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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o médiích a vizuální komunikaci v kontextu umění. 

Teoretická část se zabývá funkcí a vlivem médií z historického a současného 

pohledu, o mezilidské komunikaci a vizuálních sdělení, jejich psychologické 

působení v návaznosti na manipulaci obrazu. Praktická část pojednává o 

konkrétních katastrofických událostech v novinách a jejich obsahové a vizuální 

působení v návaznosti na vlastní výtvarné uchopení tématu. Didaktická část řeší 

transformaci tématu katastrof a konkrétní možnosti aplikace mediální výchovy do 

výtvarné výchovy.  
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Abstract  

This dissertation follows the topic of media and visual communication with relations 

to art. The theoretical part explains the usage and influence of such medias in the 

past and present, the communication between people and their visual statements, 

their psychological effects in connection to the manipulation of the picture. The 

practial part on the other hand, further explains the precise catastrophical events in 

the news and their overall effect in connection to personal explenations of said 

catastrophy. The last, Didaktical part, goes into detail on the transformation of 

catastrophies and possibility of applicating the medial education into the general 

creative uprbringing.  
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Úvod 
 

Téma diplomové práce vychází z mého dlouhodobého pozorování, že mnoho 

událostí se označuje jako katastrofa. S tímto pojmem se můžeme hojně setkat jak 

při běžné komunikaci, tak v médiích. Já si pod pojmem katastrofa představuji velmi 

dramatickou událost, která nahání strach a hrůzu, tudíž ve mně vzbuzuje veliké 

emoce. Na druhou stranu vnímám, že se s pojmem katastrofa běžně setkávám i 

v nepodstatném či nezajímavém sdělení. Snad pokaždé, když zapnu televizi nebo 

internet, jsem s pojmem katastrofa konfrontována. Ať už se jedná o katastrofy ve 

zpravodajství či „katastrofy“ ze života celebrit. Katastrofám je věnována značná 

pozornost i v dějích filmů a seriálů, dokonce i v reklamě se můžeme setkat 

s pojmem katastrofa. Zajímalo mě, proč je o toto téma v médiích tak velký zájem. 

Také mě zaráželo, jak je možné, že ve zpravodajství se tak závažná katastrofická 

témata, která vyvolávají silné emoce, podávají povrchově, bez širšího kontextu a 

v tak krátkém čase. Měla jsem pocit, že se nás média snaží manipulovat k určitému 

typu smýšlení o realitě.  Přemýšlela jsem o tom, že nemám čas informace pořádně 

vstřebat, ponořit se do pocitů, které ve mně vyvolávají, a zamyslet se nad osudy lidí, 

kterých se dané katastrofy přímo dotýkají. Tak vznikl námět k výtvarné části této 

diplomové práce. Prostřednictvím vlastní výtvarné reflexe jsem chtěla docílit jakési 

osobní meditace (niterného zamyšlení) nad konkrétní katastrofickou událostí, která 

mě emotivně velmi zasáhla.  

Celkově vnímám vliv médií poměrně kriticky. Proto se v teoretické části 

intenzivně věnuji charakteristice médií a jejich vlivu na společnost a jednotlivce. 

Média a umění představují prostředek ke komunikaci, a proto se soustřeďuji na její 

různé formy a možnosti. Zaměřuji se na vizuální sdělení a jejich psychologické 

působení. Sleduji možnosti manipulace s fotografií v médiích a umění. Dále se 

zaměřuji na výskyt katastrof jako námět pro umělecké ztvárnění, především v 

krajinomalbě devatenáctého století. 
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Ve výtvarné části vycházím z dlouhodobého sledování aktuálních 

katastrofických událostí v médiích. V rámci přípravy jsem v novinách analyzovala 

dramatické události týkající se Islámského státu, teroristických útoků a migrantské 

krize a soustředila se na obsah a formu presentace těchto informací a sledovala 

působení zpravodajských fotografií a titulků. Na tomto základě jsem vytvořila cyklus 

fotomontáží, které jsem pojmenovala „Struktura událostí“. Dále jsem se zaměřila na 

ztvárnění již výše zmíněného námětu.  

V didaktické části jsem vytvořila řadu výtvarných úloh, které reflektují 

teoretickou část. Jednak jsem vytvořila návrh didaktické řady pro výtvarnou výchovu 

na téma živelných katastrof, pojednávající též o artefiletickém uchopení zadání. 

Dále se zaměřuji na možnosti aplikace průřezového tématu mediální výchovy do 

předmětu výtvarné výchovy a zabývám se pojmem mediální a vizuální gramotnost.  

Pojednávám o tematickém cyklu „Jak díky médiím vnímám svět“, který jsem 

realizovala v rámci své praxe v šestém ročníku na osmiletém gymnáziu. 
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1. Katastrofa 
 

"Katastrofické dění, náhlá a nečekaná událost vytrhne člověka z bezpečí a 

prověří jeho adaptabilní schopnosti. Katastrofa je neočekávané narušení řádu věcí… 

Projevuje se ve všech sférách. Katastrofa přináší změnu společenského systému. 

Cílem vypořádání se s ní, i přes bezprostřední tragické následky, je zajištění pocitu 

většího bezpečí jedince i celého společenství. Katastrofa může mít konstruktivní a 

stejně tak i destruktivní vlastnosti." (Bendová, 2016, s. 9) Dnes si lidé pod ničivou 

sílou katastrofy představují jiné důsledky, než tomu bylo v minulosti. Je tomu tak 

mimo jiné z důvodů, že díky vyspělým technologiím se svět výrazně proměnil. 

Mnoho katastrofám se dá díky nim předejít, nebo nemají tak ničivé rozsahy jako 

v minulosti, naopak díky vyspělým technologiím se dnes můžeme setkat s celou 

řadou nových katastrof. Díky médiím jsme často informováni i o katastrofách z 

nejvzdálenějších koutů planety a tak se změnilo i to, že například lokální povodeň už 

nevnímáme tak katastroficky, jako například lidé v 19. století. 

„Katastrofa (z řec. kata-strofé, zvrat, převrat, zničení) je událost, která 

nastává v důsledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu 

nebo společnost. Jedná se o nečekanou událost velkého rozsahu, která negativním 

způsobem pozměňuje předchozí stav prostředí. Podle definice Interpolu ji 

charakterizuje buď velký počet lidských obětí, nebo rozsah škod, který není možné 

zvládnout běžnými a místními prostředky.1  Katastrofy je možno dělit podle různých 

kritérií. Podle důsledků dělíme katastrofy na humanitární a ekologické. Je-li ohrožen 

život, zdraví či bezpečnost velké skupiny lidí, hovoříme o humanitární katastrofě. O 

ekologické katastrofě hovoříme tehdy, když se do ekosystému dostane cizorodá 

látka s devastujícími účinky na zdejší život (například únik ropy do moře). O 

katastrofách hovoříme i tehdy, dojde-li k masívnímu rozšíření určité nemoci 

(epidemie, pandemie), nebo v souvislosti s hladomorem velké skupiny lidí 

vyvolaným často předcházející katastrofou (např. válka, sucho). 

                                                             
1 Katastrofa. wikipedia. [online]. 11.11.2016 [cit. 2016-12-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa 
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Mezi přírodní katastrofy řadíme procesy, které bývají spojeny s uvolněním 

množství energie a s přesuny značných objemů vzduchu, půdy, vody atd. 

Meteorologické katastrofy vznikají v důsledku působení silných větrů, často 

doprovázených silným sněžením. Bouřka, tornádo krupobití, horko, sucho, hurikán, 

tropická bouře či extrémně silný mráz - to vše označujeme jako meteorologické 

katastrofy. Geologické katastrofy vznikají různými sesuvy půdy, horninového 

materiálu, sněhové pokrývky, při silném zemětřesení pod hladinou moře, při 

zemětřesení způsobeným pohybem tektonických desek v zemské kůře. Další 

katastrofické jevy představují povodně a rozsáhle lesní požáry. 

Mezi antropogenní katastrofy, tedy katastrofy humanitární způsobené 

vlivem člověka, řadíme například průmyslové katastrofy, dopravní katastrofy, 

násilná jednání, výpadek infrastruktury apod. Známým příkladem průmyslové 

katastrofy je nehoda Černobylské elektrárny. O dopravní katastrofě hovoříme 

většinou v souvislosti s nehodou dopravního civilního letadla, jelikož při něm 

dochází k úmrtí většího počtu lidí. Násilné jednání zahrnují války a teroristické útoky 

s mnoho lidskými oběťmi. V katastrofu může přerůst i dlouhodobý výpadek 

elektriky. 

Přírodní katastrofy v nás nemusí vyvolávat pouze negativní pocity. Živelná 

neřízená katastrofa sice představuje pohromu a zkázu, ale přináší i fascinaci a 

krásnou neobvyklou podívanou. Z historického pohledu lze sledovat, jak na živelné 

pohromy lidé nahlíželi a jaké asociace na jejich základě vytvářeli. Například ve 

starověku existovalo mnoho náboženských kultů a lidé věřili v existenci mnoha 

bohů, kterým často přiřazovali různé živelné schopnosti a tak při živelné pohromě 

věřili, že je to projevem božího hněvu. Také ve Starém zákoně se živelné pohromy 

uvádějí v souvislosti s vyšší moci Boha. Také se věřilo, že čtyři živly (oheň, vzduch, 

voda, země) jsou základní složkou světa. V antické filosofii byly tyto elementy 

pokládány i za základní složku vnitřního složení člověka a Hoppokratés, který se 

považuje za starověkého zakladatele racionálního lékařství, přiřadil k živlům čtyři 

tělesné šťávy, jejichž směsi tvoří temperament čili povahu člověka (oheň = cholerik, 



14 
 

vzduch = sangvinik, voda = melancholik, země = flegmatik). V tomto pojetí má 

důležitou roli to, že jeden živel je schopen proměnit se v další. Takto je vytvářen 

nekonečný řetěz přeměňujících se živlů, stejně tak jako životní procesy jsou 

neustálým míšením živlů v nás a různě se proměňují. S archetypy živlů se můžeme 

setkat téměř v každé starší kultuře po celém světě. Toto pojímání živlů ovlivňovalo 

myšlení lidí a dodnes se můžeme setkat s celou řadou slovních obratů, jako je 

například být hlavou v oblacích, stát nohama na zemi, spláchnout problém či 

zahořet láskou.  

 

 

1.1. Katastrofa v umění 
 

Motiv přírodních katastrof (živelných pohrom) v krajině se vyskytuje v umění 

jako součást výjevu a později i samostatně. Můžeme sledovat, jak umělci vnímali 

estetické působení nebo symbolickou rovinu živelných pohrom. Do 16. století se 

v obrazech můžeme setkat s krajinomalbou pouze jako kulisou biblického příběhu a 

tak se nejednalo o snahu krajinu zachytit realisticky. Teprve objevení perspektivy 

umožnil zobrazit prostor přesněji, to znamenalo, že i mohly vznikat i mnohem 

realističtější krajiny. „Malíři postupně začali koncipovat obrazy, na nichž byla krajina 

důležitější než lidé, nebo dokonce i takové, kde lidé nebyli vůbec. V 17. Století byla již 

krajina oblíbeným samostatným námětem. Takových obrazů, zejména ve severní 

Evropě, bylo namalováno obrovské množství – od idylických imaginárních scenérií až 

po detailní pohledy na skutečná místa… První krajináři nemalovali na místě. Skici 

vytvářeli venku, v krajině, ale pak se vraceli do ateliéru a tam své obrazy 

dokončovali. Od poloviny 19. Století však nastoupila nová móda malování pod širým 

nebem. Mnoho malířů, pro které byly inspirací proměnlivé efekty světla a počasí, 

nyní chtělo malovat krajiny přímo podle přírody.“(Dickinsová, Griffithová, 2004, s. 

14-15) V 19. století převládal v pojetí malby rozumový přístup ke skutečnosti, jaký 

se projevoval v uměleckých směrech klasicismu, romantismu a realismu. Později se 
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začal uplatňovat smyslový objektivismus, který se vyskytnul 

symbolismu, impresionismu a postimpresionismu. Klasicismus představoval návrat 

k přírodě a antickému smyslu pro promyšlený řád, který se projevoval v rozumovém 

přístupu k realitě. Realisté hledali věrné skutečnosti nezatížené estetickými ideály 

klasicismu či emocionalitou romantismu a tak zachycují realitu v opravdové podobě, 

bez zkreslení a s každodenní tématikou. V romantismu se oproti klasicismu 

prosazovala individualita umělce, který měl svůj vlastní vyjadřovací prostředek. 

Důraz se kladl na cit, vášeň, dobrodružství, fantazii a výjimečné zážitky. 

Romantismus svým mnohotvárným pohledem na jedinečnost lidské osobnosti 

ovlivnil zásady moderního umění, které přetrvávají do dnes. Do námětů se 

promítnul nesouhlas s novou vládou buržoazie a zklamání z naděje pro lepší a 

spravedlivější společnost. Romantici nacházeli své náměty v nespoutané přírodě, 

opuštěných místech, zříceninách a témata byl boj za svobodu, lásku a smrt. Proto se 

v námětech můžeme často setkat i s pojetím živelné pohromy. Romantismus 

podnítil vznik symbolismu, který nepředstavuje ohraničený výtvarný styl, ale 

nejasně ohraničený proud, ve kterém umělci malovali různým stylem. Cílem je 

vsugerovat pomocí symbolů něco jiného, než člověk vidí. Proto se v symbolismu 

můžeme setkat s alegorickým znázorněním živelných pohrom. 

Ucelenou koncepci katastrof, zaměřenou na tvorbu českých umělců v 19. 

století nabízí pojetí výstavy nesoucí název Živly v nás. Katastrofa a její obraz v 

kultuře 19. Století, která proběhla letos v Západočeské galerii v Plzni. Pozornost je 

věnována fenoménu živelné katastrofy a jejímu obrazu v rozvíjející se industriální 

společnosti 19. století. V té době už jen lokální katastrofy budili značnou pozornost, 

na rozdíl od dnešní doby, kdy se katastrofy sledují a vnímají spíše z jejich globálního 

hlediska. Výstava vychází i z konceptu evropské kulturní tradice, kde mají čtyři 

elementy (živly) ambivalentní charakter. Jednak tvořící základní složku světa čili 

přírodní jevy a také vnitřní složení člověka. „Výstava konfrontuje obraz bouře jako 

metafory strachu, divoké citovosti v krajinomalbě 19. století s živlem ohně a 

přitažlivou silou jeho plamenů v námětech pozorování katastrofy jako atrakce. 
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Obraz nečekané síly vody, reálné katastrofy povodně (nebo požáru) se střetává s 

paralelní proměnou symbolického vyjádření v cyklech čtyř elementů. Výstava je 

členěna do čtyř kapitol (Zářivá erupce země – Ničivá síla bouře – Variace 

alegorických cyklů – Skutečný oheň a voda) a soustředí se na varianty zobrazení 

přírodních živlů, vždy na základě vztahu člověk a příroda, jako jednota nebo 

protiklad.“2 Mnohoznačná povaha živelných katastrof je tak vnímána jako ohrožení, 

ale současně i jako atrakce či parabola lidských emocí. Do konceptu výstavy byla 

vybrána díla českých Josefa Navrátila, Mikoláše Alše, Juliuse Mařáka, Josefa Mandla, 

Antonína Mánese, Josefa Douby, Jaroslava Panušky, Josefa Berglera a dalších, ale 

také dokumentární fotografie a grafická produkce, která měla informativní 

charakter a byla součástí týdeníku Světozor. 

Fenomén ohně a fascinace plameny působil na řadu malířů  18. a 19. století.  

Zejména při jejich studijních cestách  do Itálie, hlavně do Říma, byli umělci 

konfrontováni  s rostoucí popularitou antických ruin. Pompeje se staly součástí 

studia antických památek včetně návštěvy Neapole  a nedalekého Vesuvu. Aktivní 

sopečná činnost Vesuvu s řadou výrazných erupcí se stala velmi silným motivem. 

Svou neočekávanou hrůzostrašností  vzbuzoval Vesuv pozornost nejen umělců, kteří 

se zabývali studiem antických památek. „Cestopisné záznamy textové nebo obrazové 

povahy doznaly celoevropského rozšíření v podobě grafických alb, popisů i zpráv v 

rozvíjejících se médiích. Námět Vesuvu se tak stal motivem nejen grafiky italské, 

francouzské, anglické nebo německé provenience, ale také anonymních 

akvarelových a kvašových záznamů vycházejících z popisů výbušné činnosti sopky.“ 

(Bendová, 2016, s. 12)  Z českých umělců, kteří byli fascinování tímto živlem, jmenuji 

Václava Mánesa (Soptící Vesuv, 1842), který byl prokazatelně prvním českým 

malířem, který v Pompejích tvořil. „Václav Mánes  ve své malbě Soptící Vesuv 

podává umělecky monumentálnější záměr, ovlivněný potřebou stylové reprezentace, 

propracovaným obsahem. Sopka zde nehraje roli děsivé podívané, ale respektované 

obávané hory existující jako součást vyššího řádu. Václav Mánes sice na první pohled 
                                                             
2 Katastrofa. Západočeská galerie v Plzni. [online]. 2016 [cit. 2016-12-01]. Dostupné z: http://www.zpc-
galerie.cz/cs/zivly-v-nas-katastrofa-jeji-obraz-v-kulture-19-stoleti-660 
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výtvarným stylem, v duchu nazarenské malby, gesty a patosem figurální kompozice 

odkazuje k antické tradici, ve skutečnosti však smyslem výjevu k duchovní 

současnosti.“ (Bendová, 2016, s. 15) Dalším českým malířem fascinovaným 

soptěním Vesuvu byl Josef Führich, což dokládá jeho dílo Soptící Vesuv z roku 1814. 

Ničivou sílou bouře se ve své tvorbě zabývalo mnoho českých umělců 19. 

století.  V díle Antonína Mánesa se téma bouře objevuje vícekrát. Nejprve v roce 

1817 Krajina v bouři, kdy smysl díla vycházel z pozdně klasicistního pojetí bouře. 

(Bendová, 2016, s. 18) Téměř o dvacet let později se Antonín Mánes vrací zpět k 

tématu bouře například dílem Krajina s Kokořínem a Křivoklátem v bouři 1834.  

 
Obr. 1 

 

V polovině století přichází August Piepenhagen s jiným pojetím bouřkové 

krajiny. V jeho temné malbě zobrazuje poutníka, který se pro pozorovatele stává 

prostředníkem  nálady krajiny. V některých dílech jako např. Krajina s bouřkou 

zanechává diváka samotného bez jediné stafáže, bez zásahu člověka, svědkem 

věčného koloběhu přírody, do nějž člověk nezasahuje. Pipenhagen nabízí  ještě 

jedno pojetí bouře. Tentokrát nejspíš inspirován holandskou krajinomalbou z 16. 

století. Jeho námětem se stalo rozbouřené moře s trosečníky a vraky lodí 

(Ztroskotání, Trosečníci na moři).  
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Na jeho pojetí bouře navázal Julius Mařák, významný krajinář z druhé 

poloviny 19. Století. Ve svých dílech zachycoval intimní lesní interiér. Byl citlivým 

pozorovatelem krajiny a jejích změn v různých ročních i denních dobách. I v jeho 

malbě se objevuje téma bouře zasazené příznačně do prostoru lesní krajiny (Paseka 

před bouří, 1891). Obraz Hořící prales (1891-1892) je důkazem, že Mařáka 

nezanechal klidným ani živel ohně. 

 
             Obr. 2 Paseka před bouří                                                         Obr. 3 Hořící prales 

 

Josef Navrátil byl velmi všestranným malířem a vynikajícím krajinářem. Právě 

živel vody ho učaroval natolik, že opakovaně ztvárňoval bouři  jako přírodní  živel, 

který je součástí přírody stejně jako člověk. Motivy lodí umísťuje poblíž pobřeží, 

jakoby tím vyjadřoval polaritu domova a běsnění živlů. 

 
Obr. 4 
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Jaroslav Mandl, malíř přelomu století 19. a 20. století tvořil symbolistní 

krajinomalby se secesními prvky. Jeho obrazy  bouří, jejichž průvodním projevem je  

vichřice, mají nádech nostalgie a fantastičnosti (Vichřice zima přichází, 1903-1904). 

Jaroslav Panuška se námětem bouře  zabýval ve svém  pohádkově  dekadentním 

obraze  Bezhlavý kůň z roku 1900. 

 

   Stejně tak byli v 19. století živelnými pohromami fascinovaný i další evropští 

malíři. Mezi malíře, které z mého pohledu v této souvislosti musím zmínit, patří  

William Turner, John Martin, Joseph Rebella a mladší Emil Nolde. A samozřejmě 

nesmím opomenout jeden z nejslavnějších obrazů 19. století a to Vor Medúzy od 

Theodora Géricaulta.   

William Turner žil v období konce 18. a první poloviny 19. Století v Anglii. Na 

počátku své tvorby se inspiroval klasicismem, postupně však přešel k dynamickému 

romantismu a svůj malířský styl vytříbil až do takové podoby, že se později stal 

inspirací pro impresionisty. Ve své tvorbě se zabýval proměnou zachycení barev a 

světelné atmosféry. Miloval soumrak a efekty slunečního světla pronikající mlhou. 

Dokonal zvládnul zachytit náladu přírody. Ve svých obrazech objevoval duchovní 

rozměry krajiny a živelné pohromy vnímal jako projev boží vůle, stejně tak světlo 

jako projev Boží milosti, který projasňoval beznaděj člověka v přírodě. Turner velmi 

rád cestoval a byl fascinován vodou. Známý je příběh, kdy se během plavby bouří 

nechal přivázat na stěžeň, aby mohl zakusit bouři na vlastní kůži. Na tomto zážitku 

údajně vzniknul obraz Parník ve sněhové bouři. 

 Obr. 5 Obr. 6 
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Obr. 8 Rybáři na moři, 1796                  Obr. 9 Přístaviště v Calais, 1803 

  
Obr. 10 Parník ve sněhové bouři, 1842                      Obr. 11. Otrokářská loď, 1840 

 

John Martin patří mezi anglické romantisty a tvořil v  první polovině 19. 

století. Měl bohatou představivost, jeho živelné živé vizionářské obrazy způsobily 

pozdvižení jak po celé Británii, tak i v Evropě. „Byl oblíben pro své výrazně 

dramatické práce, které ukazují úžasnou a někdy i ničivou sílu přírody a sílu Boha 

jakožto pomstu lidem. Svá plátna Martin maloval v obrovských rozměrech, maloval 

hlavně malé lidské figury pod dramatickou ničivou oblohou.“3  

                         
               Obr. 11 Velký den jeho hněvu 1853                 Obr. 12 Destruction of Sodom and Gomorrah 

                                                             
3 John Martin. artmuseum. [online]. 27. 11. 2008 [cit. 2016-12-02]. Dostupné 
z: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=580 
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Obr. 13 Nepolský záliv, 1822                                          Obr. 14  Noční erupce Vesuvu, 1822 

 

Joseph Rebell byl významný rakouský krajinář z počátku 19. století. Díky 

svým cestám do Itálie vytvořil apokalyptické obrazy soptící sopky Vesuv či běsnící 

moře v Neapolském zálivu. 

     
Obr. 15 The Destruction of Herculaneum and Pompeii          Obr. 16 John Martin, Biblical Destruction Scene 

 

Emil Nolde byl německý malíř, který tvořil na počátku 20. stoleí. Jeho obrazy 

byly duševní odpovědí silám přírody, obsahovaly hluboké pocity charakteristické pro 

německý expresionismus, ve kterém byl Nolde jednou z největších osobností. Cílem 

jeho umění bylo dosáhnout hlubin srdce a přetvořit přírodu spojením vlastní mysli, 

ducha a hluboké víry v Boha. Ve své malbě se nesnažil věrně zobrazit skutečnost či 

dojmy z ní, ale vyjádřit vlastní pocity a prožitky pomocí expresivního vyjádření, ve 

které už často docházelo k deformaci tvarů a barev.  
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Obr. 17 – 20 Akvarely 

    
Obr. 21 Autumm Sea VII 1910                 Obr. 22 Autumm Sea XI 1910                                    

 

Theodor Géricault je jedním z nejvýznamnějších představitelů francouzského 

romantismu, přesto že se dožil velmi krátkého věku. Jeho obraz Vor Medúzy stále 

vyvolává mnoho emocí. Dílo bylo vystaveno na Pařížském salónu v roce 1819, kde 

vyvolalo poměrně velký skandál. Původně tento monumentální obraz o rozměrech 

491x716 cm jmenoval Scéna z vraku. Do odborné literatury a širokého povědomí se 

ale zapsal pod názvem Vor Medúzy, někdy také Prám Medúzy. Zvykem bylo, že 

takto enormní malba pojednávala o heroické či historické události. Jeho 

monumentální obraz však vycházející z aktuální katastrofické události, o které si 

přečetl v novinách. Na voru ztroskotané lodi přežilo z původního počtu 150 lidí 

pouhých 15 trosečníků. Malba znázorňuje scénu této události, která má silně 

politický podtext.  

V roce 1815 předala Velká Británie Francii svou africkou kolonii Senegal. 

Francouzské ministerstvo námořnictví vypravilo na kolonizační výpravu eskadru čtyř 

lodí. V čele plula nejrychlejší fregata Medusa, jejím kapitánem byl nezkušený a 

známý svou arogantností Vikomt de Chaumereys, který získal toto významné 

postavení na základě politických preferencí. Tento kapitán kuli své nedočkavosti ujel 

zbylým lodím a na základě své nezkušenosti najel  před mauretánskými břehy na 
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mělčinu. Loď se začala potápět a tak bylo nezbytné ji opustit. Výprava čítala 400 lidí 

a  ve člunech bylo místo pouze pro 250 z nich. Z vraku lodě narychlo sestavili vor, na 

který se mělo vejít zbylých 150 lidí. Kapitán nepočkal, jak bylo jeho povinností, až se 

evakuuje poslední člověk a zaujal spolu s guvernérem a jeho rodinou místo v 

jednom z nejlepších člunů. Vor měl být tažen lanem ze člunů. Po krátké době se však 

ukázalo, že je to příliš obtížné a jeden z úředníků dostal příkaz lano odříznout. 

Kapitán opuštěné posádce údajně ještě zamával kloboukem. Chatrné plavidlo bylo 

bez zásob vody a jídla smýkáno ve vlnách po dlouhé dva týdny. Během této svízelné 

doby prožijí trosečníci kruté útrapy, musí čelit rozmarům počasí, naprostému 

vyčerpání, vzpouře, dehydrataci a dokonce se udíleli i ke kanibalismu. Třináctý den 

se na obzoru objeví sesterská loď Agnus a čirou náhodou trosečníky zahlédne a 

zachrání. Géricauld zachytil vor medúzy právě v momentě, kdy loď na obzoru 

trosečníci spatří. Po jejich záchraně byli zbylí trosečníci umístěni v zanedbané 

koloniální nemocnici a dalších pět z nich na následky útrap zemřelo. Celý tento 

incident a hanebné chování kapitána se ministerstvo námořnictví snažilo ututlat. O 

této události však veřejně vypověděl jeden z trosečníků, který tuto katastrofu přežil 

a tak se o této události prostřednictvím novin dozvěděl i Géricauld. 

 
Obr. 23 
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Na obraze intenzivně pracoval přes devět měsíců, osobně se setkal se dvěma 

přeživšími této události a navštěvoval márnice, aby mohl studovat mrtvá těla. Zaujal 

tak pozici reportéra a v obraze rekonstruuje dílčí příběhy námořní katastrofy, 

aktuální dobovou společenskou scénu, která má příchuť politického skandálu. 

