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Abstrakt

Hlavní důraz mé práce je kladen na médium obrazu,  a to zejména v souvislosti 

s oborem  vizuální  kultury.  Právě  ta  ho  dokáže  nahlédnout  z několika  rozličných  úhlů 

pohledů. Jak je v práci dále uvedeno, obraz může být komunikován, může být brán v potaz 

například z oboru sémiotiky či mu může být kladen různý význam, a to zejména dle druhu 

interpretace, který zvolíme. Na konci práce je uvedena praktická část, která na popsané 

teorii, uvedené v této práci, popisuje reálné výsledky. Mým hlavním cílem v této práci bylo 

zjistit, zdali (a do jaké míry,  abychom dostali pokud možno zprávu bez ztrát) je možné 

pomocí obrazu komunikovat. 

Klíčová slova

obraz, vizuální kultura, obrazové informace, vizuální informace, vizuální kód, sémiotika, 
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Předmluva

Pro svou práci jsem si zvolila téma obrazu a jeho role, zejména ve vizuální kultuře, 

neboť  jsem si  chtěla  prohloubit  znalosti  o  této  problematice  a  prakticky  si  vyzkoušet 

obsáhlou stránku tohoto tématu. V dnešní době jsme konzumenty obrazových informací, 

které jsou nám prezentovány na každém kroku. Nebudeme-li však pouze pasivně přebírat 

informace,  ale  staneme-li  se  aktivními  účastníky  tohoto  komunikačního  procesu, 

pochopíme snáze, „co nám chce obraz sdělit“, (což je teorie i Petry Hanákové, která je 

blíže popsaná na str. 8-9). Právě problematika komunikačního procesu obrazů podnítila 

můj detailnější zájem v této oblasti. 

Prakticky  jsem  si  nalezenou  teorii  vyzkoušela  na  různých  typech  interpretací, 

pomocí nichž jsem se snažila objasnit význam vyhledaných obrazů. Při jejich hledání jsem 

vycházela ze dvou veřejně dostupných obrazových databází, které jsou v dnešní době těmi 

nejpoužívanějšími, čili patří mezi nejznámější (databáze zaměřená především na fotografie 

Flickr a databáze umělecké všehochuti DeviantART). 

Ve své práci jsem kromě našeho oboru vycházela i z oborů tematicky příbuzných, 

v souvislosti s mou prací se  jednalo o obory vizuálních studií, vizuální kultury, sociologie, 

sémiotiky,  komunikologie,  mediálních  studií,  umění,  atd.  Mnohé zdroje  právě  z těchto 

oborů byly pro mou práci značně inspirativní. V práci byly použity zdroje různých typů – 

monografie,  seriály,  tištěné  i  internetové.  Jedním  z nich  byla  i  otevřená  internetová 

encyklopedie Wikipedia, a to pro kapitolu vizuální kultura. Její neustálý rozvoj, a to že 

bývá v dnešní době považována za hlavní informační zdroj, se nedá popřít. Je samozřejmé, 

že informace zde uvedené, je nutné brát s jistou rezervou. Na druhou stranu přijetí určitého 

příspěvku do této databáze probíhá pod značnou kontrolou, a proto by se chyby (ať již 

věcné či gramatické), zastaralá data či příspěvky s jistou výtkou neměly na tomto webu 

vyskytovat vůbec či bez viditelného upozornění. 

Téma  mé  práce  je  samozřejmě  značně  široké  a  jsem si  vědoma  toho,  že  jsem 

postihla pouze určitou část.  Věřím však, že teorie v kombinaci s praxí uvede jednotlivé 

myšlenky do souvislosti, zejména co se interpretačních druhů obrazů týká.

Práce se zabývá pohledu na obraz, na obor vizuální kultury, který je obrazů plný, na 

obor sémiotiky, jehož hlavní podstatou, aplikovatelnou též na obrazy, je znak. Významné 

místo  v této  oblasti  zastupuje  komunikační  proces,  který  má  v oblasti  komunikování 
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obrazů svá jistá specifika.  Ta se projeví zejména v oblasti  vnímání  obrazů a v různých 

typech interpretací. 

Na  začátku  práce  jsou  představeny  nejvýznamnější  pojmy,  které  se  k mé  práci 

vážou,  avšak  nejsou  v ní  dále  detailně  vysvětleny.  První  kapitola  je  věnována  oblasti 

vizuální kultury a schopnosti naší vizuální gramotnosti. Další kapitola definuje obraz, jeho 

obsahy,  formy,  faktory,  které ho ovlivňují  a též  je nahlížen  z pozice nosiče informace. 

V následující kapitole je představen obor sémiotiky, jehož hlavním prvkem zájmu je znak, 

stejně jako je později zkoumán při interpretaci obrazů. Z toho důvodu je jedna podkapitola 

věnována přímo sémiotice obrazu. Oblast komunikačního procesu, potažmo komunikace 

obecně  je  představena  v následující  kapitole.  V jedné  z těchto  podkapitol  se  zkoumá 

otázka, zdali je možné (a do jaké míry) komunikovat pomocí obrazů, a to v takové míře, 

aby ji byl schopen recipient zachytit  a rozluštit.  Toto interpretování obrazů je poté více 

definováno  v poslední  kapitole  mé  práce.  Poněvadž  je  definováno  více  jak  jeden  typ 

interpretace,  jsou  v poslední  kapitole  představeny  všechny  typy.  Předposlední,  pátá 

kapitola, se asi nejvíce přibližuje oboru informačních studií, neboť si za hlavní prvek bere 

vizuální informaci, které se věnuje z pohledu zpracování i vyhledávání. Zakončením mé 

práce je shrnující  závěr, obsahující  i  praktickou část interpretací  obrazových informací, 

vycházející z typologie interpretací v poslední kapitole práce. 

Předem  stanovenou  osnovu  jsem  si  pro  větší  přehlednost  v průběhu  psaní 

poupravila,  a  to  rozšířením  předepsaných  kapitol  na  dílčí  podkapitoly  a  zahrnutím 

obrazových materiálů do celku práce (viz osnova).

Diplomová práce má celkem 96 stran. Informační zdroje jsou citovány dle normy 

ISO 690B a ISO 690-2. 

Ráda  bych  na  tomto  místě  poděkovala  vedoucímu  mé  práce  Peteru  Pálkovi  za  velmi 

užitečné připomínky, neskonale vstřícný přístup a motivaci, mé rodině a příteli především 

za trpělivost a toleranci. Děkuji.
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Úvod

Jak je z historie známo (a jak bude ještě přiblíženo), obrazový materiál jakéhokoli 

typu byl v našem světě zastoupen vždy. V poslední době však míra jeho využití výrazně 

stoupá,  a  to  v závislosti  na úměrností  jeho snadné přípravy a  distribuce.  Je  známo,  že 

člověk přijímá převážnou většinu podnětů z okolního světa svým zrakem. Ať se tedy jedná 

o  naše  vnímání  podnětů,  shromažďování  vizuálních  informací  či  například  jejich 

zastoupení  při  naší  nutnosti  se rozhodovat (např.  při  nákupu hraje „vizuálno“ klíčovou 

roli),  vždy  jsou  zastoupeny  v klíčové  úloze.  Ne  nadarmo  se  naše  doba  označuje  jako 

tzv. „doba  informační“  neboli  „věk  obrazu“.  Je  to  dáno  zejména  kvantitativními 

i kvalitativními změnami obrazové či  vizuální kultury.  Petříček se k moderní době jako 

době obrazů vyjadřuje ve snaze podpořit větší snahu o pochopení existence a fungování 

filmového  světa  (konkrétně  se  snažil  najít  důvody  o  zasazení  filmové/audiovizuální 

výchovy jako součásti vzdělání pro děti na školách). „Tradiční kultura textů kladla důraz  

spíše na abstraktní, pojmové uchopování světa, kultura obrazů naučila člověka ‚číst‘ svět  

skrze symbolické a ikonografické významy a schematizovat jej...“ Podle jeho názoru má 

naše  doba  („civilizace  obrazu“)  historický  základ  pro  rozšíření  kinematografie  jako 

nejpopulárnějšího druhu obrazu před televizí, stejně tak i v době televize.1

Naše  doba  údajně  vytlačila  z pozic  „základních  komunikačních  nástrojů“ 

dlouholetá média jako je slovo a text, přičemž některé z důvodů pro potvrzení této teorie 

již byly zmíněny výše. Je však potřeba podotknout, že zejména v otázce komunikace je 

slovo stále primárním ukazatelem pro její směr a pro přenos kýžené informace. Vizuální 

doplněk zde může onu informaci buď podpořit, vyvrátit, urychlit přenos (např. zrychlením 

procesu pochopení přenášené informace – př. máme-li  zájem na podtrhnutí  našich slov 

a ukážeme-li  danou  informaci  i  vizuálně  zpracovanou,  její  recipient  ji  dokáže  rychleji 

absorbovat),  ale  dominantní  pozici  ve  dvousměrné komunikaci  lidí  bude  mít  stále 

komunikace  verbální.  Tuto  moji  myšlenku  podporuje  i  výrok  Hanákové,  uvedený 

v následujícím odstavci.

Otázkou, kterou si klade Hanáková ovšem je, zda vizuální kultura prošla skutečně 

tak radikální změnou. Role obrazu byla vždy patrná ve strukturách moci, obraz byl vždy 

schopen účinné manipulace s divákem či reprezentace určitých společenských pozic. Lišily 

se snad jen zejména z hlediska funkcí,  které  jim byly připisovány -  obrazy didaktické, 

1 PETŘÍČEK, M. Několik důvodů, proč by měla být filmová/audiovizuální výchova součástí vzdělávání 
[online]. 
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mimetické,  posvátné atd. Dle Hanákové měl obraz v západním světě figurovat zejména 

jako  pohon  informací.  Avšak  i  na  západě  vizuální  reprezentace  určitými  způsoby 

s divákem manipulovaly a byly posuzovány z hlediska své pravdivosti (jako např. politické 

či  náboženské  reprezentace).  Podíl  obrazů  na  veřejné,  běžné  komunikaci  bezpochyby 

vzrůstá,  a  to  nejméně  posledních  100  let  v souvislosti  s rozvojem  zobrazovacích 

a prezentačních technologií. Otázkou je, zdali se obrazy dají vždy považovat za neutrální 

médium,  schopné  přenosu  jakékoli  informace,  nebo  zda  se  v nich  ukrývá  nějaký 

podvědomý, skrytý prvek, jenž nás bude chtít ovlivňovat.2 

Pro  korektnost  zde  uvedených  vět  je  nutné  podtrhnout,  že  význam  výrazů 

„vizuální“ a „obrazový“ se v mé práci téměř stírá. Ačkoli si jsem vědoma rozdílu, který se 

mezi nimi nachází, pro mou práci je vhodné jejich významy poměrně zúžit.  „Vizuální“ 

jakožto  „zrakem  vnímatelný“  nám ihned  poukazuje  na  smyslové  orgány,  které  budou 

takovou  informací  zatíženy.  Na  druhou  stranu  „obrazový“  je  výrazem  víceméně 

uměleckého díla,  které je vytvořeno, aby bylo vnímané tím stejným orgánem. Určím-li 

tedy,  že pro oba výrazy je spojující smyslový orgán zrak, potažmo oči, věřím, že proti 

tomuto účelovému sémantickému sloučení oněch výrazů nebude námitek. 

Vrátíme-li se k přeměně našeho světa na vizualizacemi obklopené dění, dá se též 

říci,  že  dříve  byl  důraz  kladen  na  zpracování  textu  v souvislosti  s používáním  tehdy 

aktuálních médií. Oproti tomu se dnes do popředí zájmu dostávají vizuální informace a je 

jisté, že o znakové a symbolické struktuře obrazu toho nevíme tolik jako o podobě textové. 

Již pojetí Viléma Flussera nám dává se ptát, zdali má písmo budoucnost, či jestli je možné 

se naučit vizuálně myslet.

Abychom  byli  schopni  se  plně  přizpůsobit  dnešní  době  a  jejímu  vnímání, 

nevystačíme  si  pouze  s  tradičním lineárním vnímáním světa.  Dnes  potřebujeme k plné 

integraci mediální gramotnost a schopnost chápat celostní struktury. Soudobé informace, 

získávané  vícerozměrnými  vstupy,  se  dají  popsat  novými,  multirozměrnými  symboly 

a strukturami.  Oproti  posloupnému  vnímání  se  aktivuje  simultánnost,  namísto  linearity 

vnímáme hloubku, strukturu a vzájemný vztah.

Základním  předpokladem  mediální  gramotnosti  je  schopnost  nalézt  systémy 

a struktury  pro  popis  obrazu,  které  jsou  vhodným  prostředkem  pro  přenos  vizuální 

2 HANÁKOVÁ, P.; HECZKOVÁ, L; KALIVODOVÁ, E. V bludném kruhu : mateřství a vychovatelství jako 
paradoxy modernity. 
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informace, pro vyjádření významu obrazu a pro popis forem aplikovaných na umělecké 

využití vizuální informace (např. v designu). 

Klíčovým  konceptem  těchto  požadavků  je  strukturální  popis  obrazu,  jenž  je 

specifikován svým obsahem (tzn. primitivními tvary) a uspořádáním (neboli prostorovými 

relacemi mezi jednotlivými prvky). Nejvhodnějšími informatickými strukturami jsou pak 

tzv. vizuální přepisovací systémy (jinak řečeno vizuální gramatiky). Jejich základ je možno 

nalézt v teorii jazyků, a to zejména díky pracím Noama Chomského. Snahy těchto teorií 

bohužel nedosáhly kýžených výsledků (nepodařilo se totiž formálními gramatikami popsat 

přirozené jazyky), avšak i přesto měly jejich výsledky velký vliv na rozvoj počítačových 

jazyků, překladačů  a v pozdějším uplatnění v počítačové grafice u rozpoznávání vzorů 

a zpracování obrazů.3 

Popis obrazů gramatikami  je prozatím v počátcích,  zatím se dobře uplatňuje při 

generování opakujících se vzorů a ornamentů,  což jsou pouze základní vizuální útvary. 

Snahy dalšího uplatňování tkví v očekávání dnešních vizuálních médií,  jejichž rozvoj je 

obrovský. I přesto, že je obrazových informací momentálně mnohem více než textových, 

jsou stále obrazy brány jako datové celky, které dokážeme zobrazit, okopírovat, ale dále 

o nich nevíme mnoho.  Zažitá  teorie  vychází  z toho,  že  obrazové  informace  není  skoro 

možné popsat, jelikož jejich vnímání je vysoce subjektivní, stejně jako nelze odhadnout, 

jak budou působit na příjemce a jaké jsou mechanismy tohoto působení.

Vývoj takto potřebných aplikací je závislý na komunikaci. Zcela nové komunikační 

nástroje vždy vedly k novým érám a novým hodnotovým systémům. Proto si odborníci 

hodně  slibují  od  nových  komunikačních  (řekněme  informačních)  technologií,  které  by 

měly být zaměřeny právě na komunikaci zejména obrazových informací. Jaká je aktuální 

situace využívání těchto prostředků, co obnáší komunikace obrazových informací a jak je 

vlastně obraz vnímán. To jsou témata, která jsou více popsaná v následujících řádcích.

3 ORX QX. Struktury obrazu [online].
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Vymezení základních pojmů

Na následujících řádcích hodlám představit pár pojmů, které mají pro práci základní 

význam v tom smyslu,  že  jsou  její  součástí,  jejím základem,  ale  nejsou  přímo  v textu 

představovány. Z toho důvodu je chci uvést hned na počátku, aby nebylo třeba je znovu 

osvětlovat. Termíny jsou řazeny abecedně.  

Interpretace – též vysvětlení nebo výklad. Bývá chápána jako soubor významů (smyslů), 

které jsou připisovány určité teorii, výrokům, formulím i jednotlivým symbolům. 

Počitek – bývá popisován jako nejjednodušší odraz vlastností objektivní reality ve vědomí 

člověka.  Vzniká  působením  vnějších  objektů  na  smyslové  ústroji  neboli  odráží 

charakteristiky  vnímané  reality  (barvu,  vůni,  teplotu),  ale  ne  předmět  jako  celek. 

Zpracováním  počitků  v mozkové  kůře  vznikají  vjemy.  Zejména  obor  psychofyziky  se 

zabývá mechanismy vzniku, přenosu a zpracováni počitků.

Poznání – jedná se o proces odrazu a reprodukce skutečnosti  v lidském vědomí,  který 

směřuje od nevědění k vědění. Je ovlivněn společenským vývojem a zkušenostmi. Cílem 

objektivního poznání je dosažení pravdy či podstaty věci. V průběhu samotného procesu 

získávají lidé poznatky, pojmy reálných jevů o světě, poznávají i sami sebe. Poznatků pak 

využívají  k praktickému  přetváření  světa.  Poznání  se  tak  stává  nutným  momentem 

praktické  činnosti  společnosti.  A právě  to,  že  v teorii  poznání  byl  plně  uznán význam 

praxe, změnilo tuto teorii ve vědu. 

Vizuální -  zrakový,  týkající  se  zrakových  orgánů.  Je  buď  zrakem  přímo  vnímaný  či 

zprostředkovaný.

Vizuální komunikace - je popisována jako komunikace skrze vizuální prostředky. Jedná 

se  o  sdělování  myšlenek  a  informací  ve  formách,  které  mohou  být  vnímány  zrakem. 

Primárně bývá asociována s dvoudimenzionálními obrazy a jedná se o: znaky, typografie, 

kresby,  ilustrace,  barevné  a  elektronické  zdroje,  atd.  Využívá  veškerých  možností 

prezentace  vizuálních  informací  tak,  aby  byly  srozumitelně  vnímatelné  lidskému  oku. 
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Objevuje  se  nejčastěji  v  disciplínách  vizuální  kultury,  grafického  designu,  typografie, 

ilustrací, aj.

Vizuální percepce – neboli vizuální poznání je komplexním procesem zrakového vnímání, 

které  spojuje  fyziologickou  složku vidění  a psychickou  složku  individuálních  možností 

jedince.  Vytváří  se  tím  rozsáhlý  a  dynamický  percepční  systém  člověka  a většiny 

živočichů.  Pro  umožnění  kvalitní  vizuální  percepce  jsou  důležité  kontury  vnímaných 

předmětů, které podněcují k činnosti tzv.  „tvarové detektory, tvořené určitými skupinami 

neuronů v mozkové kůře.“ Vnímáním výrazných znaků vnímaných objektů si vytváříme 

komplexní  zrakové  vjemy,  na  jejichž  vnitřní  interpretaci  uplatňujeme  zejména  naši 

individuální zkušenost. Pomocí ní si dotváříme v mozku přesnější obraz objektu (například 

nejasně viděného předmětu). 

Vjem – jedná se o odraz předmětu, vnímaný smysly. Vznikl bezprostředním působením 

objektivní reality na smyslové orgány. Vjemy vznikají v průběhu přijímání a přetváření 

informací a snaží se zajistit v podstatě pravdivý obraz objektivního světa. Díky němu se 

můžeme v klidu orientovat ve světě. Ucelený vjem se nám podaří složit dílčími počitky, 

které jsou jednotlivě vyvolávané díky reakcím na podněty. Proces zvaný vnímání je skládá 

do  smysluplného  obrazu,  který  je  v zásadě  modelem  odpovídajícím  realitě.  Vzhledem 

k tomu, kolik a jaké počitky ovlivňují naše vnímání, vjemy mohou být zdrojem pravdivých 

poznatků, stejně jako omylů, iluzí a klamů. 

Vnímání – též užíváno jako percepce. Jedná se o proces, který dokáže odrážet objektivní 

realitu skrze činnosti  smyslových (senzorických)  orgánů. Odborně bývá popisován jako 

nižší poznávací (kognitivní) proces vyrůstající z čití, s nímž „na úrovni senzomotorických 

činností  zajišťuje  základní  orientaci  subjektu  v prostředí  a současně vytváří  předpoklad 

rozvoje  jeho vyšších psychických  funkcí.“  Nejedná se o pasivní  odraz skutečnosti,  ale 

o aktivní činnost,  ovlivňovanou různými psychickými  hodnotami (city,  snahami,  zájmy) 

a zejména zkušenostmi jedince. V psychologickém smyslu je průběh vnímání chápán jako 

„vjemová  (percepční)  aktivita,  tvořená  na  elementárnější  úrovni  dílčími  percepčními  

procesy a projevující se na vyšší (souhrnnější) úrovni jako komplexní percepční činnost.“ 

V procesu  vnímání  se  rozlišují  relevantní  a irelevantní  znaky  s následně  se  vybírají  ty 

podstatné. 
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1. Vizuální kultura

Na počátku mé práce si představme oblast, do které spadá veškerá její tematika. 

Jedná  se  o  oblast,  jejíž  náplň  tvoří  právě  vizuální  informace,  jejich  tvorba,  přenos, 

ukládání,  vyhledávání  a  především  z pohledu  komunikačního  záměru  autora,  poslání 

a následné vnímání.

Zaměříme-li se na oblast vizuální kultury, musíme vycházet ze zrakového vnímání 

lidí, neboť, jak již bylo řečeno v úvodu, ony vizuální informace jsou zrakovým smyslem 

pojímány. Již od dob antiky je zrak považován za zdroj informací, který je jednak nutno 

oslavovat,  stejně  jako  mu  není  radno  důvěřovat,  jakožto  zdroji  znalostí.  V současném 

21. století je jedním z těch, které nejvíce rozhodují. 

Dle  Františka  Ledvinky  se  člověk  naučí  zpracovávat  nejvíce  zrakových  dojmů 

v mysli  během  prvních  dvou  měsíců  života.  Vnější  svět  na  něj  působí  dojmy 

„mechanickými a chemickými, blízkými a vzdálenými, které utvářejí základ psychiky. To,  

co  obsáhneme  jediným  pohledem  bez  pohybu  očí  a  hlavy,  je  naše  zorné  pole,  které  

pohybem očí  nebo hlavy  rozšiřujeme na zrakové  pole.  Stejně  jako  se  v  umění  nejprve  

zaznamenávaly  obrazy  plošně,  bez  perspektivy,  jsou  první  zrakové  dojmy  plošné,  

dvojrozměrné. Teprve pohybovou, hmatovou a sluchovou zkušeností  pod vedením zraku  

dospíváme k trojrozměrnému vidění."4

Ač používáme svůj zrakový systém zcela automaticky, přirozeně, není vše zřejmé, 

jak  píše  Ledvinka  „...nerozvíjíme-li  své  pozorovací  schopnosti,  pak  se  díváme,  ale 

nevidíme.  Charles  Darwin vytýkal  škole  svého  mládí,  že  ho  nenaučila  pozorovat.  To  

znamená  cestou  vlastního  pozorování  hromadit  zásobu  informací,  což  usnadňuje  řešit  

problémy, chovat se účelněji v různých situacích."5 Myslím, že tato věta názorně poukazuje 

na to, jak se svým zrakem běžně zacházíme, a to zejména ve školách, kde jsme vedeni 

k tomu  „se  dívat“  ne  „vidět“  nebo  dle  Darwina  „pozorovat“.  Zásadní  rozdíl  vidím ve 

vnímání  oněch  informací.  Jedná  se  o  proces  nahlédnutí  skrze  předkládaný  materiál 

a pochopení informace, která se v něm skrývá.  Jak se tato situace projevuje při vnímání 

obrazů je blíže popsáno v kapitole 6. - o vnímání obrazů.

Již  K.  Teige  poukazoval  před  půlstoletím  na  změny  zrakového  prostředí,  které 

čekají moderního člověka. Protože obrazy, tvary, barvy a pohyb „nejsou v předmětech, ale  

4 LEDVINKA, F. Homo spectator, dívat se a vidět. s. 8
5 Ibid., s. 15
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v našem oku, jsou lidským vesmírem, který se mění vývojem a neodpovídá již optickému  

světu  lidí  dřívějších  generací:  Mění  se  proto  i  zrakové  pocity  člověka"6 V  dnešním 

globálně orientovaném světě,  kde i obrazy kolují globálně a kde vývoj  vědy významně 

ovlivňují nové technologie, je položen zásadní úkol pro vědce, kteří zkoumají historickou, 

kulturní a sociální moc zraku a obrazů. 

Od  obrazů  přejděme  tedy  k oblasti  vizuální  kultury,  která  je  jimi  prostoupena, 

determinována  a  utvářena.  „Vizuální  kultura  je  tvořena  soubory  příznivých  vjemů  

z vnějšího  prostředí  odpovídajícími  dobově  podmíněným  osobním  a/nebo  skupinovým 

emocionálním, estetickým, etickým,  ideovým, spotřebním a zvykovým hodnotám. Mohou 

pocházet z nenarušené přírody, ze záměrné či  nahodilé činnosti  člověka v krajině nebo 

v urbanistických celcích, být vytvářeny jak rozsáhlými technickými, architektonickými nebo 

uměleckými díly a/nebo jejich detaily,  tak i řadou dalších prvků pracovního, obytného,  

oddychového a dalších prostředí a také jejich vzájemným uspořádáním.“7 Takové prostředí 

vizuální kultury nás podle Kesnera „utváří jako vidoucí subjekty."8 

Již od 19. stol. byly umělecké obrazy vnímány jen ve stále se rozšiřujícím rámci 

optických a smyslových vjemů. Od té doby stále mohutněji narůstá  „kakofonie obrazů,  

vjemů a simulací. Proměny vizuální kultury se podstatně urychlily počátkem tohoto století.  

