtrech, úpravách apod. Fotografie jsou sdíleny pomocí 

klíčových slov (tzv. pools), díky kterým je mohou další uživatelé sítě snadno vyhledat. 

Na Flickr je možné nahrát fotografie a videa jak z mobilního telefonu, tak prostřednictvím 

e-mailu či webové stránky (Flickr, 2020). 

Další aplikací, která stojí za zmínku z hlediska vizuálního obsahu, je PhotoShelter. 
Jedná se o platformu sloužící výhradně fotografům, která pomáhá při komunikaci s klienty 

a při prodeji fotografických prací. V současnosti má již přes 80 000 aktivních uživatelů, 

kteří prostřednictvím této sociální sítě prodávají balíčky tištěných fotografií nebo je za 

poplatek poskytují ke stažení. Uživatelé platformy mají možnost fotografie nahrávat do 

předpřipravených šablon, které tak vytvářejí přívětivé prostředí ulehčující orientaci 

(Photoshelter, 2020).  

Hipstamatic je aplikace digitální fotografie určená uživatelům smartphonu Apple 

iPhone. Využívá fotoaparát telefonu tak, aby uživatel mohl snímat čtvercové fotografie 

s možností aplikování řady filtrů, které připomínají fotografie pořízené historickým 

fotoaparátem. Uživatel si dále může vybrat z mnoha neobvyklých efektů, objektivů, filmů i 

blesků (Hipstamatic, 2019). Hipstamatic je součástí retro trendu ve fotografii, která 

zaznamenala nárůst popularity technicky zastaralých klasických fotoaparátů, například 

instantního fotoaparátu Polaroid nebo lomografii (označení pro fotografování kompaktním 
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fotoaparátem LOMO LC-A. Využití aplikace se podobá původní verzi sociální sítě 

Instagram (Taylor, 2010). 

VSCO, původně známá jako VSCO Cam, je mobilní aplikace a sociální síť určená 

zařízením s operačním systémem iOS a Android. Byla vyvinuta Joelem Florym a Gregem 

Lutzem (Dishman, 2013). Tato platforma umožňuje pořizovat fotografie a následně je 

editovat pomocí rozsáhlého množství obsažených filtrů a nástrojů pro editaci. Snímky 

mohou být importovány přímo z mobilního alba a editovány za pomoci rozšířených 

možností, jako je úprava jasu a odstínu pleti, expozice, sytost, barevný tón, kontrast, 

teplota barev atd. Uživatelé mají možnost vlastní snímky nahrát na svůj profil, kde k nim 

mohou přidat nadpisy nebo tzv. hashtagy (VSCO, 2020).  Hashtag je fráze označená 

znakem „#“ jejíž význam je dnes chápán jako forma klíčového slova a nástroje ke 

shromáždění informací. Nejčastěji je využíván v informačních systémech k označení 

článků, dokumentů, fotografií atd. V dnešní době se stal neodmyslitelnou součástí online 

světa a sociálních sítí (Slovník cizích slov, 2020).  

1.2.3 Vliv sociálních sítí na společnost 

Hlavním důvodem vzniku sociálních sítí bylo propojení a komunikace mezi blízkými 

přáteli. Tento fenomén se postupem času zásadně proměnil a nyní sociální sítě ovlivňují 

celou společnost.  

Sociální sítě zásadně změnily způsob, kterým spolu lidé komunikují. Nejen pro mladou 

generaci se staly velmi důležitou součástí života, jelikož právě na tyto platformy přichází 

trávit svůj volný čas, interagují s blízkými a vytvářejí si svou vlastní virtuální identitu 

(Boyd, 2009). Pro některé jedince může být vytvoření vztahu ve virtuálním prostředí 

mnohem jednodušší než ve skutečném světě. Nedostatek volného času a nemožnost 

udržování pravidelného kontaktu s blízkými jsou často vynahrazovány komunikací 

v kyberprostoru.  

Sociální sítě se proměňují, zesilují výkonnost, zlepšují své funkce, propojují se 

s ostatními sociálními sítěmi a pořád se aktualizují. Uživatelé se musí těmto změnám stále 

přizpůsobovat. Aby fungování sociálních sítí bylo ošetřené, mají své vlastní normy, 

kterými se uživatelé musí řídit. Například Facebook má propracovanou politiku proti všem 

formám potenciálně nebezpečných seskupení, kriminálním aktivitám, sexuálnímu násilí, 

vykořisťování a vyhrožování. Kterýkoliv podezřelý uživatel může být ostatními členy 
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nahlášen správcům, kteří nevhodný obsah či jakýkoliv nebezpečný účet zkontrolují a 

případně odstraní (Facebook, 2020). 

V současném kontextu se zkoumá vliv sociálních sítí na světové dění. Například na 

Facebooku bylo možné pozorovat růst celosvětového hnutí #MeToo nebo March for Our 

Lives a aktivně participovat na podpoře lidských práv. Uživatelé Facebooku si finančně 

pomáhají i v průběhu přírodních katastrof. Více než 70 milionů malých podniků využívá 

Facebook k vlastnímu růstu a k vytváření nových pracovních příležitostí (Rushe, 2018).  

Přestože sociální sítě přinesly nespočet soukromých i obchodních příležitostí a 

usnadnily komunikaci lidem na celém světě, existuje i mnoho oblastí jejich kritiky. Jedna 

z prvních vln negativ se na sociální sítě snesla potom, co se zjistilo, že mohou způsobit 

psychické závislosti a prohlubovat osamělost. Klinické studie ukázaly, že nepřirozené a 

časté sdílení osobních informací může souviset se silným pocitem osamocení. Také se 

prokázalo, že lidé, kteří sociální sítě přestanou užívat, mohou trpět abstinenčními příznaky 

(National Geographic Česko, 2013). Mnoho studií poukazuje na negativní vliv sociálních 

sítí na lidské sebevědomí. Například vědci z Královského institutu veřejného zdraví 

prováděli výzkum týkající se míry úzkosti, sebevědomí a představy o vlastím těle ve 

spojitosti s používáním sociálních sítí. Zjistili, že sociální síť Instagram uživatele nutí 

porovnávat se s nereálnou, filtrovanou a ve Photoshopu upravenou verzí reality. Výzkum 

prokázal, že tato sociální síť má negativní vliv převážně na mladé dívky, ve kterých vytváří 

pocit úzkosti a strachu z nedokonalosti. Lidé mají tendenci prostřednictvím sociálních sítí 

publikovat převážně šťastné okamžiky, chvíle úspěchu, nebo dokonce dokonale vypadající 

zevnějšek, čímž snadno vzbuzují pochybnosti v ostatních uživatelích o sobě samých 

(Žítek, 2019). 

K podobným závěrům došel výzkum z American Journal of Epidemology, provedený 

na vzorku 5208 lidí. Odhalil, že čím více lidé používají sociální sítě (studie byla zaměřena 

převážně na sociální síť Facebook), tím horší psychický stav v nich mohou vyvolat. 

S tímto pocitem se pojí i syndrom „FOMO“ (pocházející z anglického významu fear of 

missing out), který znamená strach z propásnutí významného okamžiku pocházejícího ze 

sociálních sítí (Shakya, Christakis, 2017). 

Roku 2017 se ve Francii u 600 tisíců mladistvých lidí ve věku od 15 do 24 let 

prokázala porucha příjmu potravy, která byla vyvolána pocitem nedosažitelného ideálu 

krásy pocházejícího převážně z reklam a sociálních sítí. Na základě tohoto zjištění vznikl 

francouzský zákon, jenž určuje povinnost všechny retušované fotografie použité v reklamě 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/09/mark-zuckerberg-facebook-testimony-congress
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označit varovným oznámením „retušovaná fotografie“. Tyto zákony a podobné etické 

kodexy se postupně rozšiřují i do dalších zemí (Žítek, 2019). 

Opakovaná kritika sociálních sítí se týká také shromažďování osobních informací o 

uživatelích i „ne-uživatelích“ vytvářením tzv. stínových profilů. Na základě různých 

indikátorů sociální sítě shromažďují data nejen svých o uživatelích, ale také o lidech, kteří 

tyto platformy nepoužívají. O těchto „ne-uživatelích“ vývojáři vlastní obdobné informace 

jako o svých oficiálních členech. Stínové profily mohou zahrnovat jména, telefonní čísla, 

adresy i informace o zaměstnání (Lupa.cz, 2019). Společnost Facebook, pod kterou patří 

mimo jiné i sociální síť Instagram, se stala terčem vlny negativních komentářů např. 

v březnu roku 2018, kdy vyšlo najevo, že milióny uživatelských účtů této sociální sítě byly 

zneužity během voleb britskou společností Cambridge Analytica při vývoji softwarových 

nástrojů pro podporu Donalda Trumpa, který se později stal prezidentem USA (mif, 2018).  

Sociální sítě umožňují vytvářet nová přátelství, budovat komunity i obchodní 

příležitosti. Nejen díky Facebooku je možné aktivně podporovat lidská práva, finančně 

přispívat, využívat tyto platformy k vlastnímu růstu a vytvářet nové pracovní příležitosti 

(Rushe, 2018). Na druhou stranu s jejich expanzí hrozí také frekventovanější zneužití. I 

přes úsilí předních zástupců o udržení transparence není jisté, zda bude ochrana soukromí 

lépe zajištěna, a jestli se v budoucnu nezneužije další množství údajů ve prospěch státních 

orgánů či fyzických osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/09/mark-zuckerberg-facebook-testimony-congress
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1.3 Sociální síť Instagram 
Následující kapitola se zaměřuje na sociální síť Instagram, a na její vizuální obsah. 

Abych mohla uskutečnit analýzu příspěvků této platformy, povazuji za důležité objasnit 

její specifické rysy, proměny v posledních letech a význam z pohledu současné 

společnosti. 

Důležitým milníkem ve vývoji fotografie byl vznik tzv. instantní fotografie, která 

vznikla v roce 1947 díky Edwinu Landovi. První fotoaparát, který byl založen na 

samovyvolávacím filmu, se nazýval Land Camera. Díky polaroidovému filmu na něm 

vyvolání fotografie trvalo méně než dvě minuty. Na podobném principu je založena i 

sociální síť Instagram, která se opírá o dříve populární polaroidové snímky (Edwards, 

2012).   

Instagram byl vytvořen roku 2010 Kevinem Systromem a Mikem Kriegerem. V dnešní 

době je k dispozici ke stažení zdarma pro uživatele všech druhů operačních systémů 

(původně byl určen pouze pro uživatele telefonů Apple) (Ptáček, 2015). Jedná se o 

nejrozšířenější mobilní platformu určenou k pořizování, úpravě, publikaci a šíření 

fotografií s téměř okamžitou možností získávat zpětnou vazbu. Instagram kombinuje 

vlastnosti vizuální aplikace, sociální sítě i e-shopu. Mezi jeho důležité vlastnosti patří 

možnost vytváření uživatelsky vytvářeného obsahu („user generated content“). 

V roce 2012 byl Instagram oficiálně propojen se sociální sítí Facebook (TechCrunch, 

2012). Tímto milníkem se uživatelské účty obou platforem spojily, a umožnily tak 

vzájemné sdílení obsahu. Instagram se stal od té doby ideální platformou také pro značky a 

jejich inzerci, např. možností vytvoření firemního profilu, označováním produktů 

s okamžitým proklikem na webové stránky inzerenta nebo dokonce přímým nákupem 

nabízených výrobků bez nutnosti opuštění aplikace. Instagram převzal od Facebooku také 

sekci Přehledy (Insights), která uživateli poskytuje detailní informace o jeho účtu 

a publikovaných příspěvcích. Tato sekce sleduje například počet tzv. likes, komentářů pod 

příspěvkem, dosah, interakce atd. Všechny tyto hodnoty mohou firemnímu profilu pomoci 

v efektivnější propagaci. Označení „To se mi líbí“ spolu s komentáři pod fotografiemi 

fungují taktéž jako prostor pro recenze podporující nákupní chování uživatelů. 
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Hlavním důvodem, proč se Instagram řadí mezi sociální sítě, je možnost uživatelů 

sdílet příspěvky a navazovat bližší vztahy s ostatními uživateli. Díky symbolům jako je 

„@“, mohou ostatní uživatele označit na fotografii, v příběhu (Instagram Stories) nebo 

v textu pod vizuálem. Tento druh označování, likes a komentářů pomáhá v šíření obsahu 

napříč celou platformou. U každého příspěvku se také vyskytuje možnost označit 

geografickou polohu pořízení snímku nebo profily uživatelů zobrazených v příspěvku. 

Ke každé z publikovaných fotografií lze přidat text o 2200 znacích a také až 30 hashtagů 

(Zappavigna, 2016). 

Dnes má Instagram 1 miliardu uživatelů, přičemž 500 milionů z nich je aktivních na 

denní bázi. 59 % je mladších 30 let (Zemanová, 2019). 

1.3.1 Vizuální komunikace na Instagramu 

Instagram představuje rozsáhlý prostor pro výzkum v oblastech komunikace a 

nových médií. Jeho čtvercové formáty jsou typickým příkladem současné digitální 

fotografie. Jedná se o virtuální prostředí, ve kterém se publikovaná fotografie stává 

prostředkem komunikace, jelikož poskytuje sdílení obsahu pouze obrazovou formou 

(Obrázek 1). Text přidaný k vizuálu je doprovodným elementem. Díky širokému množství 

editačních možností a filtrů umožňuje jednoduché zaznamenávání okamžiků a zážitků z 

každodenního života. Toto hledisko bylo posíleno roku 2016, kdy k sociální síti byla 

připojena aditivní služba nazývána Instagram Stories. Ta umožňuje sdílet momentky, které 

se za 24 hodin po publikaci vymažou. Nejnovější statistky dokládají, že se v roce 2019 

zvýšil počet uživatelů Instagram Stories na 500 milionů. Pro zvýšení atraktivity lze do 

Instastories přidat také ankety, otázky, zábavné nálepky, gify nebo hudbu. Společnosti 

využivají Instagram Stories jako doprovodnou aktivitu ke klasickým příspěvkům, která 

může efektivně pomoci v marketingových cílech svým autentičtěji vypadajícím obsahem 

(Mohsin, 2019). Roku 2018 přibyla možnost uložit si Instagram Stories na hlavní profil.  
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Obrázek 1: Instagramový feed – vlastní zdroj autorky 

 

Aspekt současnosti a reálného času je pro Instagram zcela zásadní. Dochází zde 

k rychlé výměně obsahu, která dle některých kritiků uživatelům odpírá možnost vytvoření 

hlubšího vztahu k publikované fotografii. Seskupení velkého množství rychle se měnících 

fotografií způsobuje ztrátu důležitosti jejich obsahu. Pravdou ale je, že tato platforma 

nebyla původně zamýšlena k publikaci vysoké estetiky a hodnoty. Naopak uživatele 

podněcuje ke sdílení běžných situací (Champion, 2012). 

Jak již bylo v této práci zmíněno, Instagram je nástrojem socializace a utváření 

virtuální identity. Jednotlivé příspěvky uživatele jsou seřazeny do tzv. feedu – přehledu 

fotografií, který se ukazuje veškerým jeho followers (sledujícím). Snímky, které se 

objevují na domovské stránce aplikace, si uživatelé snadným posouváním prstu prohlížejí 

jako filmový pás, příspěvek po příspěvku – tedy fotografii po fotografii. Přesto, že byl 

Instagram vytvořen převážně za účelem zachycení momentek, jednotlivé profily jsou 

v mnoha případech detailně esteticky promyšlené. Mnoho uživatelů dnes příspěvky 

kompletuje do stejných nebo podobných odstínů, čímž se jejich profil a portfolio příspěvků 

slévá do jednotné vizuální identity. Někteří tuto platformu pojmenovávají narcistní 

médium, jelikož dává prostor individualismu a egocentrické perspektivě (Champion, 

2012). 
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I když je klíčovou myšlenkou Instagramu sdílení fotografií vytvořených mobilním 

telefonem, dle Lva Manoviche vzrůstá počet uživatelů, kteří pořizují své fotografie 

profesionálními fotoaparáty, upravují je ve Photoshopu či Lightroomu a následně nahrávají 

na své instagramové účty, čímž narušují jeho původní myšlenku jednoduchosti (Manovich, 

2016). 

U fotografií sdílených na sociální síti Instagram můžeme spatřit řadu návazností na 

snímky 20. století. Lev Manovich dokládá, že Instagram sice nevytváří jedinečnou 

fotografickou kulturu, která by se vyznačovala specifickou estetikou (oproti jeho 

předchůdcům – fotoaparátům Polaroid nebo Kodak), navazuje však na řadu tradičních 

postupů, jako je amatérská fotografie, reklamní a profesionální fotografie, momentky, 

portréty, módní fotografie, produktová fotografie atd. Díky možnosti sdílení napříč jinými 

sociálními sítěmi představuje velmi inovativní platformu, která zatím v historii sociálních 

sítí nemá obdoby (Manovich, 2016). 

Manovich s jeho kolegy z Cultural Analytics Lab zkoumali 15 milionů instagramových 

příspěvků publikovaných mezi roky 2012–2015 v 16 světových metropolích. Odhalili, že 

většina snímků ctí primární záměr sociální sítě, tedy publikaci záznamů z každodenního 

života a tzv. domácí mód, který zobrazuje zejména klasické soukromé události, jako je 

oslava narozenin, svátků či rodinná dovolená. Tyto druhy snímků byly typické pro 

fotografii 80. let 20. století a často se sdílely právě mezi blízkými přáteli a rodinnými 

příslušníky. Na Instagramu se zmíněným domácím módem rozumí nejen sdílení rodinných 

událostí, ale také publikace záznamů ze společenských akcí, večírků, fotografie již 

zmíněného jídla, druh snímku zvaný selfie (fotografie obličeje uživatele pořízená 

prostřednictvím předního fotoaparátu) apod. Od konce minulého století tedy u osobních 

účtů na Instagramu zůstává neměnné sdílení fotografií, jež jsou předmětem vlastního 

zájmu a zájmu blízkého okolí (Manovich, 2016).  

Co se týče firemních instagramových profilů, zde můžeme spatřit širší záběr a snahu o 

oslovení zcela nových uživatelů sítě. Analýza dále odhalila rozdělení instagramových 

příspěvků na tři typy obsahu. Jedná se o příspěvky profesionální, stylizované a všední. 

Obzvláště první druh je stěžejní pro tuto diplomovou práci. Pod pojmem profesionální 

fotografie Manovich uvádí takové snímky, které nemusí bit nutně pořízeny profesionály, 

nýbrž všemi, kteří využívají pravidla uvedená v publikacích a učebnicích fotografie 20. 

století. Využití těchto pravidel však neznamená, že fotografie budou vizuálně zajímavé. 

Vlivem algoritmů v kamerách chytrých telefonů se může často stát, že budou 
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implementována pouze některá z těchto pravidel, například dokonalý kontrast a vyvážená 

saturace, ale špatně provedená kompozice.  

Stylizované fotografie jsou uspořádány tak, aby měly jednotný vzhled či vlastnosti 

současného moderního grafického designu. Jedná se například o jednoduchá jednobarevná 

pozadí bez detailů. Lev Manovich označil tento druh snímků jako instagramismus. Tento 

termín má stylizovaný typ fotografií snadno zasadit do společenského, kulturního a 

ekonomického kontextu. U profesionálních a stylizovaných fotografií je dbáno na formální 

podobu snímků, jelikož se primárním účelem jejich publikace stává zisk co největšího 

počtu likes a sledujících (followers) (Obrázek 2).  

 

Obrázek 2: Příklad profesionálního a stylizovaného instagramového feedu – 

instagramová knihovna autorky práce, profil influencerky Nikoly Kudělkové 

 

Oba tyto druhy jsou příkladem ambiciózního obsahu, zatímco třetí typ, příspěvky 

všední, zachycují zpravidla situace všedního dne a zážitky jednotlivce nebo skupiny. Zde 

se ve většině případů neklade důraz na formální úpravu fotografie (Obrázek 3) (Manovich, 

2016). 
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Obrázek 3: Příklad všedního instagramového feedu – instagramová knihovna 

autorky práce, profil uživatelky Michelle Vlček Groenendijk 

 

Analýza z Arizona State University ukázala 8 nejčastěji publikovaných typů 

fotografií na Instagramu. Jedná se o fotografii přátel, selfie, aktivity, jídla, módy, vizuály 

obsahující text a zvířata. Nejvíce zastoupené jsou selfie a přátelé, na posledních příčkách je 

naopak móda a zvířata (Manovich, 2016). 

1.3.2 Instagramové příspěvky předmětem akademického zájmu 
 

Je zřejmé, že celosvětový význam sociální sítě Instagram zásadně vzrůstá. Zatímco 

fotografie pořízená fotoaparátem je již poměrně hluboce prozkoumána, snímky zveřejněné 

na sociálních sítích byly zatím analyzovány velmi okrajově, stejně tak vědecké studie 

zkoumající přístup současného fotografa k Instagramu lze jen těžko dohledat. V obecné 

rovině je akademický zájem o tuto platformu stále nízký, a to i přes skutečnost, že má 

Instagram již přes miliardu uživatelů. Většina výzkumů se zaměřuje na souvislosti s 

používáním Instagramu nebo na jeho technické rozměry spíše než na konkrétní vizuální 

významy jednotlivých příspěvků.  
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Jedním z cílů diplomové práce je tuto neprobádanou oblast zmapovat, odhalit strategie, 

kterými fotografové k Instagramu přistupují a zjistit, jaký má pro ně tato aplikace význam 

z hlediska profesního zaměření. 

Mediální teoretici jako José van Dijck či Christian Fuchs, kteří se zaměřují na sociální 

média, ve svých kritických teoriích zkoumají sociální sítě jako Facebook či Twitter, 

poznatky zaměřené výhradně na platformu Instagram však analyzují okrajově a zaměřují 

se raději na jeho konkrétní aspekty.  

Jeden z výzkumů, jenž se zabývá instagramovým obsahem, provedla Charlotte 

Champion. Champion (2012) nabídla kritický pohled na socializační a komunikační funkci 

fotografií s rozšířenými poznatky o tom, jakým způsobem je konstruována subjektivita 

prostřednictvím vizuálního obsahu. 

Podobně Instagram zkoumá také Yasmin Ibrahim (2015), která se zabývá banalizací 

sdílených témat a komodifikací každodenního života, ke které dochází prostřednictvím 

jeho neustálého zachycování chytrými telefony a následnému sdílení s ostatními uživateli 

sítě.  

Dalším z mediálních kritiků, který se sociální síti Instagram dlouhodobě věnuje, je již 

zmíněný Lev Manovich. V publikaci Instagram and Contemporary Image (2016) se 

stručně zabývá také profesí fotografa v současnosti. Popisuje například fenomén týkající se 

nárůstu prezence fotografova těla nebo části těla v jeho vlastních instagramových 

příspěvcích. Populárním příkladem může být ruka držící předmět – telefon, hrnek s kávou 

či příbor nebo celý pokrm. Občas se ve fotografově instagramovém portfoliu vyskytne celá 

jeho postava, například tělo směřující ke krajině nebo póza před konkrétními objekty. Tato 

nová strategie prezence autora ve vlastním vizuálu se vyskytuje převážně na sociální síti 

Instagram. V minimálním množství ji objevíme v reklamní nebo komerční fotografii jiných 

mediatypů. V obecné rovině Lev Manovich popisuje tendence instagramismu tak, že autor 

instagramových příspěvků (pro tuto práci se zaměříme pouze na profesi profesionálního 

fotografa), již není renesančním či modernistickým pozorovatelem umístěným mimo 

scénu, nýbrž aktivním účastníkem této scény (Manovich, 2016). Pokud je na snímku 

zachycena celá postava fotografa, musí být k dosažení účinku přítomna třetí osoba, která 

autora zachytí. Tuto tendenci a výskyt třetí osoby jsme již dříve mohli zpozorovat 

například v literatuře nebo ve videohrách, kde je virtuální kamera umístěna za hlavní 

postavou ovládající scénu (Manovich, 2016).   
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Manovich je taktéž autorem vědeckých článků jako What Makes Photo Cultures 

Different? (Manovich a další, 2015) nebo Zooming into an Instagram City: Reading the 

local through social media (2013). Ve své studii Selfie City (2014) analyzuje selfie 

fotografie pocházející z pěti světových metropolí. Manovich zkoumá převážně rozsáhlé 

vzorky obsahu a lokální tendence uživatelů sítě. Dále provádí porovnání se vzorky z jiných 

zemí a období. Jeho přístup lze označit jako multidisciplinární, jelikož ve zkoumání 

využívá mnoho poznatků z oborů jako estetika, sociologie, dějiny umění, mediální studia a 

jiné. 

Za přínosnou obsahovou analýzu příspěvků sociální sítě Instagram můžeme považovat 

studii autora Yuhenga Hua (2014), který se společně se svými kolegy zabýval základní 

typologií uživatelů sítě a sdílených příspěvků.  

Jiné studie již mají užší zaměření, zkoumají například příspěvky konkrétních skupin 

uživatelů – influenceři, blogeři (Ramos-Serrano a Martínez-García, 2017) nebo se 

specializují na fotografie publikované v konkrétních oblastech či odhalují obraz událostí ve 

zveřejněných příspěvcích.  

Pokud rozšíříme pole studia vizuálních obsahů na ostatní sociální sítě, objevíme 

podstatně rozsáhlejší vědecké analýzy. Většina z nich se zaměřuje na twitterové nebo 

facebookové příspěvky, kde se často provádí výzkum různých druhů událostí, obsahové 

analýzy fotografií z oblastí válek, krizí, konfliktů nebo teroristických útoků. 
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1.4 Gender, genderové stereotypy a sociální nerovnosti 

V následující kapitole stručně představuji společenskou kategorii genderu, definuji 

genderové stereotypy a na základě vybraných studií popisuji, jakým způsobem se 

genderová stereotypizace projevila na mediální scéně. Vymezenými teoriemi a výzkumy 

z oblasti genderových stereotypů, vizuálních médií a sociálních sítí jsem se inspirovala při 

tvorbě vlastní analýzy.  