Vzniknul tak nadčasový obraz nejen svým poselstvím, ale i formou a technikou jeho 

ztvárnění. Ve své době se o obraze mluvilo jako o hororu, strašlivosti, vršení mrtvol 

na sebe. Kritici byli pobouřeni a publikum šokováno. Avšak ne všichni, jeden z 

novinářů napsal o obraze, že Géricaul autenticky vystihl politickou situaci v zemi. 

Vor Medúz je jedním z nejsilnějších a nejznepokojivějších obrazů  v celé 

dlouhé historii malířství. Toto dílo bylo ještě v roce umělcova úmrtí zakoupeno pro 

pařížský Louvre, kde visí v celé své trýznivosti dodnes. Po dobu téměř dvousetleté 

historie neztratil nic na své aktuálnosti a naléhavosti a tak po celou dobu inspiruje 

další a umělce a v současném umění se můžeme setkat s řadou parafrázi. 

  
Obr. 24 Peter Witkin, 2006                                          Obr. 25 Adad Hannah, 2010 

 
Obr. 26 Gérard Rancinan, 2009                                    Obr. 27 Banksy, 2016 
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2. Dnešní doba a společnost 
 

Jakou roli mají v dnešní době média a jak velký je jejich vliv, považuji za 

stěžejní část této práce. Než se začnu věnovat analýze médií, ráda bych se zamyslela 

nad tím, co je pro dnešní dobu charakteristické. Když se ohlédneme do minulosti, je 

zřejmé že svět, tak jak ho dnes známe, měl dříve naprosto jinou podobu a také lidé 

žili odlišným způsobem.  Na tomto faktu není nic neobvyklého. Jedná se o přirozený 

vývoj věcí od počátků lidské existence. Lidé se rozvíjeli, zdokonalovali své 

dovednosti a populace neustále rostla. Společnost reagovala na aktuální podněty 

doby, což ovlivňovalo kulturní prostředí a s ním spojený životní styl. Jednotlivé 

kultury se rozrůstaly a ovlivňovaly se navzájem. V lidské společnosti  vždy  panovala 

určitá hierarchie a ti nejvýše postavení, měli největší moc a často i největší majetek. 

Není nutné vyjmenovávat konkrétní příklady, aby nám bylo jasné, že často ten, kdo 

měl největší moc a veliký vliv, dbal více na své vlastní zájmy, než na blaho lidu. I když 

se mnoho věcí proměnilo k lepšímu a v moderních zemích převládá demokracie, 

stále je častým fenoménem, že kdo má ve společnosti moc, využívá ji k vlastnímu 

prospěchu. Tato skutečnost se odráží, mimo jiné, právě  v médiích a v jejich 

možnostech manipulovat s lidským vědomím ve prospěch soukromých záležitostí.  

 

2.1.  Nedávná minulost 
 

Veliký skok vpřed pro celé lidstvo představovala průmyslová revoluce, která 

postupně proměnila chod celého světla. Technické inovace a revoluční vynálezy 

proměnily podobu společnosti a vyvolaly nadšení a naději v lepší budoucnost. 

V tomto období se zrodila moderna, představující nový filozofický a umělecký směr, 

který ve své podstatě dobře zrcadlí duch doby. Ve znamení moderny  se 

překonávala stará zaběhlá pravidla a přicházelo se s něčím novým a funkčnějším. 

Veliká víra se vkládala ve vědu a  pokrok. Měl nastat konec útlaku a vyzdvihoval se 
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lidský rozumu. V moderním umění se tato tendence výrazně projevila v hnutí 

futurismu, které založil básník Filipp Tommaso Marinetti. Brzy se k jeho myšlenám 

začali hlásit další umělci. Mezi nimi byl i malíř Luigi Russolo. „Futurismus znamenal 

bezmezný obdiv k technice, rychlosti a vitalitě v rámci společenské struktury silně 

proměněné industrializací.“ (Martinová, 2006 s. 8.)  

 
Obr. 28 Dynamika automobilu, 1912 

 

Tato myšlenkově pozitivní éra netrvala příliš dlouho a z řady politických 

rozporů vypukla první světová válka. To, že se čas od času vedly války, bylo 

přirozeným jevem při řešení konfliktů. Nikdo si ale nedokázal představit, jaké budou 

následky, když se díky technickému pokroku do války poprvé zapojily moderní a 

mnohem efektivnější zbraně. Projevilo se to v obrovském počtu válečných obětí. 

Moderní technologie se ukázaly nejen jako prospěšné, ale i jako velmi nebezpečné. 

Tento fakt ještě více umocnila druhá světová válka, která byla ještě mnohem 

ničivější a vyžádala si ještě více obětí. Oslavované vynálezy a technologie se obrátily 

proti člověku v té nejničivější podobě. Celé lidstvo bylo v šoku, a tak naděje a 

nadšení z pokroku začalo ve společnosti pomalu skomírat.  

Reakce na hrůzy války se pochopitelně promítly i do umění. Za velmi 

emotivní považuji pastózní malby od Jeana Fautriera, který své výtvory tvořil z nitra, 

takže odráží jeho psychické rozpoložení. „Fautrier se ve svých Rukojmích přímo 

vypořádával s otázkou, která doléhala na všechny…začal na tomto cyklu pracovat 
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v roce 1943, když se před gestapem ukrýval v psychiatrické léčebně blízko Paříže, 

bezprostředně poté, co slyšel z okolních lesů zvuky mučení a hromadných poprav 

civilistů náhodně vybraných nacisty.“ (Foster, 2007, s. 341) 

   
Obr. 29 Židovka, 1943                                                                                       Obr. 30 Hlava rukojmího, 1944                                                 

 

 

2.2. Moderna versus postmoderna 
 

Ve společnosti začala převládat skepse a zpochybňování nově zavedených 

pravidel. Tento myšlenkový proud se označuje jako postmoderna a je 

charakteristický i pro dnešní dobu. Jestliže moderna vyzdvihovala budoucnost a 

věřila v ní, postmoderna říkala, že žádná budoucnost není. V postmoderní 

společnosti neexistuje pro lidi jednotný směr. „Její projevy jsou pluralistické (až 

nelogické a chaotické), kaleidoskopické a podléhají diktátu prchavé módnosti. Jejich 

tvůrci se programově vyhýbají ustáleným měřítkům. Vyznávají diskontinuitu. Rádi 

provokují. Oslavují relativitu a vše (byť jenom zdánlivě) individuální.“ (Urban, Dubský 

a Murdza, 2011, s. 22). Vše je mnohoznačné, nahodilé a do jisté míry absurdní. Lidé 

mají absolutní volnost ve svém rozhodování a na první místo často staví sebe 

samotné. Postmoderní člověk ztrácí pocit zodpovědnosti za své jednání 

v celospolečenském měřítku, rozpadají se jeho morální hodnoty a už nedokáže 
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jednotně určit, co je dobro a co zlo. Dříve lidé věřili v Boha, postmoderní člověk věří 

hlavně v sebe, své schopnosti a názory. Člověk žijící v západním světě je vnímán jako 

individuální bytost, toužící především po seberealizaci. A tak se proměnil horizont 

lidského očekávání a bez vize budoucnosti postmoderní člověk upírá pozornost 

hlavně na tady a teď a snaží se z daného okamžiku vytěžit co největší uspokojení.  

Na této skutečnosti mají nemalý podíl média, která už zcela pronikla nejen 

do prostředí velkoměst, ale i do našeho soukromí. Stále aktuální je koláž od 

Richarda Hamiltona z roku 1956, která byla vytvořena pro katalog výstavy s názvem 

„Toto je zítřek“. Koláž nese název „Co vlastně dělá naše příbytky tak odlišnými, tak 

sympatickými?“ … „je to pop-psychologická parodie poválečné konzumní kultury 

s jejími vlastními reklamními slogany a částmi obrazů… v domácím interiéru jsou zde 

umístěny dva soudobí „ušlechtilí divoši“… interiér je navíc prostoupen vnějším 

světem: rozdíly mezi soukromým a veřejným jsou zde smazány komoditami a médii 

(televize a magnetofon, předchůdci videopřehrávačů a videokamer, plakát Young 

Romance na stěně, předchůdce televizních seriálů). Emblém automobilky Ford na 

stínidle lampy působí jako heraldický symbol této domácnosti. Jakoby Hamilton 

předvídal závod aut, televize a komodity, které se měly stát středem konzumního 

kapitalismu.“ (Foster, 2007, s. 389-390) 

 
Obr. 31 
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2.3. Konzumní nastavení společnosti 
 

Už poměrně krátce po druhé světové válce se můžeme poprvé setkat 

s  negativním označením západní vyspělé společnosti jako konzumní. „Obecně 

můžeme konstatovat, že konzumní chování vede k neodůvodněné spotřebě nad 

rámec nutnosti uspokojit základní lidské potřeby, jako jsou potraviny a výživové 

hodnoty nezbytně nutné pro biologicky optimální fungování lidského organismu, 

bezpečí domova a svého pracovního působiště, materiální zabezpečení pro svůj život 

a životní styl, kulturního a společenského vyžití.“ 4Čím více peněz lidé vydělávají, tím 

více peněz utrácejí a tím více konzum ve společnosti roste, a tak dochází 

k ekonomickému růstu země. „Ekonomický růst je pokládán za znak hospodářského 

úspěchu, ovšem nadbytečná spotřeba ničí zdroje planety, jelikož způsobuje produkci 

obrovského množství odpadu…“5 Jedná se o nebezpečný fenomén, jelikož dochází 

k velikému znečišťování životního prostředí a nadbytečná spotřeba nenávratně 

vyčerpává zdroje planety a ničí přírodu.  

„Konzumní chování se vyskytuje především ve vyspělejších kulturách, kde 

nastal posun v přístupu k nakupování z pozice zákazníka z „potřebuji si koupit“ na 

„chci si koupit.“6 Tento životní styl v člověku vyvolává pocit seberealizace, svobody a 

dává lidem smysl pracovat a vydělávat peníze. Současně se jedná o ukazatel 

sociálního statusu. Podle toho jak máme veliký dům, drahé auto a kam jezdíme na 

dovolenou, tak dobře si ve společnosti vedeme. „Takto chápaný konzum nutí 

jedince spotřebovávat i to, co vlastně nepotřebují a roztáčí tak kola průmyslu 

zaměřeného na uspokojování uměle vytvářených potřeb.“ 7 Tuto skutečnost mají ve 

                                                             
4 Konzumní společnost a životní styl. naucnastezka.cz. [online]. 4.4.2010 [cit. 2016-11-04]. Dostupné 
z: http://www.naucnastezka.cz/clanek.asp?id=172&clanek=Konzumn%C3%AD%20spole%C4%8Dnost%20a%20%
C5%BEivotn%C3%AD%20styl 
5 Konzumní společnost. wikisofia. [online]. 3.12.2015 [cit. 2016-11-04]. Dostupné 
z: https://wikisofia.cz/wiki/Konzumn%C3%AD_spole%C4%8Dnost 
6 Konzumní společnost. wikisofia. [online]. 3.12.2015 [cit. 2016-11-04]. Dostupné 
z: https://wikisofia.cz/wiki/Konzumn%C3%AD_spole%C4%8Dnost 
 
7 Konzumní společnost a životní styl. naucnastezka.cz. [online]. 4.4.2010 [cit. 2016-11-04]. Dostupné 
z: http://www.naucnastezka.cz/clanek.asp?id=172&clanek=Konzumn%C3%AD%20spole%C4%8Dnost%20a%20%
C5%BEivotn%C3%AD%20styl 
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velké míře na svědomí právě média a jejich vliv. Jejich obsahy často slouží jako jakýsi 

manuál, jak by měl člověk žít, a právě konzumní nastavení je zde znázorňováno jako 

hlavní prostředek pro dosažení šťastného života. Tyto uměle vytvořené potřeby jsou 

nejčastěji produktem reklamy a marketingu. Mají velmi manipulativní formu, 

propagují konzumní způsob života a běžně je spatříme i v jiných odvětvích médií. 

Konzumní nastavení společnosti a s ním související reklama a propagace výrazně 

změnila podobu moderních měst, která jsou dnes plná vizuálních sdělení 

propagujících snad úplně vše, na co si jen můžeme vzpomenout. Proto je dnes velmi 

obtížné vlivu reklamy odolat.  

 

2.4. Globalizace světa 
 

Jak si člověk přestal kupovat pouze to, co potřeboval, měl čím dál větší touhu 

kupovat si věci, které byly nové, neobvyklé a něčím zajímavé. Začala tak výrazně 

stoupat poptávka po zboží z jiných zemí. Konzumní nastavení západní společnosti 

dalo vzniknout novému kulturnímu fenoménu, kterým je globalizace. 

„Globalizace (z angl. global, celosvětový) je dlouhodobý ekonomický, kulturní a 

politický proces, který rozšiřuje, prohlubuje a urychluje pohyb zboží, lidí i myšlenek 

přes hranice států a kontinentů.“8  Proto se globalizace týká i médií, prostřednictvím 

kterých dochází k informační globalizaci. „Už několik desetiletí žijeme ve společnosti 

zasíťované novými informačními a komunikačními technologiemi, které 

zprostředkovávají plynulý, nízkonákladový a hlavně rychlý tok velikého množství 

informací, kapitálu, různých obrazů a symbolů v reálném čase (rozumějme 

„okamžitě“, „v té chvíli“), často navíc bez nároků na vyvozování nějaké 

odpovědnosti… Symbolem této formy globalizace se staly počítače, satelity, internet 

a informace v postavení nejcennějších zdrojů bohatství; společným jmenovatelem 

                                                             
8 globalizace. wikipedia. [online]. 30.11.2016 [cit. 2016-11-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Globalizace 
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pak vzkvétající služby a strategický význam vědy a výzkumu.“ (Urban, Dubský a 

Murdza, 2011, 104-105) 

S globalizací souvisí i rozvoj dopravy a s ním spojená snadná mezinárodní 

migrace lidí. Naše společnost se tak stává multikulturní. Jedná se o společnost, kde 

se střetává mnoho kultur, ras, etnik a náboženských přesvědčení. Tím dochází ke 

kontaktu odlišných kultur, které se vzájemně ovlivňují a deformují. Někdy se vytrácí 

specifické kulturní zvyklosti jednotlivých národů či států. Současně na sebe 

jednotlivé kultury čím dál častěji narážejí, jelikož těsné soužití různých kultur, které 

mají různý pohled na svět, jinak se projevují, mají jiný žebříček hodnot a dokonce i 

jiná práva a povinnosti v rámci skupiny, vyvolává mnoho konfliktů. Velmi aktuální 

v evropském prostředí je strach z příchodu velikého počtu migrantů přicházejících 

z muslimských zemí. Hovoří se o migrační krizi. „Evropská migrační krize (také 

označovaná jako evropská uprchlická krize) je od roku 2015 probíhající 

mezinárodní politická krize v Evropské unii (EU), způsobená velkým 

počtem imigrantů – jak ekonomických migrantů, tak uprchlíků – směřujících do EU.“9 

Strach pramení z možných katastrofických následků, které může vyvolat složité 

soužití velmi odlišných kultur vedle sebe. Druhá hrozba, spojovaná s touto krizí, je 

možnost, že se mezi migranty vmísili i teroristé z Islámského státu. Problematice 

Islámského státu a migrační krizi se dále věnuji ve výtvarné části své práce. 

 

2.5. Mediální společnost  
 

Jak jsem již psala výše, konzumní nastavení společnosti a globalizace světa 

s médii, jako zdrojem informací, úzce souvisí. Bez výměny informací by bylo takřka 

nemožné účinně působit v jakékoli oblasti. Zdroj a výměna informací byla vždy 

nejdůležitější složkou pro rozvoj civilizace a vědy. Dnes to platí dvojnásobně. Nikdy v 

                                                             
9 Evropská migrační krize. wikipedia. [online]. 5.11.2016 [cit. 2016-11-10]. Dostupné 
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_migra%C4%8Dn%C3%AD_krize 
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minulosti nedocházelo k tak hojné a rychlé výměně informací po celém světě. Proto 

se říká, že informace hýbou světem. Proto se o dnešní společnosti hovoří jako o 

společnosti informační či mediální. Pro lidstvo přináší integrace médií do 

každodenního života mnoho pozitiv, nesmí se ale zapomínat i na jejich negativní 

působení. „Díky pokračujícím a intenzivním kvalitativním a kvantitativním 

proměnám komunikačních systémů se k původním koncepcím informační 

společnosti stále častěji přiřazují koncepce společnosti znalostní, které v reakci na 

narůstající množství (pseudo)informací zdůrazňují význam mediální gramotnosti (a 

z ní vyplívající potřeby mediální výchovy) a význam kvalitních informačních filtrů 

v tom nejširším slova smyslu.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s.23) „Mediální 

gramotnost bývá definována jako série komunikačních kompetencí, které zahrnují 

schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v 

nejrůznějších formátech… Mediálně gramotný člověk je schopen maximálně využívat 

dostupná média pro své vzdělání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb. Obecně 

rozeznáváme dva rozměry mediální gramotnosti. Její znalostní rozměr zahrnuje 

osvojení si základních poznatků o historii současných médií, o principech jejich 

fungování, o jejich společenské roli, případných hrozbách jejich zneužití a o rozvoji 

médií jakožto průmyslového odvětví. Dovednostní složka mediální gramotnosti se 

soustředí na získávání a rozvíjení praktických dovedností při práci s médii. Podporuje 

sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace, a to 

jak v roli příjemce, tak v roli tvůrce mediálního sdělení.“ 10 

 

  

                                                             
10 Eva Vránková. Mediální gramotnost. Revue pro média. [online]. 2005 [cit. 2016-11-10]. Dostupné 
z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/medialni_gramotnost.htm 
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3. Charakteristika médií 
 

 Z výše uvedeného vyplývá, že média jsou neodmyslitelnou součástí našeho 

moderního světa. Pojďme se ale blíže zaměřit na to, co to média jsou, neboli co vše 

se pod pojmem média skrývá. Slovo média je odvozeno od latinského slova médium 

a v překladu znamená střed, prostřední či zprostředkovatel. Všeobecně lze pojem 

médium vyložit jako zprostředkovatel komunikace. Pojem média tak představuje 

souhrnný výraz pro technické prostředky či nástroje, které slouží k šíření sdělení 

neboli komunikaci. V širokém úhlu pohledu pojem média zahrnuje například i 

mateřský jazyk, jakožto systém znaků zastupujících určité významy, díky kterému 

může při komunikaci dojít k porozumění. Zpravidla se setkáváme s tím, že se 

pojmem média označuje tisk, rozhlas, televizi a internet. Přesnějším označením pro 

tento druh médií je pojem masmédia, jelikož tato média oslovují masu, neboli veliký 

počet lidí a slouží jako nástroj pro masovou komunikaci. V českém kontextu se 

pojem masmédia někdy nahrazuje pojmem hromadné sdělovací prostředky, 

prostředky masové informace nebo masová média. 

 Média se neodmyslitelně dotýkají každého civilizovaného jedince, jejich vliv stále 

stoupá a zájem o ně roste společně s ním. Proto je dnes médiím věnovaná veliká 

pozornost v různých vědeckých oblastech. Mezi ty nejvýraznější patří sociologie, 

psychologie, politologie, ekonomie a v neposlední řadě také pedagogika. Tento fakt 

nám odhaluje, do jakých oblastí života média zasahují. Média společnost už nejen 

pasivně reflektují, ale podílejí se i na jejím utváření. Neodmyslitelně představují pro 

současnou společnost zdroj zkušeností, prožitků a poznatků.  
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3.1. Vývoj médií a zrod masové komunikace 
  

 Jak jsem se již zmínila výše, mluvená řeč se v nejširším slova smyslu označuje jako 

médium a dá se tedy považovat za nejstarší médium vůbec. Díky řeči může člověk 

sdělovat své myšlenky a pocity. Ve svých počátcích se vývoj médií odvíjel od snahy 

vymanit se od omezující přímé řeči, kde se mluvčí a posluchač musí nacházet ve 

stejnou dobu na stejném místě. Důkazem jsou pravěké jeskynní malby, které se 

vážou pouze na místo, kde se nacházejí. Jeskynní malby zachycovaly pomocí 

symbolů události ze života pračlověka. Z těchto druhů symbolů a znaků se 

postupem času vyvinulo písmo a díky umístění písma na přenosný prostředek, jako 

byly hliněné destičky či papyrus, se sdělení dalo přenášet a přestalo být tedy vázané 

na jedno místo. „Předpokladem funkčnosti bylo vytvoření určitého systému symbolů 

a podmínkou jeho užívání pak osvojování si dovednosti čtení a psaní. Přínosem 

nových forem komunikace bylo to, že se informace staly detailnější, a zejména pak 

uchovatelné, opakovatelné a přenosné.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011,  s. 20) 

Písemný záznam byl tedy mnohem efektivnější, než ústní předávání zkušeností a 

spoléhání se pouze na paměť. Díky písemnému záznamu se nesrovnatelně znásobily 

možnosti čerpat ze zkušeností předchozích pokolení. Mimo písma mělo obrovskou 

informační funkci i umění, to je však kapitola sama pro sebe a proto zde tuto oblast 

pouze zmiňuji a nebudu ji dále rozvádět.  

 
Obr. 32 Jeskynní malby, Altamira - Španělsko, mladší paleolit  
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 Velký vliv na rozšíření médií a pomalý začátek masové komunikace měl 

v polovině 15. století vynález knihtisku. Ten umožnil v mnohem větším měřítku šířit 

knihy a jiné tiskoviny. V tomto období začalo docházet k postupnému zavádění 

poštovního spojení a už v průběhu 16. století se běžně tiskly v malém nákladu 

jednotlivé listy se zpravodajstvím o bitvách, katastrofách a neobvyklých úkazech. 

Stále se ale nejednalo o média sloužící k masové komunikaci. To ze dvou důvodů: 

Jednak díky vysoké ceně tištěných médií a za druhé díky nízké gramotnosti publika.  

 „O skutečné masovosti lze hovořit až po vynálezu litografie (Alois Senfelder, 

1798), po zavedení strojové výroby, v souvislosti s rozvojem dopravní infrastruktury 

a poštovních služeb.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 36) Zásadní byl tedy 

technický a technologický pokrok. Ten umožnil vznik prvních noviny, časopisů a 

letáků. Postupem času člověk vynalez i možnosti jak zachytit a šířit akustické a 

vizuální signály. Vznikly tak první fotografie, zvukové záznamy a později i film. 

Obrovský zlom pro vývoj médií nastartoval objev elektřiny. Díky němu vznikla 

nejdříve telegrafie, kdy se pomocí nově vzniklé Morseovy abecedy dařily šířit 

informace do té doby nevídanou rychlostí na nespočet míst zároveň. Zanedlouho 

poté byl vynalezen i první telefon a díky objevu radiových vln vzniklo i první rádiové 

vysílání. „Informace se oproti předešlým dobám šířily díky vyspělým technologiím a 

všeobecné gramotnosti mnohem rychleji a mezi početnějším publikem. Sílu 

množeného mluveného a tištěného slova v průběhu doby ještě umocňuje obrazové 

vyjádření (film / první desetiletí 20. století / a televize / čtyřicátá léta 20. století), 

čímž se charakter komunikace opět značně proměnil.“ (Urban, Dubský a Murdza, 

2011, s. 22) Také se začaly budovat a postupně vylepšovat první počítače. Snaha o 

propojení jednotlivých počítačů dala vzniknout internetu, díky kterému postupně 

došlo k propojení všech mediálních oblastí a jejich rozšíření až do současné podoby. 

„Média díky svému informačnímu monopolu a technickým možnostem začala 

v průběhu 20. století přímo či nepřímo (spolu)kontrolovat, (spolu)spravovat a 

(spolu)vytvářet sociální realitu.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 22) 
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3.2. Dnešní podoba médií 
  

 „Některá média vydělávávají více než jiná, další se pro změnu více zaměřují 

na relaxaci a zábavu, některá dění ve společnosti „pouze“ monitorují (též 

zaznamenávají), jiná události komentují a pohrávají si s kategoriemi, jako jsou 

osobní motivace aktérů, smysl a dlouhodobý význam událostí pro společnost a 

podobně.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 50) Vzhledem k sociálním a kulturním 

proměnám společnosti se masová média stala významnými aktéry veřejného i 

soukromého života a oslovují veliké množství lidí po celém světě. Masmédia 

představují prostředky pro přenos informací v procesu masové komunikace. Mimo 

tisk, televizi, rozhlas a internet zahrnují i další prostředky masové komunikace jako 

je například film, knihy, audiovizuální záznamy či ostatní vysoko nákladové tiskoviny. 

V tomto pojetí chápeme média jako technický prostředek přenosu sdělení. „Ale 

stejně tak lze za média považovat samotné instituce v procesu mediální komunikace, 

což je v podstatě „firma“, která vydává noviny, produkuje televizní či rozhlasové 

pořady atp. Jde tedy o organizace, které zaměstnávají žurnalisty a podílejí se na 

tvorbě a přenosu žurnalistických sdělení.“ (Pospíšil, 2011, s. 27) Média a mediální 

instituce můžeme dělit jednak podle typu technologie použité k přenosu informací, 

tak podle nosiče sdělení, nebo podle působení na příjemce.  

 

3.3. Seriózní a bulvární zaměření soukromých a veřejnoprávních médií 
  

 Na současném trhu se vyskytují dva typy médií: Soukromá a veřejnoprávní. 

V oblasti tištěných medií se vyskytuji skoro jen soukromá media, zatímco u 

netištěných (vysíláních) často vedle sebe působí soukromá a veřejnoprávní media 

(Reifova 2004, s. 137). Cílem soukromých médií bývá většinou dosažení zisku… 

Základem jejich ekonomického fungování je prodej reklamy. Snaží se proto 

inzerentům prodat část své tiskové plochy nebo čas ve svém vysílání  (Reifova 2004, 
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s. 137). Média proto své obsahy přizpůsobují tak, aby byly co nejpoutavější pro co 

nejširší publikum. Tomuto jevu se říká komercionalizace mediálního obsahu. Obsah 

komerčních médií bývá označován za mainstreamové, neboli středoproudové 

sdělení. Znamená to, že obsah nikoho nepobuřuje, ale také nepřináší nic nového. Při 

sdělování se nekladou velké požadavky na příjemce sdělení a sdělení nemají příliš 

vysokou informační hodnotu.  

 Pro svou jednoduchost jsou oblíbená bulvárně zaměřená média, která slouží 

primárně komerčním účelům a obsah není zaměřen na vzdělávání, ale na pobavení. 

Proto se orientují především na vyvolání emocí u příjemce. Zaměřují se tak na 

tématiku, kde se vyskytuje sex, násilí a katastrofy. Bulvární média zprostředkovávají 

aktuální zprávy, ale jejich význam je z dlouhodobého hlediska většinou pomíjivý. 

V bulváru se často vyskytuje polopravda či dokonce lež, porušuje se tak běžně 

novinářská etika.  

 Na rozdíl od výše uvedeného se seriózní média dají označit i jako prestižní či 

standardní. Veliký důraz se zde klade na objektivitu, důkladnou analýzu při 

zkoumání faktů a informace se přináší v širším kontextu. Cílem je co nejlépe 

informovat příjemce a dát jim prostor si na situaci vytvořit vlastní názor. 

Z dlouhodobého hlediska neztrácí seriózní zprávy na významu.  

 Seriózní média by měla zprostředkovávat veřejnoprávní média, která mají 

veřejnosti poskytnout službu. Požaduje se proto po nich, aby poskytovaly nezaujaté 

zpravodajství. Mají také zajistit, aby své názory mohli sdělovat i příslušníci menšin. 

Rovněž by měly podporovat rozvoj kulturního a právního vědomí a vzdělanosti. 