Na přetváření vidění pak v průběhu 19. a na začátku 20. století dále pronikavě působil  

vznik  nového  vizuálního  prostředí  v  prostoru  moderního  města."9 V  dnešní  době 

nepředstavuje  ani  tak  zásadně  odlišnou  realitu,  ale  je  spíše  výsledkem  „kontinuální  

transformace, jež se odehrála během ‚dlouhého 19.století' a období klasické modernity."10

Samotný pojem byl zaveden ve 20. století a od té doby figuruje především v anglo-

americkém  prostředí.  Zaobírá  se  především  oblastí  filmu,  televize,  ale  i  video-her, 

časopisů, reklamních inzerátů a jiných médií. Ve svém základě je pevně spjata se studiemi 

vizuální sociologie a vizuálních studií.11 

Kesner od nás, jakožto vidoucích subjektů očekává, že nás vizuální kultura vybaví 

„vzorci  vidění,  způsoby  vnímání  zobrazení  a  jejich  interpretace  –  ty  v  okamžiku,  kdy 

vstupujeme do muzea, nemůžeme jednoduše odložit spolu s kabátem v šatně, ale přenášíme  

6 Ibid., s. 13
7 Ústní citace Petera Pálky
8 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
94
9 Ibid., s. 97
10 Ibid., s. 101
11 Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Visual culture. [online].
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je do svého vidění uměleckých obrazů."12 Tím pádem je jisté, že vizuální kultura není a ani 

nemůže být pro všechny jedince stejná. Pro každého je průsečíkem určitého „historického 

modu vizuality, společného dnešnímu člověku a odlišného od historicky dřívějších modalit,  

a její lokální podoby s osobními, subjektivními možnostmi a preferencemi."13 

Právě  tím,  že  stojí  na  pomezí  několika  zásadních  oblastí  umění,  může  být 

definována jako tzv. „cross-media system". Zajímá se nejen o oblast „vyšších" kulturních 

forem  užitého  umění,  designu  a  architektury,  ale  i  o  „nižší"  kulturní  formy,  média 

a komunikace.  Přístup vizuální kultury potvrzuje realitu žití ve světě „cross-medií", což 

znamená,  že  naše  zážitky  kulturně  významného  vizuálního  obsahu  se  objevují  ve 

vícenásobných vrstvách.  Vizuální  obsah a  kódy se přemisťují  z jedné do druhé a mezi 

nejznámější bychom zařadili tyto:

o tištěné obrazy a grafický design

o TV a kabelová TV

o film a video

o počítačové rozhraní  a software design

o Internet/ Web jako vizuální platforma

o digitální média

o reklamní inzerce ve všech médiích (opravdová cross-media entita)

o užité umění a fotografie

o móda

o architektura, design a urbánní design

Pro každou formu existují zpravidla samostatné kódy, které se potom v rámci prolínání 

pro „cross-media system" dají promíchat. 

Pro přiblížení napsaných řádků můžeme říci, že každodenní zážitky se dají popsat jako 

výměna kódů nebo rozprostírání jednotlivých vizuálních kódů okolo nás k lepší navigaci či 

lepšímu dorozumívání se ohledně významu.

Většina  našich  zážitků  přejímaných  z  okolí  nemá  povahu  pouze  jednoho 

mediálního typu, ale jedná se o hybrid mezi textem, obrazem, zvukem, apod. Výzvou se 

tedy může stát  snaha odhalit  vizuální kulturu jako systém, který však ani tak nesmíme 

považovat  za  čistý  stav vizuality  (např.  systém vizuálních  významů není  tvořen pouze 

12 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
95
13 Ibid., s. 95

15



obrazy, ale zahrnuje též texty a grafický design, design funkčních objektů, architekturu či 

loga).  

Budeme-li  vycházet  z  pojetí  vizuální  kultury  Nicholase  Mirzoeffa,  bude  tato 

problematika nejlépe nahlédnutelná jako taktika pro studium funkcí světově protknutých 

skrze obrazy či vizualizace, raději než skrze texty a slova.14 O studiu oboru vizuální kultury 

Mirzoeff  říká,  že  izoluje  či  boří  „vizuální  meditaci"  nebo  „vizuální  reprezentaci"  pro 

analýzu.  I tak ale poukazuje na již zmíněný nevýhodný hybridní stav, tedy že se nikdy 

kolem nás nevyskytuje ve zcela „čisté" podobě. Vždy je svázána s nevizuálními prvky, 

jako  např.  ideologiemi,  texty,  projevy,  domněnkami,  intertextuálními  předpoklady 

a vizuálními schopnostmi.15

1.1 Vizuální gramotnost/divácká zkušenost

Zmiňme se teď o kategorii vizuální gramotnosti,  a to zejména pro její důležitost 

vůči vizuální kultuře. Jediným možným způsobem, jak se detailně zaměřit na předávanou 

informaci vizuální kultury, je totiž schopnost pochopit její jazyk. Je nutné si uvědomit, že 

tento jazyk prochází naskrz oblastmi, které tak pro něj vytváří prostředí sloučení. Můžeme 

tak  hovořit  o  prostředí  intervizuality,  intermediality,  křížení  obrazových  interpretací  či 

vizuální  gramotnosti.  Pojem  vizuální  gramotnosti  tak  můžeme  shrnout  jako  reakci  na 

vnímatelné  zrakové  podněty,  schopnost  a  dovednost  pochopit  komunikované  vizuální 

informace  a  dále  s nimi  komunikovat.  Vychází  z vývoje  poznávacích  struktur 

(např. schopnost  u  mapy  vnímat  a  chápat  symbolické  vztahy  mezi  mapou  a  reálnou 

krajinou a symbolické funkce značek).

Stejně tak je nutné na obrazy a média nahlížet jako proces socializace v samotné 

kultuře.  Pokud  bychom  chtěli  zacházet  do  detailů,  bylo  by  důležité  diferencovat,  kdo 

produkuje  obrazy,  kdo  je  konzumuje  a  kdo  se  soustředí  na  oboje.  Takto  postavený 

komunikační  proces obrazů užití  jazyka  pro jejich interpretaci  vycházíme ze sémiotiky 

obrazů, která bude popsána v kap. 3.2.

14 MIRZOEFF, N. The visual culture reader. s. 3
15 IRVINE, M. Introducing Visual Culture: Ways of Looking at All Things Visual [online].
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Ačkoli  o  divácké  zkušenosti  hovoříme  většinou  v souvislosti  s filmovým 

materiálem,  může  být  tento  pojem použit  zároveň  s materiálem obrazovým.  Pokud  se 

stáváme vizuálně gramotní  díky vývoji  našeho poznávání,  pak ono poznávání  fixujeme 

v rámci určitých zkušeností. Informace získané skrze divácké zkušenosti pak uplatňujeme 

například  při  jakémkoli  rozhodování,  kde  nám  získané  zkušenosti  slouží  jako  kritéria 

volby.  Jako  příklad  můžeme  uvést  odpověď  na  otázku,  zdali  se  nám líbí  více  tvorba 

Vincenta van Gogha či Edvarda Muncha. Pokud jsme s jejich tvorbou byli v minulosti již 

nějakým způsobem seznámeni, máme vytvořenou „diváckou zkušenost“ a pro vytvoření 

odpovědi na položenou otázku máme dostatečný informační materiál.  
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2. Obraz

V této kapitole  se zaměřím na klíčovou podstatu celé práce,  tedy na obraz jako 

takový. Pokusím se nastínit, kam až sahají meze obrazu, co se pod tento pojem počítá a co 

již nikoliv. 

Obraz je možné vnímat jako vizuální nebo mentální projev, který vzniká z určitého 

popudu,  obsahuje  konkrétní  vlastnosti  a  vyžaduje  určitou  interpretaci.16 Z této  definice 

vychází,  že  takovýto  obraz  může  být  abstraktním  vizuálním  projevem  pouze  v mysli 

diváka nebo i jeho konkrétní fyzickou podobou. Obrazy jsou tak předmětem oboru vizuální 

kultury i dějin umění.

Obraz se dá zkráceně rozdělit na dva hlavní druhy - vnější a vnitřní. Vnější podává 

zprávu o plošném světě, vnitřní obraz je fiktivní. Obraz potřebuje pozorovatele, který na 

základě interpretace vysílaných znakových informací pochopí jeho význam. Pozorovatel 

vidí  obraz  relativně  vůči  svým  vnímacím  schopnostem.  Obraz  též  obsahuje  speciální 

znaky, které se ukazují uvnitř každého komunikačního procesu či jednacího aktu. Obrazy 

by měly plnit funkci vizuálních zkušeností, znázornění skutečného světa a poznatku.

Obrazový  materiál  se  dá  vnímat  v široké  škále.  Ta  může  vycházet  od  věrného 

zobrazení  skutečnosti  hraničící  s reprodukcí  předlohy (např.  fotografie,  film,  realistická 

kresba)  až  po  zobecňující  a  abstraktní  vyjádření,  vycházející  z  určité  konvence 

(zjednodušený  obrázek,  mapa,  schéma,  diagram,  ikona...).  Dle  zařazení  obrazového 

materiálu do příslušné kategorie se posléze volí vhodný model pro vnímání a interpretaci 

obrazu.

2.1 Obsahy zobrazovaného

Chceme-li proniknout hlouběji do vnitřku obrazů, tzn. do jejich obsahu, který bývá 

v komunikačním procesu přenášen,  podívejme se nyní  v jakých parametrech  a s jakými 

funkcemi nám je takový obraz představován. 

16 FILIPOVÁ, M.; RAMPLEY, M. Možnosti vizuálních studií. Obrazy – texty – interpretace. s. 8 
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Struktura obrazu

Mezi základní formální kvality vizuálního vyjádření patří: 17

 

Nejjednodušší bod            Náznak pohybu       Množství energií

Tuhost, stabilita, napětí Nejistota, podpora    Absolutní statičnost 

 Statičnost       Dynamika Pohyb

     Statický objekt      Objekt v pohybu         Směr pohybu

Symetrie Narušená symetrie     Dynamický interval

Obrázek 1  Struktura obrazu

Výše bylo naznačeno základní rozdělení struktury obrazu, které však samo o sobě 

nemůže fungovat. Působení jednotlivých vizuálních prostředků je závislé na kontextu, ve 

kterém se vyskytuje. Přese všechny aspekty existuje teorie, která určuje směry orientace 

v těchto prostředcích.
17 MISTRÍK, E. Tréning kariérových poradcov. Skryté posolstvá textov a obrazov - manuál. s. 11
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• Skvrna – jedná se o jakoukoli stopu po nástroji, je pohyblivá, nestálá a hravá 

• Bod – tvoří střed kompozice nebo její část, těžisko, soustředí veškerou koncentraci 

• Linie –  pokud  je  pravidelná,  bývá  vnímaná  snáze  a klidněji.  Je-li  však 

nepravidelná, trhaná či lomená, je dramatická, vzrušivější

• Přímka – horizontální přináší rovnováhu, ustálenost, stabilitu, klid až nehybnost. 

Oproti  tomu  vertikální  upozorňuje  na  růst,  stupňování,  výšku.  Diagonála  dává 

zavdat hloubce, prostoru, dynamice, nestálosti. Je-li vedena z levého dolního rohu 

do pravého horního rohu, je vnímaná jako stoupání. Naopak, cítíme-li vedení tahu 

z levého  horního  rohu  do  pravého  dolního,  je  nám  srozuměna  s klesáním, 

nepokojem či úpadkem

• Plocha – nemá-li  vnitřní  prostor,  působí otevřeně.  Má-li ho (koule,  válec,  atd.), 

působí  uzavřeně.  Velká  plocha  uklidňuje  nebo  je  fádní.  Členité  plochy  poutají 

pozornost. 

• Světlo a stín – lesklé, hladké předměty svítí, dráždí, působí tvrdě. Stejně tak zrnitý 

povrch  působí  drsně.  Hladké,  matné  uklidňují,  jsou  měkké.  Lesklé,  hladké 

předměty svítí, dráždí a působí tvrdě.

• Prostor  – velký,  malý,  členitý,  plochý,  uzavřený,  otevřený,  atd.  Toto škálování 

přenáší iluzi prostoru na ploše i do významů vyjádřených obrazem. 

• Rytmus –  pravidelný  uklidňuje,  nabízí  uspořádanost  života,  je  statický. 

Nepravidelný navádí k nepokoji, vzrušení, vyvolává pocity pohybu a změny.

• Rovnováha – nabízí pocit vyváženosti hmot a významů. Úplná rovnováha nabízí 

uvolnění,  statičnost,  i když  ne úplnou oproti  absolutní  symetrii.  Nerovnováha je 

zdrojem napětí. 

• Pohyb/ klid – přináší dramatičnost, konflikt, aktivitu, růst nebo sestup.

Mezi  podstatnou  charakteristiku  vizuální  složky patří  samozřejmě  barvy.  Těm bylo  za 

dobu  jejich  zkoumání  přisouzeno  nemálo  kladů  či  záporů,  ať  již  po  psychologické, 

estetické či například organizační složce. Jejich výrazové působení zčásti vyplývá z jejich 

fyziologického působení, tedy na antropologický původ neboli na kulturní tradici příjemců 

zpráv.  I jejich základní  rozdělení  není jednoznačně směrodatné,  nejenom že jsou barvy 

příjímány  rozdílně  -  například  s ohledem  na  kulturu  a tradici  (můžeme  zmínit  odlišné 

vnímání  základních  barev – bílá  a černá  ve východním či  západním světě),  ale  i jejich 

míchání a vytváření tak rozličných odstínů jejich interpretaci značně ztěžuje. O výrazové 
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síle  barev  bylo  do dnešních  dní  napsáno mnoho,  nejenom populární  literatury,  ale  též 

publikací z oblasti psychologie či s ohledem na výtvarné nebo kulturně-historické kořeny. 

Vyplývá to z výše napsaného, že barvy jakožto prvek, který nás obkloopuje neustále na 

každém kroku, tak mají pro člověka význam v rozličných strukturách lidského života, kde 

jsou aktuálně též zkoumány.

• Bílá se nepovažuje za barvu. Reprezentuje čistotu, vyvolává dojem světla, lehkosti. 

Ostatním barvám dodáva světlost. 

• Žlutá se vztahuje ke slunci. Jedná se o silné, žároucí světlo. Předměty činí lehčími, 

působí vesele, oživuje okolní barvy, navozuje pocit volnosti, svobody a prostoru.

• Červená je  silně  vzrušující.  Díky  ní  máme  pocit  aktivity  nebo  ohrožení.  Je 

reprezentantem života a pohybu.

• Oranžová je  velmi  aktivní,  veselá,  navozuje  pocit  tepla  a příjemné  atmosféry, 

nabíjí energií. 

• Modrá je  klidná,  stabilní,  pasivní  a působí  chladně,  zejména  ve  světlejších 

odstínech. Je reprezentantem pořádku a harmonie. Připomíná prostor a prázdnotu. 

Tmavě modrá barva je těžkopádná a tajuplná. 

• Zelená působí stabilně, uklidňuje, navozuje přátelství, život, ale ne tak plný emocí 

jako u červené. Život se zelenou barvou je harmonický, stabilní.

• Fialová působí tajuplně až mysticky. Je těžká, symbolizuje důstojnost a slávu nebo 

naopak smutek. 

• Černá  se  též  považuje  za  „nebarvu“.  V Evropě  je  symbolem smutku  či  přímo 

smrti,  což je přesným opakem chápání této barvy na druhé straně světa.  Zde je 

považována  za  vážnou,  důstojnou  a slavnostní  barvu.  V ostatních  barvách 

podporuje jejich sytost.18

Funkce obrazového materiálu

• Dekorativní - nesouvisí s textem, jako obraz může být do této kategorie zařazen 

například z typografických důvodů

• Reprezentující – jejím cílem je vytvořit adekvátní vizuální představu objektu

18 MISTRÍK, E. Tréning kariérových poradcov. Skryté posolstvá textov a obrazov - manuál. s. 12-13
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• Organizující –  snaží  se  uspořádat  představy,  tzn.  vytvořit  znalost  na  základě 

určitých  postupů  (jedná  se  například  o  návody,  rozfázované  obrázky,  plánky, 

vývojové diagramy...)

• Interpretující –  má  zájem  na  usnadnění  pochopení  informací,  a  to  zejména 

v oblastech, které nejsou spojeny se zkušenostním aparátem pozorovatelů. Existuje 

zde nebezpečí vytvoření chybné představy v případě chyby v obrazovém materiálu.

• Transformující - jejím cílem je ovlivnit způsob chápání a uvažování o problému. 

Je podložena tzv. teorií tří V:

- Vyměnit způsob kódování poznatků, aby byl konkrétní a zapamatovatelný

- Vytvořit promyšlený a ucelený koncept

- Vést systematicky k vybavování potřebných informací zpaměti

• Afektivně-motivační – poukazuje svůj vliv na emoce příjemců informací a snaží 

se  je  povzbudit  například  při  učení.  Jednoznačný  efekt  této  metody  však  není 

prokázán.

• Funkce koncetrování pozornosti - snaha o udržení pozornosti změnou kódování 

informace19

Shrnuli  jsme  tak  nejzákladnější  aspekty  obsahu  obrazu  neboli  obsahu  zobrazovaného. 

Vzhledem k tomu, že jsme tím připustili, že obraz, jakožto vizuální materiál, určitý obsah 

vlastní, poukazujeme na fakt jeho schopnosti stát se nosičem vnímatelné informace.

2.2 Obraz jako nosič informace

Vnímatelný vývoj vizuálních znaků je možné datovat již od obrázkového písma, 

přes písmo hláskové až do momentální etapy globální vizuální komunikace. V běhu tohoto 

času  se  významně  o  vývoj  této  oblasti  zasadili  následující  lidé:  Otto  Neurath,  Henry 

Dreyfuss, Charles Bliss, aj.

Sociolog a filozof Otto Neurath neznal jedinou oblast lidského poznání, která by 

nebyla vhodná pro vizualizaci. Vytvářel statistiky zkoumající sociální a ekonomické jevy, 

stejně jako se zabýval otázkami signálních barev. Svou teorií ovlivnil například i Ladislava 

19 MAREŠ, J. Učení z obrazového materiálu. Psychologie výchovy a vzdělávání. s. 10-14
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Sutnara, zakladatele českého moderního designu, zejména v oblasti užitkových předmětů, 

výstavnictví a typografie.

Designér  Henry  Dreyfuss  se  snažil  o  vědeckou  dokumentaci  vizuálních 

komunikačních  systémů.  Díky  jeho  zásluhám  vznikl  například  soubor  mezinárodních 

grafických standardů.

Systém  mezinárodního  vizuálního  jazyka  je  dílem  Charlese  Blissa.  Dnes  tento 

jazyk pomáhá postiženým, pro které je běžná komunikace nemožná.20

Vycházíme-li  při  uvažování  o  obrazu  z  vizuální  komunikace,  neměli  bychom 

opomíjet  její  regionální  základ,  tzn.,  že  na  umění  může  být  nahlíženo  globálně, 

celosvětově,  avšak  vizuální  komunikace  bude  vždy  ovlivněna  místními  rozdíly.  Ať  si 

vzpomeneme například na rozdíly používání barev, motivů, forem, detailů, atd., a to vše 

z místního  dělení  či  na mnohem markantnější  příklad  dopravního značení,  jež  nám při 

chybné interpretaci své informace může doslova změnit život. 

Samotné zpracování vizuální informace probíhá již od předškolního věku dětí, kdy 

je však verbální i neverbální složka propojena (např. obrázkové knížky, TV programy pro 

děti, atd.). V průběhu školní docházky se verbální a neverbální složka postupně oddělují, 

a to  za pomoci  výkladu učitele,  správného použití  textu učebnice  (výuka čtení  probíhá 

systematicky) oproti používání obrazového materiálu (zde je výuka nesystematická, neboť 

„obrázek je názorný, nepotřebuje vysvětlení”).21

A tak již děti od školkového věku „se  učí“ vizuálně zpracovávat, tzn. že pouze 

nepřijímají,  ale  učí  se  vizuálním informacím rozumět.  Pomůckami  pro  orientaci  v této 

problematice jsou jim často materiály,  které jsou více obrazové než textové, a to ze zcela 

zřejmého důvodu daného vývojem lidských schopností. Je jasné, že děti umějí mnohem 

dříve „číst“ obrazy než text. Avšak sloveso číst, konkrétně ve spojitosti „číst obrazy“ jsem 

zde použila pouze pro srovnání faktu číst obrazovost a číst textuálno. Pokud bychom se 

však ve vnímání obrazů posunuli k hranici tzv. jejich čtivosti, přiznali bychom jim jistou 

textuálnost,  což  já  pro  svou  práci  nechci.  Nepopíratelně  se  v mnohých  obrazech  text 

nachází a plní tam svou nemalou roli, mým zájmem však je poukázat zejména na jejich 

dominantní  vizuální  vrstvu,  která  sama  o  sobě  může  plnit  informační  funkci.  Na 

následujícím  vyobrazení  tak  představím  faktory,  které  ovlivňují  samotný  proces 

zpracovávání vizuálních informací.22

20 SKOLKOVÁ, L. Současná zraková komunikace a vizuální gramotnost [online].
21 MAREŠ, J. Učení z obrazového materiálu. Psychologie výchovy a vzdělávání. s. 3
22 KOSSLYN, S. M.; OSHERSON, D. N. An invitation to cognitive science.
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Obrázek 2 Faktory ovlivňující zpracování vizuálních informací

Zmínili jsme si figurování obrazu jakožto nosiče informace. Abychom ji však mohli 

kvalitně a správně interpretovat, musíme vycházet ze sémiotické teorie. Přesně té budou 

věnovány následující řádky.
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3. Sémiotika

Kapitola sémiotiky přiblíží čtenáři její základní myšlenky a oblasti zájmu, které se 

s obrazem zcela slučují neboli jak již bylo uvedeno, znalost sémiotického podkladu vede 

ke správné interpretaci vizuálních informací. 

Sémiotika se zabývá způsobem, kterým je význam přenášen do společnosti aneb 

jinak  řečeno  je  sémiotika  věda  zabývající  se  teorií  znaku  a  znakových  soustav.  Jejím 

ústředním pojmem je tedy znak, jehož přesná definice však neexistuje, zato existuje vícero 

definic, jak znak interpretovat. Například dle Ladislava Tondla má znak „...dvě nezbytné  

vlastnosti  -  sdělitelnost  (informace  je  možné  přenášet  v  čase  a  prostoru)  

a interpretovatelnost.“23

Jak bude popsáno na řádcích dále, znakovost a hlavní prvek znak je tím určujícím, 

proč se na těchto místech zastavuji u oboru sémiotiky.  Sémiotika se totiž zabývá teorií 

znaku a hlavním prvkem v komunikaci  obrazu je právě znak.  Obě disciplíny tak spolu 

neodvratitelně souvisejí. 

Sémiotika nepatří mezi nejnovější obory, avšak jako disciplína se začal obor vyvíjet 

až v 19. století zejména díky teoretikům Charlesu Sandersu Peircovi nebo Ferdinandu de 

Saussurovi  (jehož teorie byla  později přepracována Rolandem Barthesem).  Jejich teorie 

ovlivnily  studium vizuálních  textů.  Teorie  těchto  dvou sémiologických  osobností  patří 

mezi nejznámější vůbec. 

Teorie  Saussura/  Barthese vychází  z toho,  že  zde neexistuje  žádný přímý vztah 

mezi slovem a věcí, již má ono slovo reprezentovat. Spojení mezi těmito dvěma je kulturně 

potlačeno a  je  schopné změny,  pokud to  z  kulturních  podmínek  vyplyne.  Oproti  tomu 

přistupuje  Peircova  teorie  k  předmětu  znaku  rozdílně,  ačkoli  vychází  ze  stejného 

rozdělování  slov  a  jejich  významů  jako  v  Saussurově  teorii.  Detailněji  jsou  teorie 

rozepsány na následujících řádcích.

23 TONDL, L. Mezi epistemologií a sémiotikou: Deset kapitol o vztazích poznání a porozumění významu. 
s. 22-24.
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3.1 Zakladatelé moderní sémiotiky 

Ferdinand de Saussure

Právě on určil  sémiotiku  samostatnou vědní  disciplínou.  Ve své  teorii  vycházel 

z jazyka,  který  si  definoval  jako  systém znaků vyjadřujících  myšlenky,  jenž  je  možné 

porovnávat  např.  s písmem.  Jazyk  má  podle  něj  dvě roviny:  Signifikant  (označující)  – 

akustický obraz - a Signifié (označované) – pojem. Snažil se rozpoznávat znaky a zákony, 

které mezi nimi navzájem působí. Tuto svou teorii vizualizuje na příkladu stromu:

pojem „strom“ označované

akustický obraz tree tree označující
Obrázek 3  Saussurova vizualizovaná teorie

„Vztah sjednocující  označující  a označované je  arbitrární.“24 Z této věty vyplývá,  že je 

výsledkem společenského konsenzu, který vzniká v kulturní tradici a je možné ho měnit. 

Závislost interpretace předkládaného, a to nejen textové, ale i obrazové povahy, na kulturní 

tradici je více než značná, jak bude blíže popsáno níže.

Zavedl tři základní pojmy, jimiž dokázal popsat jazyk: langage, langue a parole.

• Langage (řeč) – jedná se o dynamickou složku slučující  řečové projevy v jejich 

celistvosti. Dle de Saussura není možné z hlediska dynamického definovat obecné 

a trvalé zákony.

• Langue  (jazyk)  –  zde  se  jedná  o  vztahy  mezi  znakovými  jednotkami  tvořící 

uspořádání  hodnot  znaků.  Jazyk  samotný  pak  vyjadřují  rozdíly  mezi  těmito 

jednotkami, což nám umožňuje komunikovat mezi lidmi.