1.4.1 Stručné uvedení do genderové problematiky 

Žádné utřídění vztahů mezi muži a ženami ve společnosti není přirozené, povinné nebo 

racionální. Nebylo tomu tak ani v historii a nebude tomu tak ani v budoucnu. Takové 

uspořádání, ve kterém se v dnešní době společnost pohybuje, je dosaženým kontrastem 

mezi muži a ženami. „Gender neboli rod je sociální konstrukt, který vyjadřuje, že 

vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a 

společností. Na rozdíl od pohlaví (které je biologickým termínem a univerzální kategorií 

neměnící se podle času či místa působení) gender ukazuje, že určení rolí, chování a norem 

vztahujících se k ženám a mužům je v různých společnostech, v různých obdobích či 

různých sociálních skupinách rozdílné. Jejich závaznost či determinace není tedy 

přirozeným, neměnným stavem, ale dočasným stupněm vývoje sociálních vztahů mezi muži 

a ženami,“ popisuje v knize Pohlaví, gender a společnost socioložka Ann Oakley (2000, s. 

11).  

Liesbet van Zoonen (2000) popisuje gender jako sociální nadstavbu biologického 

pohlaví a soubor připsaných nebo získaných dovednosti či vlastností. Jedná se o komplex 

často protichůdných a překrývajících se kulturních popisů a předpisů odkazujících k 

pohlavní rozdílnosti. Gender vyplývá ze sociálních, ekonomických, politických, 

technologických a mnoha dalších nediskurzivních kontextů, které reguluje. Zoonen 

dodává, že by gender neměl být považován za fixní vlastnost jednotlivců, nýbrž za součást 

pokračujícího procesu, jímž jsou subjekty konstituovány, a to často paradoxními formami. 

Identita, která se vyvíjí, je fragmentovaná a dynamická (Zoonen, 2000, s. 33). 

Přestože například k ženskému pohlaví se automaticky nabízí přiřadit ženský gender, 

skutečnost může být odlišná. Být mužem nebo ženou je stejně tak záležitostí způsobu 

oblékání, povolání, gestikulace, sociální sítě a osobnosti jako záležitostí podoby genitálií. 
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Toto tvrzení dokládá řada skutečností. Antropologové vypátrali, že způsob, kterým různé 

kultury vymezují gender, je proměnlivý. Každá společnost sice vychází z biologického 

pohlaví jako ze základního kritéria, ale zásadně se pak nemusí shodovat v tom, co odlišuje 

jeden gender od druhého. Lze najít i osoby, jejichž gender vymezený kulturou není 

podložen vyhraněným pohlavím. Člověk, který není biologicky mužem ani ženou, může 

mít mužský i ženský gender, stejně maskulinní a feminní jako biologicky narozený muž 

nebo žena. „Gender je podíl maskulinity a feminity u dané osoby. Je zřejmé, že u mnoha 

lidí jsou přítomny obě tyto kvality,“ popisuje Dr. Robert Stoller v publikaci Sex And 

Gender (1984). 

Genderová role je soubor norem a předpisů, které jsou očekávány v chování a jednání 

žen a mužů, předávány a dále zachovávány procesem socializace. Tyto normy jsou do 

značné míry stereotypně vymezeny, k čemuž přispívá skutečnost, že jsou chápány jako 

biologicky dané. Genderové role si každý osvojuje v rámci procesu socializace již od 

prvních týdnů života. Patří sem představy o pozici žen a mužů v rodině, o ženské a mužské 

kráse, vlastnostech, vhodných oborech pro profesní zaměření atd. Charakteristiky, které k 

jednotlivému genderu přisuzujeme, označujeme jako genderové stereotypy 

(Ženskápráva.cz, 2020). 

Roku 1936 byla vydána kniha Sex and Personality od Lewise M. Termana a Catherine 

Cox Miles, která si kladla za cíl vědecky stanovit a pojmenovat normy maskulinity a 

feminity spolu s rozdíly osobnosti muže a ženy ve společnosti. Autoři dali dohromady test 

maskulinity/feminity, který měl 910 položek. Například v první z nich měl účastník 

výzkumu vybrat jedno ze čtyř slov, které se nejlépe hodí jako asociace ke slovu druhému. 

Účelem bylo změřit, jak dalece se odpovědi účastníků shodují, nebo odlišují od odpovědí 

respondentů stejného pohlaví. Otázky, na které odpovídali muži a ženy stejně, nebyly do 

testu zařazeny. Bylo zjištěno, že u slovních asociací ženy často vybírají názvy oděvu, 

barev, ozdob, pojmy týkající se domova nebo termíny, které naznačují laskavou či 

vstřícnou orientaci směrem ke společnosti. Muži naopak volili výrazy z oblasti politiky, 

obchodu, podnikání, dobrodružství nebo vědy. Skutečnost, že se jim podařilo najít 

objektivní rozdíly mezi muži a ženami, potvrzuje, že se naše každodenní pozorování 

zakládá na objektivní skutečnosti a že muži a ženy jsou podle tohoto testu opravdu odlišní. 

To ale stále neznamená, že jsou tyto rozdíly utvářeny biologickými faktory. Rorschachův 

test, který zkoumá člověka podle reakcí na abstraktní inkoustové skvrny, také potvrzuje 

rozdíly mezi muži a ženami. I v rámci tohoto výzkumu ženy upřednostňovaly interpretace 
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z oblasti domova, estetického hodnocení nebo ozdob. Úseky testu zaměřující se na kladení 

specifických otázek ukázaly, že nejvýraznější vlastnosti ženy jsou: empatie, dovnitř 

orientovaná dispozice: mateřský pud, něžné city a zájem o předměty týkající se domova. 

Dále se ukázalo, že ženy mají blíže k slzám, nechají se odradit snadněji než muži, projevují 

více soucitu ke slabým, rozhodují se častěji na základě citů a jsou méně objektivní, než 

muži (Oakley, 2000). V tomto případě je nutné podotknout, že tato zjištění pravděpodobně 

vyplývají z různé životní zkušenosti, odlišné situace, vnuceného genderového jednání 

apod. Tyto vymezené výzkumy sice poukazují na rozdíly mezi muži a ženami, nevysvětlují 

však blíže jejich příčinu, čímž implicitně podporují stereotypizaci. 

Kultura, která uděluje prestiž veřejných rolí spolu s politickou i ekonomickou mocí 

mužům, vyvolává v ženách různé formy odezvy. Příkladem může být emancipační hnutí 

již z přelomu 19. a 20. století nebo současná hnutí za rovnoprávnost žen. Vzpoura a snaha 

o rovnoprávnost je však uskutečnitelná pouze u těch z nich, které si jsou patriarchálních 

předsudků a odpíraných práv plně vědomy. Pro ostatní ženy může být formou odezvy na 

to, že postrádají moc, emocionální slast z ovládání mužů (např. prostřednictvím vydírání). 

Takovéto reakce však deformují jejich osobnost, jelikož využívají sexuality jako 

prostředku k lákání mužů, aby nad nimi získaly moc. Oakley dodává, že žena muže 

potřebuje, aby ji podporoval a pečoval o děti – toto přání je jediným projevujícím se rysem 

ženské sexuality dle vymezení patriarchální kultury. Tento způsob využití sexuality jako 

prostředku pro získání i udržení muže znamená, že žena musí potlačit svá vlastní přání a 

potřeby v jeho prospěch, což nepochybně naruší vnímání sebe sama, vzbudí pocit 

podřízenosti a druhořadosti (Oakley, 2000). Dle Oakley je zřejmé, že kultura hraje 

podstatnou roli při formování mužské a ženské osobnosti, což jasně potvrzuje komparace 

jednotlivých kulturních prostředí. Bojovníci za rovnoprávnost zdůrazňují, že ženy i muži 

jsou polapeni do sítě konvenčních definic svých rolí. Nejen ženy mohou trpět nedostatkem 

osobní svobody, který z toho pramení. Tento postoj nejspíše vychází z faktu, že stále 

přetrvávají konvenční představy o roli muže a ženy. Autorka čtenáře nabádá, aby nás tento 

postřeh spolu s tím, jak roste význam postavení ženy v ekonomice, vedl k co 

nejobjektivnějšímu zaměření na zkoumání žen a mužů (2000). 
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1.4.2 Genderové stereotypy  

Přestože se za poslední desetiletí tradiční genderové role rozostřují a ženy i muži 

získávají svobodnější možnost rozhodování, musí stále čelit překážkám, jež jim stereotypní 

pohled na mužské a ženské role přináší. Je třeba si připustit proměnlivost genderu a 

stabilitu pohlaví. Pokud tak nebude učiněno, může snadno dojít ke zkresleným závěrům a 

tvorbě předsudků či stereotypů. Považuji za důležité vymezit rozdíl mezi termínem 

předsudek a stereotyp. New English Dictionary nabízí následující formulaci předsudku: 

jedná se o „postoj vůči osobě anebo věci, který člověk zaujímá předem, bez opravdové 

zkušenosti nebo bez ohledu na ni“ (Allport, 2004). 

Pojem stereotyp byl poprvé zaveden W. Lippmanem (Komárková, 2006). Jedná se o 

„označení pro zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny. Může být 

pozitivního či negativního charakteru a s tím či oním stereotypem je – či v minulosti byla – 

spojována prakticky každá společenská skupina“ (Renzetti, Curran, 2005, s. 20).  

Existuje několik druhů stereotypů zaměřených např. na etnické či věkové skupiny, 

sociální vrstvy nebo různé druhy zaměstnaní. Stereotypy, které budu v této diplomové 

práci analyzovat, se týkají rolí mužů a žen. Na sociální roli muže a ženy měly předsudky a 

stereotypy vetší vliv, než vůbec mohly mít biologické aspekty. Jak již bylo zmíněno, 

společensky definovaná charakteristika genderu nemusí nutně odpovídat psychickému a 

sociálnímu nastavení či potřebám a zájmům jedince. Proměnlivé domněnky vztahující se k 

genderu jsou často přijímány za správné, normální, obecně platné a zakládá se na nich 

rozdílný přístup k osobám ženského nebo mužského pohlaví.  

Už v roce 1869 anglický filozof John Stuart Mill prohlásil, že téměř všichni lidé se cítí 

oprávněni činit soudy týkající se rozdílů mezi muži a ženami bez podpůrných důkazů. 

(Oakley, 2000). A právě takové soudy vedou k vytváření genderových stereotypů.  

Podle Renzetti a Currana jsou genderové stereotypy „zjednodušující popisy toho, jak 

má vypadat maskulinní muž či femininní žena“ (Renzetti, Curran, 2005, s. 20).  Často se 

jedná o mylné představy týkající se přirozeného chování a obecného posuzování osob na 

základě příslušnosti k určitému pohlaví, aniž by bylo hlouběji specifikováno, co tito jedinci 

získali výchovou, jaké jsou jejich individuální schopnosti i vrozené vlastnosti, názory, 

představy o životě atd.  
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A.A. Berger rozlišil tři kategorie stereotypů: 

• Stereotypy pozitivní (například laskavý domácí lékař) 

• Stereotypy negativní (bezzásadový policista) 

• Stereotypy smíšené (obětavé asexuální učitelky) 

(A. A. Berger, 1998) 

Ať jsou stereotypy vnímány pozitivně, nebo negativně, či ať reflektují jakékoliv 

aspekty identity, například rasové, pohlavní, národnostní, povolání aj., vždy jsou 

nebezpečné, jelikož generalizují osobnostní rozdíly a jakožto produkty konkrétní ideologie 

podporují nerovné distribuování moci a síly ve společnosti. 

Genderové stereotypy se projevují nejen na úrovni vzájemné komunikace mezi jedinci, 

ale také na strukturální rovině společnosti, ve které žijeme. Každá společnost a kultura 

svým členkám a členům předepisuje určité způsoby chování, vlastnosti a vzorce vzájemné 

interakce v závislosti na jejich pohlaví. Tyto předpisy jsou zakotveny ve většině 

společenských institucí: v ekonomickém systému, hospodářství, politickém systému, 

vzdělávacím systém, náboženství, rodinném uspořádání atd. (Ženskápráva.cz, 2020). 

V mediálních textech je zobrazováno hojné množství určitých modelových postav, 

kterým jsou přisuzovány konkrétní sociální role. Považuji za důležité upozornit na 

existující rozdíly v tom, v jaké sociální roli je nejčastěji zobrazována žena a v jaké muž, to 

znamená, jak je sociální identita (pro mou práci se zaměřím na ženu) konstruována na 

základě odlišných norem a zvyklostí. Právě takovéto determinování sociálních rolí na 

základě pohlavní příslušnosti dovoluje v kontextu mediálních textů uvažovat o genderové 

stereotypizaci. 

Ženy jsou nejčastěji stereotypizovány jako pasivní, nesamostatné, citlivé osoby se 

zájmem o ruční práce, rodinu a děti. Spojují se s nimi vlastnosti využitelné převážně v 

soukromé sféře – v rodině, domácnosti, v péči o nemohoucí atd. Mužům naopak bývají 

připisovány vlastnosti jako iniciativnost, nezávislost, racionalita, technická zdatnost a 

vlastnosti podstatné pro veřejnou sféru, tedy kariéru, zaměstnání apod. Radikální rozlišení 

„ženských“ a „mužských“ znaků potvrzuje vizi, že „normální“ žena nevykazuje žádné rysy 

mužství, stejně tak muž nevykazuje žádné ženské rysy (Hodkinson, 2016). 
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Genderové stereotypy mají i fyzické atributy, například „u feminity je to elegance, 

jemnost, půvab nebo dlouhé vlasy. U maskulinity jsou to pak vousy, široká ramena a 

statnost, výška apod. Z dalších vlastností jsou mužskému stereotypu připisovány vlastnosti 

jako nezávislost, síla, asertivita a aktivita, ženskému pak orientace na vztahy, vřelost, 

emocionálnost a sentimentalita“ (Deaux a Lewis, 1984, s. 172). 

Nerovnost se projevuje také v symbolické sféře, která odkazuje jak k rozdílné hodnotě 

typicky ženských a mužských oborů, tak k všeobecně přijímaným hodnotám a normám 

společnosti, například „kultura versus příroda“. Cokoliv, co je spojeno s kulturou, 

hospodářstvím, vědou, duševní činností a podobně, je označováno za racionální a tradičně 

mužskou doménu. Oproti tomu hodnoty spojené s přírodou, například se vznikem života, 

péčí či křehkostí, souvisejí s emocionalitou bývají přisuzovány ženám. Z toho plyne 

důležitý závěr, že „mužské“ je ve vládnoucím patriarchálním řádu nadřazeno „ženskému“, 

a tudíž muži disponují právem využívat a ovládat ono méněcenné (Ženskápráva.cz, 2020). 

Stereotypy a s nimi související předpoklady vázané na role žen a mužů mají za 

následek, že ženy nemají dostatečné zastoupení v zásadních rozhodovacích procesech a 

vedoucích pracovních pozicích. Nemají možnost utvářet mocenské struktury, které určují 

podobu společenského uspořádání a kvalitu života v něm, a podílet se na nich. Stejně tak 

muži se setkávají s genderovými stereotypy a omezeními v případech, kdy se rozhodnou 

působit v soukromé sféře, například chtějí být aktivní součástí rodiny nebo domácnosti, a 

neprojevují se skrze všeobecně přijímané racionální hodnoty. 

1.4.3 Genderové stereotypy ve vizuálních médiích 
 

Analýza genderové problematiky vede napříč mnoha disciplínami a vědeckými obory. 

Jednou z podstatných otázek objevujících se v sociologickém kontextu je, jakým způsobem 

je obraz ženy či muže, respektive ženského nebo mužského těla konstruován v médiích a v 

umění. Již zmíněná tendence, jež kategorizuje pohlaví a gender, souvisí i s posunem od 

kritiky a analýzy mediální a umělecké prezentace ženského či mužského těla k otázkám 

spojeným s hlubším výzkumem sociálně kulturních rolí připisovaným mužskému a 

ženskému pohlaví. V současné době se hojně diskutuje o mediaci obrazu ženského těla 

jako platónského ideálu krásy. Tento konstrukt silně ovlivňuje, jakým způsobem je lidské 

tělo zobrazováno a jakým způsobem se ukazuje nahota v západním umění. Platónsko-

aristotelovská krása je v dnešní době vnímána jako estetická norma, která však může na 

společnost působit negativně. V souvislosti s tímto ideálem se v současnosti zkoumá 
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vzrůstající problém poruch příjmu potravy, jež vycházejí právě z touhy žen po identifikaci 

s těžko dosažitelným ideálem krásy (Komárková, 2006).  

Podlehnutí mediálně zprostředkovaným estetickým předpisům se mimo jiné říká tzv. 

„diktát krásy“, jenž je shrnutý do „kouzelné formule“ ženské postavy. Do číselného údaje 

91-61-91, jenž má schopnost dosahovat účinku ikonu či inkluzivního komprimovaného 

obrazu,“ upřesňuje Marshal McLuhan (1991). Diktát krásy se projevuje neschopností 

odlišit vlastní identitu od obrazu ideálu. Neúspěšné konfrontování sebe a ideálu pak může 

vést k odporu k vlastní osobě. Časté diskuze bývají v dnešní době vedeny za účelem 

definování kategorií a umění masové kultury právě na základě způsobu zobrazení těla a 

nahoty. Jedna strana kulturního spektra ukazuje vizuální prezentaci jako symbol čisté 

formy, nezaujatého zalíbení nebo estetickou hodnotu. Druhá strana naopak jako 

ekonomicky motivovaný produkt konzumní spotřeby. Do popředí feministické kulturní 

politiky se v dnešní době dostává jak kritika sexistického prezentování ženského těla 

v patriarchální kultuře, tedy do jaké míry je způsob zobrazení ženy schopen podporovat, 

vyvolávat nebo zvyšovat násilí, tak i snaha o reinterpretaci ženského těla a dekonstrukci 

tradiční a stereotypizované představy o jeho prezentaci (Komárková, 2006).  

Vyvstává také otázka, do jaké míry mediální texty podporují a odrážejí společenskou 

realitu spolu s konvencemi a do jaké míry mohou na stranu druhou přispět k vývoji a 

posunu vnímaní rolí pohlaví. M. L. DeFleur a S. Ballová-Rokeachová označují média jako 

jeden z významných zdrojů sociálního očekávání, což znamená, že zobrazují pravidla, 

statusy a role platné ve společnosti a že přinášejí informace týkající se norem sociálního 

chování, které si jednotlivci pamatují, a že přímo ovlivňují celkové chování. I přes některé 

výhrady k této teorii nepřímého a dlouhodobého vlivu médií je důležité si uvědomit, jakým 

způsobem se ona pravidla, statusy a role projevují ve vztahu k definování feminity 

v mediálních textech. 

Jako ilustrativní důkaz existence genderových stereotypů v zobrazení ženy napříč 

mediálními texty si dovoluji předložit následující přehled, který shrnuje nejčastěji se 

vyskytující genderové stereotypy v reklamě, jež ve svých výzkumech citují G. M. Achsová 

(1997) a J. W. Potter (1998). 

 

1. Úspěšné ženy jsou stereotypizovány jako kariéristky, které jsou 

vystresované, hysterické, nezávislé, osamocené a náladové. 

2. Ženy „femmes fatales“ bývají stereotypizovány jako atraktivní, žádoucí 
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a krásné sexuální objekty, ale záludné, jednoduché a jednostranné. 

3. Ženy matky nebo ženy v domácnosti jsou stereotypizovány jako laskavé, 

moudré, pečlivé, starostlivé, slabé, nesamostatné a často odkázané na 

mužskou pomoc. 

(Aschová, 1997, Potter, 1998) 

 

Nejen vlastnosti a vzhled jsou charakteristickým znakem normativních a konvenčních 

vzorců v mediální komunikaci. Za důležitý komunikační nástroj, kterým je 

stereotypizovaný charakter modelových postav vyjádřen, můžeme považovat také komplex 

pohybových a výrazových prostředků, například intenzitu hlasu, držení těla, pohyby rukou, 

výraz tváře (tedy úsměv, smích nebo vážnost či zasmušilost), sebejistý či zasněný pohled 

atd. 

Existence stereotypů ve vizuálních médiích (tedy v médiích, která spojují tradiční 

obraz s novými médii a zastupují jak jeho statickou, tak dynamickou formu) se stala 

předmětem kritiky již v 60. letech. Hloubkové studie a analýzy, jež interpretovaly toto 

ustrnulé a navyklé vymezení rodů jako jednu z forem sociokulturního determinismu, 

začaly vznikat koncem 70. let (Komárková, 2006). Mnoho výzkumů upozornilo na 

skutečnost, že je v mediálních textech ženská role převážně sekundární a také že ženy jsou 

v mnoha typech mediální sféry nedostatečně zastoupeny.  

 

V následující části práce stručně popisuji vybrané studie, které měly zásadní vliv na 

zmapování oblasti genderové stereotypizace žen v různých druzích vizuálních médií.  

Za významnou stať feministické teorie filmu, která dokazuje nerovnoměrné postavení 

mužů a žen, je Vizuální slast a narativní film (1975) filmové a kulturní teoretičky Laury 

Mulvey. Autorka se v ní výhradně vymezuje vůči skutečnosti, že ženy jsou zobrazovány 

jako sexuální objekty sloužící k ukojení touhy. Představuje také pojem „the gaze“ 

vyjadřující zírání, přesněji řečeno uchvácení pohledem. Tento termín definuje vztah moci 

mezi diváky a subjekty na plátně, kdy si diváci (hlavně muži) zíráním přivlastňují ženy. 

Toto uchvácení pohledem Mulvey rozděluje do tří kategorií, které vycházejí převážně 

z teorií psychoanalýzy Sigmunda Freuda nebo filmového teoretika Christiana Metze. 

V souvislosti se zíráním užívá pojem „skopofilie“ – absolutní slast z upřeného pohledu, 

z nějž žena ve většině případů vychází potupně. „Freud dává skopofilii do souvislosti s 
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pojímáním ostatních lidí jako objektů a jejich podrobením ovládajícímu a zvědavému 

pohledu“ (Mulvey, 1989, s. 120).  

Mulvey se opírá o svou novou teorii, podle které „ve světě uspořádaném nerovností 

pohlaví je slast z dívání rozštěpena na aktivní (mužskou) a pasivní (ženskou) pozici“ 

(Mulvey, 1989, s. 120). První pohled, tzv. voyeuristický, vzniká na základě slasti 

z pozorovaného objektu. Druhý, pohled narcistický, se objevuje v případě, že slast vznikne 

z identifikace sebe sama s viděným obrazem. Podle autorky jsou ženy ve většině filmů 

zobrazovány v tradiční exhibicionistické roli a jejich vizáž je kódována pro dosažení 

mocného vizuálního a erotického účinku. To znamená, že hlavní rolí ženy jakožto 

erotického objektu je upoutat pohled a vzbuzovat mužskou touhu. Hlavními protagonisty a 

hybateli děje jsou muži. Autorka zmiňuje tzv. heterosexuální dělbu práce, která znamená 

rozložení na aktivní a pasivní jednání hrdinů ovládající narativní strukturu (Mulvey, 1989). 

Pozice diváka je v tomto mechanismu nastavena tak, že se při sledování ztotožňuje 

s mužským pohledem a na ženu pohlíží jako na sexuální objekt, předmět rozkoše a kořist. 

Zatímco muži rozvíjejí děj, ženy působí pouze dekorativně. Podle Mulvey z tohoto faktu 

vyplývá, že film je vytvářen spíše pro muže a umožňuje jim ikonu v podobě ženy ovládat a 

vlastnit. Odkazuje se na Freudovu analýzu kastrační úzkosti, tedy na obavu muže ze ztráty 

vlastního penisu. Žena symbolizuje takovouto úzkost a muž může ono trauma 

rekonstruovat zkoumáním, znevážením, nebo dokonce potrestáním této ženy. To je cesta 

voyeurismu. Obavy muži mohou taktéž popřít a objekt přeměnit na kultovní předmět. 

V tuto chvíli je řeč o fetišismu. Autorka tvrdí, že tato fetišistická skopofilie rozvíjí 

fyzickou krásu objektu a přetváří ho v něco uspokojivého samo o sobě. 

Mulvey doporučuje jako možnou únikovou cestu z tohoto bludného kruhu zaměřit 

hlubší pozornost na přítomnost kamery a zkoumat, jak a za jakým účelem funguje, pro 

koho a proti komu je postavena, atd. Také divákovi doporučuje poskytnout více možností 

identifikace s hrdinou či hrdinkou a nabídnout mu možnost volby. Nejpodstatnějším 

úkolem feministického filmu se má ovšem stát narušení mechanismu fascinace ženskou 

hrdinkou, ať už směrem k voyeurismu, nebo fetišismu. 

Ačkoliv může být teorie Laury Mulvey v dnešní době považována za zastaralou, 

považuji ji za podstatný zdroj a teoretický základ k vlastní analýze. 
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Sociolog Erving Goffman ve studii Gender Advertisements (1979) zkoumal 

reprezentaci mužů a žen v tištěné reklamě. Detailní analýze podrobil přibližně 500 

reklamních inzerátů. Na základě zvolených fenoménů, jako je například způsob zobrazení 

očí, rukou, kolen, výrazu tváře, držení hlavy, umístění a pozice postav či způsob dotyku 

prstů, formuloval prostředky, kterými je konstruováno postavení mužství a ženství. 

Goffman dospěl k těmto poznatkům:  

• Když heterosexuální páry byly prezentovány společně, potvrdilo se, že muži 

jsou významně vyšší než ženy (kromě mužů ve služebně subordinovaném 

postavení). 

• Muži ženám pomáhají, poučují je a udílejí jim pokyny. 

• Ženy jsou muži vedeny, obdivují je, podřizují se jim, nechávají se jimi vést. 

Poslouchají je, v opačném případě proti nim neúspěšně a dětinsky 

protestují. 

• Ženy můžeme častěji spatřit v submisivních pozicích – vleže, při klečení na 

kolenou, s nakloněnou hlavou nebo nejistým úsměvem. 

• Ženy jsou často rozptýlené – oproti mužům se vyhýbají očnímu kontaktu, 

sní a nedávají pozor. 

• Ženy se dotýkají objektů láskyplně, něžně, sexuálně. Muži naopak rozhodně 

a jistě. 

• Existuje shoda ve způsobu zobrazení ženy a dítěte. Obě skupiny jsou 

prezentovány bezmocně, slabě, emotivně a závisle. 