Jejich důležitou vlastností je nezávislost na komerčních zdrojích, proto jsou 

financovány koncesionářskými poplatky. Příjmy z reklamy a autorských práv tak pro 

ně představují jen doplňkový zdroj příjmů. Mezi veřejnoprávní média v ČR patří 

Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. (Reifova 2004, s. 138)  
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 Soukromá média obsahují často i seriózní zprávy a veřejnoprávní média 

naopak zprávy bulvární. Problematické je, když seriózní média přejímají 

charakteristické rysy bulvárních médií kvůli dosažení vyšší sledovanosti a zisku.  

 

3.4. Tištěná a elektronická média 
  

 Nejčastěji se setkáme s dělením médií na tištěná a elektronická. Tištěná 

média nastartoval vynález knihtisku v roce 1450, uplynulo pár století. (Reifova 2004, 

s. 137) Za tu dobu vznikla celá škála různých tiskovin. Došlo k mnoha obsahovým a 

strukturálním změnám. Dodnes jsou tištěná média považována za nejserióznější 

média. Vděčí za to především své dlouholeté tradici, které je stále staví do určitého 

stereotypu, pokud jde o prezentaci informací. Mezi tištěná média řadíme noviny a 

časopisy. (Reifova 2004, s. 137) Mnohem mladší jsou elektronická média, která se 

nejvíce rozšířila v  posledních dvou desetiletích. Mezi elektronická média se řadí 

televize, rozhlas, internet a další elektronická zařízení. Každé médium má své 

specifické vlastnosti a jiné sdělovací možnosti. 

 Vzhledem k dlouholeté tradici se na tištěná média stále nahlíží jako na ta 

serióznější a jejich informativní hodnota je považována za vyšší, jelikož jsou 

jednoznačnější a stálejší. Audiovizuálním účinky, které jsou charakteristické pro 

televizi, mají ale jedinečné působení, a proto je dnes velmi populární 

prostřednictvím internetu tyto dva prvky propojovat. Dobrým příkladem je 

internetové zpravodajství, kde je video doplněné o text. Významný a specifický 

informační charakter mají v médiích vedle pohyblivého obrazu i doprovodné 

fotografie nebo ilustrace. 

Noviny 

Noviny mají nejstarší tradici při zprostředkování zpravodajství a patří mezi 

nejsledovanější média. Po Evropě se rozšířily v 17. století, kdy vycházely jednou za 
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týden. (Reifova 2004, s. 165).  Odborné prameny uvádějí, že téměř dvě třetiny 

dospělé populace pravidelně čtou denní tisk. Čtenáře novin najdeme prakticky mezi 

všemi vrstvami populace, ale pravidelného čtenáře seriózních novin najdeme oproti 

televizním divákům spíše mezi vzdělanějšími a ekonomicky lépe situovanými lidmi. 

(Pospíšil, 2011, s. 38) Existuje mnoho různých typů novin. Rozlišuje se, jak často a 

v jaké lokalitě vycházejí a pro koho jsou určené. Opět se setkáváme se seriózním a 

bulvárním tiskem. Seriózní noviny by měli ctít etický kodex a zpravodajství by mělo 

být objektivní a nestranné. Na rozdíl od bulvárních novin, by informace neměly 

sloužit jako zdroj zábavy.  

Noviny mají specifickou vizuální podobu a grafické uspořádání, které 

umožňuje dobrou orientaci. Na první stránce bývají tradičně hlavní zprávy s úvodní 

fotografií, úvodník a stručný přehled důležitých článků uvnitř. Na základě vizuální 

stránky se dají dobře rozeznat seriózní noviny od bulvárních. Titulní stránka 

bulvárních novin, na rozdíl od těch seriózních, je plná šokujících titulků a emočně 

laděných fotografií a obsahuje pouze krátké texty.  

 

Obr. 33 
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Časopis 

 Další pravidelně vycházející tiskovinou je časopis. Časopisy se od novin 

odlišují také tím, že zpravidla mají homogennější složení svých čtenářů jak z pohledu 

jejich sociálního postavení tak i jejich zájmů. (Reifova 2004, s. 33) Liší se vyšší 

kvalitou tisku, větším počtem stran a lepší grafickou úpravou, což se odráží 

v porovnání s novinami na vyšší ceně. Časopisy lze rozdělit do tří základních skupin: 

populární, odborné a inzertní. „Populární časopisy lákají na předních stránkách 

fotografiemi známých osobností a využívají pestrobarevné grafiky. Odborné časopisy 

nabízejí informace těm čtenářům, kteří mají hlubší zájem o problematiku 

zveřejňovanou v novinách či jiných médiích.“ (Pospíšil, 2011, s. 39) S rozvojem 

internetu a elektronických publikací některé časopisy ztrácí své čtenáře, tituly 

s tématikou životního stylu, jsou ale stále velmi vyhledávané. Nejrozšířenější jsou 

časopisy s nenáročným obsahem, jedná se o takzvané „nenáročné čtení“ a bývají 

velmi oblíbené u sociálně a intelektuálně slabší části společnosti. Protiklad tvoří 

exkluzivní tituly o módě a životním stylu, které jsou určeny především lidem 

z vyšších příjmových vrstev. Časopisy jsou vždy doprovázené mnoho fotografiemi.  

Čím je časopis prestižnější, tím kvalitnější fotografie obsahuje. Módní časopisy daly 

vzniknout samostatnému odvětví módních fotografií, které bývají často i umělecky 

hodnotné. 

Rozhlas 

  Rozhlas neboli rádio je telekomunikační zařízení, které slouží k 

jednosměrnému přenosu zvuku. Jedná se o druhé nejstarší masmédium. Nástup 

televize z počátku vyvolal pocit, že rozhlas jako médium brzy zcela zanikne. Opak se 

stal pravdou a rozhlas se dále šířil a rozvíjel. Dnes existuje celá řada nejrůznějších 

rádiových stanic, které se dělí na veřejnoprávní a soukromé. Veřejnoprávní rádia již 

tradičně zprostředkovávají zpravodajství, jejichž sdělení bývá nestranné, objektivní, 

pravdivé a aktuální. Soukromé rozhlasové stanice jsou komerčně zaměřené a závislé 

na příjmech z inzerce. Rádio posluchačům většinou slouží jako zvuková kulisa a při 

poslouchání se příjemce věnuje různým činnostem. (Reifova 2004, s. 218)  Zde je 
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také hlavní nebezpečí tohoto média, jelikož obsah sdělení často vnímáme 

podprahově bez kritického odstupu. 

Televize 

  Nejvíce vyhledávaný zdroje informací a zábavy představuje televize, a to i 

přes velký vliv internetu. „Televize nabízí divákům dramatickou podívanou a emočně 

silné obrazy. Váha slov se nevyrovná šokující síle obrazů. Jak tvrdí experti na 

komunikaci: obraz, pokud je silný, stírá zvuk a oko vítězí nad uchem.“ (Urban, 

Dubský a Murdza, 2011, s. 21) Sledování televize nevyžaduje od příjemce prakticky 

žádnou zvýšenou aktivitu, jelikož se díky kombinaci sluchových a vizuálních 

informací docílí veliké efektivnosti při vnímání sdělení. Televize je tedy audiovizuální 

forma komunikace, která pro vyjádření sdělení využívá obraz, barvy, pohyb, slovo, 

zvuk, hudbu a animační triky. Oblíbenost televize vzrostla i díky nové technologie 

digitálního vysílání (dříve se vysílalo přes kabel či satelit), která umožňuje revoluční 

přímý přenos. „Fascinace přímým přenosem živými výstupy zvláštních zpravodajů a 

komunikací v reálném čase, tedy vším aktuálním a okamžitým, vším se značnou LIVE. 

Jako by dnes jedině viditelné zasluhovalo být sdělováno. Jako by bez obrazů nebylo 

skutečnosti. Jako by bezuzdná HT vizualizace a dovednost zprostředkovat „očité 

svědectví“ jediné dokázaly osvětlovat podstatu a vést lidi k poznání pravdy.“ (Urban, 

Dubský a Murdza, 2011, s. 21) 

 Je mnoho televizních stanic a opět zde vedle sebe koexistují veřejnoprávní a 

soukromé stanice. Veřejnoprávní stanice opět patří mezi ty serióznější, jejich cílem 

je široké publikum informovat, vzdělávat a vychovávat. Soukromé televize jsou 

financované díky reklamám, které se vysílají společně s programem. Proto zde 

dominuje docílit všemi možnými prostředky co nejvyšší sledovanosti. Nejvyšší 

sledovanost mají „ … zpravodajské a zábavně – publicistické pořady orientované 

zejména na domácí scénu. Následují je sportovní přenosy a původní televizní seriály. 

… licencované soutěžní pořady a realityshow, tedy formáty, které mistrně uspokojují 

narcistní, exhibicionické a voyerstické sklony masového diváka.“ (Urban, Dubský a 

Murdza, 2011, s. 90) 
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Internet 

  Internet je celosvětový systém propojenosti počítačů sloužící pro předávání 

multimediálních informací skrze datovou síť. Jedná se o složitý systém bez 

společného centra a bez výraznějšího hierarchického členění. Internet je veřejně 

dostupný od přelomu 80. a 90. let minulého století. Dnes ho využívá více jak čtvrtina 

světové populace. „Internet je prakticky kombinací všech typů médií, jejich 

doplněním. Jeho hlavní doménou je aktuálnost a rychlost přenosu sdělení. Jde o 

moderní a velmi progresivní médium, které však stále jako by sekundovalo klasickým 

médiím. Jeho nespornou výhodou je interaktivita, díky níž je možná reakce publika, a 

hypertextualita, která umožňuje podívat se na problém z více stran.“ (Pospíšil, 2011, 

s. 43) Internet plní mnoho funkcí. Na počátku sloužil hlavně k výměně datových 

informací, dnes je prostředkem pro zábavu, slouží komerčním účelům a má sociální 

a vzdělávací charakter.  „Zásadní silnou stránkou internetu je možnost předávání 

aktuálních informací právě teď a tady a bez jakýchkoliv hranic. Slabou stránkou je 

důvěryhodnost informací na internetu zveřejněných, dostupnost připojení 

k internetu či devalvace článků následnými diskuzemi.“ (Pospíšil, 2011, s. 43) 

 

3.5. Funkce masmédií   
  

 Hromadné sdělovací prostředky jsou díky snadné dostupnosti úzce spjaté 

s demokratickými hodnotami, jelikož každý jedinec v široké veřejnosti má právo a 

možnost se rychle a snadno dostat ke všem veřejně dostupným informacím. 

Masmédia tak slouží celé veřejnosti, často jsou umístěna ve veřejném prostoru a 

zabývají se veřejnými záležitostmi. Splňují tak mnoho funkcí. Všeobecně se funkce 

médií dají rozdělit na pozitivní (eufunkce) a negativní (dysfunkce) a dále na zjevné 

(manifestní) a skryté (latentní). „V ideálním (pozitivním) případě mají média tyto 

funkce:  



43 
 

 Poskytují informace a usnadňují jejich přemisťování 

 Ukládají a uchovávají informace 

 Udržují kontinuitu například zprostředkováváním kulturního dědictví 

 Zprostředkovávají vzdělání a podílejí se na výchově 

 Socializují jedince i celé sociální skupiny; například tím, že jim zprostředkovávají 

kontakt s referenčními skupinami 

 Integrují a homogenizují společnost například prostřednictvím vytváření 

mainstreamů, artikulaci měřítek (ne)normality a podobně 

 Nabízí zábavu, únik z reality a zapomnění 

 Vydělávají peníze a nabízejí pracovní uplatnění“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, 

s. 51.)  

 Významná funkce masmédií má tak informační a poznávací charakter. 

Hlavním posláním masmédií by mělo být přinášet publiku nezkreslené informace o 

dění ve světě a společnosti, zahrnující politiku, ekonomiku, kulturu, sport a 

regionální informace. Funkce masmédií tak mají sociální a socializační charakter. 

„Masmédia zaujala vedle rodiny, školy, přátel a práce roli neopominutelného 

socializačního činitele, který nás učí vnímat sebe sama a tzv. svůj svět, stejně jako 

druhé a tzv. jejich svět (přesněji řečeno jejich světy).“ (Urban, Dubský a Murdza, 

2011, s. 47) V médiích se běžně setkáváme s příklady ze života společnosti a díky 

napodobování poskytnutých vzorů chování si uvědomujeme společenské normy a 

hodnoty. Příklady přispívají k společenskému povědomí o tom, co je normální a 

přirozené. Socializační funkce masmédií je v úzkém spojení s funkcí výchovně-

vzdělávací. Skrze média lze například dobře provádět prevenci proti negativním 

společenským jevům. 

 Funkcí médií je nastavovat zrcadlo společenskému dění. Média třídí vybrané 

informace na základě vlastních profesionálních zkušeností dle údajné důležitosti. 

Logicky některé informace upřednostňují a jiné zůstávají v pozadí. V ideálním 

případě by zrcadlení reality mělo být objektivní, vyvážené a nezaujaté. To však 

nemusí korespondovat s komerčním účelem médií.  Tím, že média veřejný život 
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cenzurují a nabízí divákům pouze některé verze dění ve vybraných částech sociální 

reality, plní funkci informačních filtrů. 

  Masmédia mají lidem přinášet také zábavu, potěšení a rozptýlení či relaxaci. 

Díky zábavě se odvádí pozornost publika od sociálních problémů, ať osobních či 

celospolečenských. Co se skrývá pro obecenstvo pod pojmem zábava, má 

individuální charakter. Záleží na kulturním kontextu a osobních preferencích. Také 

vysoká poptávka po informacích představuje druh zábavy, ale jelikož má mít 

odpočinkový charakter, vzniklo nové mediální odvětví, kde se prezentují informace 

podle témat, které v recipientech vyvolají emoce a pobavení. Toto mediální odvětví 

se nazývá infotainment. Pojednává o něm Petr Žantovský ve své knize Mediální 

manipulace a krize v České republice v roce 2000. Pojem je složen ze dvou 

anglických slov a to information (v překladu informace) a entertainment (v překladu 

zábava). „Problém však jednoznačně nastává v situacích úmyslné přetvářky, tedy 

v momentech, kdy se instantní kuchyně veřejnosti nabízí jako ta domácí od 

maminky, kdy se předřazený a kaloricky naddimenzovaný „amaroun“ fastfoodového 

občerstvení presentuje naivnímu (důvěřivému, nevzdělanému, nepoučenému, 

nezkušenému…) strávníkovi jako levná, vždy čerstvá a zdravá pochutina.“ (Urban, 

Dubský a Murdza, 2011, s. 51-52) Klasický příklad dysfunkce médií se často 

vyskytuje v podání zpravodajství některých soukromých mediálních institucí, kde je 

z komerčních důvodů hlavním cílem co největší sledovanost, a tak média ustupují od 

seriózního zprostředkování aktuálního dění a namísto toho poněkud nenápadně 

zpravodajství transformují na jakousi reality show. Projevuje se to účelovým 

výběrem reportáží, jazykem prezentace, orientací na dojem a působení na divákovy 

emoce a rezignací na kontextuální interpretaci, která poskytuje tématům smysl. 

Jelikož se média tváří, že jsou seriózní, dochází k otupování méně poučené 

veřejnosti. Jakmile přestane podstatná část společnosti znát a chtít kvalitu, chudne 

celé kulturní prostředí. (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 52) Další dominantní 

funkcí plynoucí z komerčních záležitostí masmédií je propagace a reklama.  
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4. Komunikace 
 

Média zprostředkovávají komunikaci, proto existuje úzký vztah mezi médii a 

komunikací. Možnost komunikovat je zásadní lidská schopnost. „Podstata lidské 

komunikace se dá přirovnat k  tomu, co jednotlivce spojuje s okolím a druhými lidmi, 

nástroji zakládajícímu společenství. Primárním smyslem komunikace je propojování, 

sdílení a přenos sdělení.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 15) Prostřednictvím 

komunikace dochází tedy k výměně informací. Jak jsem psala již výše, bez výměny 

informací by nemohlo vzniknout nic, co se společností souvisí. Proto se ještě 

pozastavím u výkladu významu pojmu komunikace. Nejdříve považuji za zajímavé 

zaměřit se na význam slov, ze kterých pojem vzešel. Slovo komunikace je odvozeno 

od latinského slova communicare, které v překladu znamená „spojit se, předat 

zprávu, poradit se, učinit něco společným“ a také od druhého latinského slova 

communico, což označuje „pocit spojení, společenství a pospolitost“ (Urban, Dubský 

a Murdza, 2011, s. 15). Rozbor významu slova komunikace výstižně odhaluje naše 

očekávání spojené s komunikací. Očekáváme, že komunikace je založena na 

pravdivých informacích a má spojovat lidi. Pokud tedy média představují 

komunikační prostředek, očekáváme, ať vědomě či podvědomě, že jsou pravdivá a 

mají mít pozitivní přínos. „Primárním smyslem komunikace je propojování, sdílení a 

přenos sdělení (např. dez/informací, myšlenek, mínění a postojů) s rozličným 

charakterem (např. příkaz, zákaz upozornění). Sdílení je proces komunikace 

předáváno v podobě symbolů (např. slov, pojmů, gest, obrázků a značek). Symboly, 

coby standardizované znaky vázané na určité pravidla svého užívání, jsou klíčovým 

nástrojem komunikace. Ucelený systém znaků se nazývá jazyk.“ (Urban, Dubský a 

Murdza, 2011, s. 15) 

„Z hlediska komunikačních prostředků se dá lidská komunikace dělit na 

verbální a neverbální. Verbální komunikací se má na mysli slovní komunikace 
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uskutečňovaná podle jazyka, jazykovými znaky a významy na něj vázaným – 

prostřednictvím mluvené a psané řeči. … Neverbální komunikace bývá označována 

také jako mimoslovní (nepojmová) komunikace.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 

25)  

Verbální komunikace představuje specifickou formu sociální interakce a její 

forma se liší dle početnosti a vztahu komunikujících subjektů. Veliká část verbální 

komunikace se odehrává prostřednictvím médií. Ať už se jedná o komunikaci 

interpersonální (komunikace mezi dvěma osobami) či skupinovou (komunikace více 

jak dvou osob najednou), kde dochází ke spontánní a neformální komunikaci mezi 

jednotlivci. Nebo ať se jedná o komunikaci institucionální, která má formálnější 

charakter (komunikace mezi institucemi, organizacemi či formálními 

společenstvími) a řídí se právními systémy, ústavou nebo vyhláškami. (Jirák, 2009, s. 

52-59) 

 

4.1. Masová komunikace 
  

  Nejrozšířenější druh komunikace přes média představuje masová 

komunikace, která se přímo označuje i jako mediální komunikace. „Je prováděna 

speciálními (profesionálními) organizacemi… je zaměřená na početní, anonymní, 

časově a prostorově rozptýlené (dispersní) publikum, při které se pro rychlý přenos 

sdělení (vysoký počet identických kopií) využívají informační prostředky a 

technologie, masová média (tisk, rozhlas, televize, internet, …) … Zahrnuje všechny 

výše uvedené formy komunikace.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s 30) Je svázána 

různými předpisy a omezeními a vždy slouží určitému účelu. Úzce se váže k tradici a 

kultuře celé společnosti. Podílí se na formování společenského života a na stavu 

demokracie. Odráží etické a morální principy společnosti.  

 Nejširší prostor pro komunikační aktivity nabízí internet. K interpersonální a 

skupinové korespondenci se dnes hojně využívá elektronická pošta neboli e-mail a 
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chat, který umožňuje v reálném čase krátkou komunikaci nebo rozhovor. Hojně je 

využívá i audiochat, který umožňuje zvukový přenos (stejná funkce jako při 

telefonování) a videochat, který společně se zvukem přenáší i obraz. Videochat je 

revoluční v tom, že nám umožňuje i na velikou vzdálenost komunikovat s osobou či 

osobami z „očí do očí“. Prostor pro sebevyjádření nabízí blogy. Slovo je odvozeno ze 

spojení anglického „web log“, což se dá přeložit jako webový zápisník, zkrácením 

vzniklo slovo blog. Spektrum využitelnosti média sahá od osobních zpovědí až po 

oficiální zpravodajství firem nebo politických kampaní. Autor blogů se nazývá bloger 

(blogger). Blog může vytvářet jeden a více autorů. Může být interaktivní tím, že 

nabízí prostor pro přidávání komentářů a vzniká tak důležitá zpětná vazba. Existuje 

ale i celá řada neinteraktivních blogů. Často kolem blogů vzniká jakási uzavřená 

komunita. Své blogy má mnoho známých osobností, jedná se jak o umělce, tak o 

politiky či celebrity. Dnes jsou blogy velmi oblíbené především u mladé a náctileté 

generace a „blogeři“ se stávají sledovanými celebritami. V posledních letech mají 

obrovskou oblibu i „video blogeři“, kteří publikují vlastní videa na různá témata na 

internetovém serveru YouTube, slangově se těmto tvůrcům říká „yotubeři“. Díky 

internetu tak dochází k celé řadě nových forem komunikace. 

 Novým a stále se rozšiřujícím komunikačním kanálem se stávají sociální sítě, 

které představují místo na internetu, kde se můžou setkávat lidé, sdílet zážitky a 

obsahy.  Sociální síť je odvozena od sociologického pojmu, který označuje skupinu 

lidí, kteří udržují komunikaci různými prostředky. Popularita sociálních sítí znatelně 

stoupá a má stále více uživatelů. Sociální sítě mají různý účel, slouží ke sdílení 

informací a k zábavě, nebo pomáhají při hledání práce, sdružování umělců nebo 

etnik. Do sociálních sítí se řadí též internetová diskusní fóra, kde si uživatelé 

vyměňují názory a zkušenosti k vybraným tématům. Nejznámější a nejrozšířenější 

sociální sítí je Facebook, který má přes 1,5 miliard registrovaných uživatelů. 

Registrovaný uživatel si na serveru vytvoří vlastní profil, který obsahuje identifikační 

údaje a přidává si mezi své „přátele“ profily známých lidí nebo se přidává do 

různých interních skupin. Přes Facebook se pomocí chatu a sdílení multimediálních 
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dat udržuje kontakt s jinými uživateli. Facebook slouží i propagaci různých 

komerčních záležitostí. Mezi další rozšířené sociální sítě patří Twitter, Linkedln, 

YouTube a Instagram. 

 Využívání sociálních sítí sebou přináší i značná rizika. Jednak se dají poměrně 

snadno zneužít uvedené osobní údaje. Při používání sociálních sítí je proto důležité 

přemýšlet o tom, komu a jaké informace dáváme k dispozici. Je snadné si vytvořit 

falešný profil a vydávat se za někoho cizího. Ohroženi jsou především méně zkušení 

uživatelé, mezi které patří převážně děti a mladiství. O nebezpečí sociálních sítí se 

ve svém článku „Děti a rizika sociálních sítí“ zmiňuje odborník na vzdělávání Bc. 

Roman Máca. Uvádí, že velmi nebezpečný je kybergrooming, kde se jedná o 

manipulaci nejčastěji dětské oběti za účelem sjednání schůzky a následného 

sexuálního zneužití či ublížení na zdraví. Velmi rozšířená je i problematika 

kyberšikany. Podle průzkumů se s ní setkalo dokonce každé páté české dítě. „Jedná 

se v podstatě o šikanu, což je dobře známý patologický jev. V tomto případě se však 

jedná o její formu, využívající moderní elektronické prostředky (Internet, mobilní 

telefon, počítače, e-mail, blogy). Časté je především vytváření falešných účtů oběti 

na sociálních sítích s jasným cílem oběť zesměšnit či jinak veřejně ponížit. Pachatel 

však může také na vlastním účtu zveřejňovat texty a obrázky poškozující oběť.“11 

Těchto rizik by si měli být v první řadě vědomi rodiče. Důležitým činitelem 

v předcházení těchto sociálně patologických jevů, díky včasnému informování dětí, 

by měla být i škola jakožto instituce.  

  

                                                             
11 Jak na internet. Rizika sociálních sítí. [online]. 2012-2014 [cit. 2016-11-10]. Dostupné 
z: http://www.jaknainternet.cz/page/1185/rizika-socialnich-siti/ 
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4.2. Neverbální formy komunikace 
  

 Zásadní roli při komunikaci sehrávají neverbální projevy. Funkcí neverbální 

komunikace bývá zdůraznění nebo popření té verbální, dochází skrze ni k její korekci 

či úplnému nahrazení významu. Chování komunikačních partnerů tak může být 

jejími projevy zesilováno, komplementárně doprovázeno nebo zeslabováno. „Jsou 

to právě projevy neverbální komunikace, které při kontaktu s neznámým člověkem 

vnímáme a hodnotíme jako první; psychologie hovoří o efektu prvního dojmu.“ 

(Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 27) 

„K neverbálním projevům komunikace patří:  

Mimika: sdělování výrazy lidské tváře; dokáže zrcadlit povahu člověka (jeho 

osobnost), interpersonální postoje, emoce a průběh interakce; věda uvažuje o šesti 

základních neverbálních komunikovaných emocích. Hněv, překvapení, radost, 

/štěstí/, smutek, strach a znechucení. 

Kinetika. Sdělování pohybem celého těla nebo jeho částí; součástí kineze je gotika, 

která se pro svoji specifičnost často uvádí jako samostatná složka neverbální 

komunikace. 

Gestika: sdělování gesty a gestikulací, čímž se mají na mysli zejména výrazové 

pohyby rukou, ramen a hlavou. 

Haptika: doteky vlastního těla i doteky cizí osoby (např. držení, líbání, objímání, 

poklepávání a tření). 

Posturologie: sdělování postojem a držením těla. 

Proxemika: sdělování prostorovým chováním komunikujících, komunikace 

prostřednictvím vymezování intimních, osobních, sociálních a veřejných 

prostorových zón. 

Komunikace prostřednictvím očí: sdělování pohledem a chováním očí (tempo 

mrkání, délka pohledu, směr lámání pohledu / jeho přítomnost a hloubka /, tvar 

vrásek kolem očí, zužování a rozšiřování zornic, …). 
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Komunikace prostřednictvím tělesných modifikací a artefaktů spojených s lidským 

tělem (např. tetování, piercing, implantáty, zákroky estetické chirurgie, účes). 

Komunikace kulturními artefakty (např. uniformy, kroje, šperky).  

Komunikace barvami (např. oblečením, líčením a vlasů). 

Komunikace čichovými a chuťovými signály (např. používání parfému, skladba 

slavnostního menu).“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 26) 

 „K neverbálním formám komunikace dále patří symbolická komunikace 

(např. podání ruky, pietní úkon, předání květin), obrazová komunikace nebo přímá 

reakce a jednání člověka, jinak také konkrétní projevy lidského úsilí. V neposlední 

řadě mnoho o sdělovaném řeknou i faktory prostředí (např. uspořádání nábytku, 

volba místa pro komunikaci).“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 26) Jelikož člověk 

tyto projevy jen těžko skrývá a ovlivňuje vůlí, lze říci, že neverbální projevy ve 

srovnání s verbálními jsou opravdovější a autentičtější. Neznamená to ale, že je 

nemůže člověk částečně kontrolovat, řídit a manipulovat s nimi okolí. „Pro efektivitu 

komunikace zkrátka není důležité jenom to, co se sděluje (tematická linie 

komunikace), ale také to, jak se to sděluje, jak při tom komunikující vypadají a jaký 

výklad či význam se komunikovanému přisuzuje (interpretační linie komunikace).“ 

(Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 29) 

 Všechny výše uvedené formy neverbální komunikace se běžně využívají ve 

vizuální podobě médií. Ať se jedná o doprovodnou informativní funkci pohyblivého 

obrazu, který bývá doplněn o verbální projevy, nebo ať se jedná o pohyblivý nebo 

statický obraz, který sám za sebe přináší vizuální informace. Zprostředkovávat 

komunikaci skrze obraz je samozřejmě možné i bez přítomnosti osob, jedná se o 

vizuální komunikaci. 
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4.3. Vizuální komunikace 
  

Jedná se o veškerou komunikaci, kterou lze vnímat zrakem. Pojednává o ni 

sémiotika, tedy nauka o znakových systémech. Znak je vnímán jako smyslová realita, 

která v určitém vztahu (v procesu semiózy) pro někoho (pro interpreta) něco 

zastupuje nebo k něčemu odkazuje. Funguje skrze sérii vztahů, není stálý ale 

dynamický a jeho význam se v různém kontextu může měnit. Existují tři druhy znaků 

a to ikón, index a symbol (Hawkes, 1999). Ikón představuje něco, co funguje jako 

znak (označující) vztahující se k objektu (označované) na základě vnější podobnosti. 