• Parole (promluva) – složka vlastní každému jedinci v běžné komunikaci. Jedná se 

o použití  langue  v  určité  situaci.  Jestliže  dojde  ke  změně  parole,  pak  se  změní 

i langue.25

Charles Sanders Peirce

24 SAUSSURE, F. de. Kurs obecné lingvistiky. s. 98
25 DOUBRAVOVÁ, J. Sémiotika v teorii a praxi. s. 46
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Ve své teorii definoval tzv. triadický model znaku, a to tak, že „znak […] je něco, co pro 

někoho něco zastupuje.“26 Skládá se ze tří částí:

• znaku (v úzkém smyslu) neboli representamenu – blíže určuje nějaký vnímatelný 

předmět, např. kouř, obraz, slovo psané či vyslovené, atd.

• zastupovaného  objektu  –  tzn.  něčeho,  co  je  nahrazeno  něčím,  co  daný  objekt 

vyjadřuje, např. kouř zastupuje oheň.

• interpretantu - v širokém slova smyslu účinku znaku na interpreta.  Zajišťuje,  že 

znaku rozumíme, i to, že mu rozumíme správně.27

Z napsaného vyplývá,  že  znak může fungovat  pouze na základě  vztahu tří  částí  (jejich 

souznění se nazývá semióza). Pro klasifikaci znaků definoval tři univerzální kategorie:

• prvost  –  jedná  se  o  způsob  bytí  sama  o  sobě,  nezávislý  na  bytí  jiném.  Není 

podstatné, co dané slovo označuje, ale jakou má potencialitu. Vyjadřuje vnímání 

světa.

• druhost – vyjadřuje působení jednoho na druhého bez přítomnosti třetího (diáda), 

jedná se tedy o kategorii srovnání. 

• třeťost – definuje vztah třetího, ke kterému nutně patří druhé a k druhému první. 

Čili definuje znakovost jako takovou.28 

Všechny tyto tři kategorie (prvost, druhost, třeťost) jsou uplatnitelné na všechny tři části 

znaku (representamen, objekt, interpretant). Peirce tedy klasifikuje znaky tak, že deset tříd 

znaků podkládají tři trojice, přičemž každá z nich se vztahuje k jedné části znaku:

1) První (vztahující se k representamen) rozděluje znaky ,,podle toho, zda znak sám je  

pouhou kvalitou, nebo skutečným faktem, nebo obecným zákonem.”29 Tato trojice se 

nazývá  qualisignum (tone,  prvost,  sama  o  sobě  je  znakem),  sinsignum (token, 

druhost, ztělesňuje prvost, jedná se o skutečnou věc, která je znakem) a legisignum 

(type, třeťost, vyjadřuje konvenční znak stanovený lidmi). 

2) Druhá trojice  se  nazývá  ikón (souvisí  s objektem pouze na  základě  podobnosti, 

např. fotografie je podobná skutečnosti, kterou zobrazuje), index (je závislý na tom, 

co označuje, např. kouř je znakem pro oheň) a  symbol (interpretace založená na 

nějaké dodržitelné dohodě, vztah mezi znakem a objektem na základě předem dané 

konvence.  Např.  slovo  „pes“  je  v českých  poměrech  snadno  převeditelné  na 
26 GVOŽDIAK, V. Peircova klasifikace znaků [online], s. 3
27 Ibid., s. 3-4
28 Ibid., s. 4
29 PALEK, B. Sémiotika. s. 42
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interpretaci  chlupatého  zvířete,  avšak  v jiných  zemích  by  toto  slovo  nemohli 

interpretovat, neboť by mu nerozuměli).30

3) Třetí  trichotomie  se  skládá  z těchto  prvků:  réma (typ  otevřený,  neboli  se  jedná 

o „...znak,  který  je  pro  své  interpretans  znakem  kvalitativní  možnosti,  tzn.  je  

chápán tak, že reprezentuje takový a takový druh možného objektu.”31), dicisignum 

(typ singulární, reprezentuje existující něco a závisí pouze na interpretovi, jak ho 

vyloží) a argument (typ formální, znak reprezentující daný objekt, je interpretován 

na základě jistých konvencí. „Argumenty jsou podle Peirce tři: abdukce, dedukce  

a indukce. Také v tomto případě platí pravidlo prvosti, druhosti a třeťosti.“32). 

Peircových deset tříd znaků zmíněných výše, se zdá být početně nedostatečných. Jak píše 

Gvoždiak  „...některé kombinace jsou však  [...]  sémioticky nemožné, např. tone může být  

pouze  otevřený  a  ikonický,  token  nemůže  být  symbolický,  index  nemůže  být  formální  

apod.“33 Díky tomu se i  názvy jednotlivých  tříd  zapisují  ze  složenin  tří  slov,  přičemž 

největší  váha  je  kladena  na  slovo třetí,  jenž  určuje  povahu representamen.  Např.  tone 

(prvost) nemůže být určována ničím jiným než pouze prvostmi.34

Na druhou stranu je Peircova detailnější  typologie  znaků vhodnější  pro analýzu 

obrazů, proto si představme jednoduchý názorný příklad. Zatímco napsané slovo ‚car' je 

symbolickou reprezentací auta, vytvořenou skrze operaci anglického jazyka.  Obraz auta 

bude  jeho  ikonická reprezentace  a  několik  stop  od  pneumatik  v  blátě  bude  odpovídat 

indexikálnímu znaku auta, indikujícím, že pochází od auta.

 
Obrázek 4  Vizualizovaná Peircova teorie

30 ŘEZNÍČKOVÁ, I. Reklama z pohledu sémiotiky. s. 19
31 PALEK, B. Sémiotika. s. 44
32 ŠLERKA, J. Sémiotická interpretace Kantovy estetiky. 
33 GVOŽDIAK, V. Peircova klasifikace znaků [online], s. 5
34 Ibid., s. 5
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3.2 Sémiotika obrazu

Komunikace,  která  jako  samostatný  obor  bude  ještě  představena  v následující 

kapitole,  je stručně řečeno výměna informací mezi odesílatelem a příjemcem, neboli  se 

jedná o znakovou situaci,  při  které se vyměňují  znaky,  ze kterých  je možné dešifrovat 

různé významy.  Jak je tedy zřejmé, znak není základem pouze pro obor sémiotiky,  ale 

například i oboru komunikace. 

„Každý  materiální  předmět,  jeho  vlastnost  nebo  materiální  událost  se  stává  

znakem, pokud v rámci jazyka přijatého komunikujícími slouží v procese komunikace při  

přenosu nějaké myšlenky o skutečnosti, tzn. o vnějším světě nebo vnitřních (emocionálních,  

estetických, apod.) zážitcích některé z komunikujících stran.“35

Stavba znaku se dá popsat jako znakový nástroj  (neboli  nositel  znaku),  význam 

(neboli myšlenka zakotvená ve znaku nebo dešifrovaná ze znaku) a denotát (jinak řečeno 

předmět  či  jev označovaný znakovým nástrojem).  Schematicky označuje  tuto strukturu 

sémantický trojúhelník,  který  byl  popsán  Ogdenem a  Richardsem.36 Přičemž plné  čáry 

v tomto obraze značí přímý vztah a čára přerušovaná vztah nepřímý. 

myšlenka

symbolizuje shoduje se s

 znakový nástroj zastupuje denotát

Obrázek 5  Stavba znaku

Z načrtnutého vyplývá, že znakový nástroj se k denotátu vztahuje pouze skrze myšlenku. 

Při každém užití znaku se zapojuje vědomí člověka a aktivuje se tedy složka významu, což 

Pierce nazývá dispozicí uživatele. Přičemž samotný význam znaku je charakterizován jako 

„to,  co  znak  vyjadřuje,  co  je  schopný  v procesu  komunikace  odevzdat,  jak  dokáže 

působit.“37

35 SCHAFF, A. Úvod do sémantiky. s. 164
36 OGDEN, C. K.; RICHARDS, I.A. The meaning of meaning. s. 11
37 ZVĚŘINA, J. Výtvarné dílo jako znak. s. 26
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Znaky  nejenom,  že  vstupují  do  různých  vztahů,  ale  vždy  se  vyskytují  pouze 

v určitém kontextu. Změnou kontextu může dojít k zásadní změně významu znaku. Obor 

sémiotiky vyděluje tyto kontexty: 

• syntaktické kontexty – vztahy mezi znakovými nástroji

• sémantické kontexty

a. vztahy mezi znakovými nástroji a významem

b. vztahy mezi znakovými nástroji a skutečností

• pragmatické kontexty - vztahy mezi znakovými nástroji, významem, 

skutečností a situací komunikujících stran 

Pokud tyto  obecné  charakteristiky  převedeme do problematiky  obrazu,  dostaneme  tuto 

triádu úrovně sdělování informací: 

• Syntaktická (Jak je to zobrazeno? Jaká je souvislost mezi prvky?)

• Sémantická (Co to je? Jaký to má význam? Jaký to má smysl?)

• Pragmatická (Můžu podle obrázku něco udělat? Jaký je postup?)

a mimo triádu, avšak důležité pro pochopení: 

• Vizuální faktory (ucelenost obrázku, prostorová lokalizace, odstupňování 

důrazu; vztah obrázek-text)38

Popisovaný termín denotát je odvozen od slova denotace. Tento termín byl spolu 

s konotací použit v teorii Rolanda Barthese. Denotace bývá popisována jako „všechno to,  

co  obraz  viditelně  představuje,  nebo  jinak,  k čemu se  znak  bezprostředně  vztahuje.“39 

Laicky se dá denotace shrnout jako to, co nám dává odpověď na otázku: co to je? Oproti 

tomu konotace  jsou všechny složitější  asociace,  myšlenky a  pocity,  které  obraz  (znak) 

vyvolává.  O  konotaci  říká  Barthes:  „Kód  konotace  nejpravděpodobněji  není  ani  

‚přirozený‘, ani ‚umělý‘, ale historický,  nebo chcete-li,  kulturní.  Jeho znaky jsou gesta,  

postoje, výrazy, barvy či efekty, jež praxe určité společnosti vybavila určitými významy; 

dokonce i spojení označujícího a označovaného,  není-li  zbaveno motivace,  je v každém 

případě naprosto historické.“40 Barthes tak staví denotaci do oku viditelné pozice, kdežto 

konotace  je  skrytým  významem.  Vyděluje  se  tak  informační  hodnota  obrazu  od 

38 MAREŠ, J. Učení z obrazového materiálu. Psychologie výchovy a vzdělávání. s. 9
39 BARTHES, R. Selected writings s. 206
40 Ibid., s. 206
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symbolické. Podobnost jako u vydělování denotace a konotace bychom našli u Panofského 

teorie ikonologie (viz kap. 6.1).

Barthes se dále orientuje na rozdělení lehce zachytitelných a hůře zachytitelných 

vizuálních  podnětů.  Denotaci  i  konotaci  dává shodně do sféry nazývající  se ‚studium‘. 

Oproti tomu se vymezuje obtížněji zachytitelné, bezprostřední, udivující, šokující působení 

obrazu na příjemce pod názvem ‚punctum‘.41

„Studium je tedy chladná, lhostejná analýza prováděná z odstupu, zájem, ale ne  

vášeň. Punctum je takový zhuštěný, syntetický způsob sdělení významu, které se příjemci  

vnucuje přímo, bez jakékoli předcházející analýzy.“42

Z napsaného  je  patrné,  že  i  detailní  podněty  hrají  klíčovou  roli  pro  rozluštění 

vizuální  informace.  Z teoretické oblasti  sémiotiky přejděme k reálnému komunikačnímu 

procesu, kde budou popsány fáze procesu stejně jako následující komunikace samotných 

obrazů.

41 BARTHES, R. Světlá komora : poznámka k fotografii. s. 31
42 Ibid., s. 31-32

31



4. Komunikace obecně

Ač je pojmu komunikace běžně přiřazován víceznačný výklad,  jeho základ tkví 

v latinském slově „communicare“, což znamená  „někomu něco dát, sdílet něco s někým,  

vyměňovat si informace, činit něco společným.“43 Termín komunikace tak můžeme dále 

pojmout jako spojení, přenos, sdělování, výměnu informací, atd. 

Za  její  základ  většina  odborníků  shodně  považuje  proces  výměny  informací. 

Křivohlavý k tomu dodává, že  „každá sociální komunikace je obousměrným procesem – 

dvoustranným sdělením."44 Další  z popisu fungování  komunikace  říká:  „Komunikace je  

procesem tvorby  společného  chápání  a  interpretování  myšlenek,  názorů  a  pocitů  mezi  

dvěma  a  více  jednotlivci.“45 Díky  komunikaci  dokážeme  chápat  jednotlivé  přenášení 

myšlenek v komunikačním procesu. A pokud se jedná o komunikaci obrazového materiálu, 

je důraz na tuto část kladen mnohonásobně větší. 

Obecně  se  dá  komunikace  popsat  jako  nepřetržitý  dvousměrný  proces  výměny 

informací  mezi  dvěma,  či  více jedinci,  za  účelem dorozumění.  Tímto  úslovím se však 

oddalujeme od původního pojetí výrazu „communicare“, klademe důraz na v dnešní době 

populární „výměnu informací“ a opomíjíme základ v „tom společném, sdíleném“. Díky 

tomu  dochází  v komunikaci,  potažmo  v komunikačním  procesu  (viz  níže,  kap.  4.1), 

k různým  druhům  zkreslení,  neporozumění,  dezinterpretace  a  nepochopení.  Pro 

minimalizaci  těchto  negativních  důsledků  je  důležité  pochopit  teoretický  rámec 

komunikačního  procesu  a  jeho  uplatňování  v praxi,  čímž  se  vyhneme  (či  alespoň 

zmírníme) negativa, která nás v průběhu mohou potkat. 

4.1 Komunikační proces

Komunikační  proces  je  detailnější  charakteristikou  o  fungování  komunikačního 

aktu, zabývá se tedy především přenosem informace. Z významového hlediska se však dá 

dělit již od prvotního záměru komunikátora až po finální efekt u příjemce. Pět fází tohoto 

procesu popsal Merta takto:

43 VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. s. 17
44 KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. s. 71 
45 PALMER, S., WEAVER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování. s. 80
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• záměr komunikátora

• smysl sdělení pro komunikátora

• věcný obsah sdělení

• smysl sdělení pro příjemce

• efekt u příjemce46

Nejenom  při  vnímání  umění  používáme  veškeré  naše  smysly,  jimiž  dokážeme  jako 

recipienti informaci zachytit. Dle toho definuje Kunczik šest komunikačních kanálů:  

1. auditivní neboli vokální kanál (tj. mluvená řeč – verbální a paralingvální 

komunikace)

2. vizuální kanál (vnímání zrakem – výraz tváře, výměna pohledů, gesta a pohyby 

těla, celkový vzhled, aj.)

3. hmatový neboli taktilní kanál (použití hmatu – dotyky, strkání, apod.)

4. čichový neboli olefaktorní kanál (vnímání vůně těla)

5. teplotní neboli termální kanál (pociťování tepla jiné osoby)

6. chuťový neboli gustatorní kanál (vnímání chuti)47 

Jednoduchý model komunikace tedy můžeme popsat takto: 

Základními prvky v komunikačním procesu jsou: odesílatel (komunikátor), zpráva 

(komuniké)  a příjemce (komunikant).  Příjemcem je osoba, která danou příchozí zprávu 

přijme a dekóduje ji v tom smyslu, že si ji dokáže přečíst, vyslechnout či uvidět.48 Signály 

jsou  posílány  od  zdrojových  lidí  za  pomoci  přenašečů  (transmiterů)  skrze  kanály 

k příjemci,  který  je  odešle  do  cíle.  Tyto  signály  jsou  odesílatelem/transmiterem 

zakódované  ve  formě  zpráv  a dekódované  příjemcem/cílem.  Samozřejmě  se  v  celém 

procesu může vyskytnout šum (cokoliv, co překáží přijímání signálů. Může mít povahu 

fyzickou - hluk, fyziologickou - vada sluchu, psychologickou – únava - nebo sémantickou 

- nepochopení významu slov. Dekódování zprávy je možné pouze tehdy, známe-li kódy 

(myšleno  pravidla  konvencí,  která  jsou  známá  jak  přenašeči,  tak  cíli.  Tato  pravidla 

označují jistý obsah či význam specifických signálů). 

Komunikační  proces  se  tedy  chápe  jako  vztah  mezi  komunikujícími  partnery 

(samozřejmě  pokud  nebudeme  pomýšlet  na  intrapersonální  komunikaci).  V  průběhu 

46 MERTA, A. Společenské aspekty komunikace odborných informací. s. 32
47 KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. s. 13 
48 BERKOWITZ, E. Marketing. s. 435 
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komunikace je žádoucí si stanovit, aby předávání informací bylo záměrné. „Pouhá reakce  

na  nějaký  podnět  nebo  neúmyslné  předání  informace  nepředstavuje  komunikaci  v  tom  

pravém slova  smyslu,  i  když  se  taková  situace  často  prezentuje  jako  předání  symbolů 

nesoucích informaci.“49

Styčnými  prvky,  které  mohou  proces  narušit,  jsou,  jak  již  bylo  uvedeno,  šum 

a bariéry. Ač se objevují v nejrůznějších druzích komunikačních procesů, je zřejmé, že se 

v této souvislosti nejčastěji hovoří o dvousměrné lidské komunikaci. Nebudu však daleko 

od pravdy, když tyto „vady“ procesu vztáhnu zároveň i na komunikační proces vizuální 

tvorby jedince. I zde mohou nastat negativní prvky (více budou popsány níže), které jsou 

neslučitelné s kvalitním přenosem informace. 

Šumem se rozumí externí či interní narušení toku komunikace, které blokuje nebo 

porušuje sdělení nebo jeho porozumění, vzniká buď na základě externích nebo interních 

vlivů. Externím šumem je například hluk z ulice, zvonící telefon, blikající zářivka, vysoká 

teplota v místnosti, atd. Za interní šumy lze považovat vnitřní osobní pocity, jako je hlad, 

únava, bolest hlavy, nemoc, apod.).

Za nejdůležitější  bariéry, které se v komunikačním procesu vyskytují, se považují 

tyto: 

• Šum – vhledem k tomu, že se jedná o nejničivější formu bariéry v komunikačním 

procesu, byl ji vyčleněn odstavec výše. Jinak se však jedná o překážku, která se 

objeví  uprostřed komunikačního procesu a brání nám od správného porozumění 

přenášené zprávy. Též zahrnuje i jiné faktory jako například předsudky příjemců 

zpráv, které mohou zabránit správnému pochopení informace.  

• Fyzické  překážky –  jsou  fyzickým  zhmotněním,  které  stojí  uprostřed 

komunikačního  procesu  a  brání  v jeho  pokračování  (např.  dveře,  stěna,  okno, 

telefon, atd.).

• Nedostatek plánování - pokud nám záleží na přesném komunikování informace, 

měli bychom se zároveň zaměřit na plánování onoho přenosu. Vynecháme-li totiž 

některou z podstatných fází či vstoupí-li nám do komunikace někdo/něco jiného, 

náš komunikační akt to značně naruší. Důležité je i si vybrat vhodný čas a místo 

pro efektivní komunikaci. 

• Kulturní  bariéry -  vzhledem ke značné  kulturní  diverzitě,  ve které  žijeme,  se 

nestává zřídka, že kulturní rozdíly vstoupí do našeho komunikačního procesu jako 

49 KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. s. 12 
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bariéry.  Největší  důraz  se  na  tuto  problematiku  musí  klást  v  mezinárodním 

prostředí. Nesmíme zapomínat, že stejná slova, fráze, symboly či akce znamenají 

rozdílné věci pro lidi z rozdílných zemí či odlišných kulturních zázemí. 

• Emoce -  ať  kódování,  tak  i  dekódování  zprávy  je  ovlivněno  našimi  emocemi. 

Pokud zprávu přijímáme ve chvíli,  kdy jsme emočně vzrušeni, bude mít  značně 

odlišné  vyznění  než  pokud  jsme  v  klidném  rozpoložení.  Nejhorším  emočním 

stavem, který se zároveň stává naším největším komunikačním nepřítelem, je zlost.

• Špatný  kanál –  pokud  nezvolíme  vhodný  komunikační  kanál  k přenosu  naší 

zprávy,  nebude tato  informace  přenášena  s potřebnou efektivitou  (př.  budeme-li 

chtít pozdravit, je mnohem vhodnější jako příslušný kanál zvolit orální cestu než 

tento  pozdrav  napsat  na  tabuli  křídou)  či  s důsledným  připomenutím  (př.  je-li 

potřeba dodržet jisté termíny výroby, parametry produktu či pozvat seznam hostů, 

je vhodné takovou informaci přenášet písemnou podobou. Nejenom, že může být 

několikrát zopakovaná, dá se nad ní snadněji diskutovat a je častěji považovaná za 

„jedinou platnou“, tzv. „černé na bílém“). Jednoduchá pravidla pro výběr kanálu 

způsobují více problému než mohou vyřešit. Při jeho výběru by měl odesílatel být 

citlivý  k věcem jako je  komplexnost  zprávy,  důsledky  nedorozumění  (např.  při 

výběru  špatného  léku  může  lékař/zdravotník  přivodit  smrt  pacienta),  znalosti, 

schopnosti  příjemce  a  bezprostřednost  činu,  který bude  následovat  po  doručené 

zprávě. 

• Zpětná vazba – říká se, že se jedná o zrcadlo komunikace. Zpětná vazba zobrazuje 

to, co odesílatel odeslal. Zpětná vazba je příjemcem, který odesílá zpět příjemci 

zprávu o pochopení  prvotně zasílané  zprávy.  Bez zpětné vazby je komunikační 

proces  jednosměrný.  Existuje  v různých  způsobech  –  např.  požadujeme-li  po 

někom,  aby  zprávu  zopakoval,  Může  nám  být  představena  jako  zopakovaná 

informace,  pokývnutí  hlavou,  upřený  pohled,  atd.  Odesílatel  i  příjemce  zprávy 

mohou zpětnou vazbu využít ve prospěch dvousměrné konverzace. Jejím cílem je 

spíše být pomocnou než ubližující, má se zajímat spíše o specifika než obecnosti . 

Ke  zpětné  vazbě  je  dobré  přistupovat  jako  k problému  ve  vnímání  než  jako 

k problému objevování faktů. 

• Informační  přetížení -  nekontrolovatelný  přísun  informací  se  může  často  stát 

přitěžující  okolností,  ze  které  se  stane  komunikační  bariéra.  Pokud  jsou  lidé 

„zavaleni"  informacemi,  často  dělají  chyby.  Stejně  tak  zpožďují  komunikační 
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proces  či  prodlužují  dobu  odpovědí.  Tyto  zpoždění  mohou  vést  k  vážným 

komunikačním problémům. Při přetížení  informacemi může též nastat  selektivní 

fáze,  kdy  si  lidé  začnou  vybírat  ve  svých  odpovědích  a  taková  selekce  není 

„komunikačně přívětivá".

Dalo by se říci, že výše uvedené bariéry jsou spojovány zejména s verbální komunikací. 

Dle mého úsudku to však není dáno tím, že by se tyto bariéry ve vizuální komunikaci 

nenacházely, ale z toho důvodu, že se v běžném chápání vizuální komunikace (ve smyslu 

komunikace obrazů) nevyskytuje. Lidé si ji neuvědomují či ji nepovažují za podstatnou.

Nejvýznamnější teorie

Jak píše ve svém článku Dr. Meesala, vývoj komunikačních procesů probíhá již od 

starověkého  Řecka.  Filozof  Aristoteles zde  navrhl „tři  základní  prvky  jednosměrné 

komunikace:  odesílatele  („sender“),  zprávu  („message“)  a příjemce  („receiver“).  

Z tohoto  základu  vycházejí  všechny  ostatní  komunikační  teorie.“50 V dalším  vývoji  se 

významně projevily dva „přenosové (či lineární) modely“ – Laswellův a model Shannona 

a Weavera. Obě teorie definují proces komunikace jako postupné předávání informace od 

odesílatele až k příjemci.  Laswellův model (někdy nazývaný též propagandistický, neboť 

dával velký důraz na výsledek) popsal v pěti prvcích: 

• kdo (komunikátor)

• říká co (zpráva)

• jakým kanálem (kanál)

• komu (příjemce)

• s jakým efektem (efekt)

Ač v průběhu času vznikly desítky či možná stovky teorií komunikačních procesů, většina 

z nich vycházela či vychází z dnes již tradičního pojetí komunikačního procesu - modelu 

Shannon-Weaver (zkráceně  S-W),  který  se  nejvíce  proslavil  zejména  v oblasti 

informačních systémů. Oproti teorii Laswella přidal model S-W do své teorie prvek šumu, 

zaměřil  se na vliv bariér  při  přenosu informace,  určil  tzv.  „zpětnou vazbu“ (feedback), 

umožnil  výměnu rolí komunikátora-příjemce a zasadil  se o verifikaci  přenášené zprávy 

50 MEESALA, A. Understanding the communication process - The Key to organisational success 
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(neboli o ověření průběhu celého komunikačního aktu). V 60. letech popsal  David Berlo 

komunikační  proces  dosti  podobný  předchozím,  avšak  ve  své  myšlence  kladl  důraz 

zejména na vztah mezi vysílajícím a přijímajícím. Jeho model je tvořen základně čtyřmi 

prvky: vysílající, zpráva, kanál, přijímající. Dále však definuje prvky, které se do procesu 

promítají  a významně  ho  ovlivňují:  komunikační  schopnosti,  znalosti,  sociální  systém, 

kultura a přístup. Například poukazuje na fakt existence pěti  verbálních komunikačních 

schopností:  mluva  a písmo  (schopnosti  pro  kódování);  poslouchání  a  čtení  (schopnosti 

zprávu dekódovat); myšlení nebo zdůvodňování. Jeho myšlenka se zalíbila dvojici Osgood 

& Schramm,  kteří  ji  dále  rozvedli  do cirkulačního  komunikačního  procesu,  ve  kterém 

figurují dvě skupiny. Jedná se tak o nekonečný proces komunikace a naslouchání neboli 

kódování  a  dekódování.  Obě  části  procesu  se  ve  svých  rolích  (být  odesílatelem  či 

příjemcem) střídají.51

Teorie komunikačních procesů vyobrazené do grafické podoby:

1) dle Aristotela

 

 

2) Laswellův model 

51 GRAY, F. Communications made easy. Lesson 2 - Models of communication [online]. 
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3) model Shannona a Weavera

4) komunikační model Davida Berla

5) model spopsaný dvojicí Osgood & Schramm.