(Goffman, 1979) 

Zda jsou některá Goffmanova tvrzení platná i v současnosti, potvrdí, nebo vyvrátí má 

obrazová obsahová analýza. 

Gay Tuchman (1978) ve své publikaci zdůrazňuje, že zprávy, televize a reklamy jsou 

strůjci tzv. symbolické anihilace ženy a že tyto mediální formáty podporují ženskou 

podřadnost mužům. Na základě revize mnoha kvantitativních výzkumů dokládá, že tato 

média ženy disproporčně zkreslovala a asociovala převážně s domovem, vařením, 

výchovou dítěte a závislostí na muži. Občasné objevení ženy v povolání odkazovalo na 

pečující činnosti jako ošetřování či duchovní činnost, při kterých však ženy byly 

trivializovány.  
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I s delším časovým odstupem můžeme toto zjištění potvrdit, například díky výzkumu 

Obraz ženy v reklamě z roku 2010 Venduly Havlové, který zkoumal televizní reklamy 

běžící v České republice v roce 2010. Tato analýza taktéž potvrdila, že stereotypizovaná 

reklamní sdělení zobrazují ženy zejména v domácím prostředí s hlavním cílem udržet 

partnerské a rodinné vztahy nebo s předním zájmem o módu, kosmetickou péči, zdraví, 

redukční diety a výchovu dětí (Havlová, 2010).  

 

Za přínosnou publikaci zabývající se stereotypizací ženy ve vizuálních médiích 

považuji také výzkum Libory Oates Indruchové Žena na ulici: (Stereo)typizace ženy v 

současné velkoplošné reklamě v České republice z roku 1995, která se zabývá především 

určením významu a funkce ženského těla na velkoplošných billboardech. Dle autorky se 

reklama na jedné straně řídí společenskými představami, pravidly, předsudky, stereotypy a 

strukturami, na druhé straně tyto koncepty pomáhá spoluutvářet a udržovat. Důvodem 

výběru velkoplošné reklamy k výzkumu byl fakt, že tento typ reklamy se snaží zasáhnout 

co nejširší skupinu obyvatelstva. Sdělení na billboardech musí být co nejjasnější a 

nejstručnější, aby jej procházející nebo projíždějící adresáti dokázali rozkódovat v co 

nejkratším časovém úseku. Oproti televizní reklamě musí být sdělení na billboardu 

mnohem stručnější, jasnější a výstižnější. Autorka tvrdí, že pokud se na velkoplošné 

reklamě zobrazuje ženské tělo, musí znázornit tu nejobecnější představu o ženskosti, její 

vlastnosti, roli ve společnosti, záliby, potřeby i prostředí, ve kterém se vyskytuje. Dále 

musí zobrazovat vztah k mužům, dětem, životním situacím, k problémům lidským, 

k tématům lidstva atd. (Indruchová, 1995). 

Výsledkem analýzy bylo odhalení zásadních rozdílů v prezentaci ženy nebo ženství 

k ženskému publiku a v prezentaci ženy k publiku mužskému. Reklama určená ženám 

stavěla na ženě jakožto tvůrkyni domova, tedy paní domácnosti, dále na ženě, jejímž cílem 

je zaujmout pozornost muže, jeho získání a udržení, v neposlední řadě také na ženě, pro 

kterou je podstatné udržet si atraktivní vzhled (avšak opět za účelem získání a udržení 

pozornosti muže). Všechny tyto činnosti si žena sama aktivně řídí. Oproti tomu v reklamě 

určené mužům se žena stává pasivní a vzhlížející osobou adorující a podporující muže 

nebo sexuálním objektem. Indruchová v průběhu výzkumu neodhalila ani jednu 

velkoplošnou reklamu, ve které by byl muž ve stejné pozici jako žena. Ani muž jako otec, 

sexuální objekt nebo pasivní osoba adorující ženy (Indruchová, 1995). 
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Destereotypizace ženy v mediální sféře od 70. let 20. století  

Nejen díky rozšiřujícím se poznatkům pramenícím z výzkumů od 70. let 20. století se 

začala role ženy, její zobrazování a reprezentace postupně proměňovat. Hlavní záběr na 

domácnost a rodinný život byl alespoň částečně vyměněn za nezávislejší verzi ženství. 

Lifestylové magazíny, jako je Cosmopolitan nebo Glamour, pomáhaly konstruovat obraz 

ženy jako cílevědomé a sebevědomé osobnosti s hlubší orientací na kariéru, peníze a 

osobní úspěchy, ženy zapojující se do vztahů dle svých vlastních podmínek a přesvědčení. 

Obraz této „postfeministické“ ženy se začal pomalu prosazovat také v reklamní činnosti. 

Jedním z nejdiskutovanějších případů v médiích vyzdvihující nezávislost ženy je 

populární seriál Sex ve městě, který prezentuje životy čtyř emancipovaných žen z New 

Yorku. Jejich rozdílné povahy se shodují v nezávislosti, volném přístupu k sexuálnímu 

životu, kariéře, novém pohledu na vztahy a častém upřednostňování single života. 

V porovnání s předešlou reprezentací ženy je prezence populární single ženy, která je 

finančně i sexuálně autonomní, přelomová. Ukazuje na změnu sociálních postojů k tomu, 

jakým způsobem má být žena reprezentována a co to znamená být ženou – a k této změně 

přispívá. 

Je však nutné podotknout, že ne vše se změnilo. Z předchozích příkladů reprezentace 

se i v tomto novém pojetí ženy zachovala snaha o polapení muže a perfektní vizáž. Tím se 

opět dostáváme k teorii Laury Mulvey. Angela McRobbie (2008) popisuje fenomén tzv. 

„postfeministické nezávislosti“ zobrazené v seriálu Sex ve městě takto: aktérky sice 

zdůrazňují ženskou nezávislost, s ní však také posilují patriarchát. 

Studie Ellen McCracken (1992) poukazuje na slučování médií a módního nebo 

kosmetického průmyslu. Většina lifestylových časopisů zaměřených na ženy propojuje 

atraktivní vzhled docílený kosmetickými výrobky a módními oděvy se snahou o upoutání 

pozornosti a získání muže. Autorka se opírá o titulní strany módních časopisů, na kterých 

se ve většině případů objevují atraktivně zobrazené celebrity a modelky se skrytým cílem 

upoutat pozornost opačného pohlaví. Dle Cracken je nezávislost ženy, její krása a 

sebevědomí totiž úzce spjata s touhou po mužích. 

Pokud se znovu zaměříme na seriál Sex ve městě, můžeme zpozorovat obdobný 

fenomén – finančně nezávislou ženu, která si může dovolit kupovat módní výstřelky, jejím 

hlavním cílem však zůstává získat pozornost a srdce svého milého (v seriálu se hlavní 

mužská postava dokonce nazývá „pan Božský“, čímž je patrnost patriarchátu umocněna 

ještě hlouběji). 
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Typ „okouzlující kariérní ženy“, který se také objevuje ve zmíněném seriálu Sex ve 

městě se dá popsat následovně: nejčastěji má světlou pleť, je mladá, hubená a zámožná. 

Promítá verzi feminity, která do značné míry vylučuje ženy objemnější váhy, tmavší pleti, 

nižší střední třídy, vyššího věku s neheterosexuální orientací. Toto zjištění potvrzuje, že by 

ženy neměly být podrobovány výzkumu jako jedna nediferencovaná kategorie, ale v rámci 

několika různých podkategorií. 

Kromě kariérního typu ženy se napříč současnou mediální scénou často objevuje také 

typ „akční hrdinky.“ Můžeme se odkázat na filmy jako Charlieho andílci, Lara Croft 

Tomb Raider nebo Avengers. Přestože se hrdinky stávají hlavními protagonistkami děje, 

jsou silné a často dokáží přemoci muže, ve většině případů reprezentují sílu spolu 

s erotickým vzhledem a silnou sexuální přitažlivostí. Nosí obtažené kožené kalhoty a 

výstřihy. Reprezentují tedy fyzicky silnou, nezávislou, avšak stále sexuálně 

objektivizovanou ženu (Hodkinson, 2016). 

Za výjimečné případy, které významně destereotypizovaly ženy, můžeme považovat 

role hlavních hrdinek filmů natočených v posledním desetiletí – například postavu Katniss 

Everdeen ve filmu The Hunger Games (nepřekládá se do českého jazyka) nebo Rey ze Star 

Wars – Síla se probouzí. Obě postavy jsou v těchto případech vyobrazeny jako aktivní, 

silné a chytré dívky s vlastními právy, které neupozorňují na svůj vzhled, a nestávají se tak 

sexuálními objekty s cílem zaujmout mužskou pozornost. Podobně inscenované příběhy a 

typy žen se dají zpozorovat v nejnovějších seriálech jako Živí mrtví nebo Orange is the 

New Black (nepřekládá se do českého jazyka). Protagonistky jsou destereotypizovány a 

zobrazeny jako silné charaktery nezávislé na mužích. Muž je v tomto případě naprosto 

upozadněn, naopak se vyzdvihují odlišné charaktery žen, jejichž cílem není interagovat 

s muži ani s ženami o mužích. 

Zde je důležité zmínit termín Betchel test. Jedná se o test, který hodnotí zobrazování 

žen v populární kultuře. Zkouška se dá jednoduše popsat tak, že pokud dvě ženy (nebo více 

žen) vzájemně komunikují o něčem jiném než o muži, pak daná série, film nebo reklama 

prochází tímto testem (Hodkinson, 2016). 

I přes zásadní posun ve vnímání ženských rolí ve filmovém a seriálovém průmyslu je 

nutné podotknout, že situace se stále nevyvíjí jednoznačně pozitivně. V současnosti 

můžeme obzvláště v internetovém rozhraní zpozorovat silnou objektivizaci žen, například 

jejich sexualizované fotografie zveřejněné za účelem konverze a kliknutí na konkrétní 

webovou stránku, dále jsou populární fotografie celebrit na bulvárních webových 
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portálech, u kterých se hodnotí proměny jejich vizáže napříč kariérou. Eric Meyers (2014) 

ve své studii naráží na objektivizaci celebrit, jež jsou v médiích vyobrazeny s volnějším a 

pohodlným oblečením, a automaticky jsou tak asociovány s možným těhotenstvím nebo 

příbytkem váhy. Meyers poukazuje na vyvolanou stereotypizaci týkající se věrohodnosti 

těhotenství a nesprávného úsudku, že jakmile žena nenosí upnuté a sexy oblečení, ale 

volné a pohodlné, musí být automaticky těhotná nebo objemnější (Meyers, 2014).  

Za jednu z dalších studií potvrzujících objektivizaci žen můžeme považovat analýzu 

romantické fikce Reading the Romance od Janice Radway (1987). Autorka se primárně 

zaměřuje na výzkum toho, jak čtenářsky s romancemi pracují, poukazuje však taktéž na 

rozsáhlou feministickou kritiku tohoto literárního žánru. Příkladem je populární série 

Padesát odstínů šedi, jejíž negativní hodnocení je směřováno na standardizované 

patriarchální a heterosexistické narativy zobrazující bezmeznou závislost, ztrátu kontroly a 

hledání spásy u asertivního muže – milence. 

1.4.4 Genderové stereotypy na sociálních sítích 

Sociální sítě hrají podstatnou roli v genderové socializaci. Obzvlášť v posledních letech 

se stávají nejen dostupným prostředkem pro každodenní komunikaci, ale také snadnou 

možností k vyjádření vlastní genderové identity. V této podkapitole popisuji vybrané 

zahraniční studie zabývající se genderovými stereotypy na sociálních sítích, které taktéž 

sloužily jako teoretický základ k vlastní analýze a tvorbě hypotéz. Budu předpokládat, že 

podobné tendence, jež byly vypozorovány ve zmíněných výzkumech, bude možné 

aplikovat také v české fotografické tvorbě prezentované prostřednictvím sociální sítě 

Instagram. Je však nutné podotknout, že málokterý z níže zmíněných textů shrnuje 

výsledky systematického výzkumu a disponuje výpovědní hodnotou komplexní analýzy. 

Existuje řada výzkumů zabývajících se mediální produkcí ve smyslu zastoupení žen 

v mediálních organizacích nebo studie zkoumající gender ve vybraných televizních 

pořadech či filmech (příklady již byly uvedeny v kapitole výše). Výzkumy zaměřené na 

sociální síť Instagram se zabývají převážně instagramovým publikem, influencery, 

sebeprezentací uživatelů v souvislosti s ideálem krásy nebo výzkumem selfie fotografií. 

Žádnou analýzu, která by celistvě a kriticky přistupovala ke konstrukci rodu ve spojitosti 

s profesionální fotografií na sociálních sítích typu Instagram, se mi nepodařilo dohledat.  

Na základě kvalitativní studie Performative shamelessness on young women’s social 

network sites: Shielding the self and resisting gender melancholia od Amy Shields Dobson 
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(2011) se sdílení, sebeprezentace a interakce s ostatními uživateli prostřednictvím 

sociálních sítí staly klíčovou součástí v odhalování a chápání genderových rolí. Dobson 

provedla výzkum fotografií na jednotlivých profilech uživatelů tehdy populární sociální 

sítě MySpace, ve kterých identifikovala komplexní směs reprezentací, jež se dají různě 

interpretovat s ohledem na posílení nebo vyvrácení hegemonických genderových kategorií. 

S ohledem na publikované fotografie zkoumaných profilů Dobson kategorizovala tzv. 

„hetero-sexy“ vizuály ukazující objektivizovaná sexuální ženská těla. Do této kategorie 

patří eroticky motivované fotografie neidentifikovatelných dívek nebo ženských celebrit 

představujících inspiraci a vizuální vzor uživatelkám sociální sítě, které tyto pózy na 

fotografiích hojně napodobují a na MySpace sdílejí. Dobson zjistila, že mnoho ze 

zveřejněných fotografií obsahuje prvky objektivizace a spoluviny na utváření 

maskulizovaného pohledu a že vlastní produkce uživatelek vyvolává již vypozorované 

„zírání“ (viz. Laura Mulvey) mužskými uživateli sítě. Pocit, který ženy získávají, když 

jsou okoukávány, jim podle této studie dodává sílu, zvyšuje sebevědomí a poskytuje 

rozkoš ze skutečnosti, že jsou hltány pohledem (Dobson, 2011). 

Autorka při provádění této studie také identifikovala tzv. „performativní nestoudnost“ 

(performative shamelessness). Zaměřila se na snímky, ve kterých jsou zobrazeny 

uživatelky samotné, i na fotografie, na kterých jsou zachyceny se svými přáteli. Došla ke 

zjištění, že v případě fotografií s přáteli uživatelky místo snahy o dokonalost a přitažlivost 

publikují spíše humorné a asertivní snímky. Často v nich můžeme zpozorovat legrační 

postoje, které dokonce připomínají mužskou posturiku (ruce jsou semknuty pevně u těla a 

celá postava působí objemně). K této tendenci Dobson dodává, že by se ono humorné 

ztvárnění mohlo hlouběji vtisknout do myslí uživatelek, jež by v budoucnu tímto 

způsobem zobrazovaly nejen své přátele, ale také samy sebe a od onoho napodobování 

ideálu krásy, sexuálních až pornografických interferencí pomalu ustupovaly. Autorka také 

zmiňuje, že by ono humornější zastoupení sebe samé na sociálních sítích mohlo 

představovat výzvu pro vytvoření nových vzorů nejen v uživatelkách samotných, ale taktéž 

ze strany současného módního a kosmetického průmyslu, který se na tvorbě ideálů krásy 

zásadně spolupodílí (Dobson 2011).  

Výzkum Hair, Blood and the Nipple: Instagram Censorship and the Female 

Body (2017) od Gretchen Faust poukazuje na neúměrnou cenzuru instagramových postů 

zobrazujících ženské tělo. Zatímco instagramové posty ukazující prvky násilí nebo 

mužskou postavu (autorka popisuje příspěvek celebrity Dana Bilzeriána zobrazující zbraně 
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a jeho bradavku) byly správci sítě povoleny, příspěvky s odhalenou ženskou bradavkou, 

ochlupením (vyobrazila fotografka Petra Collins) nebo například menstruační krví 

(příspěvek spisovatelky a umělkyně Rupi Kaur) byly zakázány a z platformy smazány. 

Obě ze zmíněných umělkyň proti této cenzuře veřejně protestovaly, správu sociální sítě 

odsoudily a získaly tak několik set tisíc ohlasů a podporu žen z celého světa. I přes jejich 

protest se nepodařilo zástupce Instagramu přesvědčit a pravidla komunity změnit. 

Pracovníci sítě podobné fotografie stálé zakazují a cenzurují. „Víme, že někdy lidé chtějí 

sdílet obrázky nahoty, které jsou ze své podstaty umělecké nebo kreativní, ale z mnoha 

různých důvodů nahotu na Instagramu nepovolujeme. Mezi takové obrázky patří fotky, 

videa a digitálně vytvořený obsah, které znázorňují sexuální styk, genitálie a detailní 

záběry zcela odhaleného pozadí. Výjimkou nejsou ani určité fotky ženských bradavek, ale 

fotky zjizvení po mastektomii a fotky kojících žen jsou povoleny. Nahota na fotkách obrazů 

a soch je taky v pořádku.“ (Instagram, 2020) 

Autorka přirovnává umění sdílené na sociální síti Instagram k tzv. „sebezobrazovací 

praxi“ (jedná se o doslovný překlad ze self-imaging practise), ve které se umělec stává 

tvůrcem i objektem díla zároveň. Tuto tendenci již popisoval taktéž Lev Manovich (2016). 

Takové sebezobrazování Dobson zpochybňuje, jelikož se jím dle jejího názoru vytvářejí 

stereotypizované fotografické obrazy kontrolované „patriárchální čočkou“ (Faust, 2017). 

Tuto studii považuji za přínosnou pro vlastní výzkum, jelikož potvrzuje, že zatímco 

současná feministická hnutí pomalu, ale jistě dosahují stále větší sociální rovnosti, 

v digitální sféře a na internetových platformách přetrvává a převažuje zarytý kulturně 

předepsaný obraz ženy, který kvůli cenzuře není možné jednoduše vyvrátit. 

 

V disertační práci autorky Elise Hansen s názvem The Right Wing and Instagram: A 

Visual Content Analysis of Female Depiction (2017) byly analyzovány instagramové 

snímky sdílené členy britských konzervativců za účelem zmapování aktuálního trendu v 

zobrazování žen. Cílem bylo mimo jiné zjistit, zda došlo k celkovému posunu v politickém 

zastoupení žen. Autorka analyzovala instagramové fotografie a hashtagy na oficiálním 

profilu strany, které souvisely se zavedenými genderovými rolemi v kontextu pravicové 

ideologie. Závěry výzkumu ukázaly silné konotace žen s tématy jako krása nebo rodina, 

ale také zásadní vývoj ve vnímání žen jako aktivně podílejících se osobností šířících 

pravicovou ideologii a také jako právoplatných zastánkyň politické strany. Hansen došla 

k závěru, že používání sociální sítě pravicovými reprezentanty odráží a podporuje globální 



 
 

42 

trendy v zobrazení žen jakožto právoplatných neobjektivizovaných členek společnosti 

(Hansen, 2017). 

Kniha Social Media in Industrial China od Xinyuan Wang (2016), konkrétně její 

kapitola Social media, politics and gender, propojuje genderovou otázku s totalitním 

režimem současné Číny a analyzuje, jak jsou gender a politika zobrazovány 

prostřednictvím sociálních sítí. První část kapitoly se zaměřuje na politickou sféru, státní 

moc a mocenské vztahy v Číně, druhá se zabývá jejím přístupem k genderu. Autorka ho 

popisuje jako jednu z nejdynamičtějších oblastí moci v současném životě čínských občanů 

a jako podstatný faktor v přehodnocování role sociálních sítí. Dle Wang sociální média 

slouží k posílení, narušení nebo jednoduše k vývoji genderových rolí obecně. Etnografický 

výzkum prokázal, že prostřednictvím těchto platforem uživatelé využívají možnost 

vyjádření jejich nekonvenčního „genderového já“. Autorka také podotýká, že 

sebeprezentování na sociálních sítích není snadné analyzovat, jelikož publikovaný obsah 

nemusí být v souladu s jejich hodnotami mimo online prostředí (Wang, 2016). 

Přestože výše zmíněná kapitola této knihy slouží jako jeden z podstatných zdrojů k mé 

vlastní analýze, nemohu autorčiny poznatky plně aplikovat na svůj výzkum nejen z důvodu 

tamějšího politického režimu. Studie tedy slouží převážně jako inspirace k odhalení trendů 

v zobrazení žen současnými českými fotografy na sociální síti Instagram.  

Další studie, kterou bych chtěla zmínit v kontextu teoretického rámce vlastního 

výzkumu, je Face it: The Impact of Gender on Social Media Images od Jessicy Rose, 

Susan Mackey-Kallis a dalších, která mimo jiné potvrdila genderovou stereotypizaci v 

zobrazení žen a mužů na vybraných fotografiích publikovaných na sociální síti Facebook. 

Muži zde byli zobrazeni jako aktivní, nezávislí a dominantní jedinci, ženy naopak jako 

závislé, pasivní, atraktivní a podřadné osoby (Rose, Kallis a další, 2012).  

 



 
 

43 

2 Výzkumné metody 
Po výčtu teoretických konceptů se zabývám vlastní analýzou, která je založena na 

dvou přístupech – kvantitativní obsahové analýze vizuálních sdělení a kvalitativní analýze 

rozhovorů s pěti vybranými fotografy a fotografkami. Finální částí výzkumu je 

vyhodnocení zjištěných výsledků, zodpovězení stanovených výzkumných otázek a 

závěrečné zhodnocení obou přístupů. Kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu 

jsem si zvolila z toho důvodu, abych dokázala komplexněji zmapovat fenomén 

instagramových fotografií a posoudit, zda vybraní fotografové a fotografky svou tvorbou 

publikovanou na Instagramu podporují, nebo naopak vyvracejí zažité genderové stereotypy 

v zobrazování žen.  

2.1 Kvantitativní část – obsahová analýza 
 

V této diplomové práci je jako jedna z metod výzkumu využita kvantitativní obsahová 

analýza vizuálních sdělení, která však vychází z obsahové analýzy klasické. Přestože byla 

obsahová analýza původně vyvinuta především pro interpretaci psaného a mluveného 

textu, se postupem času začala aplikovat jako výzkumná metoda i na fotografie. Piotr 

Sztompka považuje fotografii za „kvazitext“, jejž lze zkoumat stejným způsobem jako text 

psaný (Sztompka, 2007). 

Přední výhodou metody obsahové analýzy je, že umožňuje zpracovat široké množství 

materiálu. Zároveň je díky ní možné zachytit i prvky, kterých si člověk běžně nevšimne. 

Pokud chceme analyzovat fotografie, budou nás dle Sztompky zajímat především vnější, 

pohledem zachytitelné prvky snímku, a naopak pomineme jeho skryté významové vrstvy 

(Sztompka, 2007).  

Tato kvantitativní výzkumná metoda byla poprvé popsána roku 1952 americkým 

sociologem Bernardem Berelsonem ve studii Content Analysis in Communication 

Research, který ji definoval jako „výzkumnou techniku pro kvantitativní, systematický a 

objektivní popis zjevného obsahu komunikace“ (Sedláková, 2014, s. 291).  

Obsahová analýza je založena na systematičnosti, kódech a jasně daných postupech. Jejími 

charakteristickými rysy jsou teoretická replikovatelnost a vysoká reliabilita. Díky jasně 

formulovaným pravidlům je vysoce strukturovaná, ověřitelná a vhodná pro výzkum 
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širokého vzorku obsahů. „Jde o výzkumnou metodu, která vytváří replikovatelné a platné 

závěry z dat a jejich kontextu,” popisuje Klaus Krippendorff (Roseová, 2007, s. 55). 

Znamená to, že by u této metody mělo platit pravidlo, při kterém více kódovačů dojde 

v jednom výzkumu ke stejným výsledkům. Aby však byla zaručena co největší přesnost, 

provádějí se testy reliability.  

Před začátkem výzkumu je podstatné stanovit co, jak a v jakém časovém období 

budeme analyzovat. Trampota a Vojtěchovská (2010) seskupili následující fáze: 

 
1. Formulování hypotézy nebo výzkumné otázky. 

2. Definování výběrového souboru nebo populace. 

3. Výběr vzorku z populace. V tomto kroku je nutné určit, jaké obsahy a za 

jaké období budou podrobeny analýze. 

4. Výběr spolu s definicí jednotky měření. 

5. Konstrukce obsahových kategorií, které budou zkoumány. Kategorie by 

měly pokrýt všechny prvky zkoumaných obsahů a nepřekrývat se (Roseová, 

2007). 

6. Vystavení systému kvantifikace. 

7. Trénink kódovačů a tvorba pilotního výzkumu. 

8. Kódování obsahu. V tomto kroku je nutné segmentovat zkoumané obsahy 

na kódovací jednotky. 

9. Analýza dat a její vyhodnocování. Z kódovací knihy jsou přeneseny 

kódovací jednotky – čísla do počítačového programu. V této analýze budou 

převedeny do programu Microsoft Excel. 

10. Definování závěrů analýzy. 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010) 

Přestože se současné výzkumy snaží jít napříč mediálními formami a žánry spolu 

s hlubším soustředěním se na analýzu konstrukce rodu (důraz je tudíž kladen na otázku, 

jakým způsobem je mužský nebo ženský subjekt začleněn do struktury textu a jak jsou 

hodnoty spojované s ženstvím nebo mužstvím zabudovány do mediálních textů), potřebuje 

tato oblast stále mnohem komplexnější analýzy s kvalitními výpovědními hodnotami.  
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2.1.1 Vizuální obsahová analýza 
 

Vizuální obsahová analýza je založena na sčítání počtu konkrétních vizuálních prvků 

přesně určeného vzorku obrazů – fotografií a jejich následné analýzy. Přední výhodou této 

metody je, že umožňuje zpracovat široké množství materiálu, a zachytit tak prvky, které 

jsou v ostatních výzkumech často opomíjeny. Mezi nevýhody patří její omezení na 

kompozici a náročnější zachycení hlubších linií. V případě analýzy fotografií budou 

předmětem našeho zájmu vnější, pohledem zachytitelné a zjevné prvky snímku. Obrazová 

analýza je založena na součtu konkrétních vizuálních prvků jasně určeného vzorku obrazů, 

v případě mé analýzy fotografií, a jejich následné analýzy. Skládá se z aspektů jako: výběr 

zkoumaných obrazů, určení kategorií pro kódování, samotný proces kódování, analýza a 

následné vyhodnocení výsledků (Rose, 2007). 