Index je něco, co funguje jako znak na základě faktické nebo příčinné souvislosti 

s objektem, konkrétní nebo aktuální vztah posloupného nebo příčinného typu. 

Symbol funguje jako znak na základě dohodnutého „pravidla“ nebo asociace. Vztah 

mezi označujícím a označovaným je přisouzený a vztah mezi znakem a zastoupenou 

skutečností je dán náhodně. 

Sémiotika přináší způsoby zkoumání vztahu mezi slovem, obrazem, zvukem a 

ostatními způsoby smyslového vnímání, které se simultánně uplatňují 

v multimediálním díle. Díky sémiotice můžeme odkrývat (dekódovat) významy 

vizuálních sdělení. Kód je sémiotický termín pro systém, v němž jsou organizovány 

znaky a obnáší pravidla, jež jsou explicitně nebo implicitně dohodnuta 

společenstvím. Dekódování znaků je tedy individuální záležitostí a důležitou roli 

hraje kultura a její specifika.  

 

4.4. Psychologické účinky vizuálních sdělení 
 

Při interpretaci vizuálních sdělení na nás mají vliv i psychologické účinky linií, 

tvarů a barev. „Základní prvky a složky řeči výtvarných umění lze z psychologického 

hlediska shrnout do následujících kategorií: bod, linie, plocha, objem, tvar, těleso, 

prostor, světlo a stín, kompozice.“ (Kulka, 2008, s. 245) To platí pro veškerá vizuální 

sdělení.  
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Lokalizace bodu v prostoru vymezuje jakési pomyslné centrum. Působí 

centricky, dominuje a koncentruje pozornost vnímatele. Bodově může působit i 

malý útvar. (Kulka, 2008) Kompozice více bodů může vyvolat napětí nebo v případě 

rytmického uspořádání harmonii. 

„Dva základní druhy linií jsou linie přímé – přímky a linie křivé – křivky.“ 

(Kulka, 2008, s. 245) Vodorovná přímka neboli horizontála vyvolává dojem klidu, 

vážnosti a statické rovnováhy. Svislá přímka neboli vertikála vzbuzuje dojem růstu, 

lehkosti, štíhlosti a vznosnosti. Šikmá přímka, tedy diagonála způsobuje svou 

orientací napětí, zejména vzhledem k vertikále. Diagonální prvky jsou svou povahou 

dynamické a neklidné. Vyvolávají pocit stoupání nebo klesání. Důležitá je linie 

lomená, která je obvykle považována za ostře profilovanou křivku. Je projevem 

racionality. Obloukové zahnutí a vlnovky vyvolávají pocit pohybu a působí měkce. 

Spirála vzbuzuje pocit soustředěné pružné síly. Při prolínání linií vznikají nejrůznější 

prožitkové kvality. 

Tvar může působit konceptuálně a expresivně. „Konceptuální aspekt tvaru 

orientuje naše chování instrumentálně. To znamená, že daný tvar je chápán jako 

něco, co může plnit určité funkce. V tomto smyslu orientuje naše chování k předmětu 

z hlediska praktického účelu, z hlediska použití. Konceptuální obsah tvaru 

představuje jeho racionální stránku. Naproti tomu expresivně symbolické obsahy 

představují stránku emocionální. Předměty na nás jeho prostřednictvím působí 

citově.“ (Kulka, 2008, s. 253) 

Specifické vlastnosti má barevné působení. „Jeho psychologická působnost je 

založena na psychofyziologických reakcích smyslových orgánů, na emotivním obsahu 

barev, na barevném symbolismu a v neposlední řadě na zkušenostech, které člověk 

s barvou má. Tyto zkušenosti mohou být pozitivní nebo negativní – obvykle jsou 

zakořeněny ve vazbách barev na konkrétní předměty každodenní potřeby nebo na 

životní prospěch. Některé barvy jsou pak preferovány více, jiné méně.“ (Kulka, 2008, 

s. 250) 
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Barvy mají následující významy:  

Věcná charakterizace: Informačním obsahem přispívají barvy k charakterizaci věcí 

(např. zčervenání obličeje = hněv či stud, zelené ovoce = nezralost). 

Emotivní význam: Citový obsah barev souvisí s jejich vazbou na psychofyziologickou 

povahu a je podmíněn zkušenostmi, které s barvou máme (např. pocit chladu/tepla, 

sytosti/bledosti, klidu/vzrušení). 

Asociativní význam: Význam barvy souvisí s vazbou na konkrétní předměty, které se 

nám vybaví ve vzpomínce v asociaci s barvou. Je spjat s charakteristickými 

vlastnostmi barev, nebo může být zprostředkován také expresivními nebo 

symbolickými mimověcnými vazbami (např. modrá = voda = asociace dovolená u 

moře, červená = krev = smrt). 

Symbolický význam: Je naplňován v asociativně emotivním kontextu, který je 

v představách více konkretizován. Symbolický význam závisí i na kultuře a může se 

v různém kontextu měnit. (Kulka, 2008, s. 250) 

„Přestože se individuální vnímání jednotlivých barev a jejich odstínů u 

jednotlivých lidí velmi odlišují, při empirických výzkumech preferencí barev docházejí 

vědci k výsledkům, které mají obecnou platnost. Podle Maxe Lüschera (1969), který 

nejvíce rozpracoval významy barev, jsou jejich obecné významy, platné pro většinu 

populace, následující: 

Žlutá povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí 

vesele a otevřeně, ale může být spojována i s povrchností a přelétavostí. 

Oranžová je slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, 

bohatství, zlata, úrody, slavnostního vzrušeného očekávání, ale i s bezcílným 

hektickým rozčilením. 

Světlezelená působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, 

vlhka, ticha, (rostlin) přírody, ekologie a růstu. 

Tmavozelená uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí 

a naděje. 
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Tmavomodrá je klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku, 

ale také míru a spokojenosti. 

Modrá znamená klid, důvěru, tradice, stálost přetrvávající na věky, matriarchát. 

Světlemodrá působí přívětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy. 

Evokuje bezstarostné veselí, neklade žádné nároky a v ničem se neangažuje. 

Červená je vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená 

s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky, hluku. Zároveň je vznešená, je symbolem 

energické akce, změny, přetváření a pronikání vpřed, dobývání, energie a 

sebevědomí, výstrahy. 

Purpur působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou 

spravedlnosti a majestátu, sebevědomí bez střetů, klidu, příměří. 

Fialová je melancholická, osobitá, náročná, značí zastřené vzrušení, skryté tajemství 

vyvolávající znepokojení, zdrženlivou střízlivost, pokoru, skromnost. 

Růžová je volnost a zároveň energie — něžná aktivita. Symbolizuje lásku, náklonnost 

a oddanost v srdeční úrovni, bez pudové smyslnosti. Je to barva něhy, jemnosti a 

oddanosti. Je to barva jemného způsobu života, zdrženlivé elegance, slavnostních 

nálad a sentimentálních citů. Může však narušovat vztah k realitě a vědomé 

odvracení se od vážných věcí života. Zvyšuje chuť na sladké. 

Hnědá je střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty 

a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti. 

Šedá je netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou, 

hranicí mezi prostory. 

Bílá je neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty, osvobození, 

absolutní svobody, nových začátků. 

Černá je barva smrti, koncový bod tmavosti představuje konečné rozhodnutí, 

agresivní vzdor, popření pestrého života, nicotu, absolutní odříkání, je výrazem pro 

bojovné „ne“. 

Zlatá symbolizuje pocit zářícího štěstí - Je to barva správného, pravého středu, barva 

univerzální lásky a nejvyšších hodnot a zastupuje idealismus, velkorysost a 

šlechetnost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí. Zlatá transformuje 
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poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha na 

cestě k univerzální moudrosti.“12 

  

Všechny výše zmíněné vizuální formy a znaky společně s dalšími prvky, jako 

je například kompozice, velikost a umístění vizuálního sdělení se využívají jak 

v celém odvětví umění, tak v médiích. Existuje dlouhá řada možností kombinování 

všech výše zmíněných prvků, které mají různý charakter a  působí různě. 

 
     Obr. 33 - 38 

 

 

4.5. Umělecká komunikace 
 

Na základě procesu semiózy můžeme interpretovat umělecká díla. Jedná se 

o komunikaci mezi umělcem a recipientem. Komunikace se uskutečňuje přes 

umělecký artefakt. Proces zahrnuje vznik díla, dílo samo a recipienta díla. V procesu 

umělecké komunikace běžně tvůrce nepřichází do kontaktu s recipientem, proto se 

umělec ve svém sdělení obrací na celé publikum a předpokládá, že vnímatel obsah 

sdělení zrekonstruuje a dovrší. Významný není jen výsledek komunikace, ale i 

                                                             
12 Veronika Fráňová. Onlio. Psychologie barev – Symbolika barev. [online]. 11. 2. 2009 [cit. 2016-11-25]. Dostupné 
z: http://www.onlio.com/clanky/psychologie-barev-2.html 
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samotný proces komunikace. Pro sdělení obsahu umělec vybírá vhodnou formu 

ztvárnění. Obsah a forma jsou tak ve vzájemném vztahu. Obsah i forma uměleckého 

díla se odvíjí od doby vzniku, společenských konvencí a představ, což v podstatě 

naplňují v předimpresionistickém období historické slohy a kánony, v době moderny 

umělecké směry a styly. V postmoderní době jsou zrušeny představy o tom, co je 

ideální a správné, a tak se různé obsahy i formy prolínají, čímž vytváří pole pro stále 

nové otázky. Tím se dnes umělecké dílo stává otevřeným komunikačním polem. 

 V současném umění se dnes můžeme setkat i s tématy, které spíše známe 

z mediálních obsahů zpravodajství. I umění se tímto způsobem podílí na formování 

veřejného mínění k daným událostem. Jedná se především o umění, které je 

umístěno ve veřejném prostranství měst a vejde do povědomí široké veřejnosti, a 

nejen osob, které se o umění zajímají a pravidelně navštěvují galerie. Pro příklad 

uvádím mediálně známého umělce Davida Černého, který vešel do povědomí svými 

kontroverzně a provokativně laděnými plastikami. Svými uměleckými díly často 

reaguje na aktuální politickou situaci a jasně dává najevo, co si o ní myslí. Netají se 

tím, že nemá zrovna v oblibě současného prezidenta Miloše Zemana, který dle jeho 

názorů porušuje principy demokracie. Pár dní před předčasnými volbami v říjnu 

2013 nechal na Vltavě umístit plastiku vztyčeného prostředníčku, který mířil na 

Pražský hrad. Jedná se o jasně čitelné gesto a dle mého názoru má i zvolená fialová 

barva své odůvodnění vycházející z jejího výše zmíněného působení. 

 

 
Obr. 39 
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David Černý nebyl první umělec, který obsahem svého sdělení mířil na 

Pražský hrad. Už v roce 2003 překryla česká umělecká skupina Ztohoven polovinu 

svítícího neonového srdce, který zhotovil pro Václava Havla umělec Jiří David, a 

vznikl tak otazník, který po dobu deseti minut svítil nad hradem. Na jejich 

internetové stránce ztohoven.com se můžeme dozvědět o obsahu sdělení toto: 

“Jestliže se vytratí láska a porozumění, jestliže lidstvo přestane vnímat významy 

sdělení těch, kteří jsou jejich součástí a bude zkoumat pouze formy a ne obsahy, 

zbudou jen otazníky, které se rozsvěcují spolu s diskursem o budoucnosti českého 

trůnu a směřování lidstva vůbec. Jsou vám tedy otazníky bližší než jistota tepajících 

srdcí?“ Umělecká skupina na Pražský hrad „zaútočila“ opět i v roce 2014 a na místo 

standardy prezidenta umístila na jeho místo obří rudé trenky či „Prezidentovo 

špinavé prádlo“, jako symbol muže, který se nestydí. Narážela tak na vystupování 

prezidenta republiky. Opět zde vnímám souvislost symboliky červené barvy, jako 

barvy komunistické strany a Číny. 

 

  
Obr. 40     Obr. 41 

 

 

4.6. Vizuální působení médií   
 

Cílené vizuální působení se využívá především v médiích. Je už poměrně 

dlouhou dobu známé, že vizuální a obrazová stránka mediálních sdělení má klíčový 

význam a dokáže velmi ovlivnit masové publikum. Ukázalo se to již v historicky první 

televizní debatě mezi kandidáty na prezidenta USA.  Televizní diváci totiž lépe 
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hodnotili mladšího kandidáta Johna Kennedyho než staršího Richarda Nixona. 

Posluchači rádia však naopak považovali za vítěze debaty Nixona. Diváky televize tak 

pravděpodobně ovlivnila vizuální stránka, když Nixon vypadal unaveně a nemocně, 

zatímco Kennedy působil odpočatým dojmem. (Kasík, 2013)     

Není proto překvapivé, že se často objevuje názor, že obrazy dokážou svého 

pozorovatele více ovlivnit než slova. Více se totiž podobají světu, kde žijeme. Pokud 

se budeme pozorně dívat na něčí obrázek, pak to bude působit podobně, jako kdyby 

dotyčný byl před námi a my bychom si ho prohlíželi. Stejný pocit však nevyvolají 

slova, která budou dotyčného jedince popisovat. U obrazové stránky zpravodajství 

tak máme pocit, že jsme při tom. (Burton a Jirák 2001, s. 37) Sílu obrazu v médiích 

dobře ukáže fotografie utonulého syrského chlapce. Zpravodajství o nich podrobně 

rozeberu v další části své práce. Fotografie vyvolaly obrovský mediální zájem a 

veřejnost jim věnovala velkou pozornost. Důvodně lze však předpokládat, že pouhý 

slovní popis této katastrofy a jejích obětí by nevyvolal tak výrazný zájem západní 

společnosti. Dlouho před touto katastrofou již umíralo mnoho lidí při snaze dostat 

se do Evropské unie a jednotlivé případy osobních katastrof naší společnost příliš 

nevzrušovaly. Ta si povšimla až fotografie mrtvého syrského chlapce, když díky 

obrazu už nešlo o něco abstraktního, ale o konkrétní lidskou mladou bytost. 

 
Obr. 42 

 

Proto má fotografie tak důležitou úlohu v oblasti novinářského zpravodajství. 

Fotografie je stále považována za věrnou reprodukci skutečnosti, přestože se díky 

digitalizaci zjednodušily možnosti její manipulace. „Tento všeobecně rozšířený 
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pohled na fotografické médium je důvodem, proč fotografie hraje tak důležitou roli 

v žurnalistice, kdy jejím hlavním úkolem je co nejpřesnější a nejobjektivnější předání 

informací.“ (Lábová, Láb, 2009, s. 10) Fotografie zachycuje důležité i méně 

významné momenty naší historie. Její důležitou vlastností je aktuálnost, a 

skutečnost, že je určena pro masové publikum. Její autoři by měli dbát na to, aby 

jejich fotografie nesloužily v první řadě k jejich umělecké realizaci, ale aby 

doplňovaly informace, které přinášejí zpravodajské deníky. V posledních letech však 

narůstá tendence k estetickému pojímání novinářských snímků. (Osvaldová a kol. 

2001, s. 90 a 91) Je to způsobeno mimo jiné tím, že s příchodem televize ve druhé 

polovině minulého stoleté se televize stala hlavní šiřitelkou obrazové informace. 

Fotografie v novinách tak přestala čtenářům jen přinášet informace, ale začala mít i 

další funkce, jako je zaujmout či pobavit. V rostoucí míře jsou novinové fotografie 

často pojímaný způsobem charakteristickým spíše pro uměleckou fotografii. Pomocí 

silného estetického pojetí mohou fotografie představit i hodně známe události 

novým způsobem. (Osvaldová a kol. 2001, s. 97)   

Proto jsem se při pročítání článků o katastrofických událostech zaměřila i na 

zkoumání, zda a do jaké míry jsou fotografie pojímány klasickým způsobem, kdy se 

především snaží poskytnout obrazovou informaci o události, a naopak jak často jsou 

ke zpravodajským textům přidávány fotografie pojímané estetickým způsobem, 

které lze označit za umělecké fotografie. Sledovala jsem, jak moc emotivně jsou 

fotografie zaměřené, zda se nesnaží danou událost ještě více dramaticky přibarvit. 

 

4.7. Manipulace s fotografií 
 

Od 90. let dochází k rozvoji počítačového zpracování digitálních fotografií, a 

proto není příliš velký problém jakýmkoliv způsobem je upravit. (Osvaldová a kol. 

2001, s. 98) Často se dnes mluví o fotografické manipulaci. Jednak za účelem jejího 

vylepšení (změna jasu, kontrastu, barevnosti) nebo za účelem navýšení emotivního 

působení (vložení nového prvku do fotografie) či k manipulování skutečnosti 

(například odstraněním/vložením osoby, která byla/nebyla přítomna). Dnes je velmi 
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obtížné tuto manipulaci odhalit, jelikož technologie je tak vyspělá, že divák nemá 

šanci ji odhalit, a proto fotografii vnímá jako záznam reality. S manipulací fotografie 

se nejčastěji setkáme v reklamně a módním průmyslu. Nejčastěji se jedná o 

retušovanou fotografii za účelem jejího vyššího estetického působení. Níže jsem 

přiložila ukázku fotografické manipulace, první dvě ukázky znázorňují manipulaci 

s žurnalistickou fotografií, zbylé snímky jsou ukázkou, jak se dá díky fotografické 

retuši měnit vzhled. Poslední snímek představuje fotografickou manipulaci vložením 

cizích prvků do fotografie, jedná se o reklamu na minerální vodu. 

 
Obr. 43 

     
Obr. 44       Obr. 45 
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      Obr. 46 

 

 

4.8. Manipulace s fotografií v umění 
 

V současném umění se dnes můžeme setkat s tou nejširší škálou zobrazení a 

forem, které vizuální možnosti komunikace nabízejí. Fotografie má díky své věrnosti 

v podobě s realitou jedinečné působení, a tak proto se už dávno v uměleckém světě 

prosadila jako svébytné médium. Mnoho umělců s ní pracuje buďto samostatně, 

nebo v kombinaci s dalším výtvarnými prostředky. Já se nyní zaměřím na některé 

vybrané umělce, kteří zvolili formu manipulace s fotografickým obrazem pro své 

umělecké vyjádření.  

Už v první čtvrtině minulého století se v uměleckém hnutí dadaismu, 

surrealismu a konstruktivismu vytvářely fotomontáže neboli koláže z fotografií. 

Aktuální společenská témata řešila ve své tvorbě Hannah Höchová. S oblibou se 

věnovala tématice identity moderní ženy a kritizovala moderní průmyslové 

zaměření světa a celé společnosti (obr. 47 Řez dadaistickým kuchyňským nožem 

poslední německou výmarskou kulturní epochou pivního břicha, 1920). Kampaň proti 

Hitlerovi ve svých uměleckých dílech vedl John Heartfield (obr. 48 Nadčlověk Adolf 

polyká zlato, ale má plechovou hubu, 1932). Kritický pohled na vliv techniky, která 
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se projevila především ve válce, zaznamenal pomocí fotomontáže i Max Ernst (obr. 

49 Čínsky slavík, 1920). 

   
Obr. 47       Obr. 48     Obr. 49 

 

 

Již výše jsem se v souvislosti s konzumním nastavením společnosti zmínila o 

fotografické koláži od Richarda Hamiltona, představitele popartu. Ten se 

programově hlásil ke konzumním produktům populární kultury. K tomuto 

uměleckému hnutí neodmyslitelně patří i Andy Warhol. Ten dokonce na jeho 

principech založil svou uměleckou existenci. Sám se nepojímal jako umělecké 

individuum, ale spíše se cílil jako stroj na produkci populárních obrazů. Svůj ateliér 

nazýval fabrikou a i využívaná technika sítotisků byla charakteristická pro 

velkovýrobu. Měl zájem o ty každodenní výjevy, které se pravidelně týkaly velké 

masy lidí. Stejně jako dnes, bylo velmi populární v médiích sledovat životy celebrit a 

různé katastrofy, které vyvolávaly silné emoce. Warhol s motivy pracoval tak, že je 

vytrhl z kontextu a pomocí multiplikace pozměnil jejich působení, zbavil je 

individuálnosti, a tak docílil určité distančnosti od styku s realitou. „A distančnosti se 

ve fotografii dosáhne právě nikoliv odstupem, ale nadměrnou blízkostí, která zbaví 

potkávané individuální aury. Život je pak snazší – nastává úleva. Ovšem zvětšení 

těchto fotografií v sítotisku se ohlašuje jiná naléhavost, ona blízkost počíná 

přepadat. Ale tak, že je teď všechno stejně blízko. Není v této naléhavosti 
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individuální rozdílnost, všechno je na též rovině, je to silná přítomnost, ale 

zaměnitelná, tedy strojová. Ono povýšení fotografie do silné přítomnosti ujišťuje, 

podává důkaz, že je všechno stejné.“ (Rezek, 2010, s. 106) Tímto způsobem Warhol 

běžně zobrazoval fotografie ze zpravodajství, které pojednávaly o smrti (Zelená 

srážka desetkrát. 1963, Oranžové neštěstí, 1963, Červená atomová bomba, 1965).  

             
        Obr. 50       Obr. 51   Obr. 52 

  

 

Téma smrti je častým motivem i pro současného umělce Joel-Peter Witkina. 

Přistupuje k němu však zcela odlišně a z jiných pohnutek než Warhol. Naráží na fakt, 

že v západní společnosti se narození, nemoc a smrt stále více vytěsňuje. On sám 

vnímá smrt jako součást života a nebojí se jí, proto není překvapivé, že na jeho 

fotografiích jsou často portréty skutečných zesnulých lidí. Další oblast, které věnuje 

značnou pozornost, jsou lidé, fyzicky nebo duševně odlišní. Naráží na skutečnost, že 

tito lidé jsou společností odmítáni a nemají stejná práva na kvalitní život. Jsou 

odmítáni nesmyslnými konvencemi a normami. Jeho cílem není ukázat zrůdnost 

těchto lidí, ale povýšit jejich odlišnost na pozici uměleckého díla. Witkin má 

jedinečný a jasně rozpoznatelný styl, který je silně dekadentní. Patrnou inspirací mu 

je holandská barokní malba. Jeho černobíle fotografie jsou aranžované a dále 

upravované, aby dosáhl finálního výsledku (Tvář ženy, 2004, Vor George W. Bushe, 

2006). 
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    Obr. 53             Obr. 54 

 
Díky fotomanipulaci působí zvláště silně portréty lidí, které vznikly ve 

spolupráci dvou umělců Anthonyho Azize a Samuela Cuchera. V jejich snímcích se 

ztrácí identita člověka jako symbol ztráty lidské individuality pod vlivem technických 

vymožeností západní kultury (obr. 55 Pam a Kim, 1996). S fotografií manipuluje i 

český umělec Jiří David. Pracuje s identitou známých osobností, kterou mnění tím, 

že portrét rozdělí na polovinu a ze dvou stejných částí vytvoří identitu novou (obr. 

56 Skryté podoby 1991 – 1995). 

    

Obr. 55             Obr. 56 

Posledním umělcem, kterého zmíním v souvislosti s touto kapitolou, je 

fotograf David La Chapelle. Od poloviny 90. let patří k nejznámější světovým 

fotografům a jeho styl je rozpoznatelný na první pohled. Jeho kariéra započala 

spoluprací s Andy Warholem, pro jehož časopis Interview, který pojednával o pop 
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kultuře, začal fotografovat známé osobnosti. Tak začala jeho práce pro časopisy 

s populární tématikou. Čím déle v této oblasti pracovat, tím kritičtěji začal uvažovat 

o konzumním materialismu, který tyto časopisy propagovaly. To se projevilo v jeho 

tvorbě a začal do fotografií celebrit komponovat sociální a politické prvky a setkával 

se tak s problémy, kdy tyto časopisy přestaly jeho fotografie publikovat. 

   
Obr. 57    Obr. 58             Obr. 59 

 

Po dvaceti letech jeho kariéry v reklamním a módním průmyslu nastal zlom, 

který vyvolalo zveřejnění fotografií pod názvem Disaster, na kterých zobrazil 

modelky v prostředí trosek po havárii. Týden po jejich zveřejnění se v USA prohnal 

ničivý hurikán Kathrina a přestože fotografie vznikly dávno před touto živelnou 

katastrofou, byl veřejností napaden, že se snaží neštěstí využít pro vlastní prospěch. 

Přimělo ho to k ukončení působení v reklamním a módním průmyslu a od roku 2005 

se začal věnovat výhradně volné fotografii. 

  

Obr. 60      Obr. 61 
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„Fotografie Davida LaChapella můžeme vnímat jako jeden z originálních 

příspěvků k vizuálnímu uchopení současného světa, jako snahu tento svět v 

obrazech, barvách a příbězích přetvářet do vizí, jež jsou možná mnohem více 

opravdové a skutečné, než se na první pohled zdá,“ podotýká Otto M. Urban, 

kurátor výstavy Tak pravil La Chapelle, která proběhla v roce 2011 v pražském 

Rudolfinu. La Chapelle se snaží pracovat s tím, co je zjevné a to takovou formou, aby 

jeho sdělení bylo srozumitelné co nejširší škále lidí. Kritizuje konzum, zánik víry a 

tradic v západní společnosti a snaží se zrcadlit to dobré, co v lidech stále přetrvává. 

Rád pracuje s biblickou tématikou a inspiruje se renesanční malbou. Pomocí 

fotografií se snaží převyprávět celý příběh, a tak v jejich obsahu nalezneme celou 

řadu symbolických prvků. 

 
Obr. 62 

  
Obr. 63            Obr. 64 

  



67 
 

5. Účinky médií a jejich vliv 
  

 Není nutno polemizovat s tím, že média mají vliv jak na společnost, tak na 

jednotlivce. Média se věnují procesům komunikace mezi lidmi – a komunikace je 

soubor společenských dějů, v nichž se podavatel (tedy i médium) a příjemce (tedy i 

publikum) snaží jeden druhého dle svých komunikačních možností ovlivnit. Proto lze 

předpokládat, že média mají na publikum účinný vliv. (Jirák, 2001, s. 347) Oblasti 

života, na které masmédia působí, jsem již zmínila v souvislosti s výše uvedenými 

funkcemi a z toho vyplynulo, že funkce médií mohou být nejen pozitivní, ale i 

negativní. Proto jsou obsahy médií regulovány zákonem (Listina základních práv a 

svobod, Oddíl druhý – Politická práva, Článek 17) a také existuje povědomí o 

etickém kodexu šíření informací. Ve velké míře ale záleží na „svědomí“ jednotlivých 

mediálních institucí, jaký obsah do „éteru pustí“. Jak jsem již několikrát zmiňovala, 

z komerčního pohledu je nejdůležitější sledovanost. Záleží tak ve velké míře na 

recipientovi a jeho mediální gramotnosti, jaké obsahy sdělení sleduje a jak je 

přijímá. 