Obrázek 6  Vyobrazené teorie komunikačních procesů

Komunikační proces funguje v tom okamžiku, pokud dokáže komunikátor upravit 

(„před-kódovat") obsah sdělení tak, aby skrze informační kanál prošel a po interpretaci 

vnímaného  světa  zůstal  na  straně  příjemce  smysl  sdělení  neporušen.  Pro  proces  před-

kódování je třeba znát své způsoby uvažování,  své interpretace pojmů a symbolů a též 

používání kódování. Stejně tak je důležité uspět na druhé straně přenosu, proto je podstatné 

se zaměřit na důsledky a vlivy přenosu informace a dekódování či na smysl sdělení na 

straně příjemce.  Štogr zavádí pojem „situační horizont", pod kterým rozumí předjímání 

„vývoje  komunikace  a  plné  uvědomění  si  všech  faktorů,  které  mají  na  interakci  vliv." 

Neztotožňuje ho však s empatií, ačkoli se částečně překrývají. Oproti situačnímu horizontu 

je empatie vcítěním se do osoby příjemce,  ale nevypovídá o oblasti přenosu informací, 

zabývá se pouze  „jejich registrací a interpretací."52 Zjednodušeně řečeno, podceníme-li 

52 ŠTOGR, J. Zkreslení ve zprostředkované komunikaci, jejich původ a důsledky [online].
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situační  horizont,  vlivy  a  deformace  sdělení  během přenosu  informace  a  budeme-li  se 

orientovat pouze dle vlastní empatie, může se naše komunikace snadno stát disfunkční.

Ačkoli  si  to  neuvědomujeme,  mnohdy  zavádíme  situační  horizont  do  procesu 

utváření sdělení zcela samovolně (např. přirozenou reakcí na hluk okolí je zesílení hlasu, 

ve tmě nebo za šera omezíme neverbální složku projevu, resp. posílíme projev verbální). 

Pokud však komunikace neprobíhá přímo či je situována skrze nějaké médium, je nutné si 

v procesu uvědomovat často neočekávané proměnné a faktory,  a poté co nejspontánněji 

reagovat, jinak obsah sdělení velice rychle degraduje a komunikace vázne.

Jak bylo poznamenáno výše,  existují prostředky,  které nám mohou komunikační 

proces  narušit  a  mohou  oslabit  či  zcela  znemožnit  přenos  informace.  Tyto  prvky  se 

souhrnně nazývají bariéry a šumy.

V následující  kapitole  bude  popsáno,  jak  funguje  komunikační  proces  skrze 

obrazový materiál.
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4.2 Komunikace obrazem 

Budeme-li  vycházet  opět  z oblasti  vizuální  komunikace,  můžeme  říci,  že  nám 

umožňuje nejenom pouze předat informace, ale i zapůsobit smyslově a lépe tak ovlivnit 

vnímání informací. Informace ve vizuální podobě mohou být vyjádřeny mnohem rychleji 

a stávají se tak právě jedním z hlavních nástrojů přenosu informací. V následujícím popisu 

bude představen praktický příklad, který byl proveden ve Švédsku, kde má ostatně celá 

tato problematika značné rozšíření.

Skoglund  s  Thorpem  hledali  pro  svůj  teoretický  rámec  paralelu  v  praktickém 

životě. Zaměřili se na průzkum, který se orientoval na používání a chápání obrazu jako 

komunikačního  prostředku  (zejména  v  konstruktérství).  Respondenty  rozdělili  do  tří 

skupin: 

a) koncové uživatele obrazu aneb ty, kteří se na obraz dívají a jejich názor, 

vytvořený z pohledu na obraz, ovlivňuje koupi či pronájem produktu

b) přenašeče aneb ty, kteří vytvářejí obraz pro komunikaci myšlenek a konceptů 

c) přenašeče/ příjemce aneb ty, kteří fungují jako oboje, na jejich rozhodnutí závisí 

    celkové rozhodnutí.

Výsledky  jejich  pokusů  dokázaly,  že  porozumění  a  používání  obrazů  a  zvyky  jimi 

vytvářené,  se  značně  liší.  Příjemci  preferují  obrazy,  které  shledávají  co  nejvíce 

realistickými.  Obrazy,  které  jim  byly  předkládány  v  rámci  testování,  chápali  jako 

reprezentace fixních informací, dokonce i v té chvíli, pokud se jednalo o koncepty. 

Skupina přenašečů se nejvíce stranila použití reálných fotografických obrazů. Dle 

nich pozorovatel takových obrazů okamžitě předpokládá informaci na obraze za konečnou, 

neměnnou.  Stejně  tak  si  tato  skupina  uvědomovala,  že  nejhůře  pochopitelnými  fázemi 

obrazu jsou pro uživatele plány. Čím více realistické obrazy jsou, tím větší požadavky na 

porozumění kladou.

Skupina  přenašečů/příjemců  ocenila  schopnosti  dnešní  techniky  vytvářet  vysoce 

realistické obrazy počítačovou grafikou. Tyto obrazy byly shledány snáze pochopitelnými 

pro pozorovatele.
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Skrze své zkoumání dospěli ke čtyřem základním bodům závěru: 

1) Návrhové plány jsou těžko pochopitelné lidem bez speciálního vzdělání nebo 

     zkušenosti.

2) Fotorealistické obrazy vyžadují méně interpretačního úsilí než mnohé abstraktní 

    formy vizualizace. To následně vede ke sníženému riskování nepochopení mezi 

    tvůrcem obrazu a pozorovatelem.

3) Fotorealistické obrazy jsou vnímány divákem jako vazba na jeho tvůrce (ač 

    nemusí být přítomen). Osoba, která obraz pozoruje, může být znepokojena, 

    pokud informace předkládaná v obraze vypadá v reálu zcela jinak.

4) Obrazy jsou skoro výjimečně použity jako přenašeče jednostranné informace, 

větší  důraz  je  na  ně  kladen  jako  na  základ  pro  dvoustranný  komunikační 

proces.53

Výhoda  komunikace  obrazu  je  údajně  popsána  jeho  čtyřmi  základními 

charakteristikami: mnohoznačností (polysémií) - otevřeně ve významu; konkrétností - až 

do  stejnosti  (ikoničností  či  simularitou);  prostorovostí  (přednost  globálního  vnímání) 

a bezprostředností  emocionálního  působení  (přijímání  obrazů se děje neustále  za účasti 

pocitů).54

Odvisle  od příslušného komunikačního  obsahu se obrazy vyznačují  celou řadou 

předností, které jsou v komunikaci vnímány pozitivně. Patří k nim zejména: 

1) vysoká rychlost komunikace

Obrazy se dají rychle rozpoznat. Důsledky z tohoto faktu těží zejména inzerce se 

svým zaměřením na obrazové prvky.  Jak je známo, trvá pouhou setinu sekundy než je 

důležitá informace nebo téma obrazu pochopeno. Po přibližně dvou sekundách je možné 

obraz s jistotou opětovně rozeznat. Oproti tomu v závislosti na obtížnosti textu a čtenářské 

schopnosti se dá rozpoznat 4-6 slov za sekundu.55

Avšak je  jasné,  že  tato  rychlost  si  bere  svou daň.  Skrze  následným nepatrným 

myšlenkovým aktivitám při rozpoznávání obrazů jsou na obraz kladeny mnohem menší 

požadavky. Jejich obsahy se tak při myšlenkovém usuzování recipientů stávají mylnými.

53 SKOGLUND, T.; THORP, A. Vision och verklighet. En kartläggning av bildkommunikation 
i byggbranschen. s. III
54 TEACHSAM. Bildkommunikation : Vorzüge der Bildkommunikation [online].
55 BEHRENS, G. Werbepsychologie. s. 85
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2) skoro automatické přijetí bez většího myšlenkového úsilí

Nyní je potřeba více vysvětlit tuto kategorii, aby nebyla pochopena zcela špatně. 

Samozřejmě, že obrazy nemůžeme přijímat bezmyšlenkovitě, neboť by se k nám nedostala 

ona komunikovaná zpráva. O tomto hlubším zkoumání však bude pojednání až dále. Zde je 

snaha pouze naznačit, že obrazy jsou zpočátku přijímány skoro automaticky a bez většího 

myšlenkového  úsilí,  když  v nich  my  jako  příjemci  vidíme  jednotnost  a analyzujeme 

a kontrolujeme je myšlenkově při informačním zpracování mnohem méně než u verbálních 

sdělení.56 Z toho též vyplývá, že obrazy mohou být rozpoznávány tak rychle.

3) zvláště účinné zpracování informací skrze obraz

Obrazy  mohou  být  zpracovávány  rychle  a  zvláště  účinně,  zejména  pak  při 

porovnání se zpracováváním textové informace, ale také mohou být poměrně bezlimitně 

ukládány v naší paměti  (čistě jen v závislosti na naší kapacitě). Vědecké práce se však 

v souvislosti  s  touto  otázkou snaží  osvětlit  fakt,  jak se  obrazy  a  lidská  paměť  chovají 

rozdílně, v některých ohledech dokonce protikladně.57

Model duálního kódování

Toto kódování vypovídá, že obrazy a řeč jsou zpracovávány na sobě nezávisle, ale mnoha 

způsoby v  propojenosti  se  symbolickým systémem.  Tímto  způsobem jsou  tedy obrazy 

zpracovávány autonomně a nezávisle na verbálním systému. To se projeví v prostorové 

logice obrazů, přičemž verbální informace budou zpracovávány postupně a dle logických 

analytických pravidel.

Proto  mají  obrazy  empirické  průzkumy  dle  mimořádně  velké  hodnoty 

znovurozpoznání. Tento jev bývá označován jako „picture superiority-effect" a umožňuje 

převedení mluveného kódu do obrazové podoby a obráceně. Tento přístup tak zajišťuje 

poměrně snadné dvojné kódování a z toho plynoucí snadné přenesení do paměti.58 K tomu 

je nutné připočítat další aspekty, které ovlivňují zpracování obrazů: 

Čím více je obraz konkrétnější neboli realističtější, tím lépe a dlouhodoběji se nám 

uchová.  Jako  příklad  můžeme  uvést  uchování  reálného  objektu  například  na  barevné 

fotografii v naší paměti, které vydrží delší dobu, než kdyby byl obraz nereálný nebo na 

fotografii černobílé či dokonce na nějaké ilustraci.

56 KROEBER-RIEL, W. Konsumentenverhalten. s. 124
57 SCHWEIGER, G. Werbung : Eine Einführung. s. 229
58 PAIVIO, A. Psychology of language. s. 53
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Čím živější (opravdovější) je zhotovení obrazu, tím lehčeji a déle si ho uchováme 

v paměti.59

Model hloubkového zpracování 

Vedle strukturálního víceúčelového modelu paměti existuje též funkční přístup vysvětlující 

hloubkové zpracování o tom, jak obrazy vnikají do paměti a proč se zpracování obrazů daří 

tak  úspěšně.  Teorie  je  založena  na  poskládaných  stupních  zpracování  informace,  díky 

kterým se daří obraz udržet tak dlouho. Tyto stupně zpracování se liší v závislosti na okolí 

sémantického, respektive kognitivního zpracování každého člověka. Důležitým prvkem při 

tomto  zpracování  je  tzv.  aktivační  potenciál.  Aktivační  potenciál  obrazu  je  jistě  silný. 

Aktivovány  jsou  receptory  zejména  tehdy,  pokud  jsme  ovlivněni  emocionálně  silným 

prvkem  a  hodnotnou  novinkou.  Obrazy  na  nás  tedy  promlouvají  skrze  jejich  formu 

(např. barvy,  velikost)  a  skrze  jejich  obsah.  Obrazové představení  určitých  objektů  má 

tímto obrovský aktivační potenciál jako samotné popisování či ukazování. Obrazy jsou též 

v neustálé spojitosti s jinými uloženými obrazy nebo zážitky. Proto může být při reakci na 

pocity obrazová komunikace podpořena zřetelnými klady.60 

4) přenášení pocitů 

Přenášení pocitů je nadnesený výraz. Jeho přesnějším termínem budiž to, že obrazy 

ovlivňují pocity svých pozorovatelů jemně a silně dohromady.61 Obrazy ovlivňují emoce 

svých pozorovatelů zejména silně, působí sugestivně a dávají pozorovateli jenom malou 

šanci  vyhnout  se  informacím,  které  vysílají.  Proto  nám nejvíce  obrazových  informací 

dopřává oblast umění a způsob, ve kterém mnoho důležitých informací není směřováno 

přímo do centra vizuálního vnímání, ale spíše funguje jako zkrášlující obrazová informace 

doplňující obsah jiné informace. Z tohoto faktu těží zejména oblast reklamy (hlavně proto, 

že dokáže skrýt informaci textovou častokrát nevýznamné hodnoty za líbivou informaci 

obrazovou).

5) vysoká věrohodnost

Obrazy slibují vysokou hodnověrnost. Mnozí si myslí,  že obrazy jsou objektivní 

a nejsou bez další manipulace podezřelé. Celkově jsou přijímány s velkým porozuměním 

a jsou pokládány za důvěryhodnější než text. Ovšem jinak je nutné přijmout, že vzhledem 

59 KROEBER-RIEL, W. Konsumentenverhalten. s. 344
60 TEACHSAM. Bildkommunikation : Vorzüge der Bildkommunikation [online].
61 Ibid.
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ke  vzrůstajícímu  významu  obrazové  komunikace  a  tím  pádem  jednoduše  vytvářených 

zkušeností a získanými schématy se vyostřila i schopnost kritiky. S tím silně polemizuje již 

zmíněná  Hanáková,  která  v dnešní  obrazové  době  vidí  zejména  nereflexivní  přijímání 

obrazů, zcela bez kritiky. Dle jejího názoru to vyplývá zejména z nedostatečné mediální 

gramotnosti. Co bylo dříve díky černobílým fotografiím považováno za samozřejmě jisté, 

není dnes v postupu doby (zejména díky úpravám obrazu v digitální  fotografii  a jejich 

následným změnám) možné automaticky bez rozmýšlení považovat za hodnověrné. Přesto 

může však mít obraz nárok na pravdu, zejména tehdy, pokud je přijímán lehce a není tak 

odmítán.62

6) vysoká názornost a z toho plynoucí všeobecné porozumění

Obrazy působí velmi čitelně a srozumitelně, a to zejména při porovnání s textem. Lidé 

se mohou snažit vyjádřit své potřeby,  postoje či vztahy ve své krátkosti a výmluvnosti, 

právě za pomoci obrazů. Ne zřídka se nechají tak komplexní skutečnosti či vlivy popsat 

obrazy tak přehledně a precizně. Čitelnost obrazů může v extrémním případě dojít do té 

míry daleko, že (zvláště při popisu aktivního obsahu) bude zahrnut nějaký zážitek, který 

zintensivní jeho výpovědní hodnotu. I v mezinárodní komunikaci jsou obrazy, nezávisle na 

mateřském jazyku či  kultuře,  dobře srozumitelné,  a to  zejména tehdy,  když  jsou jasné 

souvislosti, ve kterých je obraz představován.63

Kromě  výše  popsaných  modelů  zpracování  informací  (jednoduchého  kódování 

informací za pomoci běžné analýzy a využití sémantické paměti nebo dvojného/duálního 

kódování,  kdy  probíhá  zpracování  obrazu  a  textu  zvlášť  s využitím  paměti  verbální 

a neverbální, ačkoli jsou systémy propojeny) existují další modely, které si zaslouží naši 

pozornost.:

• Senzoricko-sémantický  model  těží  ze  sémantického  zpracování,  zaměřuje  se  na 

charakteristiky smyslu vnímaných informací. Snaží se najít vizuální charakteristiky 

a do modelu zapojuje i fonetickou charakteristiku. 

• Trojné kódování se blíže zaměřuje na triádu zvukové, psané a obrazové podoby 

informací. Tyto informace jsou zpracovány kognitivním systémem.64

62 Ibid.
63 Ibid.
64 MAREŠ, J. Učení z obrazového materiálu. Psychologie výchovy a vzdělávání. s. 8
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Zavedla-li  nás  komunikace  obrazem  k detailnějším  zmínkám  o  kódech,  potažmo 

o kódování, pokusíme se na oblast vizuálního kódu blíže zaměřit v následující kapitole.
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5. Vizuální kód – vizuální uspořádání - kódování

Znaky nejsou  izolované,  spojují  se  v širší  celky,  definované  jako  kódy.  Kód je 

popisován jako systém znaků a pravidel pro jejich užívání,  popisujících kombinace,  ve 

kterých se mohou smysluplně vyskytovat, aby předaly složené významy. Kódy mohou být 

charakteristické pro určitou sociální oblast (kód práce, zábavy, náboženství,  atd.) či pro 

určité prostředí (kód akademický, umělecký, inteligence, novinářský, atd.), nebo spíše pro 

určité aktivity (kód oděvu, bydlení, stravování, atd.). Pro mou práci je však nejdůležitější 

problematika  kódu vizuálního.  Ten je  předmětem našich  každodenních  zážitků.  V nich 

totiž  přepínáme či  luštíme vizuální  kódy,  které  „se nacházejí  kolem nás  a mají  za cíl  

směrovat a projednávat význam našeho konání.“65 

V předchozí  kapitole,  kap.  4.,  jsme  se  zaměřili  na  komunikaci,  jakožto  proces, 

vyžadující přítomnost určitých složek (vysílající, přijímající a zpráva; přičemž, jak víme, 

mohou  být  tyto  složky  životné  či  neživotné).  V tomto  procesu  komunikování  určité 

informace  je  nutná  existence  nosiče  informace  (dokumentu)  a  kódu  (způsobu 

zaznamenání), stejně jako funkce našich smyslových vjemů (na tomto místě automaticky 

zjednodušuji  své  pojetí,  neboť  z běžné,  hladce  probíhající  komunikace,  automaticky 

vyřazuji lidi se smyslovým postižením. Nenaznačuji tím, že se jich tyto procesy netýkají, 

pouze probíhají v jiných formách, s jinými aspekty. Více bude toto rozebráno níže v této 

kapitole).  Přijímání  informace  se  většinou  orientuje  na  dva  z lidských  smyslů  –  zrak 

a sluch.  Komunikační  fáze  kódování  se  zde  projeví  tím způsobem,  že  za  kód budeme 

považovat  systém znaků, kterým je vyjádřen určitý poznatek. Znaky těchto systémů se 

poté dělí  dle  toho,  jakým smyslem jsou vnímatelné  -  auditivní  a  vizuální.  Za symboly 

považujeme ty znaky, které mohou nahradit mluvená slova (zdvižený palec místo slova 

výborně apod.); ilustrátory, které doplňují mluvenou řeč (gesta, mimika); regulátory, které 

usměrňují komunikaci (naznačují mluvčímu například, že má zvýšit či snížit tempo řeči 

apod.)  a  adaptéry,  které  pomáhají  zvládat  emoce.66 Toto  bylo  k obecnému  pojednání 

o kódování v komunikaci. 

Pro  úvahy  o  vizuálním  kódování  můžeme  vycházet  z  teorie  filozofa  Gottholda 

Ephraima  Lessinga,  který  se  zabýval  vztahem  malířství  a  poezie  (neboli  vizuální 

65 IRVINE, M. Introducing Visual Culture: Ways of Looking at All Things Visual [online].
66 STODOLA, J. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením [online].
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a auditivní  informací).67 Též  mezi  nimi  vymezil  základní  rozdíly,  ve  kterých  vychází 

z toho,  že  malířství  má  prostorový  charakter,  zatímco  poezie  charakter  časový.  Tato 

myšlenka se v praxi projevuje tak, že prostorové malířství je schopné zobrazovat předměty 

zejména pokud jsou vedle sebe, zatímco časová poezie se orientuje na děje (neboli situace 

následující časově po sobě). Jeho teorie však není takto prostá, obě její složky nefungují 

pouze odděleně od sebe,  ale  též  se  projevují  v  závislosti  jedné na druhé,  navzájem se 

prolínají, jedná z druhé vychází, atd.

Důležité je též vymezení nedostatků. Lessig například u poezie nevidí možnost tak 

barvitého líčení,  aby ona  „slova zapůsobila na zrak."68 Z vlastní  zkušenosti  mohu jeho 

názor potvrdit. Je nemožné nevidomým lidem představit barevný podzim. Všechna použitá 

přirovnání přijdou vniveč – „je červený jako rajče", „je žlutý jako slunce", atd. Tímto jste 

neustále  připoutáni  k  obratům  používajícím  barvy,  což  neřeší  problematiku  nahrazení 

barvy  adekvátním  ekvivalentem.  Ani  snaha  vybarvit  charakteristiku  krás  kolem  není 

možná  –  „červená  je  barva  teplá,  což  se  liší  od  chladné  modré",  neboť  se  nejedná 

o fyzickou diferenciaci, při které by bylo možné se barev dotýkat a nevidomí lidé by v tu 

chvíli cítili onen rozdíl. Můžete se snažit vylíčit krásy barev, ale nikdy se Vám nepodaří 

barvy popsat srozumitelným způsobem pro lidi bez zraku. 

S  ohledem na  nevidomé  lidi  se  momentální  výzkum  zabývá  možností  převodu 

vizuální informace na informaci textovou. Je zde snaha zpřístupňovat obrazové informace, 

které  doprovázejí  psaný  text,  a  to  zejména  v  té  chvíli,  pokud  přiznáme  obrazovým 

informacím jejich  hodnotu.  Mnohé obrazové  informace  totiž  nesou  značnou  informaci 

(ve smyslu  vysvětlení),  bez  které  by psaný text  nedával  smysl.  Momentálně  neexistuje 

žádný automatický převod takových  informací  a  s  výhledem do blízké  budoucnosti  se 

situace  nejspíše  nezmění.  Vše  je  dáno,  jak  již  bylo  řečeno,  subjektivním  hodnocením 

obrazových  informací.  Momentálně  se  tak  tyto  situace  soustředí  na  verbální  popis 

obrazových informací vidícím člověkem. I zde však není situace zcela jednoznačná, popis 

se  musí  odvíjet  od  znalosti  povahy  textové  a  vizuální  informace.  Popis  obrazových 

informací  pro  nevidomé se  tak  vzhledem ke  své  složitosti  a  nejednoznačnosti  provádí 

zejména v důležitých situacích, kdy je obrazová informace pro textový doplněk nutná.69

Pokud jsme se shodli  s  Lessingem,  že plné vyjádření  obrazu pomocí  slov není 

možné,  navrhuje  Stodola  u  obrazových  informací  vyjadřujících  prostor  použít  namísto 

vizuálního  kódu  jeho  substituci  kódem  haptickým.  U  nevidomých  se  jedná  o  jeden 

67 LESSING, G. E. Laokoon čili O hranicích malířství a poezie. 
68 STODOLA, J. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením [online].
69 STODOLA, J. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením [online].
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z nejrozvinutějších smyslů a z toho důvodu má smysl mu věnovat pozornost. Na druhou 

stranu  je  převod vizuální  informace  do  hmatového  smyslu  značně  psychicky  i  časově 

náročný.  Metoda převodu se nazývá  „reliéfní  kresba“ či  „použití  trojrozměrných těles“ 

(pro vytvoření představy světa v 3D).70

Ať již zvolíme metodu jakoukoli, bohužel se touto transformační substitucí nikdy 

nepřiblížíme  originálu  natolik,  abychom  zprostředkovali  „originál"  samotný.  Míra 

podobnosti  zástupné informace s originálem se dá dle Jesenského vyjádřit  touto škálou 

zobrazení: ikonické, analogové, symbolické či signalizační. Je zde jistá patrnost v inspiraci 

Peircovou sémiotickou triádou (viz kapitola 3.1):

- Ikonické se podobá předloze (např. realistické obrazy)

- Analogové  vystihuje  prostorové  vztahy  originálu  (výkresy,  mapy,  plánky, 

diagramy, atd.)

- Symbolické vyjadřuje vztahy mezi obrazem a zobrazovaným předmětem (grafy, 

schémata)

- Signalizační  upozorňuje  svou  výrazností  na  určitý  jev;  předmětu,  který 

označují, se nepodobají71

Nejlepší  výsledek  do  haptického  převodu  zaznamenávají  zobrazení  analogická 

a symbolická, nejtěžší je situace u ikonických zobrazení.72

V dnešní počítačové době není problém převést text do digitální podoby, zvláště 

pak proto, že většina textu již v digitální podobě vzniká. Minimálně textová informace tak 

pro  nevidomé  již  velký  problém nepředstavuje.  Jinak  tomu  však  je  u,  pro  mou  práci 

primární, obrazové informace, kde se situace zatím vyvíjí díky lidské fyziologii pomalu.

Jiný pohled na situaci se stejným základem podává Uhlíř, který se ve svém článku 

blíže  zabývá  uměleckým  webem -  assisi.de,  na  kterém jsou  umístěny  digitální  obrazy 

náboženského charakteru.