Je podstatné, aby vybrané obrazy byly relevantní a reprezentativní k výzkumným 

otázkám a hypotézám, čehož lze podle Rose dosáhnout těmito způsoby: náhodně, 

stratifikovaně, systematicky nebo klastrováním. Pravidla pro stanovení velikosti 

zkoumaného vzorku nejsou specifikována. 

Stanovené kategorie by měly být relevantní ke zkoumanému tématu a celý proces 

kódování by měl být opět replikovatelný, tedy více kódovačů by mělo dojít ke stejnému 

závěru.  

2.2 Kvalitativní část – polostrukturované rozhovory 
 

Kvalitativní metody výzkumu poskytují oproti kvantitativnímu šetření detailnější a 

hlubší vhled do konkrétního problému i jednotlivých procesů analýzy. Tyto metody nejsou 

standardizované, jako je tomu u výzkumů kvantitativních. Interakce výzkumníka a 

zkoumaného má vždy odlišnou podobu na základě unikátního průběhu nebo reakcí objektu 

(v případě mého výzkumu lidí – fotografů). Výhodou kvalitativního výzkumu je, že 

výzkumník může jít do hloubky v případě výskytu neočekávaných informací, sběr dat je 

otevřenější a není tolik zatížen znalostmi tématu výzkumníka před samotným sběrem dat 

(Trampota, Vojtěchovská, 2009). 

Součástí kvalitativních metod je přiznaná subjektivita, výzkumník je neoddělitelnou 

součástí sběru dat. Stoupenci kvalitativních metod poukazují na skutečnost, že u většiny 

kvantitativních výzkumů výzkumníci vstupují do procesu s určitým přednastavením a 



 
 

46 

očekáváním, které se odráží ve zvolených postupech kategorizace zkoumaného (Trampota, 

Vojtěchovská, 2009). 

Tato metoda je často kritizována, jelikož její výsledky mohou být subjektivní kvůli 

pružnosti a nestrukturovanosti. Kvalitativní výzkum je schopen zpracovat menší vzorek a 

nižší počet případů. Oproti kvantitativním výzkumným metodám se jeho výsledky nedají 

replikovat. Často také nastává problém se zobecňováním, jelikož ve většině případů 

pracuje pouze s jedinci nebo konkrétními místy (Hendl, 2009). 

Jelikož jak kvantitativní, tak kvalitativní metody mají své výhody i nevýhody, často je 

pro větší přesnost využívána jejich kombinace. Toto seskupení bývá označováno jako 

triangulace (Trampota, Vojtěchovská, 2009). 

V případě mého výzkumu byla zvolena metoda sekvenční triangulace, což znamená, že 

výsledky aplikování jedné z metod usměrňují nebo doplňují aplikace následné druhé 

metody. Doplňkem ke kvantitativní obsahové analýze vizuálních sdělení jsou 

polostrukturované rozhovory s vybranými českými fotografy a fotografkami. 

Polostrukturované rozhovory stojí mezi rozhovory strukturovanými a 

nestrukturovanými. Jejich výhodou je, že výzkumník má předem připravené výzkumné 

otázky, jichž se však nemusí striktně držet. Metoda polostrukturovaných rozhovorů je 

v případě kvalitativních výzkumů hojně využívána, jelikož umožňuje tazateli měnit pořadí 

otázek a dle situace přidávat další (Reichel, 2009). 

Hendl (2005) nabízí vhodný postup k vytvoření návodu a správné přípravě 

polostrukturovaného rozhovoru ve čtyřech bodech: 

1. Navrhnout si obecné téma a následně vypsat všechna podtémata a okruhy otázek, 

které výzkumníka zajímají.  

2. Uspořádat si témata dle důležitosti a logického pořadí. Autor doporučuje posunout 

citlivější dotazy na konec rozhovoru.  

3. Rozmyslet si pořadí a formování dotazů. 

4. Promyslet si navazující a doplňkové otázky.  

Tazatel by měl mít připraven soubor otázek s otevřeným koncem, na které by měl 

dotazovaný poskytnout komplexní odpovědi. Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je 

flexibilita, možnost reagovat na subjekt a využít jeho osobnostních specifik. Existuje zde 

vyšší pravděpodobnost zobecnění a následného aplikování poznatků na širší část populace 
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než u rozhovoru nestrukturovaného. Nevýhodou může být časová a psychická náročnost, 

jelikož tazatel musí znát téma detailně a musí být schopen aktivně reagovat na dotazovaný 

subjekt (Reichel, 2009). 

2.3 Charakteristika výzkumu a výzkumné otázky 
 

Cílem této diplomové práce je deskripce způsobu zachycení a prezentování ženy 

vybranými českými fotografy a fotografkami na sociální síti Instagram spolu s analýzou 

samotných obsahů. Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy vizuálních sdělení 

vybraných instagramových příspěvků je zkoumáno, jakým způsobem jsou ženy na 

fotografiích zobrazeny, zda je způsob jejich reprezentace přizpůsoben požadavkům 

sociální sítě, co na vybraných fotografiích žena zastupuje a jaké hodnoty týkající se 

vzhledu, vlastností, vztahů, emocí, sexuality atd. se v analyzovaných příspěvcích objevují. 

Kvantitativní část výzkumu bude doplněna o polostrukturované rozhovory se samotnými 

fotografy, díky kterým zjistím, jakým způsobem pracují s tradičními genderovými 

stereotypy v zobrazování žen, jaké motivace či trendy za konkrétním vyobrazením stojí, 

popřípadě proč se zobrazení ženy na Instagramu změnilo a jak fotografové tuto změnu 

vnímají.  Nejprve se zabývám vyhodnocením celkových výsledků kvantitativní obsahové 

analýzy, dále pak výsledků kvalitativní analýzy. 

Z důvodu snazší orientace v navrhované struktuře analýzy bylo výzkumné téma 

transformováno do následujících výzkumných otázek, které implikují měřitelné proměnné. 

Hlavní výzkumná otázka analýzy, na kterou budu odpovídat pomocí vybraných dvou 

výzkumných metod, zní: 

Jak se ve fotografiích vybraných českých fotografů/fotografek na sociální síti Instagram 

projevují zažité genderové stereotypy v zobrazení žen? 

Tato výzkumná otázka se dále dělí na několik výzkumných podotázek:  

V1: Jakým způsobem jsou ženy na fotografiích prezentovány a jaké hodnoty týkající se 

sexuality, vlastností, emocí, vztahů apod. jsou s ženami v příspěvcích spojovány? (Na tuto 

otázku zodpovím prostřednictvím vizuální obsahové analýzy.) 
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V2: Existuje výrazný rozdíl v zobrazení ženy fotografkami identifikujícími se jako ženy a 

fotografy identifikujícími se jako muži? (Na tuto výzkumnou otázku zodpovím 

prostřednictvím vizuální obsahové analýzy.) 

V3: Jaké jsou strategie, se kterými vybraní fotografové k Instagramu přistupují? (Na tuto 

otázku zodpovím prostřednictvím vizuální obsahové analýzy i polostrukturovaných 

rozhovorů.) 

V4: Jak vybraní fotografové pracují s tradičními genderovými stereotypy v zobrazování 

žen? (Na tuto výzkumnou otázku zodpovím prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů.) 

V5: Vnímají vybraní fotografové proměnu v zobrazování ženy na sociální síti 

Instagram? Pokud ano, jak s ní pracují? (Na tuto výzkumnou otázku zodpovím 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.) 

V6: Jaký má pro ně tato aplikace význam z hlediska profesního zaměření a jak aplikace 

jejich profesi ovlivňuje? (Na tuto výzkumnou otázku zodpovím prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů.) 

2.4 Metodologie kvantitativního výzkumu  

2.4.1 Kódovací kniha 

Tvorba kódovací knihy vycházela z konceptuálního rozboru vybraného tématu. 

Všechny fotografie, které byly podrobeny kvantitativní obsahové analýze vizuálních 

sdělení, jsou k dispozici online na sociální síti Instagram na jednotlivých profilech 

zkoumaných fotografů a fotografek. Kódovací jednotka pro analýzu obsahu v aplikaci 

Instagram představuje jednu instagramovou fotografii vyprodukovanou konkrétním 

fotografem nebo fotografkou.  

Aby bylo možné dojít ke spolehlivým výsledkům, vybrala jsem pro svou analýzu tzv. 

účelový vzorek (patří do nepravděpodobnostního výběru vzorku), který představuje výběr 

prvků z důvodu jejich specifické charakteristiky s vědomím, že nejde o výběr 

reprezentativní, nýbrž o sondu, která nahlíží do činnosti vybraných českých fotografů. 
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Tento výběr je užíván tehdy, když nám jde o zkoumání jen konkrétní části populace 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010). 

Pro vizuální obsahovou analýzu bylo dne 13. 3. 2020 zvoleno 25 nejnovějších 

instagramových příspěvků osmi vybraných českých fotografů (čtyř mužů a čtyř žen) 

aktivně působících na sociální síti Instagram, které zobrazují ženu nebo ženy. V případě 

termínu stereotyp, který je kvantitativně obtížně uchopitelný, bylo nutné stanovit znaky a 

jejich kategorie, podle nichž je možné posoudit míru stereotypizace ve způsobu prezentace 

žen (jako např. vzhled, postoj, nahota, profese modelové postavy aj.). 

Konkrétní fotografové a fotografky byli vybráni na základě odborné kompetence, 

aktivního působení na sociální síti Instagram (projeveného častým, popř. pravidelným 

zveřejňováním příspěvků) a viditelným zaměřením tvorby právě na ženy a jejich 

neobvyklé zobrazení. 

Vzorek byl vybrán taktéž s cílem rozsáhlejšího profesního zaměření fotografů na 

následující fotografické žánry – módní fotografie, produktová fotografie, portrétní 

fotografie, erotická fotografie, výtvarná fotografie a žurnalistická fotografie. 

Jména vybraných fotografů a fotografek jsou následující: Tono Stano, Jako 

Photography (jedná se o instagramovou přezdívku, kterou budu používat během celého 

výzkumu, jelikož si fotograf nepřál zveřejnit své pravé jméno), Benedikt Renč, Michal 

Pudelka, Hana Knížová, Bet Orten, Michaela Karásková a Barbora Lazarczykova.  

Do výběrového souboru bylo zařazeno celkem 200 jednotek (instagramových 

příspěvků) z jednotlivých profilů fotografů a fotografek.  

2.4.2 Operacionalizace 

Jednotlivé kategorie a jejich hodnoty ke kódování byly zvoleny za účelem pokrytí 

hlavních prvků zkoumaných obsahů a na základě faktu, že analýze podléhají obrazy 

spadající do kontextu umělecké fotografie a sociální sítě Instagram.  

Tato část práce představuje systém nominálních proměnných, jejich kategorií a 

popisků. Blíže vysvětluji pouze ty pojmy, u kterých by byla možná mylná interpretace. 

Termíny jako je napříkla aktivita, prostředí, emoce, jiný/jiná, kombinace apod. považuji za 

všeobecně známé pro širokou veřejnost a blíže je nespecifikuji. 
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1. Jméno a instagramová přezdívka fotografa/fotografky 

2. Počet sledujících (ke dni 13. 3. 2020) 

3. Identifikace fotografa z hlediska genderu:  

a. Fotografka se identifikuje jako žena 

b. Fotograf se identifikuje jako muž 

4. Datum publikování snímku 

5. Žánr: Byly vybrány pouze ty fotografické žánry, které se objevují 

v instagramových příspěvcích vybraných fotografů. 

a. Módní – Hodnota 0 

Fotografie, jejíž důraz je kladen primárně oděv nebo jiné produkty 

spojené s módou. Jedná se o oblečení, obuv, pokrývky hlavy, módní 

doplňky, šperky, hodinky, kabelky atd. Patří sem také editoriálové 

snímky, foto story, street style snímky a podobně (Eapen, 2018). 

b. Produktová – Hodnota 1 

Zachycuje vizuální vlastnosti propagovaného produktu, služby nebo 

značky. Pro tuto analýzu do kategorie nebudou zařazeny žádné 

produkty, služby nebo značky týkající se módy, viz proměnná výše 

(Eapen, 2018). 

c. Portrétní – Hodnota 2 

Na fotografii převládá tvář a její výraz (Eapen, 2018). 

d. Erotická fotografie – Hodnota 3 

Zobrazení nahého těla nebo skoro nahého těla (část z intimních partií je 

zakryta, jiná odkryta), které vyjadřuje vyšší míru vulgarity a určité 

podřízenosti ženy. Oproti fotografii aktu nevyjadřuje umělcovu tvůrčí 

vizi. 

e. Žurnalistická, zpravodajská, reportážní, také dokumentární 

 – Hodnota 4  

Fotografie určené k publikaci do zpravodajských médií doplňující 

zprávy nebo články. Snímky zachycují realitu jako časový dokument a 

apelují na zobrazenou skutečnost. Rámec úprav je omezený, fotografie 

by neměla být nijak retušována (Eapen, 2018). 

f. Výtvarná – Hodnota 5  

Fotografické obrazy, které byly vytvořeny ke splnění tvůrčí vize 
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a neobvyklých postupů autora. Výtvarná fotografie klade vetší důraz na 

estetickou hodnotu snímku. Stojí v kontrastu s žurnalistickou 

a produktovou fotografií. Ve srovnáním s módní fotografií zde oděv 

(a další módní doplňky) nejsou dominantou snímku. Do této kategorie 

můžeme zařadit také fotografii aktu, kde se jedná o zobrazení nahého 

těla nebo skoro nahého těla, fotografie však na první pohled nepůsobí 

vulgárně a úzce souvisí s tvůrčí vizí umělce. Akt by měl přiblížit rozdíl 

mezi nahým tělem ve skutečnosti a jeho obrazem v umění (Šmok, 

1986). 

g. Autoportrét – Hodnota 6 

Snímek zobrazující samotného fotografa nebo fotografku. 

h. Jiná / nelze určit – Hodnota 7 

6. Počet žen na snímku: 

a. Jedna – Hodnota 0 

b. Dvě – Hodnota 1 

c. Tři a více – Hodnota 2 

7. Pozice:  

a. Hlavní aktérka (aktérky) snímku – Hodnota 0 

Žena je nejdůležitějším a nejviditelnějším prvkem na fotografii. 

b. Doplňková aktérka (aktérky) snímku – Hodnota 1 

Žena je doplňkovým objektem na fotografii. 

c. Kombinace (varianta pro více žen nebo ženu s mužem/muži) – 

Hodnota 2 

d. Nelze určit – Hodnota 3 

8. Prostředí: 

a. Ateliér – Hodnota 0 

b. Pracoviště – Hodnota 1 

c. Obytné prostory domu – Hodnota 2 

d. Jiný interiér – Hodnota 3 

e. Příroda – Hodnota 4 

f. Jiný exteriér – Hodnota 5 

g. Nelze určit – Hodnota 6 
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9. Přibližný věk: Protože nelze určit věk zobrazených žen exaktně, autorka ho 

bude odhadovat na základě zkušeností a zjevných fyzických atributů. 

a. Dětství – Hodnota 0 

Od 7 let až do nástupu puberty, tedy přibližně do 14 let (Prokopec, et al. 

1967). 

b. Období dospívání – Hodnota 1 

Od nástupu puberty do 20–25 let (Prokopec, et al. 1967). 

c. Mládí – Hodnota 2 

Od 20–25 let do 35 let. 

d. Střední věk – Hodnota 3 

Od 35 do 55–59 let (Prokopec, et al. 1967). 

e. Stáří – Hodnota 4 

Přibližně od 60 let výše (Prokopec, et al. 1967). 

f. Kombinace (varianta pro více žen)  – Hodnota 5 

g. Nelze určit – Hodnota 6 

10. Aktivita: 

a. Výkon odborné činnosti – Hodnota 0 

Například kreativní nebo výzkumná činnost, sport atd. 

b. Výkon domácí práce, péče o děti – Hodnota 1 

c. Péče o zevnějšek – Hodnota 2 

d. Zábava nebo sport – Hodnota 3 

e. Žena je aktérkou umělecké inscenace – Hodnota 4 

f. Kombinace více možností – Hodnota 5 

g. Jiné – Hodnota 6 

11. Držení těla:  

a. Žena (ženy) sedí – Hodnota 0 

b. Žena (ženy) stojí – Hodnota 1 

c. Žena (ženy) má submisivní držení těla – Hodnota 2 

Na fotografii se žena podřizuje jinému, dominantnějšímu objektu. 

d. Žena (ženy) je v pohybu – Hodnota 3 

e. Žena (ženy) má svůdný/sexuální postoj – Hodnota 4 

f. Žena (ženy) leží – Hodnota 5 
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g. Kombinace (varianta pro více žen) – Hodnota 6 

h. Jiný – Hodnota 7 

i. Nelze určit – Hodnota 8 

12. Tělesná hmotnost dle BMI: Protože nelze určit tělesnou hmotnost 

zobrazených žen exaktně, budu ji odhadovat na základě indikátoru BMI – Body 

Mass Index. Tento index se vypočítá vydělením tělesné hmotnosti v 

kilogramech výšky daného člověka umocněné na druhou. BMI tak umožňuje 

statisticky porovnat různě vysoké lidi (Vítek, 2008).  

a. Podváha – Hodnota 0 

Průměrné BMI v rozmezí 16,5–18,5: při výšce 180 cm hmotnost 

v rozmezí 53,5–60 kg (Doleček, Středa, Cajthamlová, 2013). 

b. Normální tělesná hmotnost – Hodnota 1 

Průměrné BMI v rozmezí 18,5–25: při výšce 180 cm hmotnost v 

rozmezí 60–81 kg (Doleček, Středa, Cajthamlová, 2013). 

c. Nadváha – Hodnota 2 

Průměrné BMI v rozmezí 25–30: při výšce 180 cm hmotnost v rozmezí 

81–97 kg (Doleček, Středa, Cajthamlová, 2013). 

d. Obezita – Hodnota 3  

Průměrné BMI od 30 a výš: při výšce 180 cm hmotnost od 98 kg a výš 

(Doleček, Středa, Cajthamlová, 2013). 

e. Nelze určit – Hodnota 4 

13. Nahota: 

a. Žena (ženy) je oblečená – Hodnota 0 

b. Žena (ženy) je vyzývavě oblečená – Hodnota 1 

Například průsvitné oblečení (mohou prosvítat i intimní partie), hluboký 

výstřih, sukně nad kolena, nahá ramena nebo také kombinace spodního 

prádla vršku nebo spodku. 

c. Žena (ženy) je ve spodním prádle – Hodnota 2 

d. Žena (ženy) je částečně nahá – Hodnota 3 

Část intimních partií je zahalena, část odhalena, například odhalená 

ňadra a zakrytý rozkrok či pozadí a obráceně. 

e. Žena (ženy) je úplně nahá – Hodnota 4 

f. Jiné / Nelze určit – Hodnota 5 
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14. Postprodukce: 

a. Fotografie byla retušována – Hodnota 0 

Známky úprav a použití filtrů patrné na první pohled. Do této kategorie 

autorka nezařazuje černobílou fotografii. 

b. Fotografie byla retušována za účelem zakrytí intimních partií – 

Hodnota 1 

c. Nejsou zpozorovány úpravy – Hodnota 2 

Na první pohled nedokážeme zpozorovat úpravy (i přesto, že umělec do 

fotografie mohl zasáhnout, jedná se spíše o retuše jako jas, expozice, 

kontrast atd.). Charakter fotografie nebyl úpravami změněn. 

d. Nelze určit – Hodnota 3 

15. Předmět: 

a. Drží/má u sebe předmět – aktivně – Hodnota 0 

Žena ovládá daný předmět. 

b. Drží/má u sebe předmět – submisivně – Hodnota 1 

Žena je ovládána daným předmětem. 

c. Drží/má u sebe předmět – neutrálně – Hodnota 2 

d. Drží/má u sebe předmět – sexuálně – Hodnota 3 

Způsob uchopení předmětu vykazuje erotické asociace. 

e. Kombinace – Hodnota 4 

f. Není přítomen předmět – Hodnota 5 

16. Druh předmětu: 

a. Žena drží předmět vztahující se k její profesi / odborné činnosti – 

Hodnota 0 

Například notebook, telefon. 

b. Žena drží předmět vztahující se k domácnosti nebo dítěti – Hodnota 

Například hadr, lux, dítě samotné. 

c. Žena drží předmět vztahující se k jídlu nebo nápojům – Hodnota 2 

Pokrm, sklenice vína atd. Tato kategorie vylučuje jakékoliv souvislosti 

s dětskými nápoji nebo pokrmy. 
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d. Žena drží předmět vztahující se ke sportovní aktivitě – Hodnota 3 

Například míč, hokejka, posilovací nástroj. 

e. Žena drží přírodní objekt – Hodnota 4 

Například květina nebo zvíře. 

f. Nedrží předmět – Hodnota 5 

g. Jiné – Hodnota 6 

h. Žena drží/má u sebe módní produkt nebo doplněk – Hodnota 7 

Oděv nebo jiné produkty spojené s módou: oblečení, obuv, pokrývky 

hlavy, módní doplňky, šperky, hodinky, kabelky atd. 

17. Profese: Jedná se o profesi, kterou žena na fotografii zastupuje, ne její pravou 

profesi (například modelka). Výzkumník profesi zařadí dle prostředí, ve kterém 

se žena na fotografii vyskytuje, podle předmětu, který drží, nebo podle popisku 

u fotografie, jenž její profesi blíže vysvětluje. 

a. Matka/manželka – Hodnota 0 

b. Kariérní žena – Hodnota 1 

Žena ve vedoucí pozici, například manažerka, lékařka, vědkyně – 

výzkumník zařadí dle prostředí, ve kterém se žena na fotografii 

vyskytuje, podle předmětu, který drží nebo podle popisku u fotografie, 

jenž její profesi blíže vysvětluje. 

c. Sestřička / pomáhající nemohoucím / duchovní nebo náboženská 

činnost – Hodnota 2 

d. Nelze určit / jedná se například o uměleckou fotografii – Hodnota 3 

18. Emoce: Tato kategorie byla posuzována především na základě zobrazených 

osob, podle jejichž výrazu či postoje se daly určit jejich emoce.  

a. Neutralita – Hodnota 0 

b. Veselost – Hodnota 1 

c. Smutek – Hodnota 2 

d. Vztek – Hodnota 3 

e. Svůdný pohled – Hodnota 4 

f. Nelze určit – obličej je skrytý – Hodnota 5 

19. Celkový charakter snímku: Kategorie byla zaměřena především na to, jak 

fotografie působí na autorku této diplomové práce. 

a. Pozitivně – Hodnota 0 
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b. Násilně/konfliktně – Hodnota 1 

c. Neutrálně – Hodnota 2 

d. Svůdně/eroticky – Hodnota 3 

Pokud je zobrazovaná žena ve spodním prádle, částečně nebo úplně 

nahá či pokud má svůdný pohled, automaticky ji budeme zařazovat do 

této kategorie. 

e. Negativně (až tragicky) – Hodnota 4 

20. Metoda substituce rolí („Method of sex reversal“): Zaměníme-li v textu ženu 

za muže nebo muže za ženu, osobu starší za mladší nebo naopak, černocha za 

bělocha a obráceně, můžeme při reinterpretaci takto nově vzniklého textu 

s obrácenými rolemi zodpovědět následující otázky: Zůstává sdělení stejné, či 

nikoliv? Je fotografie stále stejně smysluplná, či nikoliv? (Motlíková, 2006) 

a. Sdělení zůstává stejné – Hodnota 0 

b. Sdělení se výrazně změní – Hodnota 1 

c. Sdělení se částečně změní – Hodnota 2 

d. Nelze určit – Hodnota 3 

21. Hashtagy/označení: Pokud fotograf nebo fotografka použil/použila hashtag, 

o jaký hashtag se jedná? (Škála je vytvořena na základě vlastního uvážení, 

nejedná se o oficiální stanovení.) 

a. Standardní, obecný hashtag nebo označení – Hodnota 0  

Například #mobilography, #iphoneonly, #healthy, #girl, #streetphoto. 

b. Hashtag s označením produktu nebo společnosti – Hodnota 1 

Například #loreal, #samsung. 

c. Hashtag označující komerční spolupráci – Hodnota 2  

Například #spoluprace #ad. 

d. Žádný – Hodnota 4 

22. Popularita: Měřítko „popularity“ jsem posuzovala na základě tzv. likes, které 

uživatelé přidělují jednotlivým fotografiím.  

a. 0–50 likes – Hodnota 0 

b. 51–100 likes – Hodnota 1 

c. 101–300 likes – Hodnota 2 

d. 301–700 likes – Hodnota 3 

e. 701–1000 likes – Hodnota 4 
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f. 1001–1500 likes – Hodnota 5 

g. 1500 likes a více – Hodnota 6 

23. Popisek pod fotografií: 

a. Vysvětluje podstatu snímku – Hodnota 0 

Fotograf detailně popisuje, kdo, co, jak nebo proč je na snímku 

zobrazen. 

b. Stručně popisuje snímek – Hodnota 1 

Krátký popis, například jméno, datum, název díla, emotikon atd.  

c. Nepopisuje snímek – Hodnota 2 

d. Žádný – Hodnota 3 

2.4.3 Validita a reliabilita provedeného výzkumu 

Kvantitativní obsahová analýza vizuálních sdělení byla provedena tak, aby byla 

zajištěna její reliabilita (spolehlivost a ověřitelnost). Znamená to, že by i další osoby měly 

dojít ke stejným výsledkům. Jelikož výzkum prováděla jedna kóderka, došlo zároveň k 

opakovanému kódování, které by mělo zajistit, aby byly zachyceny pozorovací chyby. 

Validita je jedním z kritérií objektivity výzkumu. Ten by měl být smysluplný a odpovídat 

předmětu zkoumání (Trampota, Vojtěchovská, 2010). 
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2.5 Metodologie kvalitativního výzkumu 
 

Před provedením rozhovorů s jednotlivými fotografy a fotografkami jsem si určila 

několik otázek, které pomohly zmapovat výzkumné téma a relevantně doplnit kvantitativní 

část analýzy. Nejedná se o otázky striktně strukturované, ale pružné. Požadavkem jejich 

výběru byla relevance pro konkrétní výzkum.  