 Přes veškerý výzkum vlivu médií je ale mimořádně těžké jakékoliv jejich 

účinky na jednotlivce či společnost spolehlivě prokázat. To neznamená, že žádné 

takové účinky neexistují, jen je obtížné jejich existenci prokázat vědecky ověřitelnými 

metodami. Přesto existuje řada předpokladů, hypotéz a teorií o účinku médií, které 

jsou logické a zdravým rozumem přijatelné a je možné s nimi počítat. (Jirák, 2001, s. 

347) Při zkoumání konkrétních účinků médií lze k fenoménu přistoupit jednak 

z kritického úhlu pohledu, kde se pozornost zaměřuje na možnosti negativních 

dopadů, nebo se lze zaměřit na funkcionalistické možnosti, které jsou spojovány 

s informačním a vzdělávacím charakterem médií.  
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5.1. Mediální účinky 
  

 Při sledování účinků se podle Denise McQuaila (Úvod do teorie masové 

komunikace) lze zaměřit na tři odlišné kategorie. Jednak na účinky kognitivní, neboli 

poznávací, obsahující účinky týkající se poznávání a vytváření názorů. Předpokládá 

se, že se člověk skrze média může něco nového naučit a tím pádem později znalosti 

využít. Dále autor zmiňuje účinky afektivní, které jsou zaměřené na postoje a city. 

Skrze ně média vytváří názory a postoje recipientů ve vztahu s celkovým 

emocionálním rozpoložením společnosti. Účinky dopadu se zaměřují na chování a 

jednání jednotlivců a skupin, které jsou v úzkém vztahu s hodnotami přetrvávající ve 

společnosti.  

 Obsáhlejší dělení účinků uvádí Jirák. Rozlišuje, zda se jedná o účinky na 

jedince nebo na celou společnost. Účinky dělí na krátkodobé, které jsou nejčastěji 

emocionálního charakteru, a dlouhodobé, které mají socializační účinky a ovlivňují 

chování a názory. Dále na přímé účinky projevující se takřka okamžitě a na nepřímé 

účinky, které se projeví až s časovým odstupem. Také se zaměřuje na plánované 

účinky, které jsou dopředu chtěné (politická a reklamní kampaň) a neplánované 

účinky způsobující například neočekávané reakce lidí (například agresivní chování 

dětí, které sledují agresivní obsahy v médiích). Účinky dále rozděluje na silné, slabé, 

konstruktivní a destruktivní. (Jirák, Koplová, 2007)  

Konkrétní typy účinků médií: 
Potvrzující účinek: Vyskytne-li se v médiích informace totožná s naším názorem, 

přijímáme informaci jako pravdivou.  

Zesilující účinek: Nastává, když média věnují určitou pozornost nějaké zprávě, 

názoru či hodnotě. Zesilují tak význam a krátkodobě zvyšují míru důležitosti tohoto 

tématu.  

Účinek nastolování agendy: Média přímo ovlivňují, o čem lidi přemýšlí a jak o tom 

uvažují. Podle četnosti a způsobu prezentace obsahu určují míru zaujetí publika.  
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Potvrzující účinek: Předpokládá se, že média mohou ovlivnit kritéria, podle kterých 

lidé hodnotí například politické představitele. Vyjádří-li se politik k určitému tématu 

pozitivně či negativně, ovlivní to v recipientovi jeho celkové hodnocení.  

Spáčský efekt: nastává v momentu, kdy nám sdělení zprostředkuje námi negativně 

hodnocená osoba, a my obsah sdělení z tohoto důvodu odmítneme. Později si 

nedáme do souvislosti odmítnutí obsahu se spojením s danou osobou a zůstane 

pouze dojem spojený s odmítnutím samým.  

Účinek nápodoby: Výjevy zobrazované v médiích mohou vést recipienty k 

napodobování, tento fakt je často spojována s myšlenkou nápodoby sociálně 

nežádoucího jednání. 

Účinek znecitlivění: Znecitlivění na určitá témata nastává v situacích, kdy jsme příliš 

často a dlouhodobě vystavováni podmětům určitého typu. Mnohdy se tento typ 

účinku dává do souvislosti s častým násilím v médiích. 

Lavinový efekt: Nekorektním výběrem a uspořádáním sdělení mohou média 

způsobit falešnou představu o realitě a ovlivnit postoje příjemců ke skutečnosti. 

Účinek trivializace: Nastává v situaci, kdy se média snaží složitá témata redukovat 

natolik, aby upoutala divákovu pozornost a nikoli aby ho seznámila s širším 

kontextem sdělení.  

Bumerangový efekt: Může nastat situace, kdy mediální obsah vyvolá opačnou 

reakci, než s jakou se počítalo.  

Zpětný účinek: Popisuje situace, kde přímá přítomnost médií v daný okamžik změní 

průběh události. Účastníci události se začnou před vizí velkého publika chovat jinak.  

Účinek sekundární viktimizace: Nastává, když se pozornost médií upne například na 

oběť trestného činu. Může dojít k situaci, že společnost oběť začne odsuzovat a 

způsobí tak oběti ještě větší trauma. Osoba se tak stane obětí ještě podruhé.  

(Jirák, 2001) 
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5.2. Negativní dopady vlivu médií 
  

 Zkoumání vlivů médií je stále velmi aktuálním a neuzavřeným tématem. 

Výzkumy se zaměřují na působení médií na různé sociální skupiny, jako jsou 

například děti a mládež, etnické menšiny nebo sociálně slabší či mocensky elitní 

členové společnosti a další. Zkoumá se vliv médií na ovlivňování masového chování 

lidí a jejich životní styl, jako je například konzumní způsob života nebo trávení 

volného času.  Pozornost je zaměřená i na podíl médií na kvalitě života celé 

společnosti z pohledu stability, kultury, mezilidských vztahů nebo úrovně 

jazykového vyjadřování. Vliv médií může být pro jedince a celou společnost sice 

velmi přínosný, logicky však z výše uvedeného vyplývá, že vliv médií obnáší i mnoho 

negativních faktorů, které mohou být až nebezpečné. 

 

Proměna názorů na vliv médií 

 Při zkoumání vlivu médií došlo k proměnám názorů, do jaké míry nás média 

ovlivňují. O tomto vývoji pojednává Denise McQuail ve své knize Úvod do teorie 

masové komunikace. Vliv médií je vnímán od té doby, kdy došlo k jejich výraznému 

vzestupu. Před více než sto lety se médiím přikládal obrovský vliv a považovala se za 

takřka všemocná. Přetrvával názor, že sdělení je percipientem přijímáno ve stejné 

formě, jak zamýšlel tvůrce obsahu. Proto se tato hypotéza nazývá teorie podkožní 

jehly. Teorie ale nebyla vědecky podložená a vycházela pouze z  vypozorované 

domněnky, zahrnující velkou oblibu médií ve společnosti. Až později proběhla celá 

řada vědeckých výzkumů, které se zaměřily na skutečný vliv médií. Více se dbalo na 

zkoumání účinků médií, a to jak z psychologického, tak sociologického hlediska. Bylo 

prokázáno, že informace, které jsou v rozporu s postojem člověka, nemusí vést ke 

změně postoje či chování jedince, a tak média ztratila svojí všemocnou povahu. 

 Následovaly další výzkumy, které se už tolik neorientovaly na účinky na 

jednotlivce, ale pozornost upínaly na dlouhodobý vliv na celou společnost. Ve 
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výzkumu se začaly nově pozorovat i další kontexty (kultura, ideologie, stabilita 

společnosti,…), které ovlivňují míru vlivu médií. Vznikla tak závislostní teorie, která 

zdůrazňuje proměnlivou závislost společnosti na informacích zprostředkovaných 

médii. Dále vznikla teorie vzorů, kde média slouží jako činitel sociálního učení. 

Nejaktuálnější teorie o vlivu médií propojují a rozšiřují starší teorie, které byly 

zaměřeny jednak na účinky na jednotlivce a v opačném případě spíše na vliv na 

širokou veřejnost. Vznikl nový ucelený komplex objektivních představ o vlivu médií 

na společnost.  

 Dnes je již vědecky podloženo, že vliv médií závisí na mnoho okolnostech 

zahrnujících čas, místo a aktuální rozpoložení společnosti. Vliv médií není všemocný, 

ale přesto má velikou moc. I přes mnoho pozitivních vlastností, které média mají, 

může být jejich vliv škodlivý a nebezpečný. Média totiž lehce podléhají zlu a lze jimi 

dobře manipulovat veřejné mínění.  

 Myslím si, že nejaktuálnější a pravdivá je hypotéza dvou zrcadel o které 

pojednává Karel Hvížďala ve své knize Moc a nemoc médií. V hypotéze masmédia 

uvádí do kontextu vzájemného působení, kde jsou masmédia zrcadlem lidí a lidé 

jsou zrcadlem masmédií. Hypotéza pojednává o vzájemném ovlivňování obou 

činitelů, kde příčina vytvoří efekt, ale efekt posiluje či oslabuje příčinu. Zrcadlo 

odráží skutečnost, více či méně ji však deformuje. Přestože se v zrcadle vidíme 

zkresleně, bez něj bychom se nemohli spatřit tak snadno a jasně. Proto musí 

percipient rozpoznat, co je na mediálním obrazu reality deformované, a tudíž 

deformované i na jeho vlastním obraze reality.  

Vliv masmédií a jeho konkrétní podoby 

 Vliv masmédií úzce souvisí s jejich výše uvedenými funkcemi. Pomocí médií 

dochází k zprostředkování informací o dění ve světě a společnosti, zahrnujících 

politiku, ekonomiku, kulturu, sport a regionální informace. Tím se média podílejí na 

formování myšlenek a otázek, na které pomáhají nalézat odpovědi. Přímo tak 

ovlivňují naše obrazy reality, veřejné mínění, povědomí o tom, co je a není normální 
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a přirozené a tím iniciují naše jednání. Jednou ze zmíněných funkcí médií je 

nastavovat zrcadlo společenskému dění. Záleží ale na jejich vlastním uvážení, která 

témata stojí za pozornost. Tím nastolují agendu (usměrňují pozornost k určitým 

problémům či tématům), vytvářejí konstrukt reality a mohou recipientům předávat 

svoje pojetí priorit, a tak i ovlivňovat sociální realitu. Výběr je často řízen komerčním 

účelem, a proto nemusí být obsahově korektní a může mít manipulativní charakter. 

 Média poskytují vzorce chování a tím působí na zvnitřnění společenských 

norem a hodnot. Mají tak silný socializační a výchovně-vzdělávací charakter. Média 

zaujala vedle rodiny, školy, přátel a práce roli neopominutelného socializačního 

činitele, který nás učí vnímat sebe sama a tzv. svůj svět, stejně jako druhé a tzv. 

jejich svět (přesněji řečeno jejich světy). (Urban, Dubský a Murdza, 2011, str. 47) Při 

prezentaci nevhodných obsahů může na základě nápodoby docházet k negativnímu 

a nežádoucímu chování. Médiím se často vytýká například genderový stereotyp 

v prezentaci ženských a mužských rolí, sexismus a násilí. 

 Častým cílem masmédií je co největší sledovanost co nejširšího publika. Tato 

skutečnost má veliký vliv na obsahy a formy sdělení. Velikou pozornost přitahují 

emočně laděné témata a toho si jsou tvůrci velmi dobře vědomi. Masmédia se tak 

stále více zaměřují na emoční působení, a to ve všech mediálních žánrech, dokonce i 

při zprostředkování „seriózního“ zpravodajství. Témata, která jsou společností 

přijímány jako tabu, logicky vyvolávají silné emoce a pozornost publika. Jak jsem již 

psala výše v souvislosti s účinkem znecitlivění, „… tedy o jakési přirozené obranné 

reakci diváka proti pravidelným dávkám dnes silných a zítra ještě silnějších emocí. 

Tvůrci mediálních sdělení … se uchylují k taktice bourání a otevírání dalších tabu, 

které by oživila už jinak okoralou pozornost znaveného diváka.“ (Urban, Dubský a 

Murdza, 2011, s. 55) Proto v médiích přibývá násilí, které se zobrazuje stále více 

naturalisticky a expresivně. Stejně tak se stále více přitvrzuje v sexuálních výjevech. 

To co se dříve objevovalo jen v pornografii, je dnes běžně zakomponované do dějů 

běžných filmů a seriálů. Díky účinku nápodoby, při dlouhodobém působení takto 

laděných obsahů, může dojít k velmi nebezpečnému jevu, kdy někteří slabší, méně 
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zkušení, „labilnější“ jedinci (děti, mládež, sociálně slabší a psychicky nestabilní 

jedinci,…) přejímají tyto vzorce chování. Napadá mě přímá souvislost s výjevy, které 

můžeme sledovat ve zpravodajství, kdy rozzlobený žák vnikne ozbrojený do školy a 

začne střílet po učitelích a spolužácích. 

 „Pravidelnou konzumací stereotypně připravovaných porcí informací ale 

stejně dobře může nastat i kvalitativně opačný stav: Fascinace permanentní akcí, 

násilnými tématy a smrtí je pro některá média natolik komerčně atraktivní, že se 

diváci pod jejich zesilujícími dávkami zocelí.“(Urban, Dubský a Murdza, 2011, s. 54.)  

To co diváky nedávno šokovalo, přestane být zajímavé. Díky otupělosti diváků 

dochází k nárůstu lhostejnosti a netečnosti mezi lidmi, vytrácí se vzájemná empatie 

a morální hodnoty.  

 O nebezpečí podceňování vlivu médií pojednává ve své studii Phillips 

Davison, kde se zmiňuje o efektu třetí osoby. Název je odvozen z gramatického 

uspořádání, kde první osoba představuje „já“ a „my“, druhá osoba „ty“ a „vy“ a třetí 

osoba „on“ a „oni“, neboli stojící mimo nás. Efekt třetí osoby pojednává o tom, že 

lidé zpravidla přistupují více kriticky k ostatním, než k sobě. Často sebe považují za 

více odolné vůči médiím při utváření vlastních názorů, než jsou ostatní. Jelikož se 

považují za imunní, podceňují mediální manipulaci a neuvědomují si, že jsou 

ovlivňovaní. Nepochybují tedy o svých názorech a předpokládají, že jejich názory 

nejsou ovlivněné. 

 O konceptu spirály mlčení pojednává ve svém článku z roku 1973 socioložka 

Elisabeth Noelle-Neumanová. Jedná se o teorii vytváření a přijímání veřejného 

mínění na určitá témata. Předpokládá se, že mnozí lidé, ve snaze vyhnout se izolaci, 

nevyslovují nebo se neřídí vlastními myšlenkami a domněnkami, je-li jejich názor 

jiný, než většinový (dominantní) nebo pokud je jejich názor většinou odmítnut. 

Naopak své myšlenky vyjadřují rádi lidé, kteří mají pocit, že je jejich názor většinový. 

Názory vnímané jako dominantní získávají tak ještě silnější pozice a alternativy více 

ustupují do pozadí. Názory většiny nemusí být ale rozumné a správné a naopak 
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názory menšiny mohou přinést mnoho inovativních pohledů. Proto je důležité, aby 

se staly součástí veřejného mínění. Někdy nastává dokonce i fenomén, kdy díky 

informačním filtrům média chybně (úmyslně či nevědomě) prezentují názor jako 

většinový, přestože většinový není a ovlivňují tak obraz  reality.  

 Velmi manipulativní jev, který se běžně vyskytuje v masmédiích, představuje 

skrytá persuase. Pojednává o ni Petr Žantovský ve své knize Mediální manipulace a 

krize v České republice v roce 2000. Jedná se o manipulativní počin mediálního 

sdělení, kde dochází ke skrytému přesvědčování. Pojem je odvozen z anglického 

slova persuase (přesvědčit) a popisuje skrytou prezentaci diskutabilních či falešných 

názorů jako názory přirozené a samozřejmé. Jedinci, kteří neznají možnosti 

manipulace v médiích, nemají takřka šanci toto postřehnout. Ve sdělení se využívá 

působení nejasných a vícevýznamových pojmů tak, že příjemce zprávy si myslí, že 

jde o pojmy přesné, kterým pouze doposud nerozuměl. Často se v obsahu sdělení 

uvádí, že se jedná o vědecký výzkum a nezkušeného příjemce tak ani nenapadne, že 

by se mohlo jednat o propagandu. 

 

Nebezpečí infotainmentu 

Negativní vliv na publikum má již výše zmíněný infotainment, který jsem 

uvedla v souvislosti s funkcemi médií. Dochází zde k proměně, kdy informace slouží 

k zábavě a nikoli k vzdělávání. Informace se vybírají a prezentují podle témat, která 

v recipientech vyvolají silné emoce a pobavení. Obvykle zde chybí zasazení 

informací do širšího kontextu a sdělení tak často postrádají smysl a nevedou 

k obohacení (rozšíření) znalostí. Naopak dochází ke zkreslování při formování 

představy o realitě. Tento trend postupně pronikl do všech mediálních odvětví, 

dokonce i do  seriózních, jako je zpravodajství. Za tento fakt sklízejí média velikou 

kritiku. Kvůli snaze o vyšší sledovanost dochází k prezentaci závažných aktuálních 

témat nevhodnou a nepatřičně odlehčenou formou, která může ovlivnit naše 

myšlení a náhled na obsah zpráv. Povrchově prezentované zprávy jsou plné 
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střihových proměn, které šokují nebo působí dramaticky a obsahují jednostranné 

výpovědi zaujatých svědků a postrádají hlubší souvislosti.  

Konkrétně se infotainmentu vytýká například, že díky jeho vlivu došlo 

v médiích k personalizaci politiky, kdy se důraz klade na osobnost politika a ne na 

témata či ideologii dané politické strany. Infotainment tak vede k depolitizaci 

politiky a politické diskuze jsou nahrazovány jakýmisi konfliktními hrami, do kterých 

je často zakomponováno odhalování soukromých záležitostí jednotlivých politických 

představitelů za účelem jejich diskreditace. Infotainmentu se mimo jiné přisuzuje 

negativní vliv na snižování vkusu společnosti a zhoršování úrovně jazykových 

dovedností. Infotainment je obzvláště nebezpečný pro nezkušené (nevzdělané) 

publikum, kterému chybí mediální gramotnost.   
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6. Výtvarná část 
 

V rámci mé teoretické přípravy jsem se dozvěděla, jaký mají média vliv na 

jednotlivce, společnost a současnou podobu světa. Otázku, jak mocná média ve 

skutečnosti jsou, jsem si již pokládala delší dobu. Pociťovala jsem, že sdělení, která 

nám média zprostředkovávají, nemusí být vždy pravdivé a obávala jsem se, že musí 

být často manipulativní. Nyní se na danou problematiku dívám už z poněkud jiného 

pohledu. Pochopila jsem, že média nejsou tak všemocná, jak by se na první pohled 

mohlo zdát. Uvědomila jsem si, že pokud je jedince mediálně gramotný a dokáže 

sdělení vnímat s kritickým odstupem, pozitivní vlastnosti zdaleka převyšují ty 

negativní. Díky masmédiím mám přehled, co se ve světě a u nás děje. Pociťovala 

jsem ale jakousi nekorektnost v podávání zpravodajství. Zaráželo mě, jak můžou být 

nejen v televizi tak závažná katastrofická témata, která vyvolávají silné emoce 

podávané tak povrchově, bez širšího kontextu a v tak krátkém čase. Měla jsem 

pocit, že se nás média takto snaží manipulovat k určitému typu smýšlení o realitě.  

Přemýšlela jsem, že nemám čas zprávu pořádně strávit, ponořit se do pocitů, které 

ve mně vyvolává a zamyslet se nad osudy lidí, kterých se dané katastrofy přímo 

dotýkají.  Když jsem narazila na problematiku infotainmentu, uvědomila jsem si, že 

to co jsem pociťovala, je jejím produktem a že se jedná o podávání informací tak, 

aby lidi bavily. Tudíž je příliš nenutili k nudnému a namáhavému přemýšlení. Také 

jsem se utvrdila v mém pocitu o negativním vlivu pasivního přijímání emotivně 

laděných obsahů. Ty totiž můžou mít mnoho negativních dopadů, jako je například 

ztráta morálního vědomí ve společnosti a empatie k druhým lidem ale i k přírodě, 

zvířatům a celé naší planetě. Tento fenomén jsem se pokusila symbolicky ztvárnit 

pomocí fotomontáže v cyklu Struktura událostí. Dále jsem prostřednictvím vlastní 

výtvarné reflexe zaměřila na silně emotivní katastrofickou událost, která mě velmi 

zaujala a skrze malbu a kresbu se pokusila ji intenzivně prožít.  

 



77 
 

6.1. Koncept výtvarné práce 
 

Mým cílem byla vlastní výtvarná parafráze aktuálního a silně emočně 

působícího katastrofického tématu, který nám masmédia zprostředkovávají. Proto 

jsem se rozhodla prozkoumat formy a obsahy sdělení aktuálního tématu, který vešel 

do povědomí všech lidí, které mají k masmédiím každodenní přístup. Myslím si, že 

snad nejsilnější emoce spojené se strachem v lidech vyvolává Islámský stát a s ním 

spojené teroristické útoky a imigrantská krize. Soudím podle toho, jak moc toto 

téma zasáhlo mě a lidi v mém okolí. Zajímalo mě, jakou formou se v médiích tyto 

události presentují. Zda nedochází k manipulativním aktům a nakolik se informace 

dávají do širšího kontextu. Proto jsem se rozhodla provést dlouhodobý sběr 

událostí, které se daného tématu týkají. Zvolila jsem si sledování zpravodajství 

v novinách, jelikož poskytují nejlépe chronologicky uspořádané informace a tudíž 

dobrou orientaci. Považovala jsem za nutné, nejdříve se seznámit s principy 

žurnalistiky, které mají na obsahy zpravodajství zásadní vliv. 

Žurnalistika v nejširším možném smyslu odkazuje k masmédiím a označuje 

činnosti a výstupy těch, kteří se profesionálně věnují sběru, analýze a publikování 

sociálních skutečností neboli zpráv. Hlavním produktem žurnalistiky je tedy 

zpravodajství, které obsahuje organizované informování (zpravování) publika o 

událostech a informacích, zahrnuje třídění, výběr a základní interpretaci informací. 

Zpravodajství by mělo být přesné, vyvážené, rychlé, nepředpojaté, poctivé při 

výběru a především objektivní. Struktura dobrého zpravodajství by měla být 

odvozena od zásady „5 W“ (Kdo? Co? Kdy? Kde? Proč?).13 

Žurnalistika se přímo dotýká společenského života, je součástí všech 

významných veřejných událostí a měla by reflektovat zájmy publika. V důsledku 

toho se musí řídit stejnými principy, které jsou určující pro demokratickou 

společnost (svoboda slova, rovnost všech občanů a právní stát). Právně se musí řídit 

                                                             
13 Zpravodajství. wikipedia. [online]. 5. 6. 2016 [cit. 2016-11-28]. Dostupné 
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpravodajstv%C3%AD 
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Listinou základních práv a svobod. „Bez žurnalistiky nemůže v podmínkách moderní 

společnosti, ve které žije velké množství lidí, vzniknout skutečně veřejný prostor ani 

možnost většiny účastnit se relevantních celospolečenských procesů samosprávy. 

Publicita je rovněž nezbytná pro spravedlivý a výkonný soudní systém.“ (McQuail, 

2016, str. 25) Důležitou roli v tomto kontextu má samotný novinář a jeho postoj k 

dodržování hodnot žurnalistiky. „Existují také etické normy a další standardy, které 

jsou pro novináře vodítkem v jejich vztazích s ostatními lidmi. Hlavní principy souvisí 

s respektem soukromí a důstojnosti těch, o kterých novinář referuje, povědomím o 

důsledcích zveřejnění informace, čestností při získávání informací a jednání se 

zdroji.“ (Mcquail, 2016, str. 27) Kromě společnosti se novináři zodpovídají dané 

mediální organizaci (vydavatelství, vysílací společnosti atd.), pro kterou pracují. 

Všechny noviny v České republice mají své soukromé vlastníky, a tak podléhají 

komerčním účelům, které mají též vliv na obsah sdělení.  

 Na obsah a formu zpravodajství má vliv i publikum a jeho preference. 

Výzkumy odhalily, že mimo hlavního cíle sledování zpravodajství, které pojednává o 

snaze udržet si povědomí o tématech dne a být informován o událostech, existuje 

celá další řada uspokojení, které sledování přináší. „Je mezi nimi například získávání 

pocitu bezpečí z kontinuálního toku informací, zlepšení společenského postavení, 

k němuž pomáhají znalosti získané z médií, či možnost mít nástroje k sociální 

interakci s ostatními.“ (Mcquail, 2016, str. 27) Jak jsem již zmiňovala výše v kontextu 

infotainmentu, mnoho lidí sleduje zprávy pro pobavení. Proto se velmi liší názory 

vydavatelů i příjemců na to, co má kvalitní žurnalistika obnášet. 

 
6.2. Uvedení tématu do širších souvislostí 

Provedla jsem systematicky cílený dlouhodobý sběr informací výrazných 

dramatických událostí, které souvisí s Islámským státem, terorismem a imigrantskou 

vlnou. Pro porovnání jsem se zaměřila na sběr informací z různých zdrojů tištěných a 

elektronických novin, které byly jak seriózně, tak bulvárně zaměřené a zajímalo mě, 
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jak se bude podání informací u jednotlivých zdrojů lišit a dále jsem sledovala 

působení fotografií a titulků. Zaměřila jsem se na zpravodajství v „Novinky.cz“, které 

byly v roce 2015 nejčtenějšími zpravodajskými internetovými stránkami v naší 

republice (Kyša, 2016). Tyto stránky lze označit jako zpravodajství, které patří do 

hlavního proudu při získávání informací. Z tištěných médií jsem čerpala 

z Hospodářských novin, které se dlouhodobě snaží prezentovat jako seriózní noviny 

(Mediamania, 2014). U čtenářů bulvárního zpravodajství jsou oblíbeným zdrojem 

informací internetové stránky Blesk.cz. Rozhodla jsem se, že se zaměřím i na 

významné zahraniční noviny ve Velké Británii The Guardian, jelikož mi to umožní 

vidět, zda u nás nebyly katastrofické události spojené s Islámským státem, 

terorismem a migrací podávány výrazně jinak než v hlavních západních 

zpravodajských médiích. 

Islámský stát  

Nová vlna strachu z terorismu se v Evropě, včetně naší republiky, začala šířit 

po vzestupu takzvaného Islámského státu (IS). Jeho růst byl spojen i s imigrační 

vlnou, protože jeho náboženský fanatismus ohrožuje etnické a náboženské menšiny 

v regionu. Původně se jmenoval Islámský stát v Iráku a Levantě a fungoval 

v podstatě jako odnož teroristické organizace  Al-Kaidy v Iráku. Získávat sílu začal po 

protestech sunnitské menšiny proti šíitské vládě v Iráku a po začátku občanské války 

v Sýrii.14 V ní se mu podařilo získat pod svoji nadvládu několik měst. V Iráku Islámský 

stát nejdříve dobyl území na středozápadě země a u irácko-syrské hranice. (Jedlička, 

2014).  