Tyto obrázky,  ač dostaly na začátku při svém vložení potřebnou charakteristiku, 

aby byly později vyhledatelné, jsou dle autora článku stejně bez jakési kontinuity, neboť 

figurují samy za sebe. Rád by tedy aplikoval nějaký informační systém, který by kromě 

technologického vyhledávání zajišťoval i obsahovou propojenost. Tento informační systém 

70 Ibid.
71 JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací pomocí tyflografiky. s. 43.
72 STODOLA, J. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením [online].
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by měl namísto obrazů operovat s jejich významy, aby se odlišila data a informace (data ve 

významu obrazové informace a informace jako interpretace dat).73 Bez interpretace vyjdou 

všechny  informace  (nejenom  vizuální  povahy)  našeho  digitálního  světa  v  nekonečnou 

spleť. Uhlíř tedy poukazuje na možnost dnešní doby (ač jaksi omezenou, bude popsáno 

v kap.  5.2)  vyhledávat  obrazové  informace  v informačním  systému.  Avšak  i  přesto 

nedokáže pár jejich uvedených charakteristik popsat vzájemnou propojenost, která vychází 

zejména ze sémantiky. Ač jsou snahy o převedení obrazové informace do textové podoby 

velké, je nutné mít na paměti, že jejich plné nahrazení není možné. Již jsme tu měli jako 

příklad uvedené handicapované lidi, vraťme se k nim ještě jednou. Jejich jeden nevyvinutý 

či poškozený smysl je zastoupen smyslem jiným. Neznamená to však, že je jím nahrazen. 

Stejně „ztrátově“ (ač nyní ale hovořím spíše o ztrátě pocitové než o informační ztrátě) se 

chová převod obrazové informace na textovou. Pro pochopení mých řádek si stačí udělat 

malý test, při kterém zavřete oči a necháte někoho popisovat Vám určitý obraz. Ač si dle 

popisu dokážete v mysli vytvořit jistou reprezentaci popisovaného obrazu, než oči otevřete, 

nebudete si jisti, zda jste dle popisu provedli interpretaci správně. 

5.1 Zpracování vizuální informace

Na následujících řádcích budou představeny některé z příkladů, které se právě oním 

zpracováním  vizuální  informace  v současné  době  zabývají.  Ač  se  jedná  pouze  o  pár 

příkladů, chci je představit  vzhledem k jejich českému vzniku a pro nahlédnutí  nelehké 

situace zabýváním se obrazových informací.

Problematikou  definice  sémantiky  obrazových  dokumentů  se  již  roku  2006 

zabývali  autoři  Gregar s Pospíšilovou. Vycházejí  z faktu, že člověk vnímá většinu věcí 

zrakem,  u  zdravého  člověka  se  jedná  o  nejpřirozenější  přijímání  informací,  neboť 

nevyžaduje žádnou předcházející přípravu. Svědky tohoto využití můžeme být u každého 

předávání informací o objektech abstraktních či jinak pro popis složitých, kdy se používá 

vizualizací.

Zpracováním  obrazů  můžeme  získat  jejich  vnitřní  strukturu  a  sémantiku 

jednotlivých prvků, čímž omezíme přítomnost šumu a komunikaci tím zpřesníme. Tento 

postup se liší od pouhého „image retrival“. Tímto způsobem potřebujeme získat vztahy 

mezi jeho částmi a celkem, neboli co nejpřesnější popis onoho objektu. Získané informace 

73 UHLÍŘ, Z. Distribuce obrázků a distribuce informací [online].
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se  později  hodí  pro  sofistikovanější  vyhledávání.  Technicky  ve  svém výzkumu  autoři 

vycházeli z poznatků oblasti image retrival,  algoritmů počítačového vidění a zpracování 

obrazu či technologie z oblasti sémantického webu.

Nejdříve  se  snažili  popsat  strukturu grafických  dat:  obrazy rozdělili  na rastrové 

a vektorové, přičemž rastrové musejí být analyzovány a vyhodnoceny jako obrazová data, 

zatímco vektorové obrazy vznikají „až při vizualizaci objektů." Jak píší, obrazy mohou být 

popsány  různými  způsoby  -  např.  fotografie  „produkčním  standardem  EXIF", ostatní 

obrazy standardy jako je Dublin Core či multimediální VRA Core v3. Dle jejich usouzení 

však tato metadata popisují obraz pouze jako celek.74

Dále  popisovaný  standard  MPEG-7  pro  popis  audiovizuálních  dat  a  jeho  část 

Description of the structural aspects  of the content se zabývá strukturou obrazu,  avšak 

jedná se pouze o nízkoúrovňový popis prvků jako je barva, tvar, atd. Volný prostor, který 

se  vytvoří  mezi  takto  strukturovaným  obrazem  a  množinou  pojmů,  které  jsou  jím 

vyjádřeny,  nazývají  „semantic  gap".  Tuto  „mezeru“  je  možné  uzavřít  pomocí 

ontologických jazyků (např. RDF), tzn. napojit prvky na pojmy ontologie.75

Získat obrazy při vyhledávání můžeme dvěma způsoby, které vycházejí ze způsobu 

jejich hledání:  content-based (CBIR) – metoda více rozepsaná na konci této kapitoly – 

a metadata-based  (MBIR).  Buď  tedy  hledáme  jim  přidělená  metadata  či  to,  jak  byly 

analyzovány jejich obrazové informace.  Existují tři základní přístupy získávání znalostí 

z obrazu (nebo lépe o obrazu):

- kontextový - data  získáváme z kontextu umístění  obrazu.  Analyzují  se URL 

obrázku, texty odkazů i celé stránky, které se na ně odkazují. Posléze se odvodí 

pravděpodobný obsah dokumentu.

- obrazový - zde se data  získávají  z obrazu jako celku.  Analýzou se získávají 

metadata a poté pomocí metrik se porovnávají s ostatními. Hodnotám metrik je 

možné přidělovat i sémantický význam obsahu.

- segmentačně  analytický  -  podobně  jako  u  lidského  oka  zde  algoritmy 

identifikují  segmenty  obrazu  a  na  základě  dříve  rozpoznaných  objektů  jim 

přidělují význam.76

Většina podobných projektů, jak píší autoři článku, získává metadata z analýzy obrazu jako 

celku  či  z  jeho  kontextu.  Oni  postupují  od  úvodní  segmentace  k  anotaci  jednotlivých 

74 GREGAR, T.; POSPÍŠILOVÁ, R. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky. s. 
170
75 Ibid., s. 170
76 Ibid., s. 171
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segmentů, čímž získají sémantické označení samotného zobrazení. Segmenty porovnávají 

s uloženými zobrazeními objektů a na základě toho je jim přidělen nejpravděpodobnější 

význam. Nelze očekávat stoprocentní funkčnost, ale může značně ulehčit práci.

Z obrazu (fotografie) je možné získat nějaká metadata ihned (např. jméno, rozměry 

či  EXIF),  další  se vypočítávají  (např.  rozsah barevné palety,  histogram, kontrast,  atd.). 

Tyto  informace  mohou  pomoci  s  identifikací  obsahu,  ale  spíše  vypovídají  o  způsobu 

získání obrazu a mohou být využity k jeho normalizaci.77

Z uvedených používaných metod pro získání informací o obrazu zmiňme alespoň 

tyto: 

- dvouúrovňová segmentace obrazu nám předkládá informace o tvaru a dalších 

vlastnostech,  které  posléze  slouží  jako  zdroj  informací  pro  rozpoznávání 

zobrazených  objektů.  Též  se  tyto  vlastnosti  využívají  pro  zjednodušené 

zobrazení objektů.

- výpočet  statistických  vlastností  oblastí  a  obrazu,  ve  kterém se  zjišťuje  míra 

podobnosti  oblastí  například  těchto  oblastí:  barva  oblastí  a  celého  obrazu, 

textura, pozice, velikost a tvar oblastí.

Dále pak Gregar a Pospíšilová popsali na základě svého projektu důležitost těchto 

fází: výpočet podobnosti oblastí, ukládání znalostí o obrazu a přidělení sémantiky.78

Přínosem celého systému by podle nich mělo být vytvoření „grafické ontologie", ať 

pro samotné využití či další zkoumání. Jimi vytvořený algoritmus tak byl podroben fázi 

testování a nyní je zkušebně zaváděn do určitých e-learningových obsahů.79

Mezi  další  zajímavé  příklady  patří  tzv.  Využití  metody  SDD  (semidiskrétní 

dekompozice) při  indexování a vyhledávání  obrázků, jež popsal Marek Andrt a Michal 

Kolovrat z ostravské katedry informatiky. Pomocí této metody chtějí zrychlit a zkvalitnit 

rychlé vyhledávání. Jak říkají, jsou multimediální dokumenty většinou reprezentovány ve 

vektorech,  neboť  díky  tomu  lze  jednodušeji  definovat  sémantiku  i  mechanismus 

samotného vyhledávání (již zmíněná metoda, tzv. content-based search). 

Z  jejich  popisu  vyplývá,  že  zavedená  metoda  spočívá  v  „sekvenčním  způsobu 

vyhledávání", tzn. že je celá kolekce dokumentů postupně sekvenčně načtena a hledané 

77 Ibid., s. 172
78 Ibid., s. 172-176
79 Ibid., s. 177
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dokumenty jsou nacházeny pomocí vzájemného porovnávání všech dokumentů v souboru 

spolu  s  dotazovaným  dokumentem.  Avšak v  dnešní  době  je  tento  způsob vyhledávání 

nemožný, neboť kolekce dokumentů jsou příliš obsáhlé. Proto je zde snaha objevit nové 

metody, které by tento reakční čas vyhledávání zkrátily, tzn. že navržené přístupy nejprve 

kolekci  předzpracují  do  předem  navržené  struktury  (indexu),  ze  kterého  by  mělo  být 

možné rychle vyhodnotit uživatelský dotaz.

Metoda SDD se ukázala  nejenom teoreticky,  ale  i  po testování  velmi  vhodnou. 

Vzorek, který pro testování použili, byl však poměrně malý, čili do budoucna bude nutné 

metodu prozkoušet na kolekci několika tisíců obrázků.80

Vzhledem ke zřejmému nárůstu vizuálních informací a tedy následné potřebě jejich 

nalezení pomocí vhodného vyhledávání a využívání, je v dalším příspěvku navržen model, 

který  by  umožňoval  vizuální  informaci  popsat  a  dále  zpracovat.  Jedná  se  o  rozebrání 

povahy  vizuální  informace  v  dokumentech  a  navržení  vhodných  způsobů  jejich 

reprezentace. Jak je řečeno, současné nástroje pro automatické zpracování elektronických 

dokumentů jako je například indexování, porovnávání, atd. pracují totiž většinou s textem 

dokumentu.  Důvod, proč se momentálně nepřevedla většina úsilí  na obrazový materiál, 

když jeho obliba s určitostí roste, je dán jejím neexplicitním popisem v dokumentu a též 

neexistuje vhodný model, který by tento popis umožňoval.81

Právě rozvoj webovského prostředí přispěl k rozmachu vizuálních informací, které 

nad  textovými  převládají,  neboli  jinak  řečeno,  bez  nich  by  textové  zprávy  neměly 

absolutně žádný význam, dokument v textové podobě by byl naprosto neinterpretovatelný. 

Jako dobrým příkladem pro názornost takové situace budiž nám výřez nabídky jakéhokoli 

internetového obchodu.

80 ANDRT, M.; KOLOVRAT, M. Využití SDD při indexování a vyhledávání obrázků. s. 189, 198
81 BURGET, R. Vizuálně orientované modelování dokumentů na WWW. s. 159 
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Obrázek 7  Nabídka internetového obchodu s převážně vizuálními informacemi

Jak vidíme, pouhá vizuální informace zde nestačí. Bez detailního popisu určitých 

parametrů,  skrývajícím  se  pod  odkazem  „Detail“  bychom  si  jako  spotřebitelé  těžko 

dokázali  vybrat.  Obrazová  informace  nás  zde  tedy  přesvědčuje  zejména  o  estetickém 

zpracování či barevném, tvarovém a velikostním rozlišení, avšak nejspíše bychom nebyli 

schopni si dle těchto informací výrobek koupit. 

Problémem identifikovatelnosti obrazových informací v textových dokumentech je 

jejich neexplicitivní  popsanost či  nějaký univerzální  model,  který by umožnil  obrazové 

informace,  přítomné  v dokumentu,  popsat.  Model  navrhovaný  Burgetem tak  umožňuje 

kompletní popis všech složek informace, obsažené v dokumentu a představuje základ pro 

další zpracování takto reprezentovaných informací.82

Tag je popsán jako nehierarchické klíčové slovo nebo termín asociovaný s dílem 

(informace jako je například internetová záložka, digitální obraz nebo počítačový soubor). 

Tento  typ  metadat  pomáhá  popsat  jednotku  a  umožňuje,  aby  byla  informace  takto 

označená jednoduše k nalezení či vyhledání.  Tagy jsou vybírány buď tvůrci samotných 

jednotek nebo až uživateli, kteří s jednotkami pracují. Používání a zejména vytváření tagů 

v internetovém prostředí  se  vžilo  jako termín  folksonomie,  což odpovídá spojení  dvou 

anglických termínů folk a taxonomy. Termín folksonomie je tedy vyjádřením klasifikační 

metody,  kterou  využívají  uživatelé  internetu,  a  díky  které  mohou  označovat  obsah 

82 BURGET, R. Vizuálně orientované modelování dokumentů na WWW. s. 167
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internetu popiskem dle vlastního uvážení.  Říká se, že čím více lidí  v systému popisky 

vytváří, tím lépe se ostatním informace hledají. Tato informace je značně sporadická. Je 

jisté,  že  jeden  člověk  může  jednotku  popsat  zcela  scestným  termínem  a  pro  ostatní 

uživatele se tak stane naprosto nedohledatelnou. Na druhou stranu více termínů ne vždy 

znamená větší kvalitu. Z běžného užívání je patrné, že uživatelé mají tendenci přiřazovat 

jednotkám často zcela obecné termíny, které jednotky nikterak nepřibližují. Podle mě by se 

tedy zaměření uživatelů nemělo klást na kvantitu, ale kvalitu. Je však těžké uživatele v této 

praktice „trénovat", neboť se častokrát jedná o zcela dobrovolnou činnost. Její existence je 

tedy více než vítaná, ale měla by být přijímána s jistou opatrností, která bude dána naším 

uvědoměním si, že se jedná o systém zcela bez struktury, hierarchie, většinou bez autority, 

která by výrazy kontrolovala, a to jak po významové, tak i gramatické stránce.

Díky tomuto  fenoménu a tradičnímu knihovnickému prostředí  se začalo  hovořit 

o možnostech jejich vzájemného propojení, až vznikl koncept  Knihovna 2.0 (vycházející 

z aktuálně velmi vnímaných myšlenek Webu 2.0). Ačkoli se nehodlám tímto tématem ve 

své práci více zabývat, musela jsem ho zmínit, neboť se podle mého názoru jedná přesně 

o ten druh konceptu, který by měl být rozvíjen. Knihovna 2.0 se snaží knihovnu posunout 

z fyzického  světa  více  do  světa  virtuálního.  V  případě  folksonomie  však  nejsem 

příznivcem  myšlenek  nahrazení  tradičních  klasifikačních  systémů  právě  folksonomií. 

Může se však jednat o vhodný doplněk rozšíření stávajících metadat samotnými uživateli. 

(Stejně jako se například převzal model hodnocení knih uživateli - např. Městská knihovna 

v  Praze  -  vycházející  z  osvědčeného  postupu  internetového  obchodu  Amazon 

(amazon.com). Uživatelé si tak mezi sebou tvoří žebříčky oblíbenosti jednotlivých titulů, 

aniž by „narušovali" zavedený třídící systém).

V souvislosti  s  obrazovou tematikou  můžeme zmínit  internetový projekt  Flickr 

(flickr.com),  zaměřený na uveřejňování fotografií  a obrazových materiálů,  který údajně 

přišel jako první s používáním tagování. Třídění fotografií do určitých kategorií se ukázalo 

jako  ne  zcela  kvalitně  použitelná  metoda  a  plnotextové  vyhledávání  se  v  obrazovém 

materiálu  zatím  nepoužívá,  proto  Flickr  začal  s  metodou  tagování.  Při  zakládání  této 

metody je dle mého názoru nejdůležitější osvětlit uživatelům jeho princip použití. Jedině 

tak  se  dá  docílit  kvalitního  popisu  obrazů.  Míra  používanosti  této  metody  však 

exponenciálně  roste,  těžit  z  ní  mohou například  i  knihovny,  a konkrétně u obrazového 

materiálu  se  jedná  o  systém,  který  by  měl  být  brán  v  potaz.  Jak  bylo  totiž  popsáno, 

obrazový materiál ještě nemá možnost být popsán automaticky. Lidská snaha o jeho popis 

pak může, ač s rezervami, být využita takto.
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Na  podobné  bázi,  i  když  dosti  odlišně  funguje  i  webový  server  s  názvem 

deviantART (deviantart.com), který vychází čistě z filozofie webu 2.0. Ač je název tohoto 

serveru značně zarážející, autor jím chtěl pouze vyjádřit, o jaký druh umění - odlišný než 

bývá běžně k nalezení - na něm půjde. Představuje totiž průlom v propagaci a vystavování 

známých i neznámých umělců z celého světa. Mezi lidmi se zde nedělají rozdíly. Tak, jak 

funguje  běžná  komunita  na  internetu,  čili  zcela  anonymně,  se  zde  mohou  prezentovat 

umělecky tvořiví lidé.

Jeho snahou je poskytnout prostor tvůrcům jakékoli formy umění. Na rozdíl od již 

zmíněného Flickru není deviantART zaměřen pouze na fotografie, ale na veškeré vizuální 

umění (fotografie, koláže, malby, grafické modifikace počítačového softwaru). Výjimečný 

je  i  tím,  že  poskytuje  kategorie  pro  sochařství,  výrobky  ze  skla,  šperky  nebo  design 

v architektuře, videa či literatuře. 

Vznikl  již  v  roce  2000,  kdy  byl  ještě  součástí  služby  Dmusic.com (sdružující 

muzikanty). Dle nejčerstvějších průzkumů ho navštíví za měsíc přes 23 milionů unikátních 

návštěvníků.  V  současnosti  se  jedná  o  nejspíše  největší  online  uměleckou  komunitu 

v prostředí  internetu. Vyhledávat  lze  dle  příslušných  kategorií,  podkategorií 

a podpodkategorií. Samozřejmé je řazení chronologické nebo je možné zvolit možnost dle 

oblíbenosti.

Dále  je  zde  rozšířená  možnost  vlastní  prezentace,  dle  které  mohou  tvůrci 

prezentovat vlastní díla, vyjadřovat vlastní názory pomocí blogu, který je jim automaticky 

přidělen,  či  komunikovat  s  ostatními  členy  v  rámci  komunikačních  prostředků  webu. 

Nabízí se možnost komentářů pod obrázky, v rámci interní pošty, fóra, chatu, atd. 

Ve  svém  oboru  bývá  považován  za  jeden  z  nejlepších,  a  to  nejen  pro  prvky 

vycházející  z  charakteristiky webu 2.0,  ale  zejména díky množství  lidí,  kteří  ho začali 

využívat  a  následně  ho považovat  za  jeden z  nejlepších.  Tato  komunita  se  zájmem se 

umělecky  projevovat  vytváří  ojedinělý  soubor  globálního  uměleckého  světa.  Samotní 

uživatelé jsou zde umělci, kteří utvářejí obsah serveru. 

A  právě  tato  jeho  všestrannost  se  mi  zalíbila  natolik,  že  jsem se  tento  server 

rozhodla použít pro svou praktickou část na konci práce, a to dokonce v porovnání s již 

zmíněným Flickrem. 

5.2 Vyhledávání obrazových informací
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Předchozí kapitola  nám představila  některé z příkladů navrhovaných modelů pro 

zpracovávání  obrazových  informací.  Níže  se  krátce  zaměříme  na  možnosti  jejich 

vyhledávání, jemuž by měla být věnována čím dál tím větší pozornost, a to zejména kvůli 

‚záplavě' obrazového materiálu, zejména ve webovském prostředí. Z běžného užívání je 

zřejmé, že obrazový materiál, který není indexován a tvoří pouze doprovodnou, ‚okrasnou‘ 

funkci textu, je velmi obtížné ve webovském prostředí nalézt.

Existují  dva  základní  druhy  vyhledávání  obrazových  informací:  dle  obsahu 

(již zmíněná metoda content-based image retrieval neboli CBIR) a dle popisu (description-

based/ context-based/ concept-based image retrieval).83 

Více  autorů  se  zaměřuje  na  první  oblast,  na  vyhledávání  dle  obsahu.  Jedná  se 

o techniky, které využívají zejména automatické zpracování obrázku i textové informace 

s obrazem  svázané,  tzn.  že  umožňuje  vyhledávat  obrázky  podle  jejich  podoby  místo 

tradičních klíčových slov. Například výzkumný projekt na Penn State University aplikuje 

CBIR  na  největší  databázi  leteckých  snímků  na  světě,  která  obsahuje  téměř  800  000 

fotografií.  Můžete hledat podobné obrázky k těm,  které jsou již v databázi  nebo vložit 

vlastní.

Jako další techniku uvádí Skolková možnosti dolování obrazových informací. To 

„využívá  technologie  dolování  dat  a  zpracovávání  obrazových  informací.“84 Jak  bylo 

popsáno výše, CBIR se zabývá především extrahováním specifických znaků z konkrétního 

obrazového objektu. Oproti tomu by se mělo dolování zaměřit  na  „extrakci podobných 

znaků  z  velkého  objemu obrazových  dat.“85 Cílem tohoto  procesu  je  generování  všech 

důležitých znaků bez toho, aniž bychom věděli, zda se v databázi vůbec mohou vyskytovat 

a na základě toho „automaticky extrahovat sémanticky významnou informaci (znalost).“ 86

 

Druhá metoda se zaměřuje na využívání manuálního textového zpracování (popisky 

obrázků, klíčová slova, jméno autora, různé vlastnosti obrazového materiálu, atd.). Tato 

metoda se tedy nazývá „indexování obrazových objektů". Jedná se o finančně náročnou 

metodu, která však umožní sémantické zachycení obsahu obrázku. Hlavním problémem 

tohoto postupu jsou lidé, a to jak na straně vyhledávajících, tak na straně indexátorů. Jedná 

se totiž o metodu velmi subjektivně zaměřenou.

83 SKOLKOVÁ, L. Pořádání netextových objektů – problémy a řešení se zvláštním zřetelem k obrazovým 
objektům. s. 7-8
84 Ibid., s. 9
85 Ibid., s. 9
86 Ibid., s. 9
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Pro správnou indexaci je zprvu velmi důležité si zvolit vlastnosti obrazu, které by 

měly  být  indexovány.  Vycházíme-li  ze  Shatford  Layne,  tak  je  potřeba  indexovat 

„vlastnosti (atributy) biografické, předmětové, fyzické i vztahové."87

Jako  nejznámější  příklady  řízených  slovníků  pro  indexaci  obrazových  objektů 

uvádí Skolková tyto: 

- ICONCLASS - klasifikační systém pro západní umění, je používán v určitých 

evropských i amerických institucích.

- Art & Achitecture Thesaurus

- Thesaurus for Graphic Materials.

Avšak i přes tuto snahu si uživatelé stěžují na nedostatečnou indexovanost, uvítali 

by více předmětových hesel či klíčových slov, která se přiřazují jednotlivým obrazovým 

objektům.88 

Jako nejlepší, avšak potenciálně utopické stanovisko řešení, se tak jeví propojení 

obou  forem  vyhledávání.  Pokud  by  existoval  vyhledávací  systém,  který  by  nabízel 

uživateli formulaci vizuálního dotazu, ale i standardní vyhledávání pomocí klíčových slov.

87 Ibid., s. 10
88 Ibid., s. 11
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6. Vnímání obrazu

Po exkurzu do technického zpracování a vyhledávání obrazových informací se níže 

zaměříme na vnímání obrazů, které vychází z fyziologické podstaty lidského zraku stejně 

jako z jeho mentální reprezentace představovaného obrazu.

Jak píše Kesner ve své knize, „porozumět“ obrazům můžeme pouze v případě toho, 

že tento proces budeme vnímat jako „primárně neurofyziologické operace lidské mysli.“89 

Vychází z faktu, že ačkoli různá zobrazení působí primárně na smyslovou a emocionální 

rovinu, je pro člověka poměrně snadné si vybavit zkušenost, kdy nám „vnímání nějakého 

uměleckého díla přineslo okamžitý pocit uspokojení, kdy se veškeré otázky po významu, 

autorovi či jiných souvislostech zdály nepodstatné nebo vůbec nepřicházely na mysl, plně  

absorbovanou  viděním.“90 Čili  stav,  kdy  jsme  jakoby  vytrženi  z reality  a  zcela  se 

odlučujeme od běžných záležitostí  je dle Kesnera „fikce“. I právě v tomto momentu se 

totiž realizuje určitý smyslový prožitek. Ačkoli si myslíme, že pro jeho zpracování pracují 

pouze  naše  oči,  jedná  se  o  komplexní  akt,  v jehož  průběhu  „mysl  podrobuje  obraz  

podvědomé i nevědomé interpretaci.“91 Pro lepší pochopení toho „co vnímáme“, je vhodné 

porozumět tomu, „jak vnímáme“, tzn. uvědomit si konstrukci našeho oka a jeho činnosti 

v návaznosti na světlo. 