 

Pro vlastní výzkum jsem si zvolila následující otázky: 

1. Co pro Vás ženy, které na fotografiích zachycujete, znamenají? Co nejčastěji 

reprezentují? 

2. Myslíte si, že způsob, jakým ženské tělo zobrazujete, může mít vliv na obecné vnímání 

žen v současné společnosti? 

3. Setkal/setkala jste se někdy s uznáním, nebo naopak kritikou týkající se způsobu 

zobrazení žen na Vašich fotografiích (ve vztahu k jejich rovnoprávnosti, objektivizaci 

atd.)? 

4. Rovnoprávnost žen je velmi aktuální téma i na sociálních sítích, nejen současný 

mediální průmysl se snaží vyvrátit zažité genderové stereotypy v zobrazování žen. 

Přemýšlíte někdy o genderové stereotypizaci ve Vaší tvorbě? Pracujete nějak s tímto 

fenoménem? 

5. Je pro Vás jako pro profesionálního fotografa/fotografku důležité mít profil v aplikaci 

Instagram? Proč ano / proč ne? 

6. Myslíte, že Vám Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o Vaší práci?  

7. Rozvíjí Instagram (spolu s dalšími mobilními aplikacemi) fotografickou tvorbu, nebo ji 

naopak degraduje?  

8. Přispívají podle Vás uživatelé Instagramu k proměně vnímání ženy a ženského těla? 

Pokud ano, jak? 

9. Instagram určité fotografie (kupříkladu ty, na kterých jsou zobrazeny intimní partie), 

zakazuje. Přizpůsobujete/upravujete své fotografie tak, aby byly na sociální síti 

publikovatelné?  

10. Máte nějakou konkrétní strategii týkající se výběru fotografií na Instagram? Selektujete 

nějakým způsobem snímky pro tuto sociální síť? 
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Výběr vzorku probíhal obdobným způsobem jako u kvantitativní obsahové analýzy. 

Přestože jsem usilovala o standardní metodu sběru dat, tedy o uskutečnění osobního 

setkání nebo telefonického rozhovoru s vybranými respondenty, kvůli aktuální krizové 

situaci a nouzovému stavu v České republice týkajícímu se koronaviru mi nebylo 

umožněno provést výzkum ani telefonicky se všemi fotografy a fotografkami. Tři z nich 

mě požádali o možnost zodpovězení prostřednictvím e-mailu kvůli domácí karanténě a 

nevhodným podmínkám pro telefonický hovor. I přes tuto komplikaci se mi však podařilo 

získat kvalitní odpovědi, neboť se v nich respondentům podařilo vyjádřit dostatečně 

podrobný názor k dané problematice.  

Celkem tedy bylo uskutečněno pět rozhovorů s těmito respondenty: Jako 

Photography (prostřednictvím e-mailu), Tono Stano (prostřednictvím telefonátu), 

Barbora Lazarczykova (prostřednictvím e-mailu), Michaela Karásková 

(prostřednictvím telefonátu) a Hana Knížová (prostřednictvím e-mailu). Ostatní tři 

fotografy se mi nepodařilo zkontaktovat. Rozhovory uskutečněné prostřednictvím 

telefonátu byly zpracovány na základě přepisu z audiozáznamu. Přestože je množství 

respondentů relativně malé, výzkum se podařilo saturovat – vzorek mi umožnil pokrýt 

různorodé názory respondentů. 

Rozhovory probíhaly v období od 24. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Všichni respondenti byli 

seznámeni s tématem a záměrem výzkumu, zároveň dali souhlas ke zveřejnění jimi 

poskytnutých rozhovorů. Pro dosažení autenticity projevů jednotlivých fotografů a 

fotografek je transkripce rozhovorů doslovná, v případě e-mailové komunikace jsem 

opravila pouze gramatické chyby. 

 



 
 

60 

3 Výsledky výzkumu 

3.1 Kvantitativní výzkum 
Součástí vizuální obsahové analýzy bylo celkem 200 fotografií, jejichž kódování 

přineslo zajímavý dataset. Hlavní výzkumná otázka, která zní: „Jak se ve fotografiích 

vybraných českých fotografů / fotografek na sociální síti Instagram projevují zažité 

genderové stereotypy v zobrazení žen?“ shrnula veškerá východiska plynoucí z ostatních 

podotázek. Na konci každé výzkumné otázky stručně objasňuji zjištěné poznatky z důvodu 

větší přehlednosti textu.  

K jednotlivým výzkumným otázkám připojuji vybrané obrázky grafů. Všechny z nich 

lze detailně prozkoumat v záznamovém archu, jejž odevzdávám společně s touto 

diplomovou prací. Koláčové grafy vyjadřují procentuální hodnotu. Při výpočtu popisky 

program Microseft Excel zaokrouhluje každé číslo zvlášť, může tedy výjimečně nastat 

situace, že součet všech čísel popisků je 101 %. Pruhové grafy v popiskách uvádějí 

absolutní počet. Protože je však součet v každé z kategorií (muži, ženy) vždy 100, 

absolutní hodnota se rovná současně hodnotě procentuální.  

 

V1: Jakým způsobem jsou ženy na fotografiích prezentovány a jaké hodnoty týkající 

se sexuality, vlastností, emocí, vztahů apod. jsou s ženami v příspěvcích spojovány? 

Odpověď na tuto výzkumnou otázku jsem získala zkoumáním výsledků vybraných 

kategorií vycházejících z vizuální obsahové analýzy. Jedná se o souhrn poznatků všech 

zkoumaných fotografů a fotografek dohromady. V další výzkumné otázce zhodnotím 

tvorbu fotografek žen a fotografů mužů zvlášť. 

Ženy, které fotografové a fotografky zachycovali na svých instagramových 

příspěvcích, jsou ze 77 % mladé (ve věku od 20–25 let do 35 let), ze 6 % v období 

dospívání (od nástupu puberty do 20–25 let), 5 % zobrazených žen je ve středním věku 

(přibližně od 35 do 59 let) a u 7 % žen věk nelze určit z důvodu zahalení jejich obličeje 

nebo těla. Pouhá 3 % tvoří dívky v odhadovaném věku od 7 let až po nástup do puberty a 

jen 1 % tvoří ženy v seniorním věku (přibližně od 60 let výše). 
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Graf č. 1: Výsledky v kategorii „přibližný věk“  

 
U kategorie „aktivita“ bylo zjištěno, že 94 % zkoumaných žen je aktérkami 

umělecké inscenace, na pouhých 3 % snímků provádí zábavní či sportovní činnost a 

zanedbatelná jsou 2 % prezentující ženy v průběhu výkonu odborné činnosti nebo domácí 

práce a péče o děti (1 %). Stejně tak proměnná „profese“ potvrzuje, že většina ze 

zkoumaných fotografií ženy neukazuje v konkrétní vykonávané profesi. Z 94 % jsou ženy 

součástí umělecké inscenace, která na jejich profesi nemá vliv. Důvodem, proč se 

procentuální hodnota liší u proměnných „výkon odborné činnosti“ a „kariérní žena“ 

z kategorie profese, je odlišný obsah snímku. Kariérní ženu bylo možné kategorizovat i na 

základě upřesňujícího popisku pod fotografií, oproti tomu „výkon odborné činnosti“ značil 

pouze průběh vykonávané aktivity na fotografii.  

Graf č. 2: Výsledky v kategorii „aktivita“ 
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Graf č. 3: Výsledky v kategorii „profese“ 

 
 

U proměnné „držení těla“ bylo zjištěno, že ženy jsou na fotografiích zobrazovány 

v několika různých postojích a mají rozdílné způsoby držení těla. Na pouhých 6 % ze 

zkoumaných příspěvků fotografové zobrazují ženu v submisivní a podřadné pozici – jedná 

se například o snímky, na kterých je žena svázána, má zakryté oči, případně je z jejího 

postoje patrné, že jí hrozí určité nebezpečí. Na 20 % zkoumaných obsahů ženy stojí, 

na 8 % sedí a na 6 % leží.  

Graf č. 4: Výsledky v kategorii „držení těla“ 
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Zajímavou kategorií ve zkoumaní stereotypního zobrazení ženy je „tělesná 

hmotnost dle BMI“ a „nahota.“ Vizuální obsahová analýza ukázala, že fotografové 

a fotografky zobrazují 51 % žen normální tělesné hmotnosti (průměrné BMI v rozmezí 

18,5–25 a 30 %), a poměrně významnou část tvoří ženy, které jsou velmi hubené až 

podvyživené (34 %). Jedná se převážně o žánry jako je módní fotografie, výtvarná 

fotografie a erotická fotografie. Pouze 2 % zobrazených žen mají nadváhu, ze 14 % nelze 

jejich tělesnou hmotnost určit z důvodu zahalení jejich těla nebo způsobu zachycení 

snímku (například fotografický žánr portrét). Co se týče nahoty, 64 % zkoumaných žen je 

na instagramových snímcích oblečených, na 31 % jsou odhalené ženy: zcela nahé (14 %), 

částečně nahé (12 %) nebo vyzývavě oblečené (5 %).  

Graf č. 5: Výsledky v kategorii „tělesná hmotnost dle BMI“ 
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Graf č. 6: Výsledky v kategorii „tělesná hmotnost dle BMI“ v souvislosti s proměnnou 

„žánr“ (muži i ženy dohromady) 

 

 
 

Graf č. 7: Výsledky v kategorii „nahota“  
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U proměnné „emoce“ bylo zjištěno, že zobrazované ženy mají více než z poloviny 

neutrální výraz ve tváři (64 %), 16 % má svůdný pohled a na 14 % je jejich obličej skrytý.  

Graf č. 8: Výsledky v kategorii „emoce“ 

 
Pokud se zaměříme na celkový charakter zkoumaných fotografií, skoro z poloviny 

(49 %) je neutrální a ze 42 % svůdný/erotický. Na 5 % je charakter snímků pozitivní a 4 % 

zkoumaných fotografií jsou násilného nebo konfliktního charakteru. 

Graf č. 9: Výsledky v kategorii „celkový charakter snímku“ 

 

Graf týkající se proměnné „metoda substituce rolí“ znázorňuje, že pokud by žena 

na snímku byla zaměněna za muže, význam celého sdělení by byl odlišný u více než 

poloviny všech analyzovaných fotografií (55 %). Z 28 % by se celé sdělení změnilo 

částečně, z 27 % výrazně. Pokud budeme tuto kategorii zkoumat v souvislosti s žánrem, 
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zjistíme, že v případě záměny by se význam sdělení nejvíce lišil u výtvarné a erotické 

fotografie. Naopak u módní fotografie by sdělení zůstalo totožné.  

Graf č. 10: Výsledky v kategorii „metoda substituce rolí“ 

 

Graf č. 11: Výsledky v kategorii „metoda substituce rolí“ v souvislosti s žánrem (muži 

i ženy dohromady) 
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Shrnutí výzkumné otázky 

Z výše uvedených výsledků plyne, že vybraní fotografové a fotografky nejčastěji 

zachycují mladé ženy nebo ženy v období dospívání, ale nesoustředí se na různé věkové 

kategorie. Minimálně zobrazují starší ženy. Tato tendence potlačovat stárnutí je stále 

aktuální a viditelná nejen v současné fotografické scéně, ale napříč celou západní 

společností. Na rozdíl od jiných publikací zaměřujících se na reprezentaci žen ve vizuální 

reklamě (Indruchová, 1995), kde byly poměrně hojně zachycovány v průběhu určité 

činnosti a reprezentovaly zažité stereotypní zobrazení jako například „tvůrkyně domova“, 

se na zkoumaných snímcích vybraných fotografů a fotografek nepotvrdila žádná hlubší 

tendence v reprezentaci konkrétní vykonávané profese nebo činnosti, která by je tímto 

způsobem stereotypizovala nebo naopak destereotypizovala (například je ukazovala jako 

„úspěšné kariérní ženy“). Pro vybrané fotografy a fotografky se ženy nejvíce jeví jako 

součást uměleckého díla, u kterého není podstatné, jakou činnost nebo profesi z běžného 

života vykonávají.  

Z výzkumu dále vyplynulo, že vybraní umělci zachycují nejčastěji ženy, které mají 

normální tělesnou hmotnost nebo jsou příliš hubené. Ženy s nadváhou však zobrazují 

velmi zřídka. Zobrazení žen s podváhou se nejčastěji vyskytuje u žánrů jako módní 

fotografie, výtvarná fotografie a erotická fotografie. Přestože je v módní fotografii stále 

patrná tendence vyzdvihování platónského ideálu krásy (termín je blíže vysvětlen 

v teoretické části práce), z celkových výsledků mé analýzy můžeme potvrdit důraz na 

zachycování žen normální tělesné hmotnosti. Zajímavým výsledkem bylo, že téměř jedna 

třetina ze zachycených žen odhalovala své tělo. Otázkou je, zda zobrazení nahé ženy v 

umělecké fotografii musí být automaticky stereotypní, či nikoliv. K tomu nám ve výzkumu 

pomáhá širší zkoumání ostatních proměnných, například „celkového charakteru snímku“, 

kde skoro polovina fotografií byla vnímána neutrálně, zároveň ale ze 42 % také svůdně 

nebo eroticky, což již v kombinaci s dalšími atributy může značnou míru objektivizace 

prokázat. Také kategorie „metoda substituce rolí“ (bližší vysvětlení této kategorie lze najít 

v kódovací knize výše) ukázala, že více než u poloviny zkoumaných snímku by se jejich 

celkové sdělení změnilo, pokud by žena byla nahrazena mužem.   
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V2: Existuje výrazný rozdíl v zobrazení ženy fotografkami identifikujícími se jako ženy a 

fotografy identifikujícími se jako muži?  

Tato analýza odhalila pozoruhodné výsledky v rozdílném zachycování žen vybranými 

fotografkami identifikujícími se jako ženy a vybranými fotografy identifikujícími se jako 

muži. Před samotnou interpretací výsledů považuji za důležité objasnit, že si uvědomuji 

nemožnost zobecnění těchto výsledků a že v případě analýzy osmi fotografů (čtyř 

fotografek žen a čtyř fotografů mužů) nelze následující zjištění generalizovat. Tento 

výzkum je hloubkovou sondou, která může posloužit pro budoucí rozsáhlejší analýzu.  

 

Zatímco fotografky identifikující se jako ženy spíše zachycovaly ženy normální tělesné 

hmotnosti (71 %), fotografové identifikující se jako muži častěji zobrazovaly velmi hubené 

ženy řadící se do kategorie podváha (52 %) nebo také do kategorie „nelze určit“ (17 %).  

Graf č. 12: Výsledky v kategorii „tělesná hmotnost dle BMI“ 

 

Zkoumaní muži fotografové (50 %) a ženy fotografky (64 %) nejčastěji 

zachycovali oblečené ženy. Pokud se zaměříme na rozdíly v zobrazení nahoty, zjistíme, že 

u vybraných mužů fotografů oproti ženám fotografkám převažovalo zachycení úplně 

nahých žen a vyzývavě oblečených žen. Fotografky ženy naopak hojněji zachycovaly 

oblečené ženy a částečně nahé ženy. 
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Graf č. 13: Výsledky v kategorii „nahota“ 

 

Kategorie „žánr“ taktéž ukázala, že vybraní muži fotografové častěji pořizovali 

módní fotografie (39 %) než ženy fotografky (27 %). Vybrané fotografky identifikující se 

jako ženy naopak více zachycovaly erotické snímky (25 %) než muži fotografové (14 %). 

Podobně často se fotografové i fotografky zabývali žánrem „výtvarná fotografie“. U mužů 

fotografů převažuje úplná nahota ve výtvarné fotografii, u žen fotografek zase v erotické 

fotografii. Tato zjištění však mohou souviset například s konkrétním profesním 

zaměřením, nikoliv s genderem, proto tyto výsledky považujme spíše za zajímavost 

týkající se vybraných čtyř fotografů mužů a čtyř vybraných fotografek žen. 

Graf č. 14: Výsledky v kategorii „žánr“ 
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Pokud budeme zkoumat kategorii žánr v souvislosti s tělesnou hmotností u mužů a 

žen fotografek zvlášť, zjistíme, že fotografové identifikující se jako muži v módní 

fotografii zobrazovali ženy s podváhou téměř dvakrát více než ženy normální tělesné 

hmotnosti. Ve výtvarné fotografii také výrazně převažovala podváha. Co se týče erotické 

fotografe, muži zachycovali ženy s podváhou i normální tělesnou hmotností stejně.  

Graf č. 15: Výsledky v kategorii „žánr“ v souvislosti s tělesnou hmotností dle BMI 

(pouze muži) 

 

 

Fotografky identifikující se jako ženy nejvíce zachycovaly ženy s normální 

tělesnou hmotností ve všech fotografických žánrech. Nejvíce tomu tak bylo v módní 

fotografii, druhá v pořadí byla erotická a výtvarná fotografie.  
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Graf č. 16: Výsledky v kategorii „žánr“ v souvislosti s tělesnou hmotností dle BMI 

(pouze ženy) 

 

Co se týče zachycených emocí, fotografky ženy více fotografovaly svůdný pohled 

žen (19 %) než fotografové muži (12 %). Ti naopak ženám častěji zakrývali obličej (19 %) 

(nebo ho vůbec nefotografovali). 

Graf č. 17: Výsledky v kategorii „emoce“ 

 

Výsledky proměnné „celkový charakter snímku“ ukázaly, že ženy fotografky 

zobrazují ženy neutrálněji (62 %) a muži fotografové naopak svůdně/eroticky (42 %).  
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Graf č. 18: Výsledky v kategorii „celkový charakter snímku“ 

 

Rozdíl byl spatřen taktéž v prostředí, kde byla fotografie pořízena. Fotografky 

identifikující se jako ženy zachycovaly snímky převážně v ateliéru (39 %). Oproti tomu 

muži fotografové upřednostňovali snímky z přirozeného prostředí, například v obytných 

prostorách domu, v přírodě nebo v jiném exteriéru.  

Graf č. 19: Výsledky v kategorii „prostředí“ 

 

Hodnoty proměnné „metoda substituce rolí“ ukazují, že v případě snímků 

fotografek žen by se při záměně fotografované ženy za muže význam celého sdělení 

změnil až ze 60 % (z 27 % výrazně a ze 33 % částečně). Ze 40 % by zůstal stejný. U mužů 

fotografů by se změnil o 49 % (taktéž z 27 % výrazně a z 22 % částečně). Z 51 % by zůstal 

totožný. Tyto výsledky naznačují, že fotografky ženy mají o něco výraznější tendence 
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ukazovat fotografované ženy v pozicích, při kterých by jejich záměna za muže vyvolala 

větší nepřirozenost v reinterpretaci nově vzniklého snímku. Celková míra stereotypizace 

může být tedy vyšší u fotografek identifikujících se jako ženy, je však nutné brát v potaz i 

výsledky dalších proměnných.  

Graf č. 20: Výsledky v kategorii „metoda substituce rolí“ 

 

Pokud tuto proměnnou posoudíme v souvislosti s kategorií „nahota“, zjistíme, že 

ženy fotografky sice nejvíce zachycovaly oblečené ženy, význam celkového sdělení těchto 

snímků by se však při záměně rolí částečně změnil u 24 %. Oproti tomu u mužů fotografů 

a zachycování oblečených změn by zůstalo sdělení téměř ve většině případů totožné, 

nejčastěji by se výrazně měnilo u zcela nahých (10 %) nebo vyzývavě oblečených žen 

částečně (11 %).  

Graf č. 21: Výsledky v kategorii „metoda substituce rolí“ v souvislosti s nahotou 

(pouze ženy) 
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Graf č. 22: Výsledky v kategorii „metoda substituce rolí“ v souvislosti s nahotou 

(pouze muži) 

 

Shrnutí výzkumné otázky 

Jelikož jsem si pro svůj výzkum zvolila vzorek účelový, který představuje výběr prvků 

z důvodu jejich specifické charakteristiky, je nutné brát v potaz, že se jedná o hloubkový 

průzkum nahlížející do činnosti pouze čtyř vybraných fotografek žen a čtyř fotografů mužů 

a nelze ho považovat za reprezentativní. Následující výsledky tedy nevyjadřují objektivní 

soudy o vlivu genderu na současnou fotografii, mohou však sloužit jako hodnotné 

teoretické poznatky pro budoucí tvorbu rozsáhlejších výzkumů.  

Výsledky analýzy ukázaly, že nejvýraznější rozdíl je v tělesné hmotnosti 

fotografovaných žen. Vybrané fotografky ženy častěji zachycují normální váhu dle indexu 

BMI, vybraní muži fotografové stále inklinují k platónskému ideálu krásy, dle Marshala 

McLuhana (1991) k mírám 91-61-91 (více informací lze dohledat v teoretické části 

diplomové práce), které ale při určité výšce mohou znamenat podvýživu. Při analýze 

výběrového vzorku bylo překvapivým zjištěním také hojnější zveřejňování erotických 

fotografií ženami než muži, kteří naopak více publikovali módní fotografie. Vzhledem 

k častému zachycování erotických snímků fotografkami ženami může být erotické 

pořizování zapříčiněno spíše určitou profesní zvyklostí nežli genderem.  V obecné rovině 

mohou mít profesionální fotografové silnější tendence k tvorbě provokativních snímků 

(nejen provokativního zobrazení žen), nehledě na jejich vlastní genderovou identifikaci.  

Data dále ukázala vyšší mírů podvyživených žen v módních a výtvarných fotografiích 

zachycených muži fotografy. Z těchto poznatků lze vyvodit, že vybraní fotografové muži 
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mohou být stále pod větším tlakem módního a kosmetického průmyslu, jenž prosazuje již 

výše charakterizovaný platónský ideál krásy. Oproti tomu vybrané ženy fotografky si dle 

této analýzy zidealizované představy vzhledu žen více uvědomují a bojkotují je tím, že 

zachycují ženy s normální tělesnou hmotností dle BMI napříč všemi žánry (tuto skutečnost 

bude možné doložit i na základě polostrukturovaných rozhovorů) níže. Je však nutné 

podotknout, že tyto výsledky odkazující na fotografický žánr mohou souviset například 

také s profesním zaměřením vybraných fotografů, tudíž gender v tomto případě nelze 

považovat za klíčový faktor. Dále je opět nutné brát v potaz malý vzorek a jeho nemožnou 

generalizaci. Ženy fotografky také více fotografovaly svůdný výraz. Pokud se zaměříme na 

proměnnou „celkový charakter snímku“, zjistíme, že u fotografů identifikujících se jako 

muži je charakter snímku až ze 42 % erotický. Z tohoto procentuálního zastoupení lze 

odvodit, že ženy fotografky zachycují více prvoplánové provokativní snímky a muži 

fotografové reflektují erotický podtext fotografie spíše v jiných žánrech, jako je výtvarná 

nebo módní fotografie, kde je erotičnost doplněna o hlubší záměr umělce. Toto zjištění 

potvrzují také výsledky kategorie „metoda substituce rolí“, kde vyšlo najevo, že v případě 

záměny fotografované ženy za muže by se celkový význam sdělení změnil výrazněji u 

snímků pořízenými fotografkami ženami (60 %). S tím může souviset i prostředí, ve 

kterém byly fotografie zachyceny. Ženy fotografky více pracovaly v umělém prostředí – 

v ateliéru, muži fotografové zachycovali fotografické objekty častěji v přirozeném 

prostředí, například v obytných prostorách domu, v přírodě nebo v jiném exteriéru. U 

mužů fotografů i žen fotografek převažoval neutrální výraz fotografovaných žen.  
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V3: Jaké jsou strategie, se kterými vybraní fotografové k Instagramu přistupují?  

Vizuální obsahová analýza ukázala, že vybraní fotografové a fotografky používají u 

83 % příspěvků hashtagy, díky kterým se jejich fotografie mohou dostat k širšímu 

množství uživatelů. Skoro polovina (49 %) hashtagů je obecných, 24 % označuje komerční 

spolupráci a 10 % popisuje konkrétní produkt nebo společnost.  

Graf č. 23: Výsledky v kategorii „hashtagy / označení“ 

 

Dalším zjištěním je, že na 68 % zkoumaných obsahů nebyly zpozorovány žádné 

úpravy. 21 % fotografií bylo retušováno například použitím filtrů a 10 % snímků bylo 

upraveno za účelem zakrytí intimních partií.  

Graf č. 24: Výsledky v kategorii „postprodukce“ 
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Analýza kategorie „žánr“ v souvislosti s postprodukcí ukázala, že nejčastější retuše 

bývají spojovány s módní fotografií. Retuš za účelem zakrytí intimních partií byla nejvíce 

zpozorována u erotické a výtvarné fotografie.  

Graf č. 25: Výsledky v kategorii „postprodukce“ v souvislosti s žánrem (muži i ženy 

dohromady) 

 

Analýza ukázala, že vybraní fotografové a fotografky ve většině případů popisují 

své příspěvky. Ze 70 % se jedná o stručný popisek snímku, z 29 % o rozsáhlejší popisek, 

který upřesňuje celou jeho podstatu.  

Graf č. 26: Výsledky v kategorii „popisek“  
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Shrnutí výzkumné otázky 

Vizuální obsahová analýza potvrdila hojné používání hashtagů mezi vybranými 

fotografy a fotografkami. Na skoro 70 % všech zkoumaných obsahů nebyly zpozorovány 

viditelné retuše, pouze jedna desetina všech fotografií byla upravena za účelem zakrytí 

intimních partií. Jednalo se o žánry jako je erotická a výtvarná fotografie. Všichni ze 

zkoumaných fotografů a fotografek popisují své instagramové fotografie. Další podrobné 

poznatky týkající se této výzkumné otázky budou získány z provedených 

polostrukturovaných rozhovorů s vybranými fotografy a fotografkami. 
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3.2 Kvalitativní výzkum 
Kvalitativní analýza dat je uskutečněna procesem otevřeného a axiálního kódování. 

Například v zakotvené teorii je otevřené kódování jedním ze tří kódovacích postupů, 

nicméně může být použito i mimo design této teorie jako jeden ze základních způsobů 

analýzy kvalitativních dat (Hendl, 2005). Při otevřeném kódování jsou analyzovány 

získané údaje, které jsou označovány pojmy a následně připojovány k jednotlivým jevům. 