Jako silné nebezpečí i pro západní svět začal být Islámský stát vnímán, když 

dobyl v červnu 2014 druhé největší město Iráku Mosul a zároveň při svém postupu 

ukořistil moderní zbraně od Irácké armády. Je zvláštní, že její vojáci utekli před 

příslušníky IS, i když měli značnou početní převahu. (Chulov, Hawramy a  Ackerman, 

                                                             
14 V Iráku žijí příslušníci dvou větví islámu - šíitské a sunnitské. Většinu tvoří šiitská větev, ale za vlády diktátora Saddáma 
Husajna vládla sunnitská menšina. To se po invazi USA a nastolení demokracie změnilo a začali vládnout zástupci šíitské větve 
islámu, proto někteří příslušnici sunnitské větve začali podporovat Islámský stát 
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2014) Možné katastrofické scénáře se začaly v médiích objevovat po tom, co 

skupina „náboženských bojovníků“ vypustila ze svého původního názvu slova Irák a 

Levanta a vyzdvihla tak jejich vizi celosvětového postavení či působení. Ještě daleko 

větší obavy západu vyvolalo, když Islámský stát ohlásil znovunastolení chalífátu 

(náboženský a státní útvar hlásící se k islámu). V jeho čele stanul Abú Bakr al-

Bagdádí (Cardini, 2016, s. 41-42). Ten má vizi apokalyptické bitvy mezi západem a 

radikálním islámem. Nevěřící by podle něj měli být jen otroky muslimů. Islámský 

stát se pod jeho vedením hlásí k myšlence, že je potřeba zabít každého nevěřícího 

obyvatele západu (Calabresi, 2015). Islámský stát má údajně v plánu postupně 

ovládnout celý svět. 

Mylně se můžeme v médiích setkat s různými předsudky, které jsou spojeny 

všeobecně s islámem a ne pouze s jeho radikální verzí, jakou představuje IS. Islám 

bývá často na západě představován jako nebezpečí. Média totiž často spojují 

muslimy s primitivismem, diktaturou, násilím a terorismem. Západní společnost 

naopak často bývá představována jako moderní a demokratická (Sedláčková, 2010, 

s. 34). Toto ještě více posílil IS, který vešel do povědomí veřejnosti mimo jiné i 

hrůznými činy, jak se chová k zajatým ženám. Nové bojovníky Islámského státu lákají 

i tím, že si můžou koupit svojí vlastní sexuální otrokyni, žena má tak hodnotu na 

úrovni zboží. Toto rozhodně nereprezentuje všechny lidi mající za svoje náboženství 

islám. Přesto je Al-Bagdádí podle svých stoupenců presentován jako nejvyšší 

autoritou pro mnoho set milionů věřících po celém světě. Ve skutečnosti je uznáván 

pouze v částech Sýrie a Iráku, které jeho stát ovládá.  

První případ, kdy Evropa pocítila rostoucí sílu teroristů a náboženských 

fanatiků Islámského státu, byl útok na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo 

v Paříži, který nastal v lednu 2015. Tato katastrofa bohužel nebyla posledním 

teroristickým útokem, ke kterému se Islámský stát přihlásil. Terorismus lze 

definovat jako násilnou formu prosazování určitých radikálních názorů, když obětmi 

násilných útoků bývá většinou civilní obyvatelstvo (BIS). Jiná definice chápe 

terorismus jako dopředu připravené politicky orientované násilí, které je cílené proti 
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nezúčastněným osobám za účelem dosažení stanovených cílů. Mezi teroristické 

skutky například patří únosy a braní rukojmí či útoky na vládní zařízení (Odbor 

bezpečnostní politiky, 2009). Terorismus je tak vnímán jako antropogenní 

humanitární katastrofa. 

Migrační krize v Evropě 

Jako katastrofická událost se prostřednictvím médií jeví i rapidní nárůst 

migrace do Evropy. „Názory na příčiny současné migrační krize se liší, převládá však 

názor, že krize je způsobena kombinací více faktorů. Nejčastěji zmiňovanou příčinou 

je absence ochrany hranic Evropské unie. Dále jsou uváděny „migrační průmysl“ 

(převaděčský byznys), probíhající válečné konflikty, využívání systému sociálních 

dávek, převážně v západních státech EU, demografické změny a populační exploze a 

náboženský, etnický a ekonomický útlak v zemích původu a vzestup Islámského 

státu.15V roce 2014 žádalo o azyl v Evropě 562 tisíc lidí, ale v roce 2015 už těchto 

žadatelů bylo milion a čtvrt. Skoro třetina z toho počtu byla ze Sýrie, která byla silně 

zasažena občanskou válkou a stále je. Druhý největší počet žadatelů přišel 

z Afganistánu a na třetím místě se umístili lidé odcházející z Iráku. Na dalších 

místech pak byli žadatelé z Kosova, Albánie a Pákistánu (BBC, 2016). Jedná se tedy 

nejen o uprchlíky před IS a občanskou válkou v Sýrii, ale mnoho lidí migruje 

především z ekonomických důvod. Lidé žádající o azyl v EU podávali své žádosti 

nejčastěji v Německu, kde tak učinila více než třetina žadatelů. Druhý největší počet 

žadatelů byl registrován v Maďarsku a třetí ve Švédsku. Naopak v České Republice 

žádalo o azyl minimálně imigrantů, přesto se v médiích strhla obrovská vlna 

nesouhlasu s tím, abychom imigranty přijímali. Situace využili ke svému prospěchu 

především politici ve svých kampaních a výrocích. Nejkontroverznější proti 

migrantskou kampaň v České Republice vede doc. Mgr. Martin Konvička, který 

vnímá snad všechny lidi vyznávající islám jako radikální náboženské fanatiky a do 

                                                             
15 Evropská migrační krize. wikipedia. [online]. 5.11.2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné 
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_migra%C4%8Dn%C3%AD_krize 
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značné míry i jako teroristy. Skutečnost, že mezi migranty je mnoho uprchlíků, kteří 

byli v ohrožení života a proto uprchli ze své zemně, nepřipouští. 

Díky nebývalému zájmu lidí ze zemí severní Afriky a Blízkého 

východu emigrovat do zemí západní Evropy se daří i převaděčům a pašerákům lidí, 

kteří získávají od imigrantů velké sumy peněz. Na převaděčství se podílí značnou 

mírou lidé ze všech zemí, kudy procházejí trasy migrantů.16 Pašeráci kvůli vizi co 

nejvyššího finančního zisku nedbali na bezpečnost migrantů a tak často docházelo 

z důvodů přeplněnosti nevhodných plavidel k jejich ztroskotání. Dle Organizace 

spojených národů zemřelo v roce 2015 při plavbě do Evropy, ať už z Turecka nebo 

severní Afriky, celkem téměř 3 800 uprchlíků.17K dalším úmrtí docházelo i při 

cestování přeplněnými nákladními auty, v jednom případě se v dokonce 

v mrazírenské dodávce udusilo 71 uprchlíků.  

Díky této migrační krizi se ukázalo, že Evropská Unie není připravena na 

takovéto události. Jednak nebyli schopni politici z jednotlivých zemí, ale i 

v jednotlivých zemích, se dohodnout, jak budou postupovat a především se 

nepodařilo ochránit hranice EU funkčním systémem, který by zamezil 

nekontrolovanému přílivu imigrantů. Objevují se jednotlivá prohlášení a spekulace 

některých politiků, že imigrační krizi podporuje či z ní přinejmenším profituje Ruská 

federace. Během roku 2015 zmínil údajný podíl Ruska na převaděčství migrantů 

do Evropské unie např. český ministr obrany Martin Stropnický, který měl prý od 

maďarského ministra obrany informace o tom, že Rusko organizuje a financuje 

převoz uprchlíků přes Balkán.18 Katastrofální následky měla informace, že se mezi 

uprchlíky ukrývají i příslušníci Islámského státu, kteří se podíleli na teroristických 

útocích. Velký skandál vyvolalo hromadné sexuální obtěžování žen během 

silvestrovských oslav roku 2015, na kterém se údajně organizovaně podíleli 

                                                             
16 Evropská migrační krize. wikipedia. [online]. 5.11.2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné 
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_migra%C4%8Dn%C3%AD_krize 
17 Evropská migrační krize. wikipedia. [online]. 5.11.2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné 
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_migra%C4%8Dn%C3%AD_krize 
18 Evropská migrační krize. wikipedia. [online]. 5.11.2016 [cit. 2016-11-25]. Dostupné 
z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_migra%C4%8Dn%C3%AD_krize 
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imigranti, kteří přišli v roce 2015 do Německa. Tyto události společně se strachem, 

jaké budou mít imigranti v jednotlivých zemích uplatnění, a také strach, že díky 

nelegálním imigrantům stoupne kriminalita, a v neposlední řadě strach ze střetu 

islámského náboženství, které mnoho lidí vnímá jako silně rozdílné v kontextu 

s evropskou kulturou, vyvolaly často silný odpor proti imigrantům. 

 

6.2.3. Katastrofické události od roku 2015 do současnosti 
 
Teroristický útok na Pařížskou redakci Charlie Hedbo 

První událostí, na kterou se zaměřím je útok teroristů na redakci satirického 

časopisu Charlie Hebdo. Ten se totiž dá označit za první případ, kdy Evropa pocítila 

rostoucí sílu teroristů a náboženských fanatiků. Útok se udál 7. ledna 2015 v Paříži a 

zemřelo při něm 12 lidí.  

                 
        Obr. 65                 Obr. 66 

 

Zjednodušující titulek při informování o těchto hrůzných činech použil 

internetový server Novinky.cz, když v nadpisu článku ze 7. ledna 2015 napsal, že 

„Islámští teroristé vystříleli v Paříži redakci satirického magazínu, 12 mrtvých“ 

(Novinky, 2015). Tady vzniká otázka, zda přídavné jméno islámští nemanipuluje 

čtenáře k chybnému závěru, že útočníci reprezentují významnou část tohoto 

náboženství.  

Ve zpravodajském článku internetových stránek Blesk.cz ze dne 7. ledna 

2015 sice nadpis dramatickým avšak věcným způsobem popisuje proběhlé útoky. 

Manipulace však nastává v textu pod ním, kde stojí, že „šílený útok, při němž 
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zemřelo dvanáct lidí, jen potvrdil, čeho se celý svět bojí. Teroristé islámu pomalu ale 

jistě mobilizují síly a jsou připraveni zakročit proti každému, kdo se jim nelíbí. Kdo 

bude další?“ (Blesk, 2015). Objevují se zde totiž dvě zjednodušení skutečnosti. První 

je, že teroristé jsou schopni zakročit proti všem svých nepřátelům. Druhá spočívá 

v tom, že je opět nadbytečně použito slovo islám.  

Fotografie utonulého syrského chlapce 

Další hojně sledovanou událostí spojenou s aktuálním tématem byla 

fotografie utonulého syrského chlapce Alana Kurdího, která dostala významný 

prostor v médích a vyvolala velké emoce. Chlapci byly pouze tři roky, o život přišel i 

jeho pětiletý bratr a matka.  

Tato tragická událost zaujala i seriózní Hospodářské noviny. Článek je tak 

trochu manipulativní, protože postrádá jakékoliv zdůvodnění toho, proč některé 

země nechtějí přijímat příliš uprchlíků. Seriózní tisk jako Hospodářské noviny by měl 

minimálně alespoň zmínit ekonomické a bezpečnostní důvody, které vedou 

k restriktivní migrační politice.        

 
Obr. 67 

 

Překvapivě obsáhlé a kvalitní zpravodajství o této události zprostředkoval 

bulvárně zaměřený Blesk.cz. Trochu manipulativní je jen nadpis článku, kde se píše, 

že „fotky utopeného chlapce šokovaly svět: Nenechte dál topit děti, slyší politici“ 

(Blesk, 2015). Ten by totiž mohl vést k mylnému závěru, že světové politiky netrápí, 
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když zahynou děti při snaze jejich rodičů o migraci do Evropy. Dále se tam píše: 

„chlapeček ze Sýrie se utopil ve středu při pokusu uprchlíků dostat se na řecký ostrov 

Kos, kam míří týdně tisíce migrantů. Loď se šestnácti Syřany však svou cestu 

nezvládla, potopila se a minimálně sedm z nich se utopilo nedaleko tureckého 

poloostrova Bodrum. Vypluli z jihozápadního Turecka a doufali, že se dostanou dál 

do Evropy“ (Blesk, 2015). Článek také správně chápe Islámský stát jen jako 

omezenou skupinu náboženských fanatiků a nezaměňuje ji s celým muslimským 

světem. Můžeme se tak dočíst, že „válka v Sýrii však pokračuje dál. Mezi vojsky 

Asadova režimu a vzbouřenci, ale i mezi Kurdy, kteří se na hranicích Evropy brání 

před rozpínavostí Islámského státu. Džihádisty se jim podařilo vyhnat z měst, jako je 

třeba Kobani na severu Sýrie, bezpečno tam však stále není. Právě z Kobani měla 

přitom prchat Aylanova rodina “ (Blesk, 2015).             

       
Obr. 68                Obr. 69 

 

K článku je připojeno poměrně velké množství fotografií, ale jediný možný 

náznak manipulace lze nalézt u fotografie později utonuvších chlapců s medvídkem. 

Její informační hodnota je totiž sporná a je tak otázkou, zda nemá především zvýšit 

už tak vysokou emotivnost této tragédie. Podrobný popis tohoto článku na 

internetových stránkách Blesku lze tak shrnout tím, že text nám ukazuje, že i 

zpravodajství v bulvárních médiích může být v jednotlivých případech minimálně 

srovnatelně kvalitní jako zpravodajství seriózního tisku.       
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Teroristický útok v Ankaře 

Teroristé opět udeřili v říjnu 2015, když jejich bombový útok zabil více než 

100 lidí v hlavním městě Turecka Ankaře. Zajímavé je, že i když lze na české 

wikipedii dohledat podrobný popis události střelby v redakci satirického časopisu 

Charlie Hebdo, článek o teroristickém útoku, který si vyžádal mnohem více obětí, 

chybí. Podobně i média věnují tragédii v Turecku menší pozornost než podobným 

událostem v západních zemích. Hospodářské noviny o útoku neinformovaly na své 

titulní stránce a popisují útok jako v podstatě čistě věc Turecka, která se nás netýká. 

Ukazuje se tak, že i seriózní noviny informují jiným způsobem o tragédii, která se 

stane v našem civilizačním okruhu, než o události ze země, která do něj nepatří, 

přesto že je Turecko, stejně jako naše republika členem NATO. 

V článku z Novinky.cz. se vyskytuje výběr silně emotivních fotografií, které 

jsou ve srovnání s fotografiemi z jiných teroristických útoků v Evropě mnohem 

brutálnější. Jako by divák lépe unesl pohled na neštěstí lidí, které nežijí v Evropě.   

  
Obr. 70      Obr. 71 

 

Stejně působil i článek v Blesku.cz a také obsahoval velmi emotivní 

fotografie. Dokonce The Guardian informuje o této tragické události podobným 

způsobem jako naše média. 
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Zařízení pro uprchlíky v Bělé-Jezové 

Přestože se události v Evropě našeho národa dotkly, máme veliké štěstí, že 

k podobné události na území naší republiky nedošlo. Ve své práci bych ráda zmínila 

domácí negativní jevy spojené se sledovaným jevem. Za katastrofální v širším slova 

smyslu lze označit špatné podmínky v zařízení pro uprchlíky v Bělé-Jezové. Noviny o 

tom přinesly informace v polovině října minulého roku.  

V článku nelze hledat snahu manipulovat čtenáře v neprospěch uprchlíků, 

kteří přišli do naší republiky. Naopak nadpis článku trochu manipuluje čtenáře k 

podpoře požadavků uprchlíků. Stojí v něm totiž, že „Uprchlíci si u soudů stěžují na 

mříže. Rodiny s dětmi bývají s žalobami úspěšnější“ (Šrajbrová, 2015). Tady totiž 

slovo mříže ve čtenáři článku automaticky vyvolá asociaci s vězením.  

Teroristický útok v Paříži  

Dalším hrůzným teroristickým aktem v Evropě byly útoky v Paříži, ke kterým 

došlo v noci ze 13. listopadu na 14. listopadu 2015. Zemřelo při nich 130 lidí. Média 

této události věnovala velkou pozornost. Hospodářské noviny této tragédii věnovaly 

celou první stránku svého vydání. Ta je psána na seriózní noviny překvapivě velkým 

emotivním způsobem. Vidět je to hned na titulku článku, kde stojí, že „Evropa na 

pokraji války“ (Ehl, 2015). Je otázkou, zda by tam nemělo být napsáno, kdo by 

v tomto konfliktu měl být soupeřem Evropy. Takto to totiž ponechává volný prostor 

pro interpretaci, že válčíme s celým muslimským světem, což určitě „nechtěl“ autor 

článku říci. Text je spíš pesimistický nežli neutrální, na jeho závěru se píše, že „a 

s tím souvisí i příliv migrantů, který nyní Evropa zažívá a kvůli kterému se staví ploty 

na hranicích. Vzroste tlak na tvrdší postup vůči lidem, kteří také utíkají před 

islámským terorem. V Evropě to bude znamenat větší podporu pro extremistické 

strany a růst islámofobie, jejíž obětí se mohou stát i uprchlíci. To je jeden z cílů 

islámistů. Oni sami se totiž pokouší přesvědčit svět, že mezi Západem a islámem se 

vede válka civilizací.“ (Ehl, 2015) Blesk.cz v nadpise článku manipulativně 

zdůrazňuje, že „Teror v Paříži: Mezi teroristy byli i "uprchlíci"“ (Blesk, 2015). Tady je 
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otázkou, zda přítomnost uprchlíků mezi teroristy je opravdu nejdůležitější informací 

při popisu události, kde zemřelo více než sto lidí a pokud ano, očekávala bych jinou 

formu či uvedení do širšího kontextu.    

           
Obr. 72 - 73 

 

Teroristické útoky v Bruselu 

Dalším teroristickým útokem v Evropě byly 22. března výbuchy na letišti a 

stanici metra v Bruselu. Vyžádaly si více než třicet lidských životů. Hospodářské 

noviny v článku tragédii v Bruselu je správně zdůrazňují, že útoky páchá jen malá 

skupina útočníků, která rozhodně nereprezentuje většinu muslimů. Dobře je to 

vidět na této pasáži textu, kde se píše, že „například z Belgie, která je největším 

dodavatelem zahraničních bojovníků Islámského státu ze zemí Evropské unie, odešlo 

k IS bojovat 441 muslimů z více než 600 tisíc, kteří tam žijí. Přesto většinová 

společnost začíná v Evropě na muslimy po atentátech spáchaných islamisty 

v posledních letech pohlížet s podezřením“ (Hudena, 2016).  Text se tak snaží pomocí 

konkrétních faktů vysvětlit, že nelze vinu za útoky házet na celý islámský a 

muslimský svět. Tuto snahu však docela kazí nadpis článku, v němž stojí, že 

„Evropané v koutě - Islamisté přímo vyzvali na souboj EU“ (Hudena, 2016).  
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Obr. 74 

 

Zpravodajství internetových stránek Blesk.cz se manipulativně snaží u svých 

čtenářů navyšovat emoce zveřejněním informace o možných dalších výbuších, které 

jsou následně v textu vyvráceny. Nebylo tedy nutné tyto zprávy do článku zařazovat. 

 

Teroristický útok v Nice 

V průběhu letošního léta došlo k dalšímu tragickému teroristickému útoku, 

když 14. července ve francouzském městě Nice do davu lidí oslavujících dobytí 

Bastily vjel nákladní automobil. Útok si vyžádal 85 lidských životů a 100 zraněných. 

Všechny sledované články byly pojaty korektně. 

    
Obr. 75            Obr. 76 

 

Uprchlický tábor v Calais 

Za katastrofu v širším slova smyslu se dá označit i uprchlický tábor v Calais, 

který se v médiích často označuje jako džungle. Jednak z těch důvodů, že lidé v něm 
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žili v dosti otřesných podmínkách, ale především se šířila informace, že se mezi 

uprchlíky ukrývají i příslušníci Islámského státu. Obyvatelé tohoto tábora se též 

často dopouštěli útoků na kamiony a jejich řidiče, pod záminkou dostat se jejich 

prostřednictvím do Velké Británie. Postupně se podmínky v táboře mírně 

zlepšovaly, ale s blížící se zimou bylo nevyhnutelné tábor zrušit. 

   
Obr. 77             Obr. 78                                                   Obr. 79 

V posledním říjnovém týdnu se v Hospodářských novinách můžeme dočíst, 

že „Francois Guennoc z nevládní organizace L'Auberge des Migrants se domnívá, že 

přesun z tábora je dobrým řešením pro děti, mladistvé a také lidi, kteří se smířili s 

tím, že se do Británie nedostanou a uniknou tak z všudypřítomného bahna, zimy a 

násilí. "Ti všichni odejdou v klidu," doplňuje s tím, že část lidí ale odejít nechce. I 

nadále se nechtějí vzdát svého snu, tedy dostat se za kanál La Manche. A proto se 

podle něj vyklizení tábora neobejde bez "násilné policejní akce". Mnozí zástupci 

nevládních organizací jsou pak skeptičtí a domnívají se, že francouzská vláda 

vyklizením "džungle" nic nevyřeší. Obávají se, že mnozí běženci se zpět do Calais 

nebo alespoň do tohoto severofrancouzského regionu vrátí.” (Radačičová, 2016)  

Článek Novinek.cz je tentokrát dosti jednostranně zaměřený proti lidem, 

kteří v táboře žijí. Začíná to, už nadpisem, kde stojí, že „Calais sice ruší tábor a staví 

zeď, ale migranti se přesunuli a dál útočí na kamióny ”. (Novinky, 2016) Z něho totiž 

vyplývá, že migranti sami o sobě představují problém, který je potřeba řešit. 

Rozhodně není nepodstatné to, že obyvatelé tábora jsou označování většinou 

v textu jako migranti, ale nikdy se o nich nemluví jako o uprchlících (Novinky, 2016). 

Snad jedině fotografie, které je vložená pod titulním textem poukazuje na přání 

uprchlíků („Please do not destroy the jungle“) a svědčí o přítomnosti dětí. 
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Obr. 80 

 
Závěrečné zamyšlení nad danými články 

Pročítání zpravodajských článků o těchto katastrofických událostech ukázalo, 

že zpravodajství ve sledovaných médiích bylo objektivní a ve vysoké míře i prosto 

zjednodušování. Byla jsem překvapená, že i bulvárně laděný Blesk přinášel kvalitně 

zpracované zpravodajství. Žádný obsah ze sledovaného tisku naštěstí nevedl 

systematickou manipulativní kampaň, která by spojovala teroristické činy s celým 

muslimským světem. Články však někdy obsahovaly určitá zjednodušení a poměrně 

hojně se vyskytovalo označení teroristů jako islamistů, což může čtenáře vést 

k nepřesnému spojování útoků s celým islámským světem. Trochu překvapivé bylo, 

že tomuto zjednodušení nedokázali vyhnout ani seriózní Hospodářské noviny.  

Zajímavé bylo zjištění, že Turecko není v médiích chápáno jako součást našeho 

civilizačního okruhu, kde informování o tragických útocích bylo prosto emocí a 

vcítění se do pocitů truchlícího státu, což nechybělo například u zpravodajství o 

teroristických činech ve Francii. 

 

6.3. Struktura událostí 
 

Na základě obsahů z novin jsem vymyslela koncept cyklu nesoucí jméno 

Struktura událostí. Pracovala jsem s obsahy sledovaných katastrof, které se v 

obrovském množství každodenních informací navzájem prolínají, a díky této 

přesycenosti také z vědomí vytrácejí. Zaměřila jsem se na fotografie, které se vážou 

k daným událostem. 
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První cyklus fotomontáží jsem vytvořila pomocí překrývání fotografií, které 

byly uveřejněné v článcích o teroristických úvodech a symbolicky znázorňují, jak se 

tyto útoky díky své podobnosti v mé mysli navzájem překrývají a deformují až do 

podoby úplného rozkladu. 

 

 
Obr.  80 – 84 Struktura událostí 

Ve druhém cyklu jsem využila možnosti manipulace fotografií v programu 

pro úpravu fotografií Adobe Photoshop a vytvořila dvě fotomontáže, které 

symbolicky znázorňují, jak emotivně v podání zpravodajství, nahlížím na události 

týkající se migrační krize. V první fotomontáži jsem se zaměřila na fotografie, které 

pojednávají o nebezpečném přeplouvání Středozemního moře. Druhá fotomontáž 

pojednává o podmínkách v uprchlickém táboře v Calais. 

 
Obr. 85 Struktura událostí 
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Obr. 86 Struktura událostí 

Ve třetím cyklu opět vycházím z fotografií, které byly uveřejněné společně se 

sledovanými články. Dále jsem se zaměřila na působení emotivně laděných titulků 

při vytržení z jejich kontextu. Vytvořila jsem koláž z fotografií a titulků, které opět 

symbolizují přesycenost těmito dramatickými událostmi.   

 
Obr. 87 Struktura událostí 

 

6.4. Vor s uprchlíky 
 

Nechala jsem se inspirovat námětem obrazu Vor Medúzy, který jsem 

podrobně rozebrala v kapitole Katastrofa v umění. Géricauld  svojí malbou dává 

divákovi pocítit bolest každého přeživšího, nechá ho soucítit se ztrátou každého 

lidského života. Sám se dokázal intenzivně vcítit do situace bezmocného trosečníka 

a celou svou bytostí se o událost zajímal a snažil se přinutit diváka, aby se vžil do 
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zobrazené tragédie. Cítím blízkou souvislost zobrazeného tématu   s událostmi, 

které se dotýkají migrantů a jejich životu nebezpečné plavby přes Středozemní moře 

na velmi vratkých plavidlech a to především v souvislosti s aktuálním politickým a 

společenským děním. „V obraze Vor Medúz může ztroskotání obsahovat politickou 

konotaci, výpověď o dramatickém ztroskotání celých systémů a lidského poznání.“ 

(Bendová, 2016, s. 22) Prostřednictvím médií jsem byla konfrontovaná, kolik 

lidských životů si tyto plavby vyžádaly. Zdaleka jsem ale nepociťovala, že by se 

v lidech snažili vyvolat podobné konotace s daným tématem, o které usiloval 

Géricauld a to soucit s lidmi, kteří se vydali na moře naprosto obnaženi a to často ve 

snaze utéct před smrtí, která jim hrozila v jejich zemích. Snad až zveřejněné 

fotografie utonulého tříletého chlapce měli zprostředkovat tuto tragickou 

skutečnost. Zde však byla pozornost věnovaná pouze jednomu z mnoha případů a to 

poměrně s velikým opožděním, jelikož k podobným událostem docházelo už dávno 

předtím. 

  Zveřejněné fotografie z těchto katastrof mě velmi zasáhly. Proto jsem se 

rozhodla, že se pokusím prostřednictvím vlastní výtvarné reflexe tyto silně emotivní 

katastrofické události intenzivně prožít. Prostřednictvím výtvarného ztvárnění jsem 

chtěla docílit jakési vlastní meditace (niterného zamyšlení) nad touto 

konkrétní katastrofickou událostí. Docílit jakési rehabilitace duše na základě procesu 

kresby a malby.  