Toto  elektromagnetické  záření,  které  jsme  právě  okem  schopni  vnímat,  je 

složeno z vlnových délek, jež odpovídají škále barev. Vnímání celé složky najednou 

nám umožňuje vidět barvu bílou. Světlo nejdříve prochází rohovkou, kde se světlo 

nejvíce láme, potom pokračuje přes komorovou vodu a čočku do sklivce a pak dopadá 

na sítnici. Právě sítnice, která je vlastní světlocitlivou vrstvou oka, umožňuje vnímání 

obrazu. Obsahuje dva druhy na světlo citlivých receptorů - tyčinky (jsou využívány 

k vidění za šera, kdy nerozlišujeme barvy) a čípky (receptory zodpovědné za vidění 

barev). Tzv. žlutá skvrna (místo pouze s čípky) je místem nejostřejšího vidění, naproti 

tomu tzv. slepá skvrna (odkud vychází zrakový nerv) neobsahuje žádné světločivné 

buňky. Zde je počátek částečného zpracování obrazu.

89 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
171
90 Ibid., s. 170
91 Ibid., s. 171
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Tyčinky jsou mnohem citlivější než čípky. To znamená, že jim stačí mnohem 

méně světla na jejich podráždění. Proto při nedostatečném osvětlení vnímáme barvy 

špatně a nebo vidíme jen černobíle.

Světločivné buňky obsahují  pigmenty -  chemické látky schopné reagovat  na 

světlo. Dle výzkumů existují tři druhy čípků, z nichž každý obsahuje jiný pigment, 

tzn.  každý má  maximální  citlivost  pro  jinou  barvu  světla  (pro  červenou,  zelenou 

a modrou). Celkově se citlivosti jednotlivých receptorů překrývají. Po osvícení těchto 

čípků  libovolným  světlem dojde  k  jejich  různému  podráždění.  Tato  informace  je 

přenesena do mozku a zpracována na výsledný barevný vjem.

Jak  tedy  z  výzkumů  vyplývá,  lidský  mozek  nevnímá  jako  bílé  světlo  to 

„objektivně bílé", ale to, co se za bílé rozhodne pokládat. Děje se to změnou citlivosti 

v  sítnici  a  také  činností  mozkových  center,  kde  je  obraz  zpracováván.  Informace 

z čípků je dle okolních podmínek a na  základě zkušeností.  Je  tedy možné říci,  že 

lidský zrak není objektivní a upravuje si, co bude požadovat za bílou barvu. Dalším 

důkazem neobjektivity lidského zraku jsou tzv. optické klamy.92

Základním problémem, jak píše Kesner je fakt, že v obecném povědomí již od dob 

Descarta  přetrvává  mylná  představa,  že  vizuální  informace  zachycená  sítnicí  zobrazuje 

realitu  podobně jako čočka nebo zrcadlo.  Poté,  co Kant ve své doktríně pevně oddělil 

Smysl od Chápání, ustanovil se všeobecný názor, který začal rozlišovat mezi „přijímáním 

vizuálního signálu“ a „jeho interpretací“. Vědecký vývoj nám přiblížil realitu natolik, že 

dnes je nám známo o signálech, které jsou soustavou lidského oka přenášeny do mozku 

k transformaci do „neutrálního kódu“, ze kterého jsou teprve znovu tvořeny „konstrukce 

obrazů“. Z výše napsaného vyplývá, že naše opticko-nervová soustava rozhodně neslouží 

pro přijímání  „objektivní“  informace,  spíše  by měla  být  považována  za  zařízení,  které 

„informaci  vytváří“. Shrnuto  Kesner  zdůrazňuje,  že  „neexistuje  jedna  část  nervového 

systému,  kde  by  docházelo  k příjmu  vizuální  informace,  a  jiná,  kde  by  se  odděleně  

odehrávala interpretace vizuálního obrazu.“93

Vizuální vnímání je soustavou dílčích momentů, během nichž oko přejíždí obrazovou 

plochu či scénu. Během těchto krátkých časových úseků je vizuální informace přenášena 

do nervové soustavy, jež zpětnou vazbou řídí další vývoj „scannování“ plochy či scény. 

Člověk si  tak  sám na  základě  vytvářeného  obrazu  reality  koriguje  oční  pohyby,  jimiž 

doplňuje určitá „bílá místa“, která podle něj ještě nebyla očima prozkoumána. Jedná se 

92 Skládání barev [online]
93 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
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o naprogramování  očních  pohybů,  abychom  vytěžili  co  nejvíce  vizuální  informace. 

Neurofyziologické  výzkumy dnešních  dní  se  zabývají  především otázkou,  „jak  dokáže 

percepční systém integrovat vizuální informaci získanou během těchto sakád.“94

Vnímání obrazů je možno zkoumat na základě pozorování tzv. „scannovacích drah“ 

neboli  trajektorií  pohybů  očí  po  obraze.  Tím  se  získá  vytvořená  mapa  pozorovacího 

procesu.  Z vědeckých  testů  vyšlo  najevo,  že  mezi  jednotlivými  pozorovateli  existují 

významné  rozdíly,  což  dokládá,  že  vnímání  obrazů  je  v hodnotné  míře  určováno  mj. 

divákovou zkušeností a praxí. Stejně tak bylo díky monitorování očních pohybů dokázáno, 

že scannovací dráhy se liší podle povahy otázky, které byly pozorovaným osobám kladeny 

během  sledování  určitého  obrazu.  Z toho  je  poukázáno  na  velmi  složitou  a  plynulou 

zpětnou  vazbu,  která  neustále  provází  sledování  obrazu.  Pohyby  očí  jsou  tak  řízeny 

kontextem  vnímané  scény  nebo  obrazu,  znalostmi  a  zkušenostmi  pozorovatele  a  jeho 

aktuálním zájmem a myšlením, které se utváří na základě právě viděného.95 

Metoda  monitorování  očních  pohybů  (z  anglického  originálu  tzv.  metoda  „eye 

tracking“) se využívá v několika odlišných odvětví. Je vhodné vzít v potaz nutnost oční 

aktivity pro kvalitní rozvoj lidského čtení či vykonávání například sportovních činností. 

Nejznámějším použitím této metody je však její využití v reklamním či prodejním odvětví. 

Zkušební  lidský  vzorek  je  použit  například  pro  výzkum  kvality  architektury  webové 

stránky. Testy se zaměřují na pohyb očí uživatelů po stránce, zda si všimnou primárních 

pasáží  a  která  z míst  zůstanou  bez  povšimnutí.  Následně  se  dle  výsledků  takového 

průzkumu zachová reklamní branže stejně jako prodejce. 

94 Ibid., s. 134
95 Ibid., s. 135
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Obrázek 8  Metoda monitorování očních pohybů

Holsanová s Holmovistem ve svém článku popisují použití právě této metody, pomocí níž 

zkoumali  čtenářské  zkušenosti  se  čtením  denního  švédského  tisku.  Výsledky 

z monitorování  očního  pohybu  porovnávali  se  sémiotickou  analýzou  těchto  lidí.  Na 

obrázku  vlevo  je  předvedeno  zařízení  pro  výzkum  monitorování  očního  pohybu  a  na 

obrázku vpravo se nachází část graficky vyobrazených výsledků výzkumu.96

Některé nové výzkumy však narušují prozatím poklidnou teorii popsanou výše. Do 

hry totiž  vstupují  uživatelovy predikce,  kdy pozorující  člověk považuje  za realitu  svůj 

předpoklad toho, co tam asi  je.  Po objevení  této  skutečnosti  začalo být  patrné,  že  bez 

nových  výzkumů se zkoumání  tohoto oboru nemůže posunout  dál  a  že bez dostatečné 

osvěty budou lidé nadále setrvávat v teorii o oddělených světech vidění versus porozumění 

při vizuálním vnímání.  Jak zdůrazňují neurofyziologové,  „vidění je  [...]  aktivní,  tvořivý 
96 HOLSANOVÁ, J.; HOLMOVIST, K. Entry points and reading paths on newapaper spreads: comparing a 
semiotic analysis with eye-tracking measurements. s. 11, 23
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proces, v jehož průběhu se mozek snaží o co nejlepší výklad zrakové informace.“ Nebo jak 

shrnuje  Kesner:  „Vizuální  obraz  [...],  který  vnímáme  jako  celistvou,  jednolitou  

fenomenologickou zkušenost, nemá svůj přesný předobraz v určité části mozku, v níž by se 

‚poskládaly‘  jeho  jednotlivé  komponenty  ...  spíš  je  výsledkem  simultánní  integrované  

aktivity  několika  anatomicky  oddělitelných  mozkových center  a  spojů,  soustav  neuronů 

a jejich vazeb.“97

Proces vidění tak nelze oddělit od fáze porozumění viděnému. Je však zcela zásadní 

vymezit  rozdíl  mezi  porozuměním  uměleckým  dílům  v kontextu  kulturních  institucí 

a porozumění  při  vnímání  vizuálních  děl.  Tato  diferenciace  se  dá  rozlišit  jako 

„porozumění, které se z podstatné části odehrává podvědomě, na neurofyziologické úrovni,  

kdy  jsou  obrazy  ‚skládány v hlavě‘,  od  více  či  méně (cíle)vědomého  výkladu  či  snahy  

pozorovatele rozšířit vlastní chápání již nějak rozpoznaného obrazu.“98

Vrátíme-li se k tématu našeho neurofyziologického základu, který nám umožňuje díla 

vnímat,  Kesner  uvádí,  že  není  dostatečný  pro  vytvoření  jakéhosi  základu  porozumění 

tomu,  „proč díla  vypadají  tak,  jak  vypadají,  a  co  mohla  znamenat  pro své  tvůrce.“99. 

Z toho  důvodu  se  velký  význam  klade  na  kulturní  kontext,  který  ovlivňuje  například 

vnímání tvarů a barev, jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1 o obsahu zobrazovaných obrazů. 

Teprve v jeho rozsahu nabývají svého významu. „Čím méně z tohoto kontextu známe, o to 

více  si  ho  musíme  vysnít.“100 Rozdílnost  kultur  nás  na  jedné  straně  značně  omezuje 

v jednoduchém porozumění vizuálním prvkům před nás představených, na druhou stranu 

nás vybízí ke snaze porozumět tomu, co nám není blízké, vlastní, je nám cizí. Příslušnost 

k určité  kulturní  tradici  ho  „vybavuje  souborem  vědomostí,  vizuálních  dovedností  

a znalostí  specifických symbolických kódů.“101 Nedá se tedy pochybovat o tom, že lépe 

porozumíme  (jakožto  Středoevropané)  vizuálnímu  umění  z naší  krajiny  než  umění 

asijskému  (totéž  platí  samozřejmě  i  obráceně).  Ernst  Gombrich,  jeden  z největších 

historiků umění 20. století, vybízí lidstvo ke snaze překlenout bariéry, které nám kulturní 

tradice vymezují,  a pomocí imaginace se máme snažit porozumět dílům cizích kultur.102 

Pravdou však  je,  že  ačkoli  bychom na kulturní  podstatu  při  vnímání  obrazů  rozhodně 

97 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s.s 
136
98 Ibid., s. 137
99 Ibid., s. 181
100 GOMBRICH, E. H. The story of art. s. 24
101 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
183
102 Ibid., s. 183
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neměli zapomínat, je nám při samotném porozumění v podstatě na obtíž. Shoduji se tak 

s Kesnerem, že ono vydělování na „naše kultura“ a „cizí kultura“ je vhodné pro kulturní 

historiky,  avšak  nám  (laikům  s jiným  cílem)  nepomáhá.  Pro  nás  obraz  funguje  jako 

produkt z jisté historické periody.

Můžeme se zde na chvíli pozastavit a udělat si malou odbočku při zamyšlení se nad 

věcí, na kterou si ve spojitosti s tímto tématem musíme vzpomenout nejednou, tedy otázka 

skrývání  pravdy či  odhalování  potenciálního  lhaní obrazů.  Na tuto jednoduchou otázku 

však neexistuje jednoduchá odpověď. Je jisté, že obrazy odpovídají „realitě" - ať již co 

nejreálnějšímu  zobrazování  předloženého  vzoru  či  výtvoru  v  mysli  autora.  Tím  však 

zůstává původní otázka nezodpovězena, neboť se jí dostává odpovědi, že popisuje realitu 

nebo fikci.

Autoři  tak  pro  nalezení  „pravdy“  vycházejí  ze  sémiotické  triády  -  semántiky, 

syntaxe  a  pragmatiky.  Ze  sémantického  pohledu  musí  být  opravdovost  obrazu  jedním 

z faktů, které zobrazuje. Syntax odpovídá reprezentaci objektu a sděluje předpovědi tohoto 

objektu,  z  pragmatického  pohledu  zde  musí  existovat  ze  strany  adresanta  obrazové 

informace záměr klamat.  

Uvedeme-li si příklad na fotografiích, můžeme potvrdit, že fotografie zcela naplňují 

sémantická  kritéria,  neboť  odpovídají  faktům.  Dle  Peirce  odpovídají  fotografie 

zobrazenému světu skrze svou ikonickou přirozenost, neboť jsou v jistém aspektu přesně 

jako  objekty,  které  reprezentují.  Skrze  tento  vztah  produktivní  kauzality  je  fotografie 

definovaná  jako  indexikální  znak.  Právě  díky  tomuto  indexikálnímu  znaku  můžeme 

spatřovat ve fotograficky označujícím existenci zobrazených objektů.103 

Ač máme tendence ve fotografiích spatřovat jisté známky reality, jsme si vědomi 

možností manipulace s realitou ve fotografickém materiálu. Touto problematikou se více 

zabývá obor historie fotografie.

Manipulace s objekty na fotografickém obrazu (např. montážemi s neexistujícími 

objekty, které se mohou náhle objevit na scéně) dává mnohým teoretikům např. Umbertu 

Ecovi za pravdu, že  „obrazy mohou lhát". Avšak namísto lži se mnohem více objevují 

vizuální  metafory  a  hyperboly,  které  není  třeba  brát  vážně.  Rozdíl  mezi  opravdově 

zobrazovaným padělkem, tedy vizuální lží a tím, zda obrazy mohou lhát je v pragmatické 

rovině fotografické zprávy. Ze sémantického pohledu, uvedené příklady dokazují obrazový 

103 PEIRCE, Ch. S. Collected papers of Charles Sanders Peirce : two volumes in one. s. 281
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potenciál lhaní. Stejně jako padělky, zmanipulované fotografie jsou vizuální zprávou, která 

zobrazuje, ale nekoresponduje s realitou.104

V hledání  možnosti  lhaní  obrazů  pokračují  autoři  s  přirovnáváním k  jazyku  za 

používání slov. Zde dokážeme rozeznat, zdali slova vyjadřují pravdu či nikoli. U obrazu 

však tohoto nebudeme dle mnohých schopni. Je to dáno třemi argumenty, které nazývají: 

kontextuální neúplností, neschopností dělení a decentní vágností. 

Za kontextuální  neúplností  si  stojí  Gombrich,  dle  kterého obrazy samostatně  se 

objevující, nemohou vyjadřovat ani pravdivé ani falešné stanovisko, a pouze ve chvíli, kdy 

jim je připojen popisek s textovou informací. Obrazy samy o sobě nejsou považovány za 

klamavé, ale mohou být součástí něčeho, co je buď pravda nebo klam.105 

Nesegmentační charakteristika obrazu se vztahuje na možnosti  jazyka.  Z nich se 

aplikuje teorie na obrazy, což znamená, že obrazy by mohly hrát takovou roli, jakou hrají 

slova v přirozeném jazyce. Existence takového obrazového jazyka však není možná. Jak 

popisuje  Jerry  A.  Fodor  v  knize  Ned  Blocka,  „linearita  argumentů  a  předpovědí  by  

ochránila obrazová slova od jejich interpretace jako celku." Příklad uvádí na záměně slov 

za  obrazy.  Pokud  bychom  chtěli  nahradit  větu  „Jan  je  zelený"  za  obrazový  materiál 

a pokud bychom tedy dosadili do věty Janovu fotku a zelený čtverec, budeme schopni větu 

přečíst, ale rozhodně z ní nevznikne ta stejná interpretace jako naše původně zamýšlená 

věta.

Vágnost obrazu se vztahuje na argument, který vyjádřil například Gombrich. Dle 

něj  je  obrazová  zpráva  natolik  nejednoznačná,  vágní  a  polysémantická,  čili  nemůže 

dokázat žádnou pravdu ani klam.106

Poukázáním na otázku lhaní obrazů jsem nepodala ucelenou odpověď, neboť se 

tato  otázka  nedá  pojmout  do  pár  vět.  Jedná  se  o  téma,  které  vyvolává  snahu započíst 

dlouhosáhlé diskurzy. Řekněme však, že jsme si ujasnili, že není možné považovat „lhaní 

obrazů" za to stejné jako „lhaní verbální". Potvrdili jsme si však, že obrazy mohou být 

využívány k potvrzení či popření fakt ze sémantického, syntaktického a s jistými rezervami 

i z pragmatického rozsahu.

Je zřejmé, že vnímání obrazových složek správně navazuje na důležitost estetického 

prožitku,  který  je  založen  na  objektivním  vnímání  každého  jednotlivce.  Jedná  se 

o měřitelnou veličinu, díky níž je možné obrazu porozumět správně či plně nebo též zcela 

104 NOTH, W. SRB Insights: Can pictures lie? [online]
105 GOMBRICH, E. H. Art and illusion : a study in the psychology of pictorial representation. s. 58-59
106 BLOCK, N. Imagery. s. 64-66
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obráceně neúplně, špatně či s omezením. V reálu je možné na tuto problematiku narazit ve 

chvíli,  kdy se  lidé  bojí  navštívit  realizovanou  výstavu,  zejména  z toho  důvodu,  že  by 

vystavovaná  díla  (správně,  plně)  nepochopili,  což  by  ve  zpětné  vazbě  pro  ně  nemělo 

sebemenší  přínos.  Z této představy vyvěrá otázka pro samotné umělce,  kteří,  pokud by 

z výše napsaného faktu vycházeli, by se tak měli zaměřit na zpřístupnění svých děl natolik, 

aby byla co nejvíce přístupná nejširší vrstvě lidí.107 

Proti tomu, jak píše Kesner, lze položit opačný předpoklad, že „žádné umělecké dílo 

a žádný vizuální objekt takový objektivní potenciál nemají.“108 Tím pádem neexistuje žádné 

zobrazení, které by bylo možné pochopit plně, správně či naopak špatně či nedostatečně. 

Snaží  se  tuto  teorii  dokázat  na příkladu katastrofy z Černobylu,  kdy těsně  po samotné 

nehodě  a  ještě  dlouho  poté  nebyla  zpřístupněna  žádná  vizuální  informace.  Tak  byli 

odkázáni k vytváření kolektivní zkušenosti s touto katastrofou na základě absence obrazu. 

O to více se pak musela projevit divákova znalost neštěstí ve chvíli, kdy se objevily první 

obrazové materiály, které byly vizuálně značně chudé. Pokud by totiž nedošlo ke spojení 

divákovy  představivosti  na  základě  vědomosti  o  neštěstí  a zobrazovaným,  zůstal  by 

pouhým snímkem bez vazby. Snímky z tohoto prostředí navodily v milionech lidí v rámci 

různého období reakce,  které si byly minimálně hodně podobné. Aby Kesner na tomto 

příkladu podpořil opačnou teorii, než tu, která byla popsána výše. Zdůrazňuje, že u žádné 

z lidských  reakcí  na  černobylskou  fotografii  nelze  určit,  zda  je  vytvořena  na  základě 

plného či správného porozumění.109 

Při hledání významu obrazu na příkladu černobylských fotografií popisuje Kesner, že 

žádný neexistuje. Je tvořen až na základě  individuálních a subjektivních interakcí všech 

diváků, kteří je shlédli či ještě v budoucnu uvidí.110

Při vnímání  hraje důležitou roli  metafora,  „tvar, který vytváří  uchopitelný náznak 

prožitku. Odkaz, který se plně projeví až v našem vědomí."111 Kesnerem zmiňovaný David 

Summers proto zavádí pojem dvojité metafory. „Dvojitá metafora podobně jako metafora 

reálná zahrnuje přenos, ale i když tento přenos – umístění pigmentu na povrch – může mít  

jistý  druh  substitutivní  přítomnosti,  přítomnost  toho,  co  je  malováno,  je  vždy  jen  

naznačena a vyžaduje, aby ji divák dovedl do konce. Paradigmatem dvojité metafory je  

107 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
186
108 Ibid., s. 186-187
109 Ibid., s. 189-190
110 Ibid., s. 190
111 KOLÁŘ, M. Vanesa Wallet Hardi [online]
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samozřejmě malířství. Kdykoliv je namalován obraz, musí být nahlížen jako cosi více než  

to,  čím  je,  jednoduše  proto,  že  to  sice  je  materiál,  ale  není  to  materiál,  který  

reprezentuje.“112 

Metafora  samozřejmě  vyžaduje  aktivní  přístup  diváka  a  jeho  otevření  se  obrazu, 

prožitku.  Dle  Summerse  zde  „vidění  nahrazuje  pochopení"113,  čímž  se  podle  Koláře 

odkazuje na něco, co je „pro chápání západní malířské tradice velmi charakteristické, ale  

většinou  odsunuté  do  podvědomí  běžného  diváka."114 Tzv.  „iluzivní  zobrazení"  bývá 

přijímáno skrze zvyk a klišé jako něco, čemu rozumíme a co umíme číst. Typické hledání 

po smyslu obrazu zcela zbytečné, neměli bychom se ptát po běžných otázkách „Jaký má 

tento  obraz  smysl,“  ale  měli  bychom pochopit,  že  obrazy  se  nám v  současnosti  snaží 

předložit smyslovou přítomnost, kterou jejich tvůrce uchopil a zpracoval.

Porozumění  obrazu  je  dle  Kesnera  dáno  každým  vnímáním  obrazové  tvorby, 

emocionálním prožitkem či reflexivní reakcí. Pokud však vnímáme dílo tváří v tvář, jde 

o víc.  „..  porozumění  dílu  otevírá  a rozšiřuje  možnosti  prožitku a současně proměřuje 

způsob,  jakým  se  díváme.“115  Z napsaného  tedy  vyplývá,  že  celý  proces  vnímání  je 

jakýmsi cyklickým prováděním, které je podmíněno zpětnou vazbou. Určitá vizualita díla 

odkazuje k souvislostem jeho vzniku či fungování a informace z toho plynoucí stimulují 

divákův zájem a proměňují  i  vidění objektu. U žádného obrazu však nelze spoléhat na 

porozumění  jediné,  správné,  opravdové.  Vždy  se  jedná  o  symbiózu  představovaného 

a individuální interpretace, která vychází z divákovy mysli. 

Na tomto základě popsal Kesner, jak by se měly chovat umělecké instituce dnešních 

dní, chtějí-li  divákům nejenom předkládat určitá díla, ale nechat diváky tato díla prožít 

a sdílet s díly jisté zážitky.  „Cílem muzea by měla být podpora aktivního vnímání, pomoc 

k tvořivé  interakci  mezi  divákem a zobrazením,  v jejímž průběhu se divákovi  zobrazení  

odkrývá,  kdy  stimuluje  a  podněcuje  jeho  individuální  interpretační  schopnosti,  

představivost a fantazii.“116

112 KESNER, L. Vizuální teorie, Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. s. 129
113 Ibid., s. 129
114 KOLÁŘ, M. Vanesa Wallet Hardi [online]
115 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
201
116 Ibid., s. 201
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Stejně  tak  však  neopomene  zdůraznit,  jak  je  pro  mnohé  zásadní  fakt  tajemnosti 

obrazů. Některá díla jsou vzrušující a přitažlivá právě proto, že jsou tajemná a díky nim 

nám v mysli vyvěrá mnoho otázek.117

Od vnímání  a porozumění  obrazu přecházíme  v další  kapitole  detailněji  k hledání 

jeho významu, který je svázán s naší schopností interpretace.

117 Ibid., s. 196
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6.1 Význam obrazu a jeho interpretace

Význam  obrazu  se  utváří  v bezprostředním  prožitku  při  konzumování  vizuální 

informace  divákem,  který  může  mít  podobu  intelektuální  reflexe,  emocionální  či 

fyziologické reakce. Za intelektuální reflexi se tak dá považovat snaha dílo pochopit v co 

nejobšírnějším kontextu, emocionální či dokonce fyziologické reakce může vyvolat obraz, 

na který nejsme zcela připraveni. Ať už  jeho záměrem je nebo není šokovat, může v nás 

takto  postavený  obraz  vyvolat  pocity  strachu,  ošklivosti,  hnusu  či  odporu.  Stejně  tak 

nemusí ale vizualita vyvolat tyto pocity pouze pro svou estetickou nepřiměřenost, ale též 

z nemožnosti  diváka  ho  pochopit.  Tento  stav  je  patrný  zejména  při  návštěvě  laiků 

moderního či současného umění. 