„Během tohoto procesu jsou zkoumány naše vlastní i cizí domněnky o jevu, což vede 

k novým objevům“ (Strauss, Corbin, 1999, s. 43). Následné axiální kódování se vyznačuje 

opětovném přeskupováním dat do systému kategorií a vztahů mezi nimi. „To se činí v 

duchu kódovacího paradigmatu, které zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie 

jednání, interakci a následky“ (Strauss, Corbin, 1999, s. 70).  V poslední řadě je možné 

využít i tzv. selektivního kódování, při kterém „se vybere jedna centrální kategorie, která 

je pak systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím” (Strauss, Corbin, s. 86). 

Tento typ kódování jsem ve vlastní analýze nevyužila. Základem této analýzy bylo 

pojmenovávání jevů získaných z jednotlivých odpovědí respondentů na dané otázky v 

rozhovorech a následné hledání vzájemných vztahů mezi těmito jevy, jejich sdružování a 

vytváření kategorií, které tak utvořily kostru analytického příběhu a pomohly 

k zodpovězení stanovených výzkumných otázek. Pod jednotlivými výzkumnými otázkami 

lze nejprve najít obecné shrnutí, po kterém následují jednotlivě popsané kategorie a jejich 

subkategorie.  

Shrnutí výzkumných otázek 

V4: Jak vybraní fotografové pracují s tradičními genderovými stereotypy v zobrazování 

žen?  

Kvalitativní analýza dat poskytla zajímavé výsledky, které odhalily různorodá 

stanoviska autorů týkající se genderové stereotypizace i nestereotypního zobrazování žen. 

První kategorii k této výzkumné otázce jsem pojmenovala PROKLAMOVANÉ 

USILOVÁNÍ O NESTEREOTYPNÍ ZOBRAZOVÁNÍ ŽEN, která je dále rozčleněna 

na několik subkategorií.  

Pro všechny vybrané fotografy a fotografky je žena zdrojem inspirace k tvorbě. 

Dotazovaní respondenti podle svých slov usilují o to, aby ženy nereprezentovali 
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v jakémkoliv sexualizovaném nebo submisivním postavení vůči mužům. Jejich potřeba 

ženu zachycovat s důrazem na její sebevědomí, sílu a spokojenost odráží snahu autorů o 

chápání fenoménu genderové stereotypizace a prezentování silných stránek žen v souladu s 

rovnoprávným postavením v současné společnosti (více viz subkategorie Silná žena jako 

zdroj věčné inspirace). Možné provokativnější zobrazení a případnou nahotu na 

fotografiích nepovažují za umocňování genderových stereotypů. Z rozhovorů dále vzešlo, 

že se fotografované ženy často podílejí na spolupráci s fotografy při tvorbě snímku a 

korigují proces fotografické činnosti, čímž mohou pomoci ke změně jejich možného 

nepřirozeného nebo stereotypního zobrazení (subkategorie Aktivní role fotografovaných 

žen při tvorbě snímku). I přes snahu autorů o neobjektivizované zachycování žen však 

kvalitativní analýza ukázala, že čím konkrétnější otázky autoři a autorky v rozhovorech 

dostávali, tím spíše se některá jejich stanoviska začala proměňovat směrem ke 

stereotypizovanému uvažování o zobrazovaných ženách. Druhou kategorii vytvořenou 

k této výzkumné otázce jsem proto nazvala PROJEVY GENDEROVÉ 

STEREOTYPIZACE. Pod touto kategorií lze rovněž najít několik subkategorií, ve 

kterých se zaměřuji na jednotlivé projevy genderové nerovnosti zjištěné ve výpovědích 

vybraných tvůrců. Někteří autoři často užívali termíny, které zobrazované ženy 

objektivizovaly na základě biologických faktorů – subkategorie „Biologický 

determinismus.“ Jednalo se např. o termíny jako „ženská krása“ nebo „přirozenost“ - více 

viz subkategorie „Ženská přirozenost“ a „Žena objektem touhy, nástrojem vzrušení, esencí 

krásy apod.“). Svými stanovisky se respondenti často přikláněli k esencialistickému 

přístupu k genderu, jenž je stručně řečeno založen na předpokladu, že lidé se dělí pouze do 

dvou kategorií (na ženy a muže) a že každá z těchto kategorií se vyznačuje striktními a 

specifickými (tedy muži maskulinními a ženy femininními) charakteristikami. Rozdíly 

mezi těmito kategoriemi jsou v rámci daného přístupu vnímány jako podstatné, esenciální 

a fixní (West, Zimmerman, 2008).  

V průběhu rozhovorů s některými autory bylo dokonce prokázáno i silné misogynní 

uvažování (subkategorie Internalizovaná misogynie – Male Gaze), ve kterém vybraní 

tvůrci svými výroky zobrazované ženy stavěli do podřadných pozic vůči mužům a 

otevřeně přiznávali záměrné zobrazování žen jako sexuálních objektů. Respondenti se 

nevědomky přikláněli ke konceptu Male Gaze, ve kterém se ženy stávají objekty „zírání“ 

skrze pohledy mužů. Jiní tvůrci hovořili o nerovnosti (nejen) uživatelek sociální sítě a 

přikláněli se k názoru, že žena ve společenském postavení znamená „více než muž“, čímž 
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své stanovisko týkající se nerovnosti mezi lidmi také zásadně umocnili (subkategorie 

Esencialistický přístup k ženám jako rodičkám a matriarchát).  

Třetí kategorii, jež jsem zařadila pod tuto výzkumnou otázku, nazývám 

INTERPRETOVÁNÍ SNÍMKŮ ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ VE VZTAHU K 

ROVNOPRÁVNOSTI ZOBRAZOVANÝCH ŽEN. Tato kategorie podrobněji zkoumá, 

jakým způsobem vybraní autoři a autorky vnímají výklad vytvořených snímků napříč 

současnou společností. Většině dotazovaných respondentů záleží převážně na individuální 

interpretaci hodnotících a jejich vlastním posouzení uměleckého díla. Jelikož vybraní 

autoři a autorky ve většině případů k dílům nepředkládají tak podrobná vysvětlení, jaká mi 

poskytli v rozhovorech k této analýze, záleží hlavně na subjektivních dojmech hodnotících, 

tedy na tom, jakým způsobem zobrazení žen na fotografiích vnímají, a zda je jejich možné 

provokativní ztvárnění stereotypní, či nikoliv. Subkategorie Výroky o sociálních 

nerovnostech (nejen) mezi instagramovými uživateli však blíže ukazuje, že určití 

respondenti vyjádřili své stanovisko k nerovnému postavení lidí v současné společnosti 

(například výrokem, že „mezi lidmi není rovnost“, nebo že „ženy jsou nadřazené mužům“ 

viz výše), a že v některých případech dokonce nepovažují interpretace jejich děl ze strany 

široké veřejnosti za důležité. 

1. PROKLAMOVANÉ USILOVÁNÍ O NESTEREOTYPNÍ ZOBRAZOVÁNÍ 

ŽEN  

Dotazovaní respondenti uvedli, že by fotografované objekty neradi stylizovali do pozic, 

které by reprezentovaly jejich nerovné postavení ve společnosti. I přes mnohdy zřejmou a 

přiznanou míru provokace, která je na některých snímcích patrná, není záměrem 

vybraných autorů a autorek, jak tvrdí, umocňovat stereotypní zobrazení žen.  

• Silná žena jako zdroj věčné inspirace 

Respondenti považují fotografované ženy za svůj hlavní zdroj inspirace k tvoření: 

T. S.: „A žena je pro mě věčnou inspirací. (…) Je v ní schopnost život vytvořit a dát ten 

život dále.“ Tímto tvrzením však vybraný autor redukuje smysl existence zobrazovaných 

žen na reprodukční funkci, a staví je do podřadné pozice vůči mužským umělcům, kteří se 

onou reprodukční funkcí při tvorbě inspirují.  
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Respondenti v mnoha případech popisují, že ženy jsou „jakousi formou, skrze kterou 

sdělují hlavní myšlenku díla“. V představách fotografů a fotografek o tom, jakým 

způsobem má být jejich tvorba chápána, ženy nejčastěji reprezentují samy sebe, v 

jakékoliv životní roli – J. F.: „Reprezentují hlavně samy sebe. Každý, koho fotím, má 

naprostou svobodu.“ H. K.: „Všechny osobnosti reprezentují samy sebe – ať už v jakékoliv 

životní roli.“ Autoři vyjadřují potřebu zobrazovat jejich sílu a svobodné „já“ a zaměřují se 

na konkrétní vlastnosti, kterými ženy prokazují svou odhodlanost. Strategie vybraných 

tvůrců a tvůrkyň směřuje k zachycování sebevědomí, spokojenosti a lásky fotografovaných 

k sobě samým. 

• Aktivní role fotografovaných žen při tvorbě snímku  

Respondenti považují (nejen) fotografované ženy za spolutvůrce uměleckého díla. 

Z rozhovorů vzešlo, že respondenti hojně zapojují fotografované objekty do samotného 

procesu tvorby a zohledňují jejich vlastní názory při vytváření fotografie, kterými mohou 

výrazně ovlivnit její závěrečnou podobu. H. K.: „Protože při tvorbě jsou důležité 

preference žen mnou fotografovaných (fotografování je kolaborativní proces), spíše se 

stává, že se ženy samy a přirozeně těmto stereotypizacím vyhýbají.“ Z tohoto zjištění lze 

odvodit, že nejen samotní fotografové, ale také fotografované ženy mohou přispět 

k výsledné formě jejich ztvárnění, případně tak korigovat fotografovu činnost a pomoci ke 

změně možného nepřirozeného nebo stereotypního zobrazení.  

2. PROJEVY GENDEROVÉ STEREOTYPIZACE 

 
Přestože tvůrci a tvůrkyně měli téměř totožné názory týkající se snahy o 

nestereotypizované zobrazování žen, v některých výpovědích byla značná míra 

objektivizace prokázána. V této kategorii lze najít podrobné příklady jednotlivých projevů 

genderové nerovnosti vyplývajících z polostrukturovaných rozhovorů. 

 
• Biologický determinismus 

 
a.) „Ženská přirozenost“  

 

Většina autorů se shodla na tom, že se pokoušejí ženy zachycovat co „nejpřirozeněji“. 

Ačkoliv si vybraní respondenti tuto skutečnost neuvědomují, neúmyslně o ženách jako  
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o objektech skutečně uvažují, jelikož právě onu ženskou přirozenost lze považovat za 

příklad neuvědomělé stereotypizace: J. F.: „Mým cílem je ženu neponižovat a zachytit ji 

přirozeně. Ano, mám rád fotky, co provokují a někdy až balancují na hranici sociálního 

světa, ale nemám rád fotky, co cíleně využívají ženy k dosahu a popularitě.“ Nejen vybraní 

fotografové, ale i mnoho vědců se vytrvale pokouší o vysvětlování behaviorálních a 

osobnostních rysů žen z biologického hlediska. Tzv. transformativní vysvětlení vývoje 

genderu zdůrazňuje právě tyto nástrahy v používání biologických principů k ospravedlnění 

genderových nerovností (Renzetti, Curran, 2005). Autorky dodávají, že existence rozdílů, i 

když jsou biologického původu, nevyjadřuje nutně jejich hierarchické uspořádání. Fakt, že 

muži a ženy jsou v mnoha ohledech jiní, nepotvrzuje, že by jedno pohlaví mělo být na 

základě určitých rozdílů diskriminováno. 

b.) Žena objektem touhy, nástrojem vzrušení, esencí krásy apod. 

Za další příklad stereotypního smýšlení v rámci fotografické tvorby je možné 

považovat snahu většiny autorů o zachycení „ženskosti“ či „krásy“ fotografovaných žen. 

J. F.: „Musím říct, že dostávám hodně pozitivní reakce, hlavně od žen… Vesměs to všichni 

cítí stejně, a to mně činí velkou radost… Opakují se slova jako ženskost, přirozenost, 

krása, vzrušení.“ Přestože záměrem autora není stereotypní zobrazování žen, termíny jako 

je „přirozenost“, „ženskost“ nebo „krása“, které používá při interpretaci vlastních výtvorů, 

prokazují esencialistický přístup k ženám ve smyslu vyzdvihování biologických faktorů 

zobrazované ženy nad faktory sociálními. Právě tímto upřednostňováním rolí žen 

vyplývajících z biologie, tedy rozlišováním muže a ženy na základě zjevných fyzických 

atributů a reprodukčních funkcí (West, Zimmerman, 2008) vybraní fotografové více 

inklinují k prezentaci zobrazovaných žen jako méněcenných příslušnic jednoho pohlaví. 

c.) Esencialistický přístup k ženám jako rodičkám a matriarchát 

Pozoruhodným výsledkem analýzy byl názor respondenta týkající se postavení ženy do 

nadřazené pozice vůči muži a odmítání genderové hierarchie založené na biblickém 

výroku o muži jako o „hlavě ženy“. Autor v rozhovoru označil termín rovnoprávnost za 

„blbost.“ T. S.: „Obecně moc nesouhlasím s tím, že existuje nějaká vyrovnanost nebo 

rovnoprávnost. Myslím si, že je to blbost a nic takového neexistuje. Jsou to nesmysly, po 

kterých lidé touží.“ Autor popsal, že žena je pro něho mnohem důležitější než muž, a nejen 
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díky její schopnosti plodit děti ji staví do nadřazené pozice vůči muži. Muže naopak 

označuje za „zamindrákované osoby“, které mají ze žen komplexy a snaží se jim neustále 

vyrovnávat: T. S.: „Proč bychom nemohli říci, že žena je mnohem důležitější (…). Muž má 

nějaké komplexy ze ženy a třeba tím, co muž dělá, například že vytváří monumentální 

stavby nebo velké městské komplexy, předkládá důkazy nějaké jeho zamindrákovanosti 

vůči ženě. Takže pokud je někdo méněcenný, jsou to muži. Žena je pro mě věčnou inspirací, 

ze ženy pochází život, je v ní schopnost život vytvořit a dát ten život dále. Žena je skutečně 

daleko důležitější než muž.“ Autorovy názory lze přirovnat k ústředním myšlenkám 

Johanna Jakoba Bachofena, který jako první vyslovil hypotézu o prvotnosti matriarchátu 

před patriarchátem. Právě Bachofen prosazoval názor, že na začátku lidských dějin bylo 

rodičovství zajištěno pouze matkou, jelikož se v této společnosti sexuální vztahy 

strukturovaly promiskuitně. A protože se pokrevní příbuznost dala odvodit pouze od 

matky, ženy se staly autoritou, která vedla k matriarchátu (Budil, 1992). 

• Internalizovaná misogynie – Male Gaze  

Přestože žádný z respondentů nepřiznává, že by jakýmkoliv způsobem ženy zobrazoval 

jako podřadné bytosti, a podporoval tak zažité genderové stereotypy (H. K.: „Nemám 

pocit, že by moje tvorba jakkoliv záměrně umocňovala tento fenomén.“), v některých 

odpovědích se objevila silná internalizovaná misogynie a sexuální objektivizace 

zobrazovaných žen. Ku příkladu v některých výpovědích byly zpozorovány patrné prvky 

konceptu Male Gaze, konkrétně pak tedy zobrazované ženy vnímají sebe a své tělo 

zprostředkovaně, skrze pohledy mužů: B. L.: „Pro ženy je přirozené se ukazovat a je 

naprosto přirozené, že muži koukají. To, že se ženy snaží co nejvíce rovnat mužům, 

nepovažuji za přirozené a myslím, že dokonce díky tomu my ženy naopak často ztrácíme. 

Proto i v mé tvorbě ráda ženám přiznávám určité slabosti (…) a jejich roztomilostí onu 

ženskou stránku naopak podporuji.“ Autorka se domnívá, že moc žen spočívá v jakémsi 

vnitřním „nastavení jejich hranic“, při kterém ženy mohou být muži vnímány jako sexuální 

objekty bez pocitu jakéhokoliv ohrožení: B. L.: „Také pokud žena se sebou pracuje 

vědomě a má nastavené své vlastní hranice, může se nechat vnímat jako sexuální objekt a 

přitom mít bez pocitu ohrožení veškerou moc nad tím, co se kolem této skutečnosti děje. 

Pak ani vědomá měkkost a ona poddajnost nemusí být vnímána jako něco špatného.“ 

Tímto prohlášením (nejspíše sice také nevědomky, nýbrž velmi zřejmě) autorka prokazuje 

své vnitřní ztotožnění s patriarchálním smýšlením, v rámci kterého jsou ženy zobrazovány 
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„ve své tradiční exhibicionistické roli a zároveň sledovány pohledem a ukazovány, přičemž 

jejich vzhled je kódován pro dosažení mocného vizuálního a erotického účinku“ (Mulvey, 

1989, s. 123).  

3. INTERPRETOVÁNÍ SNÍMKŮ ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ VE VZTAHU 

K ROVNOPRÁVNOSTI ZOBRAZOVANÝCH ŽEN 

• Pozitivní reakce hodnotících v závislosti na zobrazování žen 

Většina z dotazovaných fotografů a fotografek si uvědomuje, že zveřejněná díla mohou 

mít zásadní vliv na současnou společnost, a popírá jakoukoliv negativní kritiku 

v souvislosti se způsobem zobrazení žen ve vztahu k jejich rovnoprávnosti. Několik 

respondentů poukázalo na skutečnost, že se jim dostává uznání právě za neotřelý způsob 

zachycování žen, kterým vyzdvihují jejich osobnost, opravdovost a lidskost: 

H. K.: „S kritikou nikdy. Uznání se týká většinou způsobu zobrazení z hlediska zachycení 

opravdovosti či lidskosti.“  

• Výroky o sociálních nerovnostech (nejen) mezi instagramovými uživateli  

Některá slovní spojení, která byla použita v průběhu rozhovoru, například „není 

rovnost“ nebo „nesprávným lidem“, poukazují na elitářské smýšlení vybraného 

respondenta, který v rozhovoru uvedl, že kvůli „nerovnosti lidí“ a jejich nedostatečnému 

vzdělání nutnému k posuzování děl nepovažuje hodnocení vlastní tvorby za podstatné: 

T.S.:„Ono to totiž není tak zásadní, aby to vidělo hodně lidí, jelikož mezi lidmi není 

rovnost. Někteří jsou důležití a někteří nemají žádný vliv nebo cit pro konkrétní hodnoty. 

Někdy vám stačí ukázat dílo pěti lidem a bude to mít silnější dopad, než když to ukážete 50 

tisícům nesprávným lidem.“ Většina respondentů v úvodu rozhovoru popsala, že by 

fotografované ženy nerada stylizovala do pozic, které by reprezentovaly nerovné postavení 

žen ve společnosti. Určití respondenti však své stanovisko k nerovnému postavení lidí ve 

společnosti (například výrokem, že „mezi lidmi není rovnost“, nebo že „ženy jsou 

nadřazené mužům“ viz výše) v průběhu rozhovoru potvrdili. 
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V5: Vnímají vybraní fotografové proměnu v zobrazování ženy na sociální síti 

Instagram? Pokud ano, jak s ní pracují? 

 

K této výzkumné otázce jsem vytvořila dvě základní kategorie. První z nich, DIKTÁT 

KRÁSY NA INSTAGRAMU, seskupuje názory dotazovaných respondentů na Instagram 

jakožto na platformu umocňující zidealizované představy o ženském těle. Kvůli těmto 

nereálným a přikrášleným zobrazením se ženy cítí být pod neustálým tlakem a mají 

tendenci se porovnávat s ostatními uživatelkami sociální sítě. Nejen kvůli stoprocentně 

kontrolovanému obsahu uživatelů Instagramu, množství filtrů a editačním programům, 

které jsou v dnešní době snadno dostupné široké veřejnosti, se snaha o dosažení 

platónského ideálu krásy neustále prohlubuje spolu s pochybováním žen o sobě samých. 

Většina respondentů poukazuje na vnější faktory, které zidealizované představy zesilují, 

například na současný mediální, módní a kosmetický průmysl. Pouze jeden 

z dotazovaných respondentů spatřuje problém na straně samotných uživatelek, které dle 

jeho názoru nedokážou kriticky smýšlet a neumí se napodobování ostatních nepoddat 

(blíže vysvětluji v subkategorii Pipinky na Instagramu). Respondenti se také často 

vyjadřovali k současným trendům na sociální síti, jako například k postupně stále 

populárnějším snímkům s ženami objemnějších tvarů nebo s důrazem na zveřejňování 

jejich „nedokonalostí“ (subkategorie Bojkot platónského ideálu krásy).  S tímto trendem 

však žádný z respondentů zásadně nepracuje, všichni z vybraných fotografů a fotografek 

spíše hodnotili instagramový obsah uživatelek obecně nežli vlastní tvorbu.   

Druhou kategorií k této výzkumné otázce je VLIV INSTAGRAMU NA 

SOUČASNOU FOTOGRAFICKOU TVORBU Z POHLEDU VYBRANÝCH 

TVŮRCŮ. Většina z dotazovaných respondentů se přiklání k názoru, že vlivem 

Instagramu může být kvalita současné profesionální fotografie výrazně snížena 

(subkategorie Degradace profesionální fotografie na sociální síti Instagram). Zajímavým 

zjištěním také bylo svalování viny vně fotografickou komunitu, tedy na amatérské 

uživatele sociální sítě Instagram (více viz subkategorie Strategie externalizace problému: 

příčinou degradace současné fotografie jsou uživatelé sociální sítě). Podle autorů možnou 

degradaci způsobuje například cenzura obsahu (subkategorie Pejorativní vnímání 

instagramové cenzury a nutná adaptace fotografií). Instagramová cenzura zapříčinila 

předem promyšlenou selekci snímků dotazovaných respondentů před zveřejněním na 

sociální síti Instagram. Vybraní autoři buď vůbec nepublikují teoreticky nevhodný obsah 
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na tuto sociální síť, nebo ho postprodukčně editují a například intimní partie zakrývají 

nálepkami, případně je rozmazávají. Ve většině případů ale tuto činnost neprovádějí 

s oblibou, zakrývání intimních partií se jim zdá bezpředmětné a nesmyslné. Výjimku tvoří 

jedna autorka, která v cenzuře spatřuje výhodu a originálně pojatým cenzurovaným 

obsahem se snaží odlišit od konkurence – subkategorie Instagram jako výzva pro současné 

tvůrce: posilování konkurenčního prostředí).  

 

1. DIKTÁT KRÁSY NA INSTAGRAMU 

 

Sociální síť Instagram respondenti popsali jako platformu umocňující nereálné a 

zidealizované představy o ženském těle. H. K.: „Vytváří nereálné, nesmyslné a (alespoň 

podle mě) často nevkusné představy a ideály (o ženském těle).“ Nejen 

kvůli instagramovým filtrům a editačním programům, ale také kvůli naprosté kontrole 

uživatelů nad tím, jaký snímek na sociální síti zveřejní, jsou dle respondentů uživatelky 

Instagramu často pod tlakem diktátu krásy, který je nutí k porovnávání se s ostatními 

ženami. B. L.: „Seriózním problémem se stávají především instagramové filtry a aplikace 

typu FaceApp. Ženy pak chtějí v reálu vypadat tak, jako v těchto aplikacích (…). 

Srovnávají se s fotkami žen, které jsou obvykle upravené.“ 

• Pipinky na Instagramu 

Ne všichni respondenti se domnívají, že hlavním důvodem, proč se ženy na Instagramu 

často porovnávají s ostatními, může být vliv současného mediálního, módního či 

kosmetického průmyslu. Jeden z autorů v rozhovoru popsal, že problém spatřuje na straně 

uživatelek sociální sítě a nepřímo označil za hloupé všechny ženy, které se tomuto trendu 

porovnávání podřizují: „Na Instagramu se vyskytuje spoustu pipinek, které pořád jen 

někoho napodobují, protože jim nic jiného nezbývá.“ Z užití výrazu „pipinky“ je patrné 

silné sexistické uvažování o ženách – i přes skutečnost, že autor v rozhovoru vyvrací 

jakoukoliv objektivizaci zachycených žen, a dokonce je staví do nadřazené pozice vůči 

mužům (viz výše). Jeho elitářské přesvědčení, že ani mezi ženami není rovnost, potvrzuje 

následující výrok: „Proto pak na snímcích špulej ty pusy atd. Já to ale vítám, protože hned 

rozeznám, že to není žádná partie. Hned jdu dál.“ Respondent soudí povahu žen na 

základě určité mimiky obličeje, kterou zveřejňují na vlastním instagramovém profilu. Na 

druhou stranu sociální síť považuje za demokratickou platformu a dodává, že si zde lidé 
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mohou dělat, co chtějí: „Ať si lidé dělají, co chtějí. Ať to dělají i na Instagramu. Je to 

demokratická platforma a je za potřebí ji takto brát a nekázat, jak by to mělo být, jelikož to 

nikdo neví.“ Nejen ve výpovědích tohoto tvůrce můžeme shledat mnoho protichůdných 

názorů, které vyvracejí a zároveň potvrzují jeho stereotypní smýšlení o ženách. 

• Bojkot platónského ideálu krásy 

Část respondentů se však shodla na pozitivním přístupu vyvracejícím ideál krásy 

a na stále populárnějším trendu v zobrazování žen „nemodelek“, jehož cílem je zobrazovat 

přirozené „nedokonalosti“ ženského těla. M. K.: „Je skvělý, že se teď ve fotce začaly 

používat i nemodelky. Tím si mohou začít věřit právě normální ženy, které nejsou tak 

dokonalé.“ 

 

2. VLIV INSTAGRAMU NA SOUČASNOU FOTOGRAFICKOU TVORBU 

Z POHLEDU VYBRANÝCH TVŮRCŮ  

 

• Degradace profesionální fotografie na sociální síti Instagram  

 

V průběhu rozhovorů respondenti poukázali na skutečnost, že sociální síť Instagram ve 

většině případů degraduje fotografickou tvorbu. M. K.: „Myslím, že to degraduje… 

Jelikož se ta vizuální informace šíří dál pro všechny, a tak prostě pak vás někdo zkopíruje 

a dělají to všichni ostatní. Takže ta originální věc se pak stane hodně snadno obyčejnou.“ 

Jelikož aplikace zahrnuje profily profesionálních autorů, amatérů i běžných uživatelů, 

stává se, že je kvalitní tvorba profesionálů často ztracena v množství umělecky 

nehodnotných fotografií. Respondenti si uvědomují slabiny sociální sítě a nemožnost 

vyjádření mnohovrstevnatosti uměleckého díla či prezentace umělecké fotografie v celém 

jejím kontextu. H. K.: „A to ani nemluvím o velikosti zobrazení na mobilu! Navíc se tak 

kvalitní práce často úplně ztratí v záplavě podprůměrného obsahu.“ 
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• Strategie internalizace problému: příčinou degradace současné fotografie jsou 

uživatelé sociální sítě 

 

Někteří autoři se domnívají, že za onu degradaci fotografie na Instagramu může část 

samotných uživatelů – amatérů, které přirovnávají k „bezmocným osobám“. 