Při pročítání článků o těchto událostech jsem narazila na fotografii, která 

svojí kompozicí evokuje souvislost s výše zmíněným obrazem. Symbolicky vnímám, 

že fotografie tvoří svým uskupením pyramidu, která se objevuje i v malbě 

Géricaulta. Ten však ve své kompozici vychází z uskupení dvou pyramid, kde první 

uskupení znázorňuje utrpení a beznaděj a ve druhé pyramidě se naopak objevuje 

naděje při zahlédnutí lodě, která je zachrání. Také na fotografii se dají vycítit tyto 

dvě protikladné souvislosti.  
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Obr. 88 

Nejsem však jediná „umělkyně“, která tyto události vnímá v kontextu s 

tématikou obrazu. Náhodou jsem narazila na streetart od anonymního umělce 

Banksyho, který je umístěný na zdi v uprchlickém táboře v Calais. Banksy vytvořil 

parafrázi obrazu Vor Medúzy, kde posádku tvoří uprchlíci. Ti  symbolicky mávají na 

luxusní jachtu na horizontu, která však působí dojmem, že odplouvá a nehodlá 

posádku zachránit. 
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Obr. 89 Vor s uprchlíky – malba 

 

 
Obr. 90 Vor s uprchlíky - kresba  
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7. Katastrofa jako námět pro výtvarnou výchovu 
 

Ve své vlastní výtvarné reflexi jsem se zaměřila na katastrofické události, 

které jsou způsobené člověkem a namířené proti lidem. Jedná se tedy o katastrofy 

antropogenní. Do této oblasti spadají humanitární katastrofy, které nastávají tehdy, 

když je ohrožen život, zdraví nebo bezpečnost početné skupiny lidí. Při aplikaci 

tématu katastrof do výuky výtvarné výchovy se musí postupovat s velikou 

opatrností. Jedná se o velmi citlivé a emočně náročné téma, proto se musí zvolit 

vhodná forma prezentace v návaznosti na věk. Myslím si, že zvolené téma 

humanitárních katastrof, které jsem výtvarně zpracovávala já, není pro výuku 

výtvarné výchovy vhodné a to právě z důvodu, že je příliš emočně náročné. Při 

vhodně zvolené formě se dá s žáky pracovat spíše s tématikou přírodních a 

některých ekologických katastrof, které nabízejí různé formy výtvarného uchopení. 

Také se v nich neobjevuje násilí lidí vůči sobě, ale jedná se o živelnou neřízenou 

pohromu, která sice přináší zkázu, ale přináší i fascinaci a krásnou neobvyklou 

podívanou. Motiv přírodních katastrof (živelných pohrom) vyskytuje v malbě. 

Zobrazením katastrof v umění jsem se již zabývala v teoretické části. Na obrazech 

můžeme sledovat, jak umělci vnímali barevnost, rytmus, estetické působení nebo 

symbolickou rovinu živelných pohrom, či snahu o co nejvěrnější zobrazení 

skutečnosti v protikladu s mírou stylizace motivu. Z historického pohledu lze 

sledovat, jak na živelné pohromy lidé nahlíželi a jaké asociace na jejich základě 

vytvářeli. Jak jsem se již zmínila, živelné pohromy se často vnímaly jako projev 

božího hněvu. Také se věřilo, že čtyři živly (oheň, vzduch, voda, země) jsou základní 

složkou světa a v antické filosofii byly tyto elementy pokládány i za základní složku 

vnitřního složení člověka.  

Při aplikaci tématu katastrof do výuky výtvarné výchovy vnímám jako 

vhodnou motivaci seznámit žáky s uměleckými díly, ve kterých se vyskytuje námět 

katastrof a živelných pohrom. Na konkrétních dílech lze sledovat pojetí obsahu a 

formy v návaznosti na přístup ke skutečnosti, který může být smyslový, rozumový, 
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citový nebo estetizující. Lze tak sledovat osobní vztah umělce ke skutečnosti, ale 

zároveň i výpověď o době vzniku díla. V motivační část výuky výtvarné výchovy 

týkající se tématu katastrofy, bych žáky seznámila s vybranými obrazy a umělci, 

které jsem zmínila v teoretické části.  

Téma živelných pohrom nabízí různé formy pojetí pro předmět výtvarné 

výchovy. Jednak lze na předchozí ukázky, sloužící k motivaci, navázat vlastní malbou. 

Žáci by měli za úkol sledovat barevné působení, především kontrasty barev 

v návaznosti na dramatické působení výjevu. Sledovat kompozici a rytmus tahů 

štětcem či znázorněných tvarů a přemýšlet, zda živelnou pohromu ztvární na 

základě skutečnosti či expresivní deformací tvarů a barev vyjádřit vlastní pocity. Na 

základě takto laděného úkolu, by byl důležitý výsledek výtvarného projevu.  

 Druhou možností je artefiletické pojetí výtvarného úkolu. Jedná se o formu, 

kde je důležitější výtvarný zážitek a samotný proces tvoření, než finální dílo, které 

vznikne. Při takto laděném úkolu je důležitá celková atmosféra. Zvolila bych formu 

řízené imaginace, kde si žáci zavřou oči a budou si představovat, jak živly působí. 

 Při uvedení tématu živelných katastrof bych vždy otevřela prostor pro 

debatu, co vše si žáci pod tímto pojmem představují a jaké asociace jim téma 

evokuje. Tímto bych se chtěla dotknout skutečnosti, jak se na katastrofy pohlíželo 

v dějinách lidstva. Otevřít symbolickou rovinu různých živlů i v návaznosti na 

vnímání vnitřního rozpoložení člověka neboli temperamentu vycházející z působení 

čtyř elementů.  
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7.1. Čtyři elementy – artefeletické pojetí 

Tématem řízené imaginace by byly čtyři živly (voda, vzduch, země, oheň) a 

jejich vzájemné působení. Text by obsahoval koloběh proměn, pojednávající o 

čtyřech elementech, které se navzájem ovlivňují a transformují a pojednával by o 

nekonečném procesu vznikání a zanikání, kdy se voda působením ohně mění v páru, 

tedy vzduch a ten se jeho zhuštěním dokáže opět proměnit v déšť, který se zemí 

utvoří bažinu, která může vyschnout v poušti a zrnko písku může být neseno větrem 

a tak dále. 

Upozornila bych na to, že jednotlivé živly mají své specifické vlastnosti, které 

se projevují v jejich struktuře a barevnosti. Žáci by měli zachytit pomocí expresivní 

malby vzájemné působení dvou, tří nebo všech čtyř elementů. Jednalo by se o 

malbu na veliký formát (A0 a větší), který umožní žákům se do prostoru obrazu 

ponořit a při malování využít energické tahy štětcem. Po výtvarné činnosti by 

následoval reflektivní dialog, kde by žáci sdělili, co při malbě prožívali, jak 

postupovali a jakou transformaci jejich malba znázorňuje. 

Daný úkol nabízí možnost návaznosti dalších hodin v artefiletickém pojetí 

tématu. Zadání je možné transformovat na výtvarné pojetí vlastního autoportrétu, 

ve kterém by se žáci měli zaměřit na otázku, jaký element či elementy a jejich 

vlastnosti je charakterizují. Proces tvorby by se opět zakončil reflektivním dialogem. 

Tematický cyklus: 

Čtyři živly, jejich vzájemné působení a proměny v artefeletickém pojetí. 

 

Cílová skupina: 

Druhý stupeň ZŠ 
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 Časový plán: 

Tematický cyklus obsahuje dvě vyučovací hodiny uzpůsobené do jednoho celku. 

Vzhledem k artefeletickému pojetí, by bylo vhodné dvouhodinu výtvarné výchovy 

spojit v jeden celek bez přestávky po 45 minutách a domluvit se s žáky (případně i 

s vedením školy) na přesunutí přestávky na konec vyučovacího bloku. 

 

Cíl práce: 

Osobní prožitek, tvorba zaměřená na proces zážitku. Seznámení se se čtyřmi živly 

světa a jejich vzájemným působením. Schopnost reflektovat vlastní tvorbu a 

respektovat různorodost zpracování zadaného tématu. 

 

Dílčí úkol: 

Zpracovat médiem malby osobní prožitek z řízené imaginace. 

 

Kritéria a formy hodnocení: 

Hodnocení by proběhlo během závěrečné reflexe. Podkladem pro něj by nebylo 

primárně dílo samotné, ale v korelaci s výpovědí autora. Důraz by byl kladen na 

autenticitu prožitku a díla. 

 

Přidaná hodnota: 

Rozvoj sebepojetí. Možnost prezentace své osobnosti a vnímání ostatních skrze 

výtvarné dílo. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Přírodopis 

Člověk a příroda 

Člověk a jeho svět 

 

 

 



101 
 

Návaznost na průřezová témata: 

Environmentální výchova 

Osobnostní a sociální výchova.  

 

Zadání finálního výtvarného úkolu: 

Vyslechněte vyprávění vyučujícího, snažte se se zavřenýma očima prožít řízenou 

imaginaci, oprostit se od jiných myšlenek a rušivých vjemů. Na základě prožitku 

z imaginace vytvořte pomocí malby autentický obraz. 

 

Výtvarná technika: 

Malba temperovými barvami 

 

 

Struktura vyučovacího celku (2 x 45min = 90min) 

Anotace: 

Malba na základě prožitku z řízené imaginace a následná reflexe. 

 

Cíl hodiny: 

Žáci prožijí řízenou imaginaci a vlastní prožitek ztvární pomocí malby. Prožitek i dílo 

reflektují ve vzájemném dialogu. Respektují odlišné přístupy. Seznámí se 

s přírodními živly a pojmem řízená imaginace. 

 

Motivace, didaktické postupy, instrukce: 

Seznámení studentů s tematickou řadou a průběhem vyučovacího celku. Vysvětlení 

základních pojmů, s nimiž se bude v hodině pracovat (živly, řízená imaginace). 

Krátký rozhovor s žáky na téma přírodních živlů, pro oživení a případné rozšíření 

znalostí k tomuto tématu. Následně proběhne příprava materiálu a prostoru k práci, 

aby žáci mohli začít pracovat bezprostředně po řízené imaginaci, pro uchování 

vzpomínky na osobní prožitek. Během řízené imaginace budou žáci sedět na 

místech, na kterých jsou zvyklí, aby se nerozptylovali nezvyklou situací a spolužáky 
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s nimiž nebývají během běžných vyučovacích hodin v přímém kontaktu. Vyprávění 

vyučujícího mohou vyslechnout se zavřenýma očima, s hlavou položenou na lavici 

nebo v jiné (v sedě dostupné) příjemné pozici. Na konci řízené imaginace budou 

vyzváni k práci, během které mají zakázáno vzájemně komunikovat. Vysvětlila bych 

jim, že mi jde o autenticitu jejich díla a je tedy na škodu vzájemně se ovlivňovat a 

rušit. Po vlastní tvorbě by došlo k reflektivnímu dialogu. Každý by mohl promluvit o 

svém díle a postupu práce, o vlastním prožitku během řízené imaginace i tvorby a 

výsledném působení díla, ostatní žáci by mohli klást dotazy a vyjadřovat se k tomu, 

jak konkrétní dílo působí na ně samotné. Během dialogu bych žáky vedla k vzájemné 

toleranci a poznání, že jedno zadání má mnoho různých řešení. 

 

Vztahy k obsahu RVP – očekávané výstupy: 

Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie.  

 

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálního obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 

podmíněnosti svých hodnotových soudů. 

 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci. 

 

 

Návaznost na téma v dalším vyučovacím celku 

Na tematický cyklus Čtyři živly, jejich vzájemné působení a proměny v artefeletickém 

pojetí, by bylo vhodné navázat v dalším vyučovacím celku, který by byl teoreticky 

zaměřený na umění 19. století. Pro výuku by bylo vhodné vytvořit presentaci, která 
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by zahrnovala ukázky jednotlivých děl. Vycházela bych z informací, které jsem 

zpracovala v kapitole pojednávající o katastrofách v umění. Zároveň by se jednalo o 

dobrou motivaci k následnému výtvarnému zpracování daného tématu v hodinách 

výtvarné výchovy. 

7.2. Stvoření světa – námět pro vlastní malbu 
 

Na teoretický vyučovací celek se dá navázat výtvarným úkolem, zaměřeným 

na malbu živlů v kontextu se zobrazením krajiny. Při takto laděném úkolu, by byl 

více důležitý výsledek výtvarného projevu. Výtvarný úkol by byl tematicky laděný na 

mytologické vyprávění o stvoření světa. Jedná se o symbolické 

či mytologické vyprávění o počátku světa a o tom, jak se v něm objevili lidé, které 

lze nalézt téměř v každé lidské kultuře. V kontextu evropské tradice bych zvolila 

příběh z Bible. 

V motivační části bych žáky seznámila s příběhem, jak Bůh během šesti dnů 

stvořil svět. První den stvořil Bůh nebe a zemi a společně s tím i světlo a tmu, čili den 

a noc. Druhý den stvořil vodu na zemi a oblohu. Třetí den moře a pevninu a tak 

vznikla souš a začaly růst rostliny. Čtvrtý den stvořil slunce, hvězdy a měsíc. Pátý den 

ryby a ptáky a šestý den suchozemská zvířata a člověka. V rámci motivace bych 

žákům pustila krátké video o stvoření světa19, které znázorňuje různé živly v pohybu 

a jejich transformaci. Žáci by měli za úkol pomocí malby znázornit vybraný moment 

vzniku Země a zaměřit se na přítomnost alespoň dvou ze čtyř elementů a jejich 

vzájemné působení. 

Tematický cyklus: 

Stvoření světa – námět pro vlastní malbu 
 

 

                                                             
19 you tube. . [online]. [cit. 1970-01-01]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=2WR9RphXrog 
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Cílová skupina: 

Druhý stupeň ZŠ 

 

Časový plán: 

Tematický cyklus obsahuje dvě vyučovací hodiny uzpůsobené do jednoho celku. 

Cíl práce: 

Osobní zkušenost s výtvarným ztvárněním živlů. Schopnost reflektovat vlastní 

tvorbu v kontextu se zadáním. 

 

Dílčí úkol: 

Zpracovat médiem malby působení dvou živlů. 

 

Kritéria a formy hodnocení: 

Hodnocení by proběhlo během závěrečné reflexe. Podkladem pro něj by bylo finální  

dílo. Důraz by byl kladen na výtvarné pojetí. 

 

Přidaná hodnota: 

Rozvoj malířských dovedností. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Přírodopis 

Člověk a příroda 

Člověk a jeho svět 

 

Návaznost na průřezová témata: 

Environmentální výchova 
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Zadání finálního výtvarného úkolu: 

Zamyslete se, jakým způsobem umělci ve svých malbách ztvárnily čtyři živly a 

vytvořte koncept pro vlastní ztvárnění alespoň dvou ze čtyř elementů, na jejímž 

základě vytvořte malbu. 

 

Výtvarná technika: 

Malba temperovými barvami 

 

Struktura vyučovacího celku (2 x 45min = 90min) 

Anotace: 

Malba živlů na základě uměleckého ztvárnění obrazů z 19. století. 

 

Cíl hodiny: 

Žáci prostřednictvím malby ztvární působení dvou a více živlů. Zaměří se na 

působení kontrastu barev. Dílo reflektují ve vzájemném dialogu. Respektují odlišné 

přístupy. 

Motivace, didaktické postupy, instrukce: 

Seznámení studentů s průběhem vyučovacího celku. Zopakování poznatků 

z předešlého teoretického celku, který současně slouží jako motivace pro vlastní 

ztvárnění. Zdůraznění barevného působení, především kontrasty barev v návaznosti 

na dramatické působení, působení kompozice a rytmu tahů štětcem. Připomenutí 

možnosti živelnou pohromu ztvární na základě skutečnosti či možnost expresivně 

vyjádřit vlastní pocity pomocí deformace tvarů a barev. Seznámení s mytologickým 

příběhem o stvoření světa z Bible a promítnutí videa, který o tomto příběhu 

pojednává a zároveň zobrazuje vzájemné působení živlů. Seznámení studentů 

s výtvarným zadáním. Otevření prostoru pro dialog při vymýšlení námětu. Po vlastní 

tvorbě by došlo k reflektivnímu dialogu. Každý by mohl promluvit o svém díle a 

postupu práce a výsledném působení díla, ostatní žáci by mohli klást dotazy a 
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vyjadřovat se k tomu, jak konkrétní dílo působí na ně samotné. Během dialogu bych 

žáky vedla k vzájemné toleranci a poznání, že jedno zadání má mnoho různých 

řešení. 

Vztahy k obsahu RVP – očekávané výstupy: 

Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie  

 

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálního obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 

podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci. 
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8. Mediální výchova a aplikace do výtvarné výchovy 
 

Další oblastí, která je aplikovatelná pro výtvarnou výchovu, v návaznosti na 

teoretický obsah mé diplomové práce, je mediální výchova. Je zřejmé, že 

nepříznivým vlivem masmédií jsou pro svou nevědomost nejvíce postiženy děti a 

mládež. Je nutné, aby si těchto rizik byli vědomi především rodiče a aktivně se 

snažili o jejich eliminaci. Mimo rodiny je druhým nejvýznamnějším socializačním 

činitelem škola. Ta má přispívat k rozvoji osobnosti žáků a snažit se zabránit 

nežádoucímu chování. Škola má být místem, kde žáci získají potřebné znalosti a 

dovednosti, které jim pomohou vést kvalitní a spokojený život. Funkce školy, kromě 

poskytnutí vzdělání, má personalizační, kvalifikační, socializační a integrační 

charakter. O náplni školní docházky pojednává rámcový vzdělávací program (RVP), 

který je ze zákona pro všechny školy povinný. Jedná se o kurikulární dokument, 

který zprostředkovává koncepty osnov pro plánování vyučování. Mimo kompetencí, 

které si má žák osvojit v průběhu jednotlivých předmětů, pojednává RVP i o 

povinných průřezových tématech, které mají formovat především postoje a hodnoty 

žáků.  

Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, 

vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále 

větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií.20 Médií 

se dnes hojně využívá při komunikaci a média jsou zdrojem poznatků, zkušeností a 

prožitků. Média svým sdělením sledují různé cíle, kromě informování a bavení 

publika se může jednat i o snahu manipulace. Této skutečnosti si byli tvůrci RVP 

vědomi, a proto povinně zavedli jako průřezové téma mediální výchovu, které má 

žáka vybavit základní úrovní mediální gramotnosti. „Ta zahrnuje jednak osvojení si 

některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o 

                                                             
20 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. [cit. 2016-11-25]. Dostupné z 
WWW:<http://www.nuv.cz/file/433_1_1/>, str. 78 
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jejich historii, struktuře, fungování), jednak získání dovedností podporujících 

poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Dále pak 

orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako 

prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes 

vzdělávání až po naplnění volného času.“21 Žák se má naučit rozeznávat kvalitu 

mediálních sdělení a k informacím přistupovat kriticky, díky tomu bude méně 

náchylný k eventuální manipulaci.  

Média jsou plná vizuálních sdělení, je třeba naučit se orientovat v jejich 

znakovém textu pomocí čtení kódů. Zde vzniká přímá návaznost mediální výchovy a 

výtvarné výchovy, která má u žáků mimo jiné rozvíjet schopnost číst a orientovat se 

v obrazovém sdělení, a to nejen v oblasti umění. Koncepce současného pojetí 

výtvarné výchovy v RVP, spadající do vzdělávací oblasti umění a kultura, se nemá 

dotýkat pouze umění a výtvarných činností, ale má pojednávat o celé vizuální 

kultuře. Výtvarná výchova tak má přispívat k navyšování vizuální gramotnosti u 

žáků. V dokumentu RVP se s tímto pojmem sice přímo nesetkáme, ale z popisu 

dovedností, které si má žák osvojit, jasně vyplývá, že se o ní pojednává.  

Vizuální gramotnost je mnohovrstvým, ne zcela jednoznačným pojmem, 

který má více definicí. V oblasti výtvarné výchovy lze pojem zjednodušeně vyložit 

jako schopnost i dovednost pochopit vizuální informaci a dále s ní 

pracovat. Komplexní vyložení tohoto pojmu nabízí následující definice: „Vizuální 

gramotnost chápeme jako mnohovrstevný soubor způsobilostí: od percepční 

senzitivity, a to na úrovni každodenní percepce prostředí života a vztahů každého 

jedince, kulturního habitu, schopnosti kritického myšlení, estetické otevřenosti - ve 

smyslu otevřenosti k emocionálním a empatickým vztahům a procesům až po 

schopnost vizuální výmluvnosti, a to ve smyslu aktivní kreativní činnosti v oblasti 

                                                             
21 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. [cit. 2016-11-25]. Dostupné z 
WWW:<http://www.nuv.cz/file/433_1_1/>, str. 78 



109 
 

vytváření jakéhokoliv vizuálně vnímaného objektu.“22  Výtvarná výchova se tak 

zakládá na racionálně naučitelných dovednostech osvojení si specifického jazyka 

obrazů, a to jak formou čtení vizuálních kódů, tak jejich vytvářením a přemýšlením o 

nich v kontextu určité kultury (té naší nebo jiné), která má svůj vlastní specifický 

kontext při tvoření významů. Tvůrci RVP pro výtvarnou výchovu přihlíželi k nově 

vznikajícímu celosvětovému konceptu VCAE (Visual Culture Art Education), též 

pojednávajícím o náplni předmětu výtvarné výchovy, který se má zaměřit na 

současné jevy vizuální kultury, s nimiž se lidé každodenně setkávají. Tento koncept 

zahrnuje vliv masmédií a moderních informačních technologií v širokých 

souvislostech jejich působení. 

 

8.1. Struktura zrealizovaného tematického cyklu 
 

V návaznosti na téma mé diplomové práce jsem vytvořila tematický cyklus 

pro předmět výtvarné výchovy v rozsahu osmi hodinového bloku. Tematický cyklus 

jsem zaměřila na studenty gymnázií, realizovat by se mohl též na středních 

odborných školách zaměřených na umění. Výuku jsem realizovala v  rámci praxe 

v šestém ročníku na osmiletém gymnáziu Na Kavalírce v roce 2013. Gymnázium 

nabízelo velmi vřelé studijní prostředí. Vyučující výtvarné výchovy své studenty 

chronologicky po celu dobu studií seznamovala s dějinami umění a náplní 

výtvarných úkolů byla nejčastěji vlastní reflexe daného umělecké období. Studenti 

byli velmi zdatní v komunikačních dovednostech a v uvažování v širších 

souvislostech. To se projevovalo i v jejich výtvarném projevu. Gymnázium mi 

poskytlo ideální podmínky pro realizaci vlastního tematického cyklu. 

Dílčím cílem tematického cyklu bylo studenty seznámit s rolí médií a jejich 

vlivem. Mimo pozitivní funkce médií jsem se zaměřila i na negativní aspekty 

dotýkající se například zkreslování obrazu o realitě a s tím související ovlivňování 
                                                             
22 Marie Fulková, Lucie Tatarová. GALERIJNÍ A MUZEJNÍ EDUKACE. Gamuedu. [online]. 2011-2013 [cit. 2016-11-
30]. Dostupné z: http://www.gamuedu.cz/galerijni-a-muzejni-edukace.html 
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(manipulování) veřejného mínění. Zaměřila jsem se na roli umění jakožto 

prostředku reflexe aktuálního dění a společenských hodnot. Zvolila jsem tu formu 

uměleckého vyjádření, kde se jako výrazový prostředek využívá dvojsmyslnost, 

ironie, sarkasmus, provokace a černý humor. Tato forma mi připadá dobře čitelná a 

srozumitelná. V rámci motivace jsem vybrala pár současných umělců, kteří ve své 

tvorbě reflektují aktuální společenské dění a využívají výše zmíněné výrazové 

prostředky. 

Studenti měli za úkol zaměřit se na konkrétní společenský, ekologický nebo 

politický fenomén a vytvořit výtvarnou parafrázi reflektující vybrané téma. Jednalo 

se o skupinovou práci a výstupem byla společná prezentace výtvarného díla. Důraz 

jsem kladla na ucelený koncept a využití principu dvojsmyslnosti, ironie, sarkasmu, 

provokace a černého humoru. Studenti měli neomezené možnosti ve volbě formy 

zobrazení a výběru výtvarných technik. 

              

            

Obr. 91 - 94 
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Realizace projektu – jak díky médiím vnímáme svět 

Projekt jsem se studenty realizovala v rozsahu čtyř vyučovacích celků. Jednalo se o 

klasickou formu dvou za sebou navazujících vyučovacích hodin o délce 45 minut. 

Tematický cyklus 

Výtvarná parafráze reflektující aktuální společenský, ekologický nebo politický 

fenomén 

Tematický cyklus obsahuje čtyři vyučovací celky: 

1) Teoretický úvod 

2) Příprava a realizace výtvarného úkolu 

3) Dokončení výtvarného úkolu 

4) Prezentace výtvarného úkolu 

 

Cíl práce 

Získání povědomí o vlivu médií a obrazu reality v kontextu současného umění. 

Dílčí úkol 

Výtvarné dílo parafrázující aktuální společenský, ekologický nebo politický fenomén. 

Kritéria a formy hodnocení 

Hodnotit se bude forma zpracování výtvarného úkolu v kontextu s vybranou 

tématikou. Vyvážená spolupráce všech členů skupiny. Finální prezentace výtvarného 

díla. Společná reflexe výtvarného díla a prezentace. Hodnocení proběhne na konci 

tematického cyklu formou zpětné vazby vyučujícího. 

Přidaná hodnota 

Navýšení mediální gramotnosti díky novým vědomostem o vlivu médií. 

Mezipředmětové vztahy 

Informační a komunikační technologie 
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Člověk a jeho svět 

Návaznost na průřezová témata 

Mediální výchova 

Osobní a sociální výchova 

 

Úvod k zadání 

Jaký je obraz dnešní doby? Žijeme v době, která je plná mediálních sdělení. Média 

zrcadlí skutečnost a podílejí se na utváření našeho vědomí. Skrze média se k nám 

dostávají hodnoty a normy, které ve společnosti přetrvávají. Média často obraz 

reality vědomě či nevědomě deformují a ovlivňují tak naše zkreslené představy o ni. 

Současně nám ale pomáhají snadno a rychle se dostat k velkému množství 

informací, které můžeme navzájem porovnávat a vytvořit si vlastní názor na 

zkoumaný jev. Obraz reality a podoba dnešní společnosti jsou častou inspirací pro 

umělce. Ve svých dílech se též snaží o zrcadlení skutečnosti. Do obsahů zapojují svůj 

vlastní pohled na danou skutečnost a snaží se u publika vyvolat podobné zamyšlení 

či pocíty. Působící a dobře pochopitelná je ta forma uměleckého vyjádření, kdy se 

využívá dvojsmyslnost, ironie, sarkasmus, provokace nebo černý humor. Tato forma 

umožňuje i velmi závažná témata a obsahy zobrazit jakousi odlehčenou formou a 

přesto je neznehodnocuje a nabízí široký prostor k zamyšlení.  

 

Zadání finálního výtvarného úkolu 

Zaměřte se na jeden negativný fenomén, který se dotýká dnešní společnost, 

ekologie nebo politiky. Prozkoumejte fenomén pomocí médií a přemýšlejte nad 

tématem v širším a uceleném kontextu. Ve skupinách (2 - 4 osoby) nejprve o daném 

fenoménu diskutujte, následně se zamyslete, jaká forma uměleckého ztvárnění by 

byla nejvhodnější. Jako výrazový prostředek využijte dvojsmyslnost, ironii, 

sarkasmus, provokaci nebo černý humor. Pište si poznámky a vytvořte přípravné 

skici. Finální výtvarné dílo budete prezentovat před třídou, spolužáky seznámíte 

s daným fenoménem a vysvětlíte důvody zvolené formy výtvarného vyjádření. 
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Výtvarná technika 

Neomezené možnosti ve volbě výtvarné techniky či materiálů. Musí se však jednat o 

proveditelnou formu vzhledem k možnostem. 

 

První vyučovací celek – Teoretický úvod 

Anotace:  

Seznámení studentů s tématem a průběhem projektu. Konkrétní příklady vlivu 

médií. Dvojsmyslnost, ironie, sarkasmus, provokace a černý humor jako forma 

uměleckého projevu u vybraných současných umělců.  