O  významech  obrazu  hovoří  Sturkenová  a  Cartwrightová  takto:  „Významy  jsou 

tvořeny  složitými  sociálními  vztahy,  jichž  se  účastní  kromě  samotného  obrazu  a  jeho 

autora přinejmenším další dva prvky: 1) způsob, jakým příjemci  interpretují  či  vnímají  

obraz, a 2) kontext, v němž je obraz vnímán ... Významy jsou tvořeny zčásti v závislosti na 

tom, kde, kdy a kým jsou vytvářeny ... Význam obrazů se vynořuje z procesů interpretace,  

angažování a vyjednávání.“118

Porozumění obrazu se tak pro mnohé stalo synonymem pro jednoznačné rozpoznání 

autorova námětu.  Rozpor mezi  porozuměním autorova záměru a divákovou interpretací 

tohoto  díla  se  považuje  za  základní  otázku  pro  hledání  odpovědí.  Vyvozuje  se  z ní 

pokračující  téma,  zdali  je možné interpretovat  dílo  správně,  pokud jsme autorův záměr 

pochopili  špatně.  Na  to  navazuje  Kesner  s další  otázkou,  jak  se  liší  „subjektivní  

porozumění každého diváka  [...]  od profesionální,  ‚vědecké‘ interpretace historika nebo 

kritika umění?“119 

Je patrné,  že otázka interpretace není vůbec jednoznačná. Stoupenci druhého pólu 

teorie se domnívají, že existuje jediný správný význam autorského díla a jakákoli vlastní 

angažovanost jednotlivců je nepřístojná a zbytečná. Mezi největší zastánce tohoto názoru 

patří již zmíněný Ernst Gombrich. Ve své teorii věří, že „skutečné porozumění výtvarnému 

dílu je možné jen při rozpoznání autorova záměru“ či že „dílo znamená to, co jeho autor  

zamýšlel, a pozdější interpret se musí ze všech sil snažit tento záměr (intenci) ustavit.“120

118 STURKEN, M.; CARTWRIGHT, L. Practices of looking : an introduction to visual culture. s. 45-46, 69
119 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
203
120 Ibid., s. 204
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Vzhledem k faktu, že není vůbec možné se vyhnout počitkům okolního světa a z nich 

plynoucím stavům mysli, jsme neustále vystavováni vytváření myšlenkových konstruktů, 

a to  ve  formě  interpretace  světa  pozorovaného  s  návazností  na  vytváření  světa 

subjektivního,  což popisuje  i  Watzlawick.121 Tento  proces  nemůžeme  nikterak  zastavit, 

není  možné  se  ho  vzdát.  Jeden  z  důvodů  je  „vizuální"  povaha  naší  mysli,  která  při 

přemýšlení  operuje  převážně  s obrazy  (představami),  které  zastupují  více  či  méně 

stejnorodé objekty světa. Dalším důvodem však může být fakt, že přemýšlíme v pojmech, 

které již samy o sobě jsou zobecněnou představou.

Existence subjektivních světů vymezuje nemožnost existence světa „objektivního", 

protože je pro nás ve své objektivitě neuchopitelný.  Komunikační proces u dvou a více 

účastníků  tak  probíhá  mezi  jejich  subjektivními  světy,  komunikujeme-li  informaci 

přenášenou z určitého prvku (ať již umělecky pojatého či nikoli), tak i ta je komunikována 

do našeho subjektivního světa. 

Na základě tohoto tvrzení můžeme vymezit tzv. „registrovaný obraz světa" (zkráceně 

„registrovaný svět"), který je souhrnem všech přijatých počitků (z okolí a/nebo organismu 

pomocí  jedinečné  kombinace  receptorů).  Tento  obraz  je  dále  dokreslován  v procesu 

subjektivizace,  kombinací  identifikace  znaků,  interpretací  (neboli  přiřazením významu) 

a rozpoznáním kontextů do konečné podoby vnímaného „subjektivního světa". I zde ale 

platí, že registrovaný svět je pro člověka nepopsatelný a svým způsobem nedosažitelný, 

protože každý tento vjem nebo počitek, byť jakkoli elementární, vždy zasazuje do kontextů 

a schémat hodnocení. Barvy, chutě, tvary, vlastnosti předmětů - všechny jejich kategorie 

jsou uměle vytvořeny a tedy součástí subjektivního světa.122

Jediným  palčivým  problémem  zůstává,  zdali  je  naše  mysl  opravdu  schopná  na 

základě počitků světa rekonstruovat jemu dostatečně odpovídající obraz. Problém tak tkví 

v interpretačním  mechanismu  v  lidském  mozku,  kterému  napomůže  uvědomění  si 

existence ztrát, šumů a bariér.

V praxi však stále přetrvává model, kde se interpretace díla chápe jako odkrytí jeho 

obsahu  a  pátrání  po  jeho  významu  se  zužuje  na  odhalení  autorova  záměru.  Z toho  se 

odvozuje  silně  zakořeněná  představa,  že  porozumět  vizuálnímu dílu  znamená  pochopit 

autorův záměr. Proto mnozí návštěvníci kulturních institucí, kde se s těmito díly setkávají, 

121 WATZLAWICK, P.; BAVELASOVÁ, J. B.; JACKSON, D. D. Pragmatika lidské komunikace : 
Interakční vzorce, patologie a paradoxy. s. 43
122 TONDL, L. Mezi epistemologií a sémiotikou : Deset kapitol o vztazích poznání a porozumění významu. s. 
186
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trpí  již  předem  pocity  bariéry,  kterou  jim  představuje  možné  nepochopení  autorova 

úmyslu,  čili  nepochopení  vystavovaného  díla  komplet.  Kesner  si  tuto  teorii  dokáže 

vysvětlit tím, že zde tyto mylné představy přetrvávají již od ikonografických dob. Ty jsou 

založeny na tradicích dějin umění  – tzv.  humanistické koncepci  autora,  kterou nejblíže 

představil  Erwin  Panofsky.  Základ  jeho  teorie  tkví  v tom,  že  „správná  interpretace  

identifikuje  autorův  záměr:  úkolem  interpreta  je  dekódovat  význam  díla  odhalením 

umělcova záměru [....]  tento jeho akt je zrcadlově převrácený k prvotnímu aktu tvůrce – 

‚vkódování‘  významu.“123 Panofsky  se  v této  definici  vyjadřuje  výrazy  použitými 

v komunikačním procesu  - dekódovat/vkódovat (jež byl blíže popsán v kap. 4). Avšak je 

vidět důraz kladený na autora díla, přičemž se odpoutává od Kesnerova vnímání, neboť 

zde zcela vynechává možnost subjektivní interpretace díla divákem či jeho odlišné chování 

v závislosti  na  čase  a  prostředí.  „...ikonografická  interpretace,  zúžená  na  dekódování  

symbolů či na identifikaci námětu, ignoruje hledání struktur významovosti, tedy různých 

způsobů,  jimiž  může  dílo  význam  utvářet,  a  v mnoha  případech  spíše  brání  aktivní  

interpretaci...“124

Interpretace obrazu se vytváří jako vícestupňové pronikání do významové struktury 

obrazu. Tento systém reprezentuje ikonologie Erwina Panofského:125

Předmět interpretace Akt interpretace Kompetence pro interpretaci
Prvotní  nebo přirozený  význam 

– A. faktický, B. výrazový – 

vytvářejí svět uměleckých 

motivů.

Předikonografický opis 

(a pseudo-formální 

analýza)

Praktická zkušenost  

(obeznámenost s předměty a 

udalostmi)

Druhotný nebo konvenční 

význam, který vytváří svět 

obrazů, příběhu a alegorií.

Ikonografický  rozbor. Znalost literárních pramenů 

(obeznámenost se specifickými 

tématy a pojmy).
Vnitřní význam nebo obsah, 

který vytváří svět 

„symbolických“ hodnot.

Ikonologická 

interpretace

Syntetická intuice (obeznámenost 

s podstatnými tendencemi 

lidského myšlení), podmíněná 

osobní psychologií a 

„světonázorem“.
Předmět interpretace se dá blíže rozepsat jako: 

1. Prvotní neboli přirozený význam/námět

123 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
205
124 Ibid., s. 207
125 PANOFSKY, E. Význam ve výtvarném umění. s. 42-43.
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    * zjistíme ho identifikováním čistých forem, tj. určitých konfigurací čar a barev… jako 

        znázornění objektů (člověk, rostlina)

    *  svou  praktickou  zkušenost  podřizujeme  opravnému  principu,  tzn.  že  si  svoji 

praktickou  zkušnost  upravujeme  podle  nám  známých  dějin  (např.  vyobrazení  anděla 

v podobě dítěte nám má signalizovat anděla, nadpozemskou bytost, a ne dítě).

2. Druhotný neboli konvenční význam/námět

    * spojujeme umělecké motivy nebo jejich kombinace s tématy a pojmy

    * obrazy jsou motivy, o kterých víme, že jsou nositeli druhotného neboli konvenčního 

       významu

    * vychází ze snahy identifikace příběhů, alegorií, což je základem ikonografie

    * analýza motivů a jejich kombinace (kompozice)

    * předpokládá znalost specifických témat nebo pojmů zprostředkovanou literárními 

       prameny (jako od vzdělané části světa se od nás očekává chápání náznaků, symbolů -  

       např. rozesazení osob kolem stolu symbolizuje poslední večeři Páně)

3. Vnitřní význam neboli obsah

    * jedná se o podstatné principy, které prozrazují základní postoj národa, období nebo 

       třídy, náboženské nebo filosofické přesvědčení

    * tyto principy se projevují v kompozičních metodách i v ikonografickém významu 

       a vrhají světlo na obojí

    * odhalení a interpretace symbolických hodnot je předmětem ikonologie

    * je zde obsažen vnitřní filosofický význam obrazu, který podává skryté svědectví 

       o celém komplexu mravů zobrazované epochy

    * symbolická funkce obrazu

    * ikonologická interpretace, kterou kontroluje historická zkušenost 

             Vzhledem k tomu, že byl zmíněn pojem i ikonografie i ikonologie, je vhodné si 

mezi nimi vymezit rozdíl. Ik  onografie   je jinak řečeno obrazopis neboli nauka o námětech 

výtvarného  umění,  statistická  metoda,  která  popisuje  a klasifikuje.  Oproti  tomu  je 

ikonologie nauka  o  výkladu  výtvarných  děl,  věda,  srovnávací  studium,  metoda 

interpretace, která vychází ze syntézy.

Praktický příklad k výše napsanému uvádí Mistrík. 
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Prvotní význam :

 - Faktický význam: Dva mladí lidé před obchodním domem. 

 - Výrazový význam: Spokojení mladí lidé před obchodním 

   domem. 

Druhotný význam: 

 - Gesto muže hovoří jednoznačně kladně, neboli „žijeme 

šťastný život díky tomuto obchodnímu domu“.

Vnitřní  význam: 

 - Přijďte pracovat do naší firmy a též budete spokojeni.126

Obrázek 9  Reklamní kampaň obchodního domu Lidl

Pokud je interpretace díla považována za pravdivé rozpoznání autorského záměru, 

bývá  tento  záměr  ztotožňován  s určitou  ideou,  nápadem,  konceptem  či  „mentálním 

obsahem“. Do dnešních dob tak přetrvává teorie (nejenom u ikonografie jako takové, ale 

jak se zmiňuje Kesner, tak i například v čínské tvorbě127), kdy bývá vizuální dílo vnímáno 

jako otisk výrazu vnitřního stavu mysli  autora.  Odvozeno od takového vnímání  se pak 

velmi často můžeme setkat s nepochopením či rádoby nepochopením autorova záměru při 

kladené otázce, „co tím chtěl autor říci“. Hlavním stoupencem teorie, která si zakládá na 

důležitosti  autorova  záměru  při  interpretaci  jeho  díla,  byl  americký  filozof  Richard 

Wollheim.  V jeho pojetí  funguje autorův obraz jako kanál,  skrze který se promítá  stav 

umělcovy mysli do mysli diváka, čímž divák přijímá význam onoho obrazu.128 Ačkoli se 

svou teorií směřuje na niterní pohled autora, neopomíná sledovat dílo od jeho počátku přes 

proces vznikání až po percepci diváků. Má-li, podle jeho názoru, divák dílo pochopit, musí 

být jeho prožitek v souladu s umělcovým záměrem, který bude zahrnovat autorovy touhy, 

myšlenky,  vzpomínky,  emoce  a  pocity,  které  byly  charakteristické  pro  vznik  díla,  ale 

zároveň zde v okamžiku vzniku díla nemusely být  vědomě přítomné ani uspořádané do 

předlohy, kterou posléze interpretujeme jako mentální předlohu vytvářeného obrazu.129

Kromě předem nastolené dichotomie poukazuje v ohledu na interpretaci díla Kesner 

na  další  problematiku.  Pokud  se  každá  interpretace  díla  dá  charakterizovat  jako 

rekonstrukce  záměru  autora  pro  vytvoření  díla,  je  zřejmé,  že  samotné  dílo  je  pouhým 

„vyjádřením“ jeho mentálního jevu neboli zhmotněním, které se odkazuje na význam čnící 

126 MISTRÍK, E. Tréning kariérových poradcov. Skryté posolstvá textov a obrazov - manuál. s. 14
127 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti  s. 
208
128 WOLLHEIM, R. Painting as an art. s. 8
129 Ibid., s. 18-22, 44-45 a 95-96
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někde mimo dílo samotné. Ačkoli se o této teorii hodně hovoří, na předmětu dne je dnes již 

jiná, a to ta, která je založena na  „dekonstrukci tradiční metafyziky, jež předpokládá, že  

myšlenky nutně předcházejí své realizaci.“130 Jak popisuje Kesner dále, „zobrazení nemusí  

být považováno pouze za materiální naplnění myšlenky, které vyžaduje přetlumočení do  

vyššího, ‚abstraktního‘ mentálního pojmu, ale i za formu myšlenky samo o sobě.“131 Mnozí 

teoretici  zastávají  stejný názor  a  obraz  nebo  jiný  vizuální  objekt  nepovažují  pouze  za 

materiální prvek, který by bylo potřeba převádět do nějakého konceptu, ale již sám o sobě 

figuruje jako soběstačný koncept či forma myšlenky.  Pro podnícení této teorie dokládá 

Kesner aktuální objevy z činnosti mozku, které dokazují, že základní jednotkou kognitivní 

činnosti člověka jsou tzv. „aktivační vektory neurální sítě“.132

Dále Kesner poukazuje na fakt, že mnohá z uměleckých děl, která obdivujeme a která 

v nás  vyvolávají  značný  emocionální  prožitek,  jsou  často  založena  na  racionálně 

budovaných  strukturách.  Tím  se  pak  dílo  stává  ne  mentálním  výjevem  autora,  avšak 

„souhrnem okolností,  podmínek  a  vědomých  rozhodnutí  autora.“133 Jako příklad  uvádí 

Kesner teorii Michaela Baxandalla, který tzv. intenci neboli záměrnost objektu chápe jako 

„vztah  mezi  kulturně  podmíněnými  účely  nebo  funkcemi,  naplňovanými  specifickou  

kulturou poskytnutými zdroji v kulturou determinovaném prostředí.“134 A tak zejména na 

okolnosti klade Baxandall důraz při osvětlování pojmu vnímání vizuálních objektů. 

Popsáním  skutečnosti,  dle  které  neexistuje  jediná  správná  interpretace,  či  jinak 

řečeno jediné správné porozumění vizuálními dílu, se nedá říci, že by všechna porozumění 

měla stejnou hodnotu a že by byla  vyvážená interpretace laická a odborná. Výsledkem 

divákova snažení by se tak měla stát aplikace odborného výkladu do svého prožitku ve 

vztahu k uměleckému dílu. Součástí takové znalosti by mělo být povědomí o tom, co autor 

zamýšlel, když vytvořil obraz nebo objekt zrovna tím daným způsobem. Od toho se odvíjí 

význam  díla.  Jak  bylo  popsáno  výše,  význam  vzniká  vždy  aktuálně  při  procesu 

interpretace. Je spoluutvářen divákovou osobou a jeho momentálním mentálním stavem. 

Stejně tak se porozumění díla váže na jeho hledání odpovědi na otázku původního záměru. 

Kesner argumentuje, že u obrazů či skulptur toto sice opomíjíme, ale u určitých artefaktů 

pátráme  po  jejich  významovosti,  zajímá  nás  „k  čemu  asi  sloužily“.  Hledání  sociálně-

kulturní  dimenze  je  pro  porozumění  obrazů  a  skulptur  klíčové,  a  proto  bychom na  to 

130 KESNER, L. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. s. 
209
131 Ibid., s. 209
132 Ibid., s. 210
133 Ibid., s. 211
134 Ibid., s. 211
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neměli zapomínat. Kulturní instituce, jakými jsou například muzea, by měly diváka vést 

k tomu, aby dokázal pochopit, „proč dané dílo vypadá právě tak, jak vypadá, a co mohlo  

znamenat pro svého tvůrce a uživatele.“135

Interpretace umění z psychologického hlediska

Zmiňme se ještě krátce, jak bývá chápána interpretace umění z pohledu psychologie. 

Mezi  její  nejzákladnější  uplatňované  metody  patří:  psychoanalýza  (zejména  teorie 

Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga) či analytická psychologie vedená Jungem.

Ve svých  pracích  se  zaměřovali  na  roli  poznání  neboli  na  snahu objasnit  funkci 

myšlení v závislosti na vnímání.  Zrak je považován za funkci inteligence a vnímání za 

poznávací  proces.  Interpretace  a  význam  jsou  pak  nedílnými  aspekty  vidění.  Rudolf 

Arnheim  svoji  teorii  shrnul  do  díla  Art  and  Visual  Perception,  které  vypovídá 

o psychologii  tvůrčího  zraku,  ve  kterém  zamýšlí  zredukovat  mezeru  mezi  vědeckou 

a uměleckou  znalostí.  Jeho  teorie  uspěla  v celkovém  vyvažování  vědeckého  logického 

výkladu  psychologie  s  realitou  umění.  Jejím  základem  je  deset  základních  faktorů 

v dokonalé tvorbě a vnímání obrazů: rovnováha, tvar, forma, růst, prostor, světlo, barva, 

pohyb, dynamika, a jistě v neposlední řadě, výraz.

135 Ibid., s. 218
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6.2 Typologie interpretací

V předchozí  kapitole  jsme  svou  pozornost  obrátili  ke  hledání  významu  obrazu 

v závislosti  na  naší  schopnosti  interpretace.  Nezmínili  jsme  však,  že  interpretace  není 

pouze jedna, avšak ustálený obor vizuální sociologie dokáže definovat ihned několik jejích 

typů. Nahlédněme nyní tedy do jejich rozdílů.

Obsahová analýza

Obsahová analýza se zaměřuje na obsahové jednotky textu, které vyhodnocuje po 

jejich  kvalitativní  i  kvantitativní  stránce.  Jedná  se  o  statisticky  zpracovanou  analýzu 

psaného textu vzhledem k výskytu či absenci určitých slov, obratů, témat, atd. Stejně tak se 

dá analýze podrobit obrazový materiál.  Nejlepší výsledky vycházejí ze stejných snímků 

objektů  nebo  situací,  které  umožňují  kvalitní  srovnání  obecných  rozdílů,  tendencí  či 

historického vývoje.  Je-li  obrazový materiál  zkoumán touto metodou vzhledem k určité 

otázce, jsou v ní vyčleněny vizuální prvky podstatné pro zkoumané téma. U těchto prvků je 

pak zjišťována frekvence jejich výskytu v předem vybraném souboru snímků a následně 

jsou  postoupeny  kvantitativní  analýze  výsledků.  Předmětem  této  metody  jsou  vnější, 

zrakem  zachytitelné,  prvky  snímku,  přičemž  skryté  významové  vrstvy  jsou  zcela 

opomenuty. Tímto se tedy dle Balla se Smithem vymezuje vůči interpretaci sémiologické, 

hermeneutické  či  strukturalistické  (budou  popsány  dále  v této  kapitole),  které  naopak 

směřují k odkrytí a odhalení hlubokého smyslu pro lidské oko neviditelným.136 

Kroky kvantitativní analýzy textu procházejí od vymezení zkoumaného problému, 

výběru takového pramene snímků, který poskytne dostatečný obrazový materiál k analýze. 

Vzhledem k faktu, že tohoto materiálu může být více než je pro analýzu nutné prozkoumat, 

vede  další  krok  k výběru  vzorku  snímků.  Poté  je  potřeba  vytvořit  protokol  kódování 

(kódování  a  samotný  vizuální  kód  jsme  podrobili  detailnějšímu  popisu  v kapitole  5.) 

obrazového materiálu. Odvíjí se to od nalezení určitých prvků obrazu (tzv. proměnných), 

které jsou vzhledem k problematice nejdůležitější, a jejich následné označení speciálními 

kategoriemi.  Kategorie  musejí  obsahovat  všechny prvky obrazu  pokládané  za  důležité, 

musejí  umožnit  každý  prvek  identifikovat  jednoznačně,  aniž  by  se  nějak  smazaly 

136 BALL, M. S.; SMITH, W. H. Analyzing visual data. s. 21 

75



vymezené  hranice  mezi  nimi.  Etapa  kódování  je  jednou  z nejpracnějších.  Zavedené 

kategorie (kódy) se připisují ke každému snímku. Následuje etapa – kvantitativní analýza 

neboli  zjištění  četnosti  výskytu  každé  kategorie  v obrazovém materiálu.  Nejjednodušší 

metodou je použití tzv. binární analýzy,  kdy se k jednotlivým materiálům připisují nuly 

a jedničky.  Složitější  metody  zjišťují  četnost  výskytu  daného  prvku  v rámci  obrazu. 

U jiných  forem  analýz  můžeme  například  pátrat  po  výskytu  určitého  rysu  nebo  jeho 

protikladu.  Například  je  možné  provést  měření  prostoru,  který  zaujímá  na  snímku 

zkoumaná jednotka analýzy. V poslední etapě procesu se formulují závěry, a to zejména 

pomocí statistických metod.137 

Z četných  příkladů  je  zřejmé,  že  momentálně  je  kvantitativní  obsahová analýza 

obrazového  materiálu  využívána  sporadicky,  zejména  pro  neobvyklé  úkoly.  V dnešní, 

počítačově  vyspělé,  době  se  aplikace  těchto  technologií  očekává  například  u  metod 

skenování  a  počítačového  přetváření  obrazů.  Tyto  techniky  mohou  zrychlit  počítání 

kategorií či statistických vyhodnocování, bude možné detailněji a účelněji kódovat prvky 

snímků a zavádět podrobnější rozdíly. Nejedná se však o postup, který by bylo v dohledné 

době  možné  zcela  automatizovat.  Jak  je  vidno,  ani  zde  není  subjekt  člověka 

pravděpodobné opomenout, a to do té doby, než budou počítače schopné pochopit význam 

přenášené zprávy. Vzhledem k tomu, že se momentálně tento fakt nahradit nedá, je ruční 

zpracování  a přiřazení  kódů konkrétním obrazům důležité.  Nicméně  se  jedná  o  oblast, 

která může pociťovat potenciál pro další rozvoj.

Hermeneutická analýza

Zejména u fotografií,  ale  i  jiného obrazového materiálu  je  důležité  brát  v potaz 

osobu autora tohoto díla. Tento typ analýzy je založen na otázkách: Kdo to udělal? V jaké 

sociální roli to udělal? V jaké situaci se nacházel? Proč to udělal, s jakým cílem, záměrem, 

pro koho, jaké byly jeho motivace,  atd.  Hermeneutika  se tedy zaměřuje  na subjektivní 

variantu významu. Analýza autorského aspektu začíná ve vyhledání autorových aspirací na 

vytvoření uměleckého díla. Tento aspekt hermeneutické analýzy tedy pouze potvrzuje výše 

zmíněnou  teorii  Ladislava  Kesnera  o  snaze  chápat  dílo  v kontextu  autorova  záměru. 

Objevíme-li  jeho  motivace,  budeme  mít  čtení  obsahu  obrazového  materiálu  mnohem 

snazší.  Jedním  z pomocných  nástrojů  při  interpretaci  záměrů  tvůrce  díla  je  empatie, 

137 SZTOMPKA, P. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. s. 62-63
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imaginární postavení se do role autora. Těžko se však, ač se snažíme vžít do role někoho 

jiného, můžeme zcela oprostit od vlastních empatií, motivací, předsudků, stereotypů, atd. 

Úplně se od tohoto pocitu oprostit nemůžeme, avšak pro aplikování tohoto druhu analýzy 

je  tento  postoj  nezbytný.  Někteří  odborníci  dokonce  hovoří  o  nutnosti  tzv. „dvojí  

hermeneutiky – hermeneutiky toho,  co je interpretováno,  a hermeneutiky interpreta.“138 

K interpretaci  může  velmi  pomoci  vyjádření  samotného  autora  umístěné  v blízkosti 

snímku. Přímější metodou hermeneutické analýzy je přímo rozhovor s autorem. Avšak ani 

odpovědi samotných autorů se nemohou považovat za stoprocentně relevantní. Pro naše 

zkoumání  je  nutné  tyto  odpovědi  dále  verifikovat.  Ačkoli  je  autor  postava  vizuálně 

nepřítomná,  je  možné  ji  najít  jako ústřední  objekt  snímku.  Předmětem interpretace  tak 

můžeme učinit tyto subjektivní významy, kterými se řídí. „Hermeneutika obrazu se tedy  

může vztahovat nejen k autorovi, ale i k lidem, které obraz zrcadlí.“139 Sztompka se dále 

zaměřuje  na  fakt,  kdy  představované  věci  na  povrchu  snímků  jsou  pouze  vnější, 

pozorovatelné  rysy.  Sami  však  tušíme,  že  „představují  znaky,  symptomy  skrytých 

subjektivních stavů, a interpretace spočívá v dešifrování těchto znaků, v odhalení toho, co 

označují.“140 Obraz jako takový nám konkrétní poznatek o zobrazovaném nepodá, avšak 

podnítí naši představivost a uvažování. Na druhou stranu bychom neměli přecenit své síly 

a  snažit  se  hermeneutickou  analýzou  prozkoumat  obraz  na  sto  procent,  neboť  to  není 

v lidských silách. Naše interpretace bude vždy částečná,  povrchní a na určité úrovni se 

zastaví a nemůže pokračovat.

Sémiologická interpretace

Sémiologickou  interpretací  rozumíme  situaci,  kdy  si  za  předmět  interpretace 

zvolíme  obraz  nezávislý  na  autorovi.  Její  podstatou  je  totiž  interpretace,  která  má 

kolektivní  smysl.  Jinak  řečeno,  sémiologická  interpretace  vychází  z chápání  vizuálního 

předmětu  jako  soustavy  znaků  schovávající  kulturní  významy.  Má  převážně  formální 

povahu – snaží se nalézt procedury, díky nimž se realizuje znaková funkce obrazu. 