T. S.: „Instagram je taková moc bezmocných, protože tam ti slabší jedinci, co nemají 

vyvinutou osobnost, publikují svý snímky a myslí si, že je to důležité, ale není. Tito lidé 

většinou nemají vizuální zkušenost.“ Tyto poznatky naznačují, že vybraní autoři v určitých 

případech svalují vinu na amatérské uživatele sociální sítě a snaží se přenést odpovědnost 

mimo komunitu profesionálních fotografů (což mimo jiné dokládá i subkategorie Pipinky 

na Instagramu výše). 

 

• Pejorativní vnímání instagramové cenzury a nutná adaptace fotografií  

 

Řada respondentů uvedla, že se řídí pravidly sociální sítě. Fotografie, které by 

nemusely být publikovatelné, postprodukčně editují, nebo je na sociální síť raději vůbec 

nepřidávají. Většina z nich tato pravidla považuje za neférová, směšná a bezpředmětná.  

H. K.: „Tohle téma mě dlouhodobě rozčiluje! Zákaz bradavek je absolutně směšný… 

Řeším to nějakým rozmazáním nebo nálepkou, ale s nechutí.“  

 

• Instagram jako výzva pro současné tvůrce: posilování konkurenčního 

prostředí 

 

Jedna z respondentek v rozhovoru prohlásila, že tato sociální síť fotografickou tvorbu 

naopak rozvíjí, a vytváří tak mezi profesionály přirozené konkurenční prostředí, které je 

motivuje k lepším výsledkům.: „Myslím si, že v mnohém fotografickou tvorbu posouvá 

dál… Profesionální fotografové zde můžou vidět, že dobrá fotka lze udělat i pouhým 

telefonem. A pak se musí více snažit, aby ukázali, proč je lepší jít pro portrét raději k nim.“ 

Také díky cenzuře se její autorská tvorba vyvinula: „Instagramová cenzura dala vznik 

něčemu, co mě na fotkách baví asi nejvíce. Nastavením těchto limitů jsem začala intimní 

partie překreslovat a vytvořila jsem si z omezení, na které si zbytek světa stěžuje, zdroj mé 

zábavy.“ 
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V3: Jaké jsou strategie, se kterými vybraní fotografové k Instagramu přistupují? 

V6: Jaký má pro ně tato aplikace význam z hlediska profesního zaměření a jak jejich 

profesi ovlivňuje?  

Autoři a autorky se shodli na tom, že je pro ně v dnešní době velmi podstatné aktivně 

působit na sociální síti Instagram a že jim tato platforma pomáhá v rozšiřování povědomí o 

jejich profesní činnosti (kategorie INSTAGRAM JAKO OFICIÁLNÍ PLATFORMA 

K PREZENTACI PROFESIONÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ). Respondenti také uvedli, že 

je pro ně tato sociální síť kvalitním komunikačním nástrojem, díky kterému mohou být 

v přímém kontaktu se sledujícími a potenciálními klienty. Většina z nich považuje 

instagramové portfolio za stejně podstatné jako oficiální prezentaci na vlastní webové 

stránce. I přes již zmíněnou zhoršenou kvalitu publikovaných fotografií nebo 

instagramovou cenzuru se téměř všichni dotazovaní tvůrci domnívají, že pro ně tato 

platforma téměř plně nahrazuje webovou prezentaci, a uvědomují si, že lidé nejprve 

vyhledávají jejich instagramový profil a web navštěvují až posléze (viz subkategorie 

Instagram nahrazuje webové stránky profesionálů). Žádné další konkrétní strategie, které 

by respondenti pravidelně používali při publikaci snímků na sociální síť Instagram, nebyly 

v rozhovorech zpozorovány. Veškeré fotografie jsou vybranými umělci a umělkyněmi 

sdíleny intuitivně a podle osobních preferencí, případně na základě dohody a schválení 

s objekty, které jsou na snímcích zobrazovány – kategorie INTUITIVNÍ SDÍLENÍ 

FOTOGRAFIÍ. 

1. INSTAGRAM JAKO OFICIÁLNÍ PLATFORMA K PREZENTACI 

PROFESIONÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ 

Ke shodě došli respondenti v přesvědčení, že jim aplikace Instagram pomáhá lépe šířit 

povědomí o jejich práci. B. L.: „Určitě mi v rozšíření povědomí o tom, co dělám, výrazně 

pomáhá…“ Využívají ji nejen k prezentaci svých děl, ale také ke snadné komunikaci 

s klienty. J. F.: „Instagram využívám k prezentaci své práce, ke komunikaci ohledně práce 

nebo s přáteli. Používám ho i k navázání nových kontaktů.“ Také si uvědomují, že díky 

Instagramu může snímky vidět širší cílová skupina.  

 

 



 
 

91 

• Instagram nahrazuje webové stránky profesionálů 

Mnoho respondentů se shodlo na tom, že jejich portfolio v aplikaci Instagram téměř 

nahrazuje prezentaci na webových stránkách a že klienti většinou navštěvují primárně 

instagramový profil a až poté jejich oficiální webovou stránku. H. K.: „Mám pocit, že 

Instagram nahradil portfolio webové stránky, je běžné, že lidé zamíří dříve na Instagram 

než na web.“ Dalo by se říci, že i přes určitá omezení, která si autoři uvědomují (například 

nedostatečná kvalita fotografií nebo nutná selekce snímků kvůli instagramové cenzuře), 

považují profil v aplikaci Instagram za plnohodnotnou platformu prezentující jejich díla 

doplněnou o přímou komunikaci s potenciálními klienty. Výjimku tvoří názor jednoho 

z autorů, který si nemyslí, že by Instagram jeho profesi výrazně ovlivňoval: „Pro mě není 

důležité ani tolik to samotné médium, kterým svou tvorbu prezentuji, ale právě ta tvorba 

samotná.“ 

2. INTUITIVNÍ SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ 

 

Ke shodě v intuitivním sdílení fotografií došli všichni dotazovaní fotografové a 

fotografky. H. K.: „Přistupuji k tomu tedy spíše intuitivně – pokud mám nějakou práci, 

kterou cítím, že chci sdílet, udělám to.“ Ani jeden z respondentů nevyužívá konkrétní 

strategii ve výběru a selekci snímků pro aplikaci Instagram. M. K.: „Závisí to jen na mém 

vkusu a intuici.“ Ve chvíli, kdy respondenti vybírají snímky k prezentaci na této sociální 

síti, kontrolují primárně jejich publikovatelnost v rámci instagramové cenzury. Ve většině 

případů se pak řídí citem, vlastními preferencemi a intuicí. B. L.: „Sdílím fotky, které dle 

svého názoru vyhodnotím jako nejlepší pro zveřejnění na Instagramu.“ 
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Závěr 
Způsob, kterým jsou dnes ženy nejen prostřednictvím vizuálních sociálních sítí 

zobrazovány, může mít zásadní vliv na celkové vnímání ženství v současné společnosti. 

Například populární sociální síť Instagram poskytuje více než miliardě uživatelů řadu 

snímků současných umělců i amatérů, kterými autoři fotografií vyjadřují a sdílejí vlastní 

představu o světě. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat způsob zobrazení a 

prezentování žen vybranými českými fotografy a fotografkami na sociální síti Instagram. 

Nejedná se o komplexní průzkum českého trhu, nýbrž o hloubkovou sondu do současné 

profesní činnosti vybraných tvůrců, která může posloužit pro budoucí rozsáhlejší analýzu. 

Na hlavní výzkumnou otázku (tedy: „Jak se ve fotografiích vybraných českých 

fotografů/fotografek na sociální síti Instagram projevují zažité genderové stereotypy 

v zobrazení žen?“) jsem odpověděla za pomoci šesti podotázek a dvou výzkumných 

metod. Díky kvantitativní obsahové analýze vizuálních sdělení byly odhaleny nejčastěji 

zastoupené hodnoty týkající se vzhledu, vlastností, vztahů, emocí, sexuality apod. 

zachycovaných žen. Dále byly vymezeny hlavní rozdíly v zobrazování žen vybranými 

fotografkami identifikujícími se jako ženy a fotografy identifikujícími se jako muži. 

V neposlední řadě se výzkum soustředil na vizuální strategie, se kterými tito fotografové a 

fotografky k Instagramu přistupují. Detailní analýza 200 instagramových obsahů poskytla 

zajímavé výsledky, které odhalily jevy inklinující k objektivizaci, ale i mnoho pozitivních 

tendencí ubírajících se směrem k destereotypizovanému zobrazování žen. Během 

provádění výzkumu bylo důležité si uvědomit, že na vybrané fotografie tvůrců je třeba 

nahlížet jako na umělecká díla, která poskytují nepřeberné množství různých interpretací. I 

přes zjištěné poznatky, které stereotypizaci či destereotypizaci žen naznačovaly, tudíž 

nebylo možné pouze z uskutečněné vizuální analýzy s naprostou jistotou posoudit, zda 

vybraní fotografové svým specifickým autorským stylem podporují, nebo naopak vyvracejí 

zažité genderové stereotypy v zobrazování žen. Abych umožnila hlubší vhled do této 

problematiky, uskutečnila jsem taktéž kvalitativní analýzu, tedy polostrukturované 

rozhovory s vybranými tvůrci a tvůrkyněmi. Prostřednictvím těchto rozhovorů bylo 

zkoumáno, jak fotografové pracují s tradičními genderovými stereotypy v zobrazování žen, 

jaké motivace či trendy za konkrétním vyobrazením stojí, případně jestli se zobrazení ženy 

na Instagramu změnilo, a pokud ano, jak fotografové tuto změnu vnímají. Získané 

poznatky z kvalitativní analýzy jsou výsledkem odpovědí jednotlivců, což znamená, že 
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vybraní respondenti svým názorem mohou, ale také nemusejí zastupovat širší skupinu. 

Z uskutečněných rozhovorů vyvstalo, že pohled na konkrétní aspekty genderové 

stereotypizace v zobrazování žen se v některých případech výrazně liší. Vybraní autoři se 

s tímto fenoménem snaží pracovat a prezentovat převážně silné stránky žen v souladu 

s jejich rovnoprávným postavením v současné společnosti. I přes zřejmou snahu o 

neobjektivizované zachycování se však v mnoha případech stereotypní uvažování o 

zobrazovaných ženách vyjevilo. V této diplomové práci jsem se také zaměřila na vývoj 

profesní činnosti fotografa vzhledem k popularizaci a rozvíjení této platformy. Na základě 

rozhovorů bylo zjišťováno, jaký má pro ně tato sociální síť význam z hlediska profesního 

zaměření, zda je pro jejich práci důležitou a vhodnou platformou a jakým způsobem tato 

aplikace ovlivňuje jejich povolání. Instagram se stal nedílnou součástí prezentace 

současných fotografů, která jim pomáhá v rozšiřování povědomí o jejich profesní činnosti. 

Vyznačuje se však podle nich také mnoha negativními vlastnostmi, které jejich volnou 

tvorbu omezují, případně znehodnocují.  

Věřím, že i přes mnoho komplikací, které pramenily z aktuálního nouzového stavu 

v České republice kvůli epidemii koronaviru, například nemožnosti uskutečnit rozhovory 

se všemi vybranými tvůrci, se mi podařilo získat kvalitní odpovědi, v nichž respondenti 

vyjádřili přínosné názory k této analýze. Doufám, že diplomová práce přispěje k většímu 

porozumění této problematice a otevře nové otázky a podněty k rozsáhlejšímu výzkumu, 

které se vlivu genderové stereotypizace nejen v současné fotografii týkají.  
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Summary 
The manner of depicting women through visual social media may have a fundamental 

impact on the overall perception of femininity in contemporary society. For instance, the 

popular social network Instagram provides images by contemporary artists and enthusiasts, 

through which they express and share their own vision of the world, to more than a billion 

users. The aim of this thesis is to analyse the methods of depicting and presenting women 

by selected Czech male and female photographers on Instagram. I believe it is important to 

stress again that it is not a comprehensive survey to the Czech market but rather an in-

depth probe to the current professional activities of selected authors that may serve as a 

basis for a future, more extensive analysis. The main research question, i.e.: “What are the 

manifestations of deep-rooted gender stereotypes in depictions of women in photographs 

by selected Czech male/female photographers on Instagram?” has been addressed using six 

sub questions and two research methods. The quantitative content analysis of visual 

communications was applied to reveal the most frequently represented values related to 

appearance, characteristics, relationships, emotions, sexuality, etc. of the women captured. 

In addition, main differences were determined in depictions of women by selected female 

photographers identifying themselves as women, compared to selected male photographers 

identifying themselves as men. Last but not least, the research focused on visual strategies 

applied by the selected male and female photographers with regard to Instagram. A 

detailed analysis of 200 instances of Instagram content has provided interesting results, 

which revealed not only phenomena inclined to objectifying, but also a number of positive 

tendencies towards the de-stereotyped depiction of women. In the course of research, it 

was important to realize that the selected photographs by these authors should be perceived 

as works of art, offering a richness of varied interpretations. Despite findings indicating 

female stereotyping or de-stereotyping, the mere perspective of visual analysis could not 

suffice to assess with absolute certainty whether the selected photographers support or 

disprove deep-rooted gender stereotypes in depicting women with their specific creative 

styles. In order to provide a deeper insight into this issue, I have also carried out a 

qualitative analysis, i.e. semi-structured interviews with selected male and female creators. 

These interviews examined how photographers handle traditional gender stereotypes in 

depicting women, motivations and trends behind specific representations, and whether the 

depiction of women on Instagram changed, and if so, how this change is perceived by 



 
 

95 

photographers. Findings acquired from the qualitative analysis result from responses by 

individuals, which means that the selected respondents may, but do not necessarily have to, 

represent a wider group. The interviews made have shown that the perspective of specific 

aspects of gender stereotyping in depicting women varies significantly in certain cases. 

The selected authors try to address this phenomenon, presenting predominantly the 

strengths of women in line with their equal position in the contemporary society. Despite 

apparent effort for unobjectified depiction, stereotyped thinking about the women depicted 

was proved in numerous cases. This thesis focuses also on the development of a 

photographer’s professional activity in relation to the popularization and development of 

this platform. Interviews were used to establish the importance of this social network from 

the perspective of their profession, whether it is an important and appropriate platform for 

their work, and the way this application influences their profession. For contemporary 

photographers, Instagram has become an integral part of presenting their works, helping 

them spread awareness of their professional activities. However, it is also characterized by 

a number of negative features that restrict, or debase their artistic work.  

I believe that despite a number of complications arising from the current emergency 

situation in the Czech Republic caused by the coronavirus outbreak, in particular the 

impossibility to interview all the selected authors, I have managed to acquire high-quality 

replies where the respondents expressed opinions beneficial for this analysis. I hope that 

this thesis is going to contribute to a better understanding of these issues, posing new 

questions and giving impulses to a more extensive research related to the influence of 

gender stereotyping not only in contemporary photography. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s „Jako Photography“ (vedla Natálie Šebková, 24. 03. 2020) 

Co pro tebe ženy, které na fotografiích zachycuješ, znamenají? Co nejčastěji 

reprezentují? 

Díky ženám dělám to, co mě baví. Jsou nedílnou součástí mé práce a existence.  

Reprezentují hlavně sami sebe. Nesnažím se je stavit do nějaké role či postavení. Každý, 

koho fotím, má naprostou svobodu. Já se přizpůsobuji jim, a až později se zapojím a 

rozvíjím vzniklou scénu. 

Myslíš si, že způsob, jakým ženské tělo zobrazuješ, může mít vliv na obecné vnímání 

žen v současné společnosti?  

Vzhledem k tomu, že využívám médium jako je Instagram, tak si myslím, že každá věc, 

kterou postuju, má nějaký vliv.  Myslím si ale, že je to pak o jedinci, co si z mé práce 

vezme.  Jsou lidi, co v tom vidí tu krásu a něhu a pak jsou lidi, co v tom vidí opak. 

Setkal ses někdy s uznáním nebo naopak kritikou týkající se způsobu zobrazení žen 

na tvých fotografiích (ve vztahu k jejich rovnoprávnosti, objektivizaci atd.)? 

Musím říct, že dostávám hodně pozitivní reakce, hlavně od žen. Barvitě popisují, jak na ně 

má práce působí a co z toho cítí. Ve směs to všechny cítí stejně, a to mně činí velkou 

radost. Opakují slova jako ženskost, přirozenost, krása, vzrušení… Od mužů tyto reakce 

dostávám zřídka. Tam se opakují povrchní reakce a doplňující otázky, které jsou často až 

nevhodné. Nicméně i takové reakce s hodně velkým nadhledem beru jako pozitivní. S 

kritikou jsem se snad nesetkal, anebo to nebylo tak silné, abych to uchoval v hlavě. 

Rovnoprávnost žen je velmi aktuální téma i na sociálních sítích, a nejen současný mediální 

průmysl se snaží vyvrátit zažité genderové stereotypy v jejich zobrazování („žena jakožto 

submisivní a podřadná osoba,“ „žena jakožto sexuální objekt atd.“) Přemýšlíš někdy o 

genderové stereotypizaci ve tvé tvorbě? Pracuješ nějak s tímto fenoménem? 

Ano, toto je velmi závažné téma a osobně se mi hnusí, jak je žena brána v celkovém 

měřítku. Jak už jsem zmínil, tak na mém focení panuje do velké míry svoboda, a tak nad 
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tím nepřemýšlím. Dalo by se říci, že si dávám pozor až při výběru fotek. Mým cílem je 

ženu neponižovat a zachytit ji přirozeně. Ano, mám rád fotky, co provokují a někdy až 

balancují na hranici sociálního světa, ale nemám rád fotky, co cíleně využívají ženy k 

dosahu a popularitě. Ačkoliv musím přiznat, že mé začátky v oboru byly dost krkolomné, a 

tak by se dalo říci, že jsem sám mohl nafotit takovéto sety, které dnes odsuzuji. Ale na 

svou obranu to bylo v době, kdy jsem se hledal, poznával hranice a objevoval kouzlo 

focení a svobody. 

Je pro tebe jako pro profesionálního fotografa důležité mít profil v aplikaci 

Instagram? Proč ano / proč ne? 

Ano, je. Instagram využívám k prezentaci své práce, komunikaci ohledně práce anebo s 

přáteli. Používám ho i k navázání nových kontaktů, k poznání a rozvoji. Instagram je 

skvělé médium, které slouží podle toho, jak si sami zvolíme.  

Myslíš, že ti Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o tvé práci?  

Myslím si, že když je člověk šikovný, tak z něj dokáže ledacos vytěžit. Ale já se na tohle 

momentálně dívám jinak, a tak se o to nestarám a skoro mě to až nezajímá. 

 

Rozvíjí Instagram (spolu s dalšími mobilními aplikacemi) fotografickou tvorbu, nebo 

ji naopak degraduje?  

 

Zajímavá otázka. Tohle je zas a opět o každém z nás.  Já osobně sleduji jen ty, jejichž 

práce mě oslovuje, inspiruje a baví.  Je velká spousta profilů, kde to vnímám jako velký 

opak toho, co sleduji. Takže tady bych mohl použít formulaci „degraduje“. Jsem ale 

rozumný a tyto účty já nesleduji, a tak se držím jen ve své bublině. 

 

Přispívají podle tebe uživatelé Instagramu k proměně vnímání ženy a ženského těla? 

Pokud ano, jak? 

 

Narážím neustále na profily dívek, které mají velký vliv na celkové vnímání ženy. Ale 

domnívám se, že to je jen uzavření, jakého si kruhu. Jednou někdo někde postnul fotografii 

sebe v prádle u zrcadla, ta fotografie měla velký dosah a jakýsi „úspěch“, a co se stalo dál? 
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Spustilo to lavinu takovýchto fotek a sebeprezentace. Z vizuálního hlediska je to někdy 

opravdu hezké. Lhal bych, kdybych řekl, že se nepodívám. Ale ne každý to vnímá jen 

vizuálně. Věřím, že hodně lidí to vnímá spíše pocitově, a tím se dostáváme do bodu, kdy 

jsou ženy vnímány jako objekt.  

 

Instagram určité fotografie (kupříkladu ty, na kterých jsou zobrazeny intimní partie), 

zakazuje. Přizpůsobuješ/upravuješ své fotografie tak, aby byly na sociální síti 

publikovatelné? 

 

Instagram toho blokuje mnohem více. Sexuální podtext, vulgaritu, násilí atp. Já k tomu 

přistupuji normálně. Nepostuju nic, co není řádně zakryto (zcenzurováno). Když už tedy 

postuju něco odhalenějšího. 

Máš nějakou konkrétní strategii týkající se výběru fotografií na Instagram? 

Selektuješ nějakým způsobem snímky pro tuto sociální síť? 

Řídím se citem. To je celá ta magie. Mé portfolio není matematický vzorec, ale věc tvořena 

láskou. Momentálně jsem dokonce všechny fotky z Instagramu stáhnul a pojedu zase od 

znova. Proč? Proč ne. Cítil jsem, že chci změnu, a tak jí prostě udělám.  
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Příloha č. 2: Rozhovor s Tonem Stanem (vedla Natálie Šebková, 30. 03. 2020) 

Co pro Vás ženy, které na fotografiích zachycujete, znamenají? Co nejčastěji 

reprezentují? 

 

Ženy jsou pro mě formou, kterou komunikuji. Chci jimi něco vypovědět a vy, jako 

divačka, to z toho obrazu musíte pochopit. Mnohdy to není tak, že bych vám nějak 

schematicky poslal určitou myšlenku, spíše tvořím věci, které by měly dále inspirovat 

k nějaké další činnosti, k další tvořivosti. Nevidím to tak, že bych byl tím tvůrcem a posílal 

svá díla nějakým konzumentům. Představuji si to tak, že svět a všechno okolo je jedna 

velká tvorba a veliký pohyb. Není to tak, že já krmím nějaká zvířátka svým jídlem. Spíše 

lidem prostřednictvím svých fotografií dávám otázky, ne odpovědi. A žena je pro mě 

věčnou inspirací, ze ženy pochází život a my všichni, co žijeme na Zemi. Je v ní schopnost 

život vytvořit a dát ten život dále…Pro mě je žena skutečně daleko důležitější než muž. 

Nehledě na to, že s ženami si rozumím a rád s nimi trávím čas.  

Myslíte si, že způsob, jakým ženské tělo zobrazujete, může mít vliv na obecné vnímání 

žen v současné společnosti?  

Ano, ženy na to samozřejmě reagují. Já ale nejsem hodnotitel toho, co a jak můžu dělat. 

Jde mi o to, že když něco vytvořím, tak pak už koukám na to, co dalšího bych mohl 

vytvořit, raději než to následně nějak vyhodnocovat. Například za poslední tři dny jsem 

koukal, že mě na Instagramu začalo sledovat asi o 2500 více lidí, což je zvláštní. Že je tam 

takto rychlý nástup. Instagram je prostě takový fenomén, no. 

Setkal jste se někdy s uznáním nebo naopak kritikou týkající se způsobu zobrazení 

žen na Vašich fotografiích (ve vztahu k jejich rovnoprávnosti, objektivizaci atd.)? 

Ti, co potřebují hodnotit, většinou nemají moc citu a jsou technokratičtí. Ti mě moc 

nezajímají, já pro ně toho zároveň nechci moc dělat, protože jsou to takový mrzáci. Nejsou 

to partneři. Bohužel je takovýchto lidí mnoho. Ale co s nima, no. Každý člověk by si měl 

sám ve svém životě vygenerovat takovou energii, která ho dostane do zajímavých sfér, ale 

mnoho lidí to bohužel nedělá. Spousta lidí mě neoslovuje, nezajímá ani jednoduše 

nepřitahuje. Život je krátký na to, abych všechno prozkoumával. Člověk by se měl řídit 

někým nebo něčím, co ho přitahuje. 
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Rovnoprávnost žen je velmi aktuální téma i na sociálních sítích, a nejen současný mediální 

průmysl se snaží vyvrátit zažité genderové stereotypy v jejich zobrazování („žena jakožto 

submisivní a podřadná osoba,“ „žena jakožto sexuální objekt atd.“) Přemýšlíte někdy o 

genderové stereotypizaci ve Vaší tvorbě? Pracujete nějak s tímto fenoménem? 

Obecně moc nesouhlasím s tím, že je nějaká vyrovnanost nebo rovnoprávnost. Myslím si, 

že je to blbost a nic takového neexistuje. Neexistuje spravedlnost, proto nemůže existovat 

ani žádná rovnoprávnost. Jsou to nesmysly, po kterých lidi touží. Proč bychom nemohli 

říci, že žena je mnohem důležitější už jen díky tomu, co jsem řekl výše. Muž má jen nějaké 

komplexy ze ženy a třeba tím, co muž dělá, například, že vytváří monumentální stavby 

nebo velké městské komplexy, předkládá důkazy nějaké jeho zamindrákovanosti vůči 

ženě. Podle mě právě skutečná moc vychází z žen. Takže pokud je někdo spíše 

méněcenný, tak jsou to muži. Myslím si, že takovýto názor se logicky nabízí, jelikož žena 

má v hloubce daleko větší moc než muž. Muž se nemůže prokázat ničím, čím se prokazují 

ženy. Ženy sice mnohdy dělají věci, které nejsou tak efektivní, ale za to 

jsou prostě hlubší a důležitější v zásadě pro nás. 

Je pro Vás, jako pro významného fotografa, důležité mít profil v aplikaci Instagram? 

Proč ano / proč ne? 