Cíl, cíle hodiny  

Seznámit studenty s funkcí médií a jejich vlivu na společnost a obraz reality. Reflexe 

aktuálních společenských témat v současném umění, kde se jako forma uměleckého 

projevu využívá dvojsmyslnost, ironie, sarkasmus, provokace a černý humor. Otevřít 

prostor pro společnou diskuzi nad daným tématem. Seznámit studenty se zadáním 

nadcházející výtvarné činnosti a motivovat je k hlubokému zamyšlení nad daným 

tématem.  

Motivace, didaktické postupy, instrukce:  

Pro teoretický úvod jsem speciálně připravila prezentaci, kterou jsem koncipovala 

od všeobecných informací o médiích a jejich působení, až po konkrétní podoby vlivu 

médií. Zaměřila jsem se na zrcadlení skutečnosti v médiích a na to, jak se zrcadlí 

skutečnost v uměleckém projevu. Zaměřila jsem se na díla umělců, kteří ve své 

tvorbě využívají dvojsmyslnost, ironii, sarkasmus, provokaci a černý humor.  

Pro zasazení tématu do kontextu minulosti jsem zvolila jako první ukázku dané 

umělecké formy dva obrazy z poloviny 16. století od Giuseppe Arcimbolda a 

okrajově jsem se zmínila o myšlenkách hnutí DADA a ukázala některé „ready 
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mades“ od Marcela Duchampa. Zvýšenou pozornost jsem věnovala českým 

umělcům Kryštofovi Kinterovi a Davidovi Černému. Do prezentace jsem zahrnula i 

ukázku streetartu jako příklad umění, které se nachází ve veřejném prostoru. 

Zaměřila jsem se na anonymního umělce Banksyho, který s oblibou reflektuje 

společenská témata. Studenti byli otázkami motivováni přemýšlet nad obsahy 

sdělení a zapojit se do reflektivního dialogu.  

Na konci prezentace jsem studenty seznámila s následujícím výtvarným úkolem. 

Studenti se měli rozdělit do skupin a zamyslet se nad aktuálním společenským, 

ekologickým nebo politickým tématem, které by rádi výtvarně ztvárnili. Pro studium 

vybraného fenoménu měli studenti k dispozici přístup na internet. Na konci hodiny 

vybraný člen skupiny zbytek třídy seznámil s předběžným výběrem tématu, které 

chtějí ve skupině ztvárnit. 

Vztahy k obsahu RVP – očekávané výstupy:  

Žák v konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření vlastní i umělecké tvorby 

identifikuje pro ně charakteristické prostředky. 

Žák objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního 

účinku vizuálně obrazného vyjádření. 

Žák na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření 

působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na 

utváření postojů a hodnot. 

 

Druhý vyučovací celek – Příprava a realizace výtvarného úkolu 

Anotace:  

Realizace přípravných skic a volba materiálu či formy. Skupinová příprava na 

realizaci výtvarné parafráze zvoleného společenského, ekologického nebo 



115 
 

politického fenoménu, využívající dvojsmyslnost, ironii, sarkasmus, provokaci nebo 

černý humor jako vyjadřovací formu. 

Cíl, cíle hodiny  

Finální koncept a začátek realizace výtvarného úkolu ve skupině. 

Motivace, didaktické postupy, instrukce  

Na začátku hodiny jsem znovu promítla výtvarná díla z předešlé prezentace, shrnula 

ty nejpodstatnější informace a zopakovala zadání úkolu. Zdůraznila jsem využití 

dvojsmyslnosti, ironie, sarkasmu, provokace nebo černého humoru jako vyjadřovací 

formy. Poté dostali studenti prostor ve skupině prodiskutovat realizaci výtvarného 

úkolu. Dílčím úkolem bylo vytvořit přípravnou skicu a seznam věcí, které budou 

k realizaci potřebovat. Postupně jsem skupinky obcházela a studenti mi sdělovali 

svůj záměr, jak chtějí při realizaci postupovat. V některých případech jsme 

společnou diskuzí lehce přeměnili koncept a domluvili jsme se, jak realizaci 

uskutečnit. 

 

 

Výtvarná technika 

Studenti měli k dispozici veškeré materiály, které byly v ateliéru. Jednalo se o 

klasické vybavení pro výtvarnou činnost (barvy, tužky, papír, textil, modelína, atd.). 

Vztahy k obsahu RVP pro gymnázia – očekávané výstupy  

Žák při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná 

jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných 

vyjádření. 

Žák nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých 

projektů. 
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Žák využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností 

zvoleného média pro vyjádření své představy. 

Žák samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 

tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného 

umění. 

 

Třetí vyučovací celek – Dokončení výtvarného úkolu 

Anotace:  

Skupinová realizace výtvarné parafráze zvoleného společenského, ekologického 

nebo politického fenoménu, využívající dvojsmyslnost, ironii, sarkasmus, provokaci 

nebo černý humor jako vyjadřovací formu. Příprava finální prezentace výtvarného 

díla. 

Cíl, cíle hodiny  

Dokončit ve skupině dopředu promyšlený a rozpracovaný výtvarný úkol. Vyrovnaná 

spolupráce všech členů skupiny. Příprava závěrečné prezentace výtvarného úkolu. 

Motivace, didaktické postupy, instrukce 

Motivace k činnosti proběhla v předchozím vyučování. Ke kreativnímu ztvárnění 

jsem studenty motivovala volným a ničím neomezeným výběrem výtvarné formy a 

materiálů. Studenti měli za úkol dodělat výtvarné dílo, připravit si závěrečnou 

prezentaci a nezapomínat při tom na ucelený kontext obsahu a formy. Já jsem byla 

po celou dobu vyučování k dispozici jako rádce a případný asistent.  

Výtvarná technika 

Studenti měli k dispozici veškeré materiály, které byly v ateliéru. Jednalo se o 

klasické vybavení pro výtvarnou činnost (barvy, tužky, papír, textil, modelína, atd.). 

Další materiál si měli studenti obstarat sami. Jedna skupina tvořila video, a tak si 
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směli donést vlastní fotoaparát a počítač. Dále měli studenti k dispozici počítačovou 

místnost s přístupem na internet a tiskárnu.  

Vztahy k obsahu RVP pro gymnázia – očekávané výstupy 

Žák při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná 

jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných 

vyjádření. 

Žák nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých 

projektů. 

Žák využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností 

zvoleného média pro vyjádření své představy. 

Žák samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 

tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného 

umění. 

 

 

Čtvrtý vyučovací celek - Prezentace výtvarného úkolu 

Anotace:  

Prezentace hotového výtvarného díla. Uvedení kontextu tématu a zvolené formy 

uměleckého vyjádření. Společná reflexe tématu a tvorby, závěrečné hodnocení. 

Cíl, cíle hodiny  

Příprava na závěrečnou prezentaci vytvořeného výtvarného díla. Cílem bylo 

studenty vést ke komplexnímu přemýšlení nad tématem a formou výtvarného 

vyjádření. Vystoupení před celou třídou měla vést k rozvoji komunikačních 

dovedností. Prezentace měla zprostředkovat všem studentům seznámení 
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s ostatními výtvarnými díly a pochopení důvodů zvolené formy výtvarné parafráze 

daného tématu. V průběhu a na konci každé prezentace měl vzniknout prostor pro 

dotazy, jejich zodpovězení a společnou reflexi. Na základě těchto cílů jsem provedla 

konečné hodnocení výtvarného úkolu. 

Motivace, didaktické postupy, instrukce  

Snažila jsem se studenty motivovat tak, aby jejich prezentace výtvarného díla byla 

co nejkomplexnější a tudíž obsahově kvalitní. Proto jsem vytvořila osnovu s 

jednotlivými body, která měla studentům pomoci prezentaci strukturovat. (Proč se 

rozhodli pro dané téma? Jak získali informace k dané problematice? Jaké získali 

informace k dané problematice? Proč si zvolili danou formu uměleckého ztvárnění? 

Kteří umělci nebo jaká umělecká díla či umělecké vyjádření jim bylo inspirací a 

proč?). V průběhu a na konci jednotlivých prezentací byl prostor pro případné 

dotazy, které měly vyústit v reflektivní dialog. Na konci jsem studenty otázkami 

motivovala k závěrečné reflexi smyslu výtvarného úkolu. Následně jsem studenty 

seznámila s vlastním závěrečným hodnocením, pojednávajícím jak o samostatném 

výtvarném díle, tak o průběhu prezentací. 

 

Vztahy k obsahu RVP – očekávané výstupy 

Žák na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, rozliší a porovná osobní a 

společenské zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě, na příkladech uvede vliv 

společenských kontextů a jejich proměn na interpretaci obsahu vizuálně obrazného 

vyjádření a jeho účinku v procesu komunikace. 

Žák nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých 

projektů. 



119 
 

Žák při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná 

jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných 

vyjádření. 

Žák využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností 

zvoleného média pro vyjádření své představy. 

Žák samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní 

tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného 

umění. 
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8.2. Výsledek realizace 
 

Somálci v hamburgeru – objekt 

Práce dvou studentek 

Hlavní myšlenky díla: 

Doba, ve které žijeme je velmi hektická a mnoho lidí se stravuje ve „fast-foodech“. 

Jídla z rychlého občerstvení, jako například „hamburgry“, jsou ale velmi nezdravá, 

tudíž ke konzumaci nevhodná. Někteří lidé se o tom neinformují a dalo by se říci, že 

jsou hloupí, když toto jídlo jedí. V západní 

společnosti je jídla dostatek, často se jídlo vyhazuje. 

Naproti tomu v chudých zemích mnoho lidí trpí 

hladem. Lidé to ignorují a nesnaží se chudým lidem 

pomoci. Proto se studentky rozhodly vytvořit 

hamburger z textilu, jako symbol nejedlosti. 

Kontrastní prvek ve výtvarném díle představují tři 

panáčci, kteří drží horní část housky. Tři figurky 

zastupují hladem postižené lidi. 

Obr. 95 

Z mého pohledu se jedná o kvalitně zpracované umělecké dílo. Na základě 

obsahu je dobře zvolená forma prezentace. Hlavní myšlenka je dobře čitelná. Při 

prezentaci ale vyšlo najevo, že i když se výtvarné dílo velmi zdařilo, ucelený koncept 

neměli studentky zcela promyšlený. Jednalo se spíše o sérii myšlenek, na základě 

kterých výtvarný úkol realizovaly. Díky tomu vznikl zajímavý reflektivní dialog a 

studenti odhalovali další vrstvy významů, které by mohlo výtvarné dílo 

představovat. Padla například myšlenka, že hamburger je symbolem konzumní 

společnosti a lidé z rozvojových světů jsou jeho obětí. Hamburger tak může 

symbolicky představovat kontrast dvou světů. 
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Co všechno jsou lidé ochotni obětovat za své zdraví – objekt 

Spolupráce tří studentů 

 
Obr. 96 

 

Hlavní myšlenka díla: 

Každodenní hazardování se zdravím. Lidé bezmyšlenkovitě dělají věci, které 

ohrožují jejich zdraví. Myslí při tom na potěšení, ale například tím, že kouří, zkracují 

si život. Nejen jednotlivci hazardují se zdravím, ale i firmy jsou schopné udělat cokoli 

pro zisk. Inspirací pro tvorbu byl citát od Dalajlámy („Lidé obětují zdraví, aby vydělali 

peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují 

minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani v přítomnosti ani 

v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby 

předtím žili.“), který během prezentace přečetli.  

Do objektu ve tvaru injekční stříkačky, která představuje proces léčby, 

studenti umístili řadu reálných předmětů, které symbolizují různá zdravotní rizika. 

Dívčí kalhotky symbolizují nebezpečí nechráněného sexu. Krabička cigaret 

symbolizuje špatný životný styl. Ovladač odkazuje k televizi a k pasivnímu trávení 

času doma namísto aktivit, které se dají provozovat v přírodě. Baterie má 

symbolizovat moderní přetechnizovanou dobu. Plato prášků zastupuje společenský 

fenomén, kdy lidé nadměrně konzumují léky místo toho, aby řešili příčinu nemoci. 

Jeden ze studentů při prezentaci řek svůj vlastní postřeh: „Výtvarné dílo má 

při sledování navodit depresi, jelikož věci v něm jsou opravdu špatné. Přesto ostatní 
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s nadšením zkoumají co je uvnitř.“ Na závěr položil tvůrce otázku, zda si ostatní 

myslí, že se lidí dříve měli líp, nebo zda vždy, tedy v minulosti docházelo 

k podobnému fenoménu, který pramení z nadbytku. Zda daný problém nesouvisí ani 

tak s dnešní dobou, jako s vlastnostmi lidí všeobecně.  

Jednalo se o dobře ztvárněné téma, forma s konceptem skvěle ladila. 

Prezentace byla dobře promyšlená a vyvolala u spolužáků zájem. Výsledek jsem 

hodnotila velmi kladně a byla jsem potěšená o zájem studentů o toto 

celospolečenské téma. 

 

Nekonečný problém snižování emisí CO2 - kolorovaná kresba s textem 

Původně se jednalo o projekt dvou studentů, realizace a prezentace se z důvodu 

nemoci účastnil pouze jeden student 

Hlavní myšlenka díla: 

Problém nesmyslného koloběhu snižování emisí. Odborníci se snaží snižovat 

škodlivé emise aut, které škodí životnímu prostředí. Na jejich výkony tlačí nadřízení, 

kteří ale sami jezdí auty, která do ovzduší vypouštějí veliké množství škodlivého CO2. 

Jedná se tedy o nekonečný koloběh. Inspirací pro formu ztvárnění byl komiks. Ironie 

nebyla využita při ztvárnění, ale autoři ji spatřovali v samotném tématu. Zvolená 

forma symbolizovala onen koloběh. 

Během prezentace student popsal, co jednotlivé kresby znázorňují. Jednalo 

se o příběh, jak to chodí ve fabrikách aut. První a zároveň poslední obrázek 

znázorňuje vedoucího firmy vyrábějící auta, jak jede po německé dálnice 250 Km/h 

velmi výkonným autem. Jeho auto má velikou spotřebu a vypouští do ovzduší 

mnoho CO2. Druhý obrázek zachycuje situaci, kdy vedoucí káže svým 

zaměstnancům, že musí u aut snižovat emise, že je to stále nedostačující. Na třetím 

obrázku jsou vědci, kteří svůj život zasvětili výzkumům, jak zlepšit životní prostředí. 

Čtvrtý obrázek znázorňuje šéfa, který se nachází na vrakovišti, drží v ruce nový 
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telefon a volá svého řidiče, ať pro něj přijede. Tak obrázek obsahově navazuje na 

ten první. Ironii spatřuje autor v tom, že osoba, která se stará o snižování emisí, 

nemá takový životní styl, aby k řešení přispívala.  

Student zmínil, že k řešení daného problému přispěje tak, že nebude jezdit 

autem, ale pouze hromadnou dopravou a na kole. Jeho výrok vyvolal dotaz 

spolužáka, jak tedy obhájí jeho oblibu ve sledování závodů formule 1, když tam 

dochází k veliké a zbytečné spotřebě paliv. Toto téma vyvolalo diskuzi, jaký  smysl 

má automobilový sport. A následně diskuze došla až k nesmyslné spotřebě paliv při 

dovážení výrobků a potravin ze zahraničí 

místo využívání místních. Ve srovnání 

s ostatními výtvarnými díly, mi tato zvolená 

forma prezentace připadala obsahově i 

formálně slabší. Při hodnocení jsem 

zohlednila, že se vzhledem k okolnostem 

jednalo o samostatnou práci a že téma 

vyvolalo dobrý reflektivní dialog.  

              Obr. 97 

 

Nesmyslné hubnutí – objekt 

Samostatná práce studentky 

Hlavní myšlenka díla: 

Studentka se mi svěřila, že dříve trpěla anorexií a že by ráda sama ztvárnila téma 

dotýkající se mediálního nátlaku na ženy a jejich vzhled. Především tedy trend 

hubených modelek, které mají představovat ideál krásy. Měla jsem dojem, že se 

jedná o intimní záležitost, a tak jsem jí povolila samostatnou práci. 

Objekt má znázorňovat siluetu torza ženského těla a plocha je pojata formou koláže. 

Koláž je vytvořena z fotografií a nadpisů, které autorka vystřihala z módních 
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časopisů pro ženy. Zaměřila se na fotografie a nadpisy z článků o hubnutí. Do 

objektu zakomponovala i fotografie jídel, kterých se má žena zříci, aby byla hubená. 

Na začátku prezentace dívka zmínila zajímavou souvislost jejího tématu s tématem 

výtvarného díla spolužaček, které mluvily o problému hubených lidí v souvislosti 

s chudobou. Upozornila na fenomén, kdy se lidé rozhodnou sami, že budou hubení, 

a to z toho důvodu, že se v médiích mluví o tom, že kdo je hubený, ten je šťastný. 

Není to přitom pravda. Zdůraznila, že držení diet je velmi nezdravé a nebezpečné. Je 

těžké se této myšlence ubránit, jelikož to na nás atakuje ze všech stran a právě 

časopisy jsou plné těchto sdělení. 

Na základě tohoto tématu jsem znovu připomněla 

nebezpečí vlivu médií, které se často snaží 

zmanipulovat naše myšlení. Zdůraznila jsem, jak je 

důležité nepřijímat obsahy sdělení 

bezmyšlenkovitě, ale o sdělení přemýšlet v širších 

souvislostech a uvědomit si následky 

předkládaného jednání. V souvislosti s krásou se 

nám média snaží diktovat, jak máme vypadat. 

Nemusí se jednat pouze o rady jak hubnout, ale 

především se jedná o propagaci výrobků a služeb, 

které mají komerční význam. 

                       Obr. 98 

Nespravedlivé hodnocení rozhodčích ve sportu (skoky do vody) - video 

Práce dvou studentů 

Hlavní myšlenka výtvarného díla: 

Sporty, kde výkony hodnotí rozhodčí, bývají často hodnoceny nespravedlivě. 

Sportovci, kteří se již proslavili, jsou zpravidla hodnoceni nezávisle na svých 

výkonech pozitivněji, než sportovci, kteří nejsou tak slavní. Také diváci jsou tímto 
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nahlížením na známé a méně známé sportovce ovlivněni a více pozornosti věnují 

slavným sportovcům. Média se na ovlivňování publika svými obsahy sdělení podílejí, 

jelikož se zaměřují více na známé osobnosti a ty méně známí sportovci mají 

pozornosti minimálně. Jedná se tedy o celospolečenský fenomén nespravedlivého 

hodnocení sportovních výkonů v závislosti na tom, zda jsou sportovci mediálně 

známí či neznámí.  

 
Obr. 99 Ukázka z animace 

 

Inspirací pro zvolenou formu ztvárnění byl animovaný film. Jednalo se o 

krátké video, které bylo vytvořené pomocí animování fotografií v programu 

Windows Live Movie Maker. Video znázorňovalo skoky do vody. V prvním záběru 

předvedl skok do vody známý plavec. Informace o sportovci byla v dolním rohu 

videa. Publikum jásalo a rozhodčí dal plný počet bodů. Ve druhém záběru se jednalo 

o naprosto stejný skok do vody, ale neznámého plavce. Publikum už tolik nejásalo a 

rozhodčí dal plavci za stejný výkon méně bodů. Hlavním výrazovým prostředkem, 

využívajícím ironii a sarkasmus, bylo použití dvakrát stejného záběru skoku do vody. 

Výtvarný úkol jsem hodnotila kladně. Ocenila jsem zvolenou formu pro vyjádření a 

celkově se mi líbilo zjednodušené výtvarné ztvárnění. Mile mě překvapilo, že se 

studenti realizaci výtvarného úkolu věnovali i mimo vyučování. 

 

Závěrečné zamyšlení 

 Realizace výtvarných úkolů proběhla v souladu s mým očekáváním. Studenti 

byli aktivní a vzájemně spolupracovali. Přestože jsem byla někdy nervózní a nejspíš 
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jsem působila i trochu nejistě, studenti se chovali ukázněně. V průběhu realizace tak 

nedocházelo ke komplikacím. Myslím si, že na základě výsledků je patrné, že 

výtvarné zadání bylo srozumitelné. Trochu jsem se obávala, zda nemám na studenty 

příliš vysoké požadavky a zda se realizace bude vyvíjet správným směrem. Byla jsem 

ale mile překvapená, když jsem se dozvěděla o jaká témata a formy zpracování mají 

studenti zájem. Vznikla tak různorodá série výtvarných vyjádření reflektující 

různorodá témata.  

 

8.3. Struktura plánovaného tematického cyklu 

Vliv médií v podání reklamy 

Návrh zadání pro výuku výtvarné výchovy pro žáky 8. a 9. třídy základní školy 

v rozsahu tří vyučovacích celků. Jeden vyučovací celek má dvě vyučovací hodiny 

v klasickém rozsahu. 

Tematický cyklus  

Imaginární reklamní kampaň 

Tematický cyklus obsahuje tři vyučovací celky 

1) Teoretický úvod  - média a reklama 

2) Realizace reklamní fotografie 

3) Prezentace výrobku 

 

Cíl práce 

Žáci získají nové znalosti o mediální z oblasti reklamy, jak se pracuje s vizuální 

informací a jak se skrze ni dá manipulovat lidské vědomí. 

 

Dílčí úkol 

1-3 aranžované reklamní fotografie  
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Kritéria a formy hodnocení 

Bude se hodnotit kreativita a myšlenka výtvarného úkolu, spolupráce ve skupině, 

finální podoba a průběh prezentace. Hodnocení proběhne na konci tematického 

cyklu formou zpětné vazby vyučujícího a reflexí spolužáků. 

Přidaná hodnota 

Žáci si budou vědomi, jakými prostředky reklama působí, navýší se tak jejich 

mediální gramotnost a budou vůči jejím negativním vlivům odolnější. 

 

Mezipředmětové vztahy 

Informační a komunikační technologie 

Člověk a jeho svět 

 

Návaznost na průřezová témata 

Mediální výchova 

Osobní a sociální výchova 

 

Očekávané výstupy RVP pro základní školy 

Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních 

médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace. 

Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává 

a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 

vyjádření. 

Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 

vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci. 
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Úvod k zadání 

Žijeme v době, kdy se média stala součástí našeho života. Média slouží jako zdroj 

informací a zprostředkovávají nám zábavu. Reklama je mediální odvětví, které se 

svým působením snaží v lidech vyvolat touhu po propagovaném výrobku či službě. 

Reklama proměnila vizuální podobu měst a stala se každodenní skutečností. 

Výrazně působí na konzumní nastavení společnosti a často se nás snaží 

zmanipulovat, jak bychom měli žít, chovat se a jak vypadat. Často nám „vnucuje“ i 

takové výrobky, které ve skutečnosti nepotřebujeme, a přitom nám namlouvá, že se 

bez nich nemůžeme obejít. 

Zadání finálního výtvarného úkolu 

Vyberte si libovolný výrobek nebo předmět, na který vytvoříte reklamu. Dané věci 

však vymyslete jinou funkci, než doopravdy má (např. igelitová taška se může 

proměnit na multifunkční čepici). Můžete pro danou věc vymyslet i nový název, 

například umělec Marcel Duchamp otočil pisoár a pojmenoval ho fontána. Dále si 

vymyslete krátký reklamní slogan. Pracujte v menších skupinkách (2 - 4 osoby) a 

vytvořte aranžovanou reklamní fotografii. Na fotografii musí být minimálně jedna 

osoba, která bude výrobek reprezentovat. Zaměřte se na výrazové prostředky, které 

reklama využívá, především tedy formy neverbální komunikace. Z fotografie musí 

mít publikum pocit, že je výrobek úžasný a skvěle funkční. Celkem odevzdejte 2-3 

fotografie v digitální podobě. Fotografie se při prezentaci promítnou na bílou plochu 

a skupinka daný výrobek představí, sdělí jakou má funkci a řekne reklamní slogan. 

Výtvarná technika 

Fotografování v interiéru nebo exteriéru školy 
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První vyučovací celek – Teoretický úvod - média a reklama 

Anotace 

Seznámení žáků s principy vizuální komunikace v médiích se zaměřením na reklamu. 

 

Cíl, cíle hodiny 

Seznámit žáky s možnostmi vizuální komunikace v médiích s důrazem na využití řeči 

těla.  Jak se tvoří reklamní kampaň a jaké využívá reklama vyjadřovací prostředky. 

Motivovat žáky k nadcházející výtvarné činnosti a zadat výtvarný úkol. 

 

Motivace, didaktické postupy, instrukce  

Žáci se mají zamyslet, jaké využívá reklama vyjadřovací prostředky. Dále se mají 

zamyslet, zda existuje i skrytá forma propagace v jiných mediálních oblastech (film, 

seriál, show, časopisy,…). Připravená prezentace bude obsahovat ukázky vizuální 

komunikace, informace, co je to reklamní kampaň a ukázky reklamy, kde se využívá 

fotografie. Otevřeme otázku manipulace s fotografií. Během průběhu hodiny budou 

žáci motivováni k reflektivnímu dialogu. Na závěr žákům sdělím nadcházející 

výtvarný úkol. Musí se rozdělit do menších skupin (2-4 osoby) a zamyslet se, jaký 

výrobek budou prezentovat. Výrobek si žáci musí do dalšího vyučování sami opatřit. 

 

Druhý vyučovací celek – realizace reklamní fotografie 

Anotace 

Realizace výtvarného úkolu – reklamní fotografie. 

 

Cíl, cíle hodiny 

Žáci mají za úkol vymyslet reklamní slogan k danému výrobku a vymyslet jakou 

formou ho budou prezentovat. Následně budou tvořit aranžovanou reklamní 

fotografii v interiéru nebo exteriéru školy. Důraz bude kladen na kvalitní fotografie, 
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které budou ostré, dobře osvětlené a kompozičně vyvážené. Cílem bude vybrat 2-3 

finální fotografie. Žáci si také připraví závěrečnou prezentaci. 

Motivace, didaktické postupy, instrukce 

Na začátku hodiny budou žáci seznámeni s principy dobré fotografie. Na základě 

ukázek se dozví, jak má vypadat vyvážená kompozice, co je to celek, polo celek a 

detail. Jak ve fotografii funguje světlo. Poté budou mít za úkol vymyslet krátký 

reklamní slogan a zamyslet se, jak novou funkci výrobku co nejzřetelněji symbolicky 

znázornit pomocí fotografie. Při fotografování mají žáci experimentovat s formou. 

Poté z pořízených fotografií vyberou 2-3 finální snímky. Žáci budou mít dále prostor, 

aby si připravili závěrečnou prezentaci, která má mít takovou formu, jakou znají 

z reklamy. 

 

Třetí vyučovací celek – prezentace výrobku 
Anotace 

Prezentace 2-3 fotografií reklamní formou. 

 

Cíl, cíle hodiny  

Závěrečná prezentace výtvarného úkolu. Žáci představí daný výrobek tak, jak to 

znají z reklamy a řeknou vlastní slogan. Po každé jednotlivé prezentaci bude prostor 

k reflexi. Na závěr všech prezentací provedu hodnocení. Ve zbývajícím čase ukáži 

možnost úpravy finálních fotografií v počítačovém programu Adobe Photoshop a 

názorně předvedu, jak se dá s fotografiemi manipulovat. 

Motivace, didaktické postupy, instrukce  

Žáci budou mít za úkol před třídou představit vybraný výrobek formou, jaká se 

využívá v reklamě. Vybrané fotografie se nahrají do počítače a promítnou se na 

bílou plochu. Poté proběhne reflektivní dialog. Na konci všech prezentací sdělím 
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závěrečné hodnocení a opět bude prostor pro reflexi. Ve zbývajícím vyučovacím 

čase žákům předvedu, jak se dají upravovat fotografie v počítačovém programu 

Adobe Photoshop. 
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