Pro mě není důležité ani tolik to samotné médium, kterým svou tvorbu prezentuji, ale 

právě ta tvorba samotná. Ta je důležitá. Dostat se v současnosti do procesu tvorby a být 

koncentrován na to, co je děláte. A do jakého média to už pustíte je potom jedno. 

Instagram je vlastně takový výstava. Aby, to nějak dobře vypadalo, už musíte vy sami 

vytvořit – a to je důležité.  

Myslíte, že Vám Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o Vaší práci?  

Zda k prezentaci použiju Instagram, nebo to vystavím v klasické galerii, kam chodí hodně 

lidí nebo klidně i málo lidí, je jedno. Ono to totiž není tak zásadní, aby to vidělo hodně lidí, 

jelikož mezi lidmi není rovnost. Někteří jsou důležití a někteří nemají žádný vliv nebo cit 

pro konkrétní hodnoty. Někdy vám stačí ukázat dílo pěti lidem a bude to mít silnější 

dopad, než když to ukážete 50 tisícům nesprávným lidem.  
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Rozvíjí Instagram (spolu s dalšími mobilními aplikacemi) fotografickou tvorbu nebo 

ji naopak degraduje?  

Instagram je taková moc bezmocných, protože tam ty slabší jedinci, co nemají vyvinutou 

osobnost, publikují své snímky a myslí si, že je to důležité, ale není. Tito lidé většinou 

nemají vizuální zkušenost. Tam je skoro kde kdo, tam se k vaší tvorbě dostane téměř 

každý, a proto tuto aplikaci beru s rezervou. To, že dostanu na jedné fotografii tisíc lajků 

nemusí vůbec nic znamenat.   

Přispívají podle Vás uživatelé Instagramu k proměně vnímání ženy a ženského těla? 

Pokud ano, jak? 

Podle mého názoru se o ženách nedá mluvit ve všeobecnosti. Mezi ženami jsou obrovské 

rozdíly. Na Instagramu se vyskytuje spoustu pipinek, které pořád jen někoho napodobují, 

protože jim nic jiného nezbývá. Proto pak na snímcích špulej ty pusy atd. Já to ale vítám, 

protože hned rozeznám, že to není žádná partie. Hned jdu dál. Ať si lidé dělají, co chtějí. 

Ať to dělají i na Instagramu. Je to demokratická platforma, a je za potřebí jí takto brát a 

nekázat, jak by to mělo být, jelikož to nikdo neví. 

Instagram určité fotografie (kupříkladu ty, na kterých jsou zobrazeny intimní partie), 

zakazuje. Přizpůsobujete/upravujete své fotografie tak, aby byly na sociální síti 

publikovatelné? 

Zde je vidět, že v tom Instagram nemá absolutně jasno. My jsme si totiž nebyli schopni 

vytvořit žádný zdravý vztah k sexualitě. Dopadlo to tak, že považujeme sexualitu, která je 

základem naší existence, za něco špinavého, jako něco nevkusného a tak dále. Což je 

totální omyl. To je vidět, že lidem chybí rozum. Je tam absence rozumu. Tak by se lidé 

neměli chovat ke zdroji života. Přirození jsou skvělé orgány, díky kterým tu jsme. A lidé 

v tom nemají jasno, a pak se stávají takový věci, že fotky, které jsem dříve vystavoval 

v galeriích, ty fotky, které vidělo několik stovek lidí, možná tisíce, má Instagram tendenci 

cenzorovat. Taky jsem od nich dostával různé dopisy o tom, že mi zruší účet, když budu 

narušovat morálku. A to je teda totálně zvrácený. 
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Máte nějakou konkrétní strategii týkající se výběru Vašich fotografií na Instagram? 

Selektujete nějakým způsobem snímky pro tuto sociální síť? 

Samozřejmě ty fotky jsou zdeforomované, protože lidé nemají šanci vidět, co skutečně 

dělám. Jednou jsem tam dal fotku, kde není vidět ani přirození nebo prsa, žena zde měla 

pouze uvolněný postoj. A už hned tuto fotografii někdo nahlásil, že se mu to nelíbí. Může 

to být třeba i žárlivej konkurent žejo, tak jí nahlásil a oni mi jí smazali. Já si z toho dělám 

legraci, je to stupidita. Proti tomu jsem celý život, proti lidské omezenosti. Člověk, co má 

rozum a zná kulturu, žije mnohem lepší život než omezení primitivové, kteří nemají základ 

k tomu, aby pochopili, co se ve vesmíru děje. Buď budete zvířena, co žije zmateně a 

instinktivně s polovičníma informacema, nebo se budete snažit dopídit něčeho, co lidstvo 

poznalo a na základě toho tak otevírat prostory, které jsou zajímavé. Protože život je 

takový, je to výzva. Já se cejtim svobodnej, já si svobodu měřím podle toho, co můžu dělat 

v rámci svého prostoru, svého ateliéru. Mně momentálně ani nepřijde, že jsem limitován 

tím virem, co je kolem nás, protože pokud můžete myslet svobodně a svobodně tvořit 

(prezentace už je jiná věc, to už omezení je) ale pokud mi někdo nezakazuje tvořit, ale pak 

třeba zakazuje vystavovat, tak už mi to nevadí. Mně by vadilo, kdyby mi někdo zakazoval 

fyzicky tvořit. Když pak tvoříte něco provokativního a lidem to vadí, když si z nich děláte 

prdel, tak je to normální. S tím musíte počítat. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Barborou Lazarczykovou (vedla Natálie Šebková, 30. 03. 

2020) 

Co pro tebe ženy, které na fotografiích zachycuješ, znamenají? Co nejčastěji 

reprezentují? 

 

Když něco vytvářím, vždy vycházím ze svých vlastních zkušeností a tužeb. Zobrazované 

ženy tedy pro mě znamenají obvykle to, co se snažím vyzdvihnout i na sobě, co mi připadá 

důležité či krásné. Je to vlastně sebeláska, spokojenost sama se sebou, radost, smysl pro 

humor a dobrodružství. To, že všechno tohle je směřováno očividně na dráždění mužů, mi 

přijde vzrušující a krásně přirozené.  

 

Myslíš si, že způsob, jakým ženské tělo zobrazuješ, může mít vliv na obecné vnímání 

žen v současné společnosti? 

 

Asi nejsem zase tak známá, abych ovlivňovala obecné vnímání žen ve společnosti, ale 

myslím si, že obraz žen, jak jsou dnes vnímány, budují především samotné dámské 

magazíny. Tyto magazíny píšou ženy se záměrem ženám ukázat, že mají nedostatky, které 

mohou vyvážit nákupem některého z inzerovaných produktů. K tomu přidají přeretušované 

fotky modelek s mírami, které jsou pro běžné ženy spíše nedosažitelné. Proto fotím ráda 

soukromou klientelu, tedy tyto běžné ženy, které díky médiím žijí s pocitem, že je s jejich 

tělem všechno špatně. Snažím se jim ukázat, že nic nepotřebují k tomu, aby byly úžasné, a 

že i takové odvážné fotky, jaké jsou např. v pánských časopisech, spolu dokážeme udělat 

taky.  

 

Setkala ses někdy s uznáním nebo naopak kritikou týkající se způsobu zobrazení žen 

na tvých fotografiích (ve vztahu k jejich rovnoprávnosti, objektivizaci atd.)? 

 

S uznáním se díky bohu setkávám a jsem za to moc ráda. Vyloženě s kritikou toho, jak 

vyznívají moje fotografie, jsem se zatím nesetkala. Přisuzuji to spíše tomu, že se obvykle 

pohybuji mezi lidmi, kteří jsou docela otevření a rozumí přímočarosti mého vyjádření. 

Setkávám se tedy v tomto “odmítavém” ohledu spíše s názory žen, které preferují 

zahalenější zobrazení jejich těla, jak už oblečením anebo světelně. Ale obvykle je to v 

situacích, kdy jsou přesvědčené o nedokonalosti svého těla a snaží se prosadit focení téměř 
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ve tmě nebo téměř oblečené. To ovšem nemá co dělat s názorem na vizuální stránku 

fotografie, ale s jejich obavami, že by na podobné fotografii tak dobře nevypadaly. 

Fotografie je pro mě nástroj, jak z žen tu spokojenost se svým tělem dostávat, a tak mě pak 

tyto názory spíše vybízí k tomu, se s těmito ženami na focení domluvit, přesvědčit je o 

opaku a udělat jim lepší názor na sebe samu a své tělo. 

 

Rovnoprávnost žen je velmi aktuální téma i na sociálních sítích, a nejen současný mediální 

průmysl se snaží vyvrátit zažité genderové stereotypy v jejich zobrazování („žena jakožto 

submisivní a podřadná osoba,“ „žena jakožto sexuální objekt atd.“) Přemýšlíš někdy o 

genderové stereotypizaci ve tvé tvorbě? Pracuješ nějak s tímto fenoménem? 

 

Zobrazování žen vždycky bylo a vždycky bude. Pro ženy je přirozené se ukazovat a je 

naprosto přirozené, že muži koukají. To, že se ženy snaží co nejvíce rovnat mužům, 

nepovažuji za přirozené a myslím, že dokonce díky tomu my ženy naopak často ztrácíme. 

Proto i v mé tvorbě ráda ženám přiznávám určité “slabosti”, které se dnes ženy úzkostlivě 

snaží zakrývat. Např. nějaká roztržitost či stydlivost na erotické fotce může docela hezky 

zahrát a mezi dalšími fotkami jiného vyznění, svou roztomilostí onu ženskou stránku 

naopak podpořit. Také pokud žena se sebou pracuje vědomě, a má nastavené své vlastní 

hranice, může se nechat vnímat jako sexuální objekt, a přitom mít bez pocitu ohrožení 

veškerou moc nad tím, co se kolem této skutečnosti děje. Pak ani vědomá měkkost a ona 

poddajnost nemusí být vnímána jako něco špatného.  

 

Je pro tebe jako pro profesionální fotografku důležité mít profil v aplikaci 

Instagram? Proč ano / proč ne? 

 

Určitě je pro mě, stejně jako pro většinu tvůrců, důležitá komunikace přes sociální sítě 

všeobecně, Instagram je pak určitě ideální platformou pro mě jako fotografku. Dlouhou 

dobu jsem však neměla co zveřejňovat, protože jsem fotila výhradně pro soukromou 

klientelu, tedy nebylo možné cokoliv veřejně sdílet ani s cenzurou. V této době jsem 

fungovala především přes osobní reference, takže i bez Instagramu je sebeprezentace 

nějakým způsobem možná. S Instagramem je prezentace samozřejmě efektivnější, na 

druhou stranu se uživateli s obsahem, jaký mám já, může fungování na Instagramu velmi 

snadno zhroutit. Coby uživatel s potenciálně explicitním obsahem (a to, přestože vše řádně 



 
 

123 

cenzuruji), mě může snadněji kdokoliv nahlásit i přesto, že nijak pravidla neporušuji. Jen 

onen nádech nahoty, natož pak erotiky, nedovolí nahlášenému, leč řádně cenzurovanému 

obrázku projít přes schvalování lidmi na druhé straně světa. Tito lidé pro všechny případy 

raději s nahlášením souhlasí. Mé fungování na Instagramu je tedy případnými konkurenty 

snadno manipulovatelné, protože na základě takového nahlášení mi může být účet 

blokován, a tím zamezena další komunikace na této platformě. Je tedy dobré se v mém 

případě na Instagram plně nespoléhat.  

 

Myslíš, že ti Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o tvé práci?  

 

Určitě mi v rozšíření povědomí o tom, co dělám, výrazně pomáhá, a to i přesto, že se 

sdílení na sociálních sítích mnoho nevěnuji.  

 

Rozvíjí Instagram (spolu s dalšími mobilními aplikacemi) fotografickou tvorbu, nebo 

ji naopak degraduje?  

 

Myslím si, že v mnohém fotografickou tvorbu posouvá dál. Jde totiž o ideální platformu, 

kde můžou profesionální fotografové vidět, že dobrá fotka lze udělat i pouhým telefonem a 

není k ní potřeba balík profesionální techniky za miliony. A pak se tedy musí fotografové 

více snažit, aby ukázali, proč je lepší jít pro portrét raději k nim.  

 

Přispívají podle tebe uživatelé Instagramu k proměně vnímání ženy a ženského těla? 

Pokud ano, jak? 

 

Myslím si, že seriózním problémem se stávají především instagramové filtry a aplikace 

typu FaceApp. Ženy pak chtějí vypadat i v reálu tak, jako v těchto aplikacích. V oddělení 

plastických operací je dnes běžné, že přichází ženy s fotkami z těchto aplikací/po použití 

instagramových filtrů a chtějí se podle nich nechat upravit. A pak je to samo sebou zase o 

koncentraci informací, kdy na této platformě jsou ženy zásobeny milionem fotografií žen, 

se kterými se mohou srovnávat. A protože málokterá žena zveřejní fotku, kde nevypadá 

úplně podle svých představ, srovnávají se s fotkami žen, které jsou obvykle upravené. 

Tedy ano, tato aplikace určitě v těchto ohledech ovlivňuje názor na vnímání sebe sama a 

obraz vlastního těla.  
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Instagram určité fotografie (kupříkladu ty, na kterých jsou zobrazeny intimní partie), 

zakazuje. Přizpůsobuješ/upravuješ své fotografie tak, aby byly na sociální síti 

publikovatelné? 

 

Instagramová cenzura dala vznik něčemu, co mě na fotkách baví asi nejvíce. Nastavením 

těchto limitů jsem začala intimní partie překreslovat a vytvořila jsem si z omezení, na které 

si zbytek světa stěžuje, zdroj mé zábavy. 

 

Máš nějakou konkrétní strategii týkající se výběru fotografií na Instagram? 

Selektuješ nějakým způsobem snímky pro tuto sociální síť? 

  

To, jaké fotografie sdílím, záleží na účelu, pro jaký byly vytvořeny. Pokud smím zveřejnit 

fotky klientek, obvykle si vyberou ony. Protože ale fotky klientek téměř nezveřejňuju a 

fotím pro veřejnou prezentaci obvykle placené profesionálky, můžu sdílet fotky, které dle 

svého názoru vyhodnotím jako nejlepší pro zveřejnění na Instagram. Často se však ptám i 

na výběr ze strany placených modelek, protože jim chci udělat radost, a protože jsme přeci 

ženy, tedy plujeme na stejné lodi.  
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Příloha č. 4: Rozhovor s Hanou Knížovou (vedla Natálie Šebková, 31. 03. 2020) 

Co pro tebe ženy, které na fotografiích zachycuješ, znamenají? Co nejčastěji 

reprezentují? 

Pokud se jedná o mou volnou práci, často pracuji s ženami, které již znám (například 

projekt Mothers) nebo s ženami, které potkám v rámci nových projektů. Všechny osobnosti 

reprezentují samy sebe – ať už v jakékoliv životní roli. Na mě je potom toto nějak přeložit 

do vizuálního jazyka. Některá editorialová focení pak dávají prostor pro více fantazie, 

hravosti, někdy i manipulaci reality. Modelka na sebe často může přijmout roli, která třeba 

úplně nevystihuje její osobnost, a na čas si vyzkoušet výt někým jiným (stejně jako herci). 

 

Myslíš si, že způsob, jakým ženské tělo zobrazuješ, může mít vliv na obecné vnímání 

žen v současné společnosti?  

 

Moje tvorba není úplně masová záležitost. Myslím tedy, že to, jak ho zobrazuju konkrétně 

já, může mít vliv spíše na jednotlivce – tedy na lidi, kteří mě konkrétně sledují.  

Setkala ses někdy s uznáním nebo naopak kritikou týkající se způsobu zobrazení žen 

na tvých fotografiích (ve vztahu k jejich rovnoprávnosti, objektivizaci atd.)? 

S kritikou nikdy. Uznání se týká většinou způsobu zobrazení z hlediska zachycení 

opravdovosti či lidskosti, a to i pokud se jedná o modelky. Je pro mě důležité, aby 

fotografovaní byli aktivní součástí fotografií. Jejich osobnost se často odráží ve způsobu, 

jakým se rozhodnu dotyčné zobrazit.  

 

Rovnoprávnost žen je velmi aktuální téma i na sociálních sítích, a nejen současný mediální 

průmysl se snaží vyvrátit zažité genderové stereotypy v jejich zobrazování („žena jakožto 

submisivní a podřadná osoba,“ „žena jakožto sexuální objekt atd.“) Přemýšlíš někdy o 

genderové stereotypizaci ve tvé tvorbě? Pracuješ nějak s tímto fenoménem? 

 

Nemám pocit, že by moje tvorba jakkoliv (záměrně) umocňovala tento fenomén. Naopak. 

Protože při tvorbě jsou pro důležité preference zobrazení sebe žen mnou fotografovaných 

(fotografování je kolaborativní proces) spíše se stává, že se ženy samy a přirozeně těmto 
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stereotypizacím vyhýbají. Někdy je záměrně popírají (vzhledem k věku, sexuální orientaci, 

roli matky atd.), a není k tomu potřeba mojí intervence. (Opět – hovořím o volné tvorbě, 

komerční zakázky jdou v tomto ohledu bohužel často lehce mimo moji art direction. Ale 

nevybavuji si, že bych někdy fotila scény, se kterými bych výrazně nesouhlasila. Spíše 

mají zobrazení v komerčních projektech tendence umocňovat stereotypy, a to zejména 

podporovat domnělé genderové preference (e.g. muž má rád auta, žena šperky ard) ale 

nikdy nešlo o podřazenost. 

 

Je pro tebe jako pro profesionální fotografku důležité mít profil v aplikaci 

Instagram? Proč ano / proč ne? 

 

Ano. Více v následující odpovědi.   

 

Myslíš, že ti Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o tvé práci?  

 

Určitě. Ale určitě velkou roli hraje to, jak moc se tomu člověk věnuje – v současné době 

(respektive poslední 2 roky cirka) mám pocit, že Instagram nahradil portfolio nebo webové 

stránky (fotografů) a je běžné, že lidé (jak fanoušci, tak klienti) zamíří dříve na Instagram 

než na web. Určitě jsem více selektivní, postuji méně než dříve. (pozn.: například moje 

agentka mi doporučí Instagram výrazně promazat). Což mě mrzí, protože jednotná 

instagramová forma v žádném případě nesvědčí každé práci stejně…Určité věci třeba 

prvoplánově zaujmou, ale jakmile je fotografie třeba mnohovrstevná, nebo je potřeba vidět 

v kontextu (ať už dalších fotografií nebo textu) Instagram není vhodné médium. A to ani 

nemluvím o velikosti zobrazení na mobilu! Navíc se tak kvalitní práce často úplně ztratí 

v záplavě podprůměrného obsahu.  

 

Rozvíjí Instagram (spolu s dalšími mobilními aplikacemi) fotografickou tvorbu, nebo 

ji naopak degraduje?  

 

Viz předchozí odpověď. 

Přispívají podle tebe uživatelé Instagramu k proměně vnímání ženy a ženského těla? 

Pokud ano, jak? 
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Ano. Vytváří nereálné, nesmyslné a (alespoň podle mě) často nevkusné představy a ideály 

o (ženském) těle. A to, jak díky naprosté kontrole uživatelů nad tím, jaký snímek zveřejní, 

tak díky všemožným editovacím aplikacím, které jim případnou alternaci umožní. Upřímně 

mě to nepřestává fascinovat. Na druhou stranu tu pak máme opačný trend – Instagram dává 

prostor lidem prezentovat tváře (těla), která jsou zjevem jiní, často na extrémní škále 

hmotností nebo tvarů, barev nebo kvality pleti, vzrůstu atd. a hovořit tak o případných 

strastech/nejistotách s tím spojených. 

 

Instagram určité fotografie (kupříkladu ty, na kterých jsou zobrazeny intimní partie), 

zakazuje. Přizpůsobuješ/upravuješ své fotografie tak, aby byly na sociální síti 

publikovatelné? 

Tohle téma mě dlouhodobě rozčiluje! A bohužel se už pár let nic nemění. Zákaz bradavek 

je absolutně směšný. Mnohokrát jsem měla fotky smazané, tedď naštěstí „zmírnili“ 

pravidla a povolili jejich zobrazení v souvislosti s kojením. Řeším to nějakým rozmazáním 

nebo „nálepkou“, ale s nechutí.  

 

Máš nějakou konkrétní strategii týkající se výběru fotografií na Instagram? 

Selektuješ nějakým způsobem snímky pro tuto sociální síť? 

 

Prošla jsem pár obdobíma, kdy jsem zkoušela nějaké „strategie“, ale nemám pocit, že by 

pro mě cokoliv z toho fungovalo. Přistupuji k tomu tedy spíše intuitivně – pokud mám 

nějakou práci, kterou cítím, že chci sdílet, udělám to.  
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Příloha č. 5: Rozhovor s Michaelou Karáskovou (vedla Natálie Šebková, 30. 03. 2020) 

Co pro Vás ženy, které na fotografiích zachycujete, znamenají? Co nejčastěji 

reprezentují? 

Tyjo, to je hrozně hrozně složitý. Přiznám se, že je pro mě těžké na tohle odpovědět.  Asi 

reprezentují silné osobnosti a snažím se zachytit hlavně jejich sílu. Mě ženský fascinujou 

tím, kolik jsou toho schopný zvládnout a vnímám v tom jejich sílu. Proto mě baví je 

zachycovat. 

 

Myslíte si, že způsob, jakým ženské tělo zobrazujete, může mít vliv na obecné vnímání 

žen v současné společnosti?  

 

No tak to si samozřejmě myslím, že to ti fotografové i fotografky to ovlivňujou.  

 

Setkala jste se někdy s uznáním nebo naopak kritikou týkající se způsobu zobrazení 

žen na Vašich fotografiích (ve vztahu k jejich rovnoprávnosti, objektivizaci atd.)? 

 

Ne, ne nikdy. Ve vztahu k rovnoprávnost jsem žádnou zpětnou vazbu nedostala. 

 

Rovnoprávnost žen je velmi aktuální téma i na sociálních sítích, a nejen současný mediální 

průmysl se snaží vyvrátit zažité genderové stereotypy v jejich zobrazování. Přemýšlíte 

někdy o genderové stereotypizaci ve Vaší tvorbě? Pracujete nějak s tímto 

fenoménem? 

 

Musím se přiznat, že jsem nad tím nikdy neuvažovala. Až když jste mi napsala, tak mi 

došlo, že častěji fotím ženské než chlapy. S tématem jako je rovnoprávnost jsem ve svý 

tvorbě ještě nepracovala. 

 

Je pro Vás, jako pro profesionální fotografku, důležité mít profil v aplikaci 

Instagram? Proč ano / proč ne? 
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No, před dvěma lety jsem si to ještě nemyslela, ale pak jsem to z nátlaku okolí začala 

používat. Protože já nejsem moc facebookovej nebo instagramovej typ. Ale pak mě to 

začalo hrozně bavit a zjistila jsem, že mi to pomáhá. 

Myslíte, že Vám Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o Vaší práci?  

 

Jo, to si myslím, že určitě. Hlavně pro vizuální umění je to důležitý to mít. Kdybych to 

měla mít jako osobní profil, tak si tím tak jistá nejsem. Ale pokud děláte to vizuální umění, 

tak je to dobrý no. I co se týče mých zakázek. 

 

Rozvíjí Instagram (spolu s dalšími mobilními aplikacemi) fotografickou tvorbu, nebo 

ji naopak degraduje?  

 

Myslím, že to degraduje. Instagram i Pinterest, jelikož se ta vizuální informace šíří dál pro 

všechny, a prostě pak vás někdo zkopíruje a koupírujou vás všichni ostatní. Takže se ta 

originální věc pak stane hodně snadno obyčejnou. Na druhou stranu je důležitý to mít. 

Jelikož dnes skoro nikdo nechodí na weby. Když se mi nějaký autor zalíbí, tak se na něj 

jdu primárně podívat na Instagram nebo Facebook. Až potom se začnu dívat na web. Na 

weby se dívá spíš starší generace, ale ta naše weby moc nevnímá a kouká primárně na 

sociální sítě. 

 

Přispívají podle Vás uživatelé Instagramu k proměně vnímání ženy a ženského těla? 

Pokud ano, jak? 

 

No tak když se nad tím zamyslíte, tak je jasné, že to na vás nějakou stopu zanechává. Ale 

to se dá říct, že to bylo v každé době – že všechna média ovlivňovala. Teď je to hlavně 

Instagram. Když jím scrollujete třeba desetkrát denně a máte tam nějakej typ hubenejch 

holek, což už teď teda zas tak není, že by byly extra hubený, ale nějakou stopu to na vás 

zanechává. Já si myslím, že to může ale ovlivnit i pozitivně. Je skvělý, že se teď ve fotce 

začaly používat i nemodelky. Tím si mohou začít věřit právě normální ženy, které nejsou 

tak dokonalé. Asi je to pro mě vyrovnané, na jednu stranu to vnímání proměňuje pozitivně 

a na druhou negativně. Je to pak asi o člověku, jak si to přebere. 
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Instagram určité fotografie (kupříkladu ty, na kterých jsou zobrazeny intimní partie), 

zakazuje. Přizpůsobujete/upravujete své fotografie tak, aby byly na sociální síti 

publikovatelné? 

 

Už se mi stalo, že mi Instagram nějakou fotku zcenzuroval. Bylo to hlavně na začátku, 

hned po založení Instagramu. Když jsem fotila zakázku pro šperkařku Janju Prokič, tak 

jsme to fotili na obyčejné holce, která byla nahá. A některé části jejího těla překrývaly 

pouze šperky. A to Instagram cenzuroval. Pak jsem tam tu fotku už radši nedala, než abych 

to musela jakkoliv upravovat. To nedělám. Takže takové fotografie tam vůbec nedávám. 

Jelikož tolik nezobrazuju nahé holky, tak se s tím moc nesetkávám. Ale kdyby jo, tak to 

tam spíše nedám. Kdyby to upravila, tak to degraduje to, co dělám. 

 

Máte nějakou konkrétní strategii týkající se výběru fotografií na Instagram? 

Selektujete nějakým způsobem snímky pro tuto sociální síť? 

 

Jo, to dělám, ale spíš intuitivně. Když mám třeba sérii deseti fotek, ze kterých se mi tři 

nejvíce líbí, tak tam dám tyto. Ale závisí to jen na mém vkusu a intuici. 
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