Je důležité poukázat na to, že sémiologická analýza nemůže poskytovat empirickou 

pravdu, a to ve smyslu doložení, jak jsou vizuální jednotky interpretovány. Cílem je spíše 

přispívat k pochopení více běžných lidských způsobů interpretace znaků. 

138 BARTHES, R. Rhetoric of the image. s. 135
139 SZTOMPKA, P. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. s. 83
140 Ibid., s. 83
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S ohledem na sémiologickou interpretaci  je zprvu podstatné nejen zkoumat,  jak 

vizuální jednotky vytvářejí významy, ale též, kdo je zahrnut do sémiologického procesu.

V tomto  druhu  interpretace  se  tedy  navracíme  k již  popsanému  rozpoznávání 

vizuálního  kódu  (neboli  jeho  dekódování).  Ten  tvoří  právě  základ  této  interpretace. 

„Dekódujeme obrazy prostřednictvím interpretace ukazatelů zamýšlených, nezamýšlených 

či jen domyšlených významů ... Ty mohou být obsaženy ve formálních prvcích obrazu, jako 

je  barva,  odstíny  černé  a  bílé,  tón,  kontrast,  kompozice,  hloubka,  perspektiva  a  styl  

oslovení  diváka  ...  Dekódujeme  vizuální  jazyk,  s jehož  pomocí  k nám  obraz 

‚promlouvá‘.“141

Strukturalistická interpretace

Dřívější,  sémiologická  interpretace,  pouze  předchází  analýze  strukturalistické. 

Cílem tohoto typu interpretace je doložit, že pozorovatelné situace, jevy, sociální události 

nejsou  vytvořeny  chaosem  či  náhodou,  ale  naopak  představují  soubor  ucelených 

hlubokých, před přímým pozorováním skrytých sociálních struktur. Z těchto struktur pak 

vyplývají  sociální  situace,  jevy a průběhy událostí.  Ovlivňují  a  omezují  běh sociálního 

života.

Strukturalistická  analýza  se  tak  snaží  o  dosažení  a  odhalení  struktur  interakcí, 

norem, idejí a šancí, které jsou skryty za okem viditelné projevy sociálního života. Dá se 

říci, že nejbohatší vizuální materiál pro pozorovatelné struktury a jevy nabízejí mezilidské 

činnosti  a  interakce.  Lidské  činnosti  a  interakce  vizuálně  zachycené  se  dají  snadno 

strukturalisticky interpretovat. Kromě lidských činností se dají interpretovat i normativní 

struktury, struktury idejí či šancí.

Diskurzivní interpretace

Předchozí interpretace popisovaly pohled na obraz jakožto znakový systém ze dvou 

směrů  -  nejdříve  skrze  hermeneutickou  interpretaci  pohled  autora  a  z druhého  směru 

141 STURKEN, M.; CARTWRIGHT, L. Practices of looking : an introduction to visual culture. s. 26, 41

78



zaměření  přímo  na  obraz  samotný:  na  jeho  formální  vlastnosti  znaků  (sémiologická 

interpretace)  a  na  obsah těchto  znaků (strukturalistická  analýza).  Posledním pohledem, 

který  vytvoří  ucelený  komplex  vnímání  obrazu,  je  jeho  zaměření  z pohledu  publika 

a institucí, které vytvářejí rámec vnímání nebo vnímání zprostředkují.  

Pro  pochopení  tohoto  druhu  interpretace  je  důležité  podtrhnout,  že  účastníci 

obrazové  komunikace  pouze  pasivně  nepřijímají  významy  obrazů,  ale  účastní  se 

modifikace těchto významů nebo tvorby nových. Smysl obrazu, jak popisuje Sztompka142 

i Barthes143,  se  utváří  v průběhu  vyjednávání  mezi  tvůrcem  a  příjemcem.  Je 

zprostředkovaný samotným obrazem a odehrává se v určitém institucionálním kontextu. 

Diskurzivní analýza klade důraz nejen na znaky a pravidla, která dávají znakům 

určité významy, ale také na praktiky vyjednávání a institucionální kontexty, v nichž jsou 

pravidla  použita.  Aplikace  diskurzu  opravdu  vyplývá  z jazyka  a  institucí,  v nichž  je 

využíván.  Proto  je  každý  diskurz  odlišný  a  určuje  jiný  způsob  vidění  světa,  přičemž 

poukazuje na to, že právě tato vize je pravdivá. 

Diskurz vizuální se samozřejmě soustředí na komunikaci významů obrazů. Snaží se 

odhalit,  komu  je  vizuální  objekt  věnován,  kdo  je  jeho  skutečným  adresátem  a  jakým 

způsobem tento adresát spoluvytváří význam snímku skrze dívání se. 

Je vhodné podotknout, že nejspíše největšího významu se této kategorii interpretace 

dostává u reklamních obrazů, které jsou přesně cíleny na určitý typ konzumentů.

Zajištění kategorie  příjemců a způsobu příjmu je dobrým doplňkem interpretace 

obrazu.  Spolu  s ostatními  interpretacemi  popsanými  v této  kapitole  utváří  způsob,  jak 

z obrazového materiálu vytěžit co nejvíce, za pomoci plného bohatství významů. 

Množství různých interpretací nás tak sice zavádí do komplexity vnímání obrazu, 

ale zároveň nás přivádí k pochybnostem o pravdivosti interpretace každého jednotlivého 

člověka. Interpretace jednoho snímku bude mít několik různých variant a otázkou je, jak 

zvolit  tu  „jedinou  správnou“.  Například  Richard  Hoggart  říká,  že  odpověď na  otázku 

neexistuje,  pouze  můžeme  přesvědčit  sami  sebe  o  jediné  pravdivosti,  a  to  naší 

interpretace.144 Větší pravdivost vlastní interpretace můžeme získat jejím testováním, kdy 

se  snažíme  nalézt  shodné  interpretace  u  lidí  v našem okolí.  Či  ještě  jednou  metodou: 

„...s pomocí  většího  počtu  snímků představujících  podobné gesto,  ale  učiněné  různými  
142 SZTOMPKA, P. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. s. 94
143 BARTHES, Roland. Selected writings. s. 207
144 HOGGART, R. Foreword. s. viii
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osobami a v různých situacích. Shoda gest při různosti situací ukazuje, že jejich smysl není  

náhodný, ale jednotný.“145

Ale ani tak  „nemá cenu hledat jedinou pravdivou interpretaci.  Stačí,  že setkání  

s přesvědčivými interpretacemi vyostří naši vizuální představivost.“146

  

145 SZTOMPKA, P. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. s. 99
146 HOGGART, R. Foreword. s. viii
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Závěr

Závěr  začněme  navrácením se  k  vnímání,  které  jsme  již  dříve  pojali  za  jeden 

z nejdůležitějších  procesů  při  charakterizování  našeho  vztahu  k  obrazům.  K  vnímání 

informací musíme být gramotní. Do pojetí gramotnosti se v dnešních dnech dostává kromě 

informační gramotnosti i gramotnost počítačová a navíc ještě vizuální.

Ráda bych se též pozastavila u několikrát zmíněného faktu, proč je v dnešní době 

kladen takový důraz na vizuální informaci. Zejména díky rozvoji digitálních procesů se 

začaly informace, a to i ty vizuální, šířit mnohem rychleji než v dřívějších dobách. Kromě 

toho  můžeme  v  rámci  rozvoje  globalizace  sledovat  stírání  geografických  a  kulturních 

hranic. Častokrát vidíme bizardní pojetí rozmachu globalizace, kdy cizí kultury přebírají za 

vlastní zcela odlišné prvky. Ne proto, že by se svět doopravdy měnil a oni by bez onoho 

přijetí  zůstaly  mimo  působnost  dění,  ale  zejména  z  důvodu  obchodu  a  měřitelných 

výsledků  prodeje.  Expanze  nadnárodních  korporací  vytváří  nové  úkoly  zejména  pro 

grafický design a  reklamu,  a  to  ve snaze  komunikovat  sdělení  pro co nejširší  kulturní 

vrstvu. Takto vytvořený výsledek pak vypadá tak, že reklama vyrobená pro Ameriku se 

vysílá v Evropě i Asii (buď se pro každou zemi vytvoří jiná reklama, která je usazena 

v konkrétním  kulturním  pozadí,  nebo  se  dle  neměnných  designových  pravidel  vytvoří 

jeden typ, který se pak aplikuje na co nejvíce států). Pro co největší zasažení recipientů je 

potřeba,  aby taková reklama obsahovala  co nejméně kulturních referencí a co nejméně 

textové informace.

V dnešním světě tak vzniká jistá potřeba po vytváření jakýchsi vizuálních značek, 

které budou pochopitelné bez vázanosti na textový jazyk. Právě tak se otvírá velký prostor 

pro expanzi vizuálního materiálu, na kterou bylo poukázáno již v  70. letech v rámci oboru 

vizuální komunikace.

Vizuální  vnímání  počítá  s  naší  schopností  vnímat  celky  jako  takové.  Vnímání 

obrazové  informace  nemá  oproti  textu,  který  je  ukončen  tečkou,  jisté  ohraničení.  Při 

aktivitě  mozku v procesu vnímání  obrazové  informace  musíme aktivovat  naší  vizuální 

inteligenci, která nám slouží pro „správné dešifrování předkládané informace". Předchozí 

větu  jsem  dala  záměrně  do  uvozovek,  neboť  o  onom  správném  dešifrování  neboli 

o správné interpretaci jsme již pojednali dříve.  

Na jeho praktické zkoumání se podíváme na následujících řádcích. Zaprvé jsem si 

sama chtěla  ověřit  pravdivost  teoretických  informací  popsaných výše  a  též  na  základě 
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jednotlivých výsledků dospět k celkovému závěru mé práce. Pro práci s obrazy jsem si 

vybrala  jak  právě  popsaný  server  deviantART  tak  zároveň  i  Flickr.  Mým  obecným 

záměrem bylo porovnat nabízený sortiment, kvalitu, přesnost vyhledávání a zobrazování 

a možnosti, které dané servery nabízejí při aplikaci rozdílných interpretací (více viz kap. 

5.1). Rozhodla jsem se tedy praktickou část uvést na příkladu interpretací,  i  když bych 

úplně stejně mohla použít Barthesovo dělení na donotaci a konotaci (viz kap. 3.2).

1) Obsahová analýza

Pro získání stejných výsledků obsahové analýzy u obou typů serverů bylo již na 

začátku důležité si stanovit stejné parametry u obou prozkoumávaných serverů. Vzhledem 

k tomu,  že  jsem  s prohledávaným  materiálem  chtěla  pracovat  u  všech  teoretických 

interpretací,  zvolila  jsem  si  pro  vyhledávání  běžnou  sociální  situaci,  u  které  byla 

pravděpodobnost, že obrazový materiál s touto tematikou bude na serverech dostupný a též 

nabídne  jistou  odchylku.  Zvolila  jsem  si  proto  anglický  termín  „handshake"  neboli 

„potřesení  ruky“.  Výraz pozdravu při  setkání,  poblahopřání k úspěchu,  jako výraz úcty 

a pozdravu či jeho použití pro stvrzení, tzv. „platí!". Nevýhodou tohoto termínu, jak už to 

u slov bývá, byla jeho mnohoznačnost. Termín „handshake“ je též výrazem pro samotné 

„třesení  ruky“,  což  se  u  obrazového  materiálu  projevilo  u veškerého  nepovedeného 

materiálu, který byl proveden tzv. „třesoucí se rukou“. Jak jsem později zjistila, označení 

„handshake“ přísluší též jisté hudební skupině a názvu japonské květiny. Tyto obrazy však 

putovaly do předem vymezené oblasti odchylky. 

Problém zde však vycházel ze samé podstaty procesu potřesu ruky, při kterém se 

jedná o pohyb, který je jedním obrazem těžko zachytitelný. Abych tedy mohla onu analýzu 

vůbec provést, definovala jsem si ho vizuálně jako zachycený moment fyzického dotyku 

jedné ruky předmětu (druhé ruky, zvířecí tlapy,  rostliny,  pokud bereme v potaz možný 

potřes rukou živých i neživých existencí). Avšak samotný úchop předmětu rukou, který se 

často vyskytoval, jsem z koncového počtu vyloučila. 

a) DeviantART

U  webového  serveru  jsem z nabízených  kategorií  vynechala  oblast  filmu 

a literatury, a to z následujících důvodů. Ač je film jistě obrazový materiál, nejedná 

se o statický materiál, který by byl snadno porovnatelný s ostatními kategoriemi. 

Stejně  tak  oblast  literatury může apelovat  na  svou vizuální  stránku a schopnost 

vyvolávat  v nás  jisté  obrazy,  avšak  pro  mé  srovnání  se  kategorie  zcela  jistě 
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nehodila,  a  proto  jsem ji  vynechala.  Celkový počet  vyhledaných obrazů  tak  za 

poslední měsíc činil 151. Pro detailnější obsahovou analýzu jsem se zaměřila na 

konkrétní vizuální prvky, dle kterých bylo možné spočítat množství vyhovujících 

obrazů  (oním vizuálním prvkem byly  ruce).  Po  vynechání  všech  obrazů,  které 

nekorespondovaly  s hledaným  výrazem (ač  byly  označeny  tagem „handshake“) 

bylo finální  kvantitativní  sčítání  stanoveno na počet  17.  Oblasti  jejich působení 

byly následující: 

- potřes ruky jednou osobou  0

- potřes ruky pouze u mužů   8

- potřes ruky pouze u žen      1

- potřes ruky muže a ženy     1

- potřes ruky neživotnými existencemi   0

- potřes ruky životnými existencemi 2

- potřes ruky imaginárními bytostmi 3

- potřes malovaných rukou 2

b) Flickr

Samotná  práce  s webovým  serverem  Flickr  byla  složitější,  neboť 

neumožňuje  tak  snadno  jako  předchozí  zkušenost  vytvářet  vlastní  sbírky,  se 

kterými  se  pak  dá  snadno  dále  pracovat.  Parametry  jsem  použila  shodné 

s předchozím vyhledáváním: tag „handshake", období měsíc a výraz jsem hledala 

pouze v samotném označení tagů, které byly vytvořeny uživateli, ne ve vyhledávání 

fulltextu (přibírá se tím vyhledávání i v samotných popiscích, které autoři přikládají 

vlastním výtvorům). Početní rozdíl mezi těmito specifikacemi je enormní. Přestože 

se Flickr zaměřuje též na amatérskou tvorbu autorů, jeho obliba a známost byla 

potvrzena ve vyhledaném počtu obrazů. Celkový počet na zadaný termín byl 278. 

Po odstranění všech nepatřičných obrazů zůstalo finálních 48. Zde byly zobrazeny 

jednotlivé kategorie následovně: 

- potřes ruky jednou osobou  (druhá osoba není vůbec vidět) 9

- potřes ruky pouze u mužů                       19

- potřes ruky pouze u žen                   1

- potřes ruky muže a ženy     5

- potřes ruky neživotnými existencemi (stroje, sochy)  5

- potřes ruky životnými existencemi  (příroda, zvířata) 3
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- potřes ruky imaginárními bytostmi  (nadpozemské bytosti) 4

- potřes malovaných rukou 2

Z výsledků je patrné, že celkové hodnocení obsahové analýzy umocnilo období politické 

angažovanosti před americkými prezidentskými volbami. Nejčastěji byly totiž zobrazeny 

ruce dvou mužů, a to u obou prohledávaných serverů. Detaily však uvidíme u následujících 

interpretací. 

2) Hermeneutická interpretace

Vycházíme-li z výše popsané teorie hermeneutické analýzy (kap. 6.2), bereme 

v potaz naši neschopnost prozkoumat obrazový materiál na 100 %. Mojí snahou však je 

vytěžit i  z tohoto zkoumání to podstatné. Nadále zůstanu u termínu „handshake", který 

zobrazuje  mnohé,  ale  zároveň  často  skrývá  význam  jeho  samotného  použití.  Pokud 

u daných obrazových materiálů nebyl popis od samotného autora, je jeho význam a vznik 

vždy spekulativní. Vycházela jsem však ze Sztompky, dle kterého si musíme při analýze 

podnítit  naši  představivost  a  uvažování.  Na  tomto  základě  a  dle  hledání  vzájemných 

podobností či dokonce shodností jsem si vymezila následující kategorie:

a)  DeviantART

- jaká situace to byla: 

prezidentské volby USA 2

aranžované politické prostředí 2

aranžované zobrazení potřesu rukou, moment setkání       10

přechod na barvy po černobílém originálu 2

slavnostní ceremoniál 1

- proč ho udělal:

vyjádření svého postoje k novému prezidentovi 2

umělecký záměr 5

na přání aktéra potřesu ruky 3

zachycení možnosti potřesu ruky s tlapou zvířete 1

zachycení momentu potřesu rukou 5

pro vyjádření slavnostnosti okamžiku 1

- jaký byl záměr: 

karikatura 4
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zobrazit staticky dynamický pohyb 8

zobrazit barvami černobílou předlohu 2

zobrazit potřes rukou dvou živých bytostí 2

výraz důležitého okamžiku 1

b) Flickr

Stejné  kategorie  jsem  si  pro  vypracování  detailnější  hermeneutické  analýzy 

zvolila i u webového serveru Flickr.

- jaká situace to byla: 

prezidentské volby USA 3

aranžované politické prostředí 7

aranžované zobrazení potřesu rukou, stvrzení                     18

moment setkání 8

slavnostní ceremoniál 9

vyjádření podpory, stvrzení přátelství 3

- proč ho udělal:

vyjádření svého politického postoje 1

umělecký záměr 6

na přání aktéra potřesu ruky 2

zachycení možnosti potřesu ruky s tlapou zvířete 4

zachycení momentu potřesu rukou                     16

pro vyjádření významnosti okamžiku                     14

zachycení možnosti bourání jakýchkoli hranic při potřesu rukou 5

- jaký byl záměr: 

karikatura 1

zobrazit staticky dynamický pohyb           16

zobrazit potřes rukou dvou živých bytostí 7

výraz důležitého okamžiku           24

Dle  výsledných  kategorií  a  konkrétních  počtů  je  patrná  rozdílnost  stejně  označeného 

obrazového  materiálu.  Zatímco  webový  server  deviantART  představoval  zejména 

výtvarnou tvorbu autorů,  pro které  byl  výraz „potřes ruky“  použit  hlavně ve spojitosti 

s momentem  setkání  či  poznání  dvou  osob.  Oproti  tomu  server  Flickr  byl  se  svými 

fotografiemi  upřen  více  na  samotný  život,  ať  již  ve  spojení  s aktuálně  probíhajícími 
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americkými prezidentskými volbami či použití „potřesu ruky“ jako stvrzovacího aktu pro 

významný životní mezník. Můžeme tak spekulativně usoudit na možnou snahu uživatelů 

Flickru  vyjadřovat  se  k aktuálnímu  (např.  politickému)  dění,  a  to  prostřednictvím 

zveřejnění  obrazového  materiálu,  zatímco  uživatelé  deviantARTu  mají  spíše  zájem na 

umělecké  produkci  bez  souvislosti  s okolním  děním.  Jedná  se  však  pouze  o  mou 

teoretickou úvahu, která nemá bez bližšího zkoumání a výsledků žádného podložení.

3) Sémiologická interpretace

Jak  již  bylo  dříve  v práci  zmíněno,  pro  hodnocení  obrazu  ze  sémiotického 

pohledu je vhodné použít Peircovo třídění. Takový příklad byl již uveden v kap. 3.1. Zde 

se můžeme zaměřit na bližší ohledání obrazu z faktorů, které do oblasti sémiotiky spadají 

a nebyly dříve zmíněny. Jako konkrétní příklad si představme politickou fotografii, kde je 

samozřejmě  hlavním  bodem  zájmu  potřes  ruky,  zde  konkrétně  vyhnaný  do  takového 

extrému, že dal za vznik několika recesím a karikaturám. 

Dle bližšího sociálního rozebrání onoho obrazu se podívejme například na barvy, 

tón, kontrast obrazu, hloubku, perspektivu, atd. Zaměřme se na to, jak na nás tato bližší 

obrazová charakteristika promlouvá a jak nás jako recipienty ovlivňuje. Slunce, které obě 

postavy zalévá jen podtrhuje jejich strojený úsměv plný nadšení a má ještě více umocnit 

slastnou chvíli. Jejich ruce jsou vyzdvihnuty, aby na ně byl kladen patřičný důraz, stejně 

jako  je  kvalitně  naaranžovaná  americká  vlajka 

v pozadí.  Kompozice  obrazu  je  tedy  přesně 

vypasovaná  tak,  aby  zde  diváci  tzv.  nemohli  nic 

přehlédnout.  Hodiny strávené  u stylistů,  vizážistů 

a mediálních  poradců  se  dají  zúročit  přesně  na 

těchto  politicky  angažovaných  fotografiích.  Přes 

všechnu snahu jejich neupřímnost chytřejší diváky 

nemůže minout.

Obrázek 10  Politická fotografie s odstupujícím prezidentem USA

4) Strukturalistická interpretace

Je obtížné hledat skryté sociální struktury u obrazů, které již po vyhledání jisté 

struktury prezentují. Na druhou stranu se za výrazem „handshake" skrývá široký vizuální 
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materiál ke zkoumání sociálních vazeb a interakcí. Jak jsem již popsala u předchozích typů 

interpretací, nalezené obrazy s tagem „handshake" odkazují na několik různých sociálních 

situací - setkání, stvrzení úspěchu, domluva, vyjádření obdivu, úcty, podpory, přátelství, 

útěchy, soustrasti, atd. Jedná se o výraz , který bývá součástí veselých i smutných situací, 

které  nás  doprovázejí  na  každém  kroku.  Zároveň  však  byl  patrný  častý  výskyt 

„fingovaného potřesu ruky". Takové příležitosti se často odehrávaly v politickém prostředí, 

kde bylo „potřesu ruky" využíváno ke stvrzení moci či zbourání dosavadních bariér mezi 

různými typy problematiky. Bylo možné nalézt obrazový materiál, který vyjadřoval boření 

starodávných sporů za pomoci potřesu ruky, čímž nejen odkazoval na významně pozitivní 

situaci v minulosti, avšak zároveň dokázal vyvolat ony silné emoce z minulosti i v čistě 

přítomném čase. Je jisté, že těchto předem plánovaných chvil nebudou účastny děti, zvířata 

a příroda, které se na obrazovém materiálu též vyskytly, avšak všechny obrazy, které jim 

patřily, spadaly do sekce obrazů se zachycením přítomného okamžiku. Tyto bytosti nejsou 

totiž s to podobnou situaci naplánovat.

Z obrazů bylo patrné, o jak silný lidský nástroj se při „potřesení si rukou" jedná, 

a  to ve chvílích,  kdy bývá používán samovolně (např.  při  prvním setkání  s  neznámou 

osobou), tak i ve chvílích vázaných na předem plánované situace.

5) Diskurzivní interpretace

V rámci diskurzivní analýzy je potřeba potvrdit  rozdílnost  významu chápání 

představovaných obrazů, pokud se na ně dívám na domácím počítači či pokud by byly 

vystavené v rámci určité výstavy v nějaké výstavní hale. Jejich smysl by okamžitě nabyl 

jiných rozměrů. Mnou nalezené obrazy se však diametrálně liší, mají stejný pouze základ, 

vyhledávané  slovo  „handshake".  Jak  již  však  bylo  zmíněno  před  tím,  onen  výraz  byl 

v nalezených dílech v souvislosti s naprosto odlišnými situacemi.

Krátký popis uvedu na příkladu fotografie amerického politika, který se setkal 

s vietnamskými veterány. Tento vizuální objekt nejvíce zaujme pozornost publika, které se 

orientuje  v historii,  zná  problematiku  vietnamských  veteránů  či  politika  Garamendiho. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální fotografii z tohoto setkání, nejedná se tak ani 

o nějakou  politickou  propagandu  či  snahu  zaujmout  americké  občany.  Snahou  této 

fotografie tak doopravdy může být pouze představení politika jako lidské bytosti, která má 

zájem (možná více osobní než politický) na tom se setkávat s hrdiny jeho země. Adresát 

této  fotografie  si  tak  má  vytvořit  či  znovuobnovit  svůj  vnitřně  zapadlý  nacionalismus 

a podnítit  touhu po poznání  historie.  Tento  skrytý význam by byl  ještě  více podnícen, 
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pokud  by  tato  a  jí  podobné  fotografie  byly 

uvedené  v  galerii  v rámci  nějaké  historické 

výstavy.

Obrázek 11  Setkání  politika Garamendiho s vietnamskými veterány

Vycházíme-li stále z předložených typů interpretací, měli bychom právě v tuto 

chvíli uznat, že obrazový materiál jsme schopni pochopit v celé jeho šíři teprve ve chvíli, 

pokud  u  něj  provedeme  všechny  popsané  typy  interpretací.  Prakticky  je  však  takové 

hledisko nemyslitelné a naším záměrem by tak měla být snaha o propojení základů daných 

interpretací v našem mozku a z nich provést výsledný rozbor obrazu. Jak bylo konkrétně 

uvedeno, je nemožné, abychom si u každého obrazu pro jeho lepší pochopení prováděli 

kvantitativní analýzu. Na druhou stranu je však vhodné uznat, že tyto kvantitativní (posléze 

i  kvalitativní)  výsledky mají  zřetelný  význam pro  hodnocení  rozsáhlých  sbírek  či  pro 

konkrétní účely (např. marketingové hledisko). 

Mně osobně tento praktický průzkum pomohl lépe pochopit,  kolik detailů se 

v obraze skrývá a jak je obrazová informace více či méně ukryta. To však nepovažuji za 

její  největší  riziko.  Dle  mého  názoru  se  největší  riziko  pro  pochopení  obrazových 

informací  ukrývá  v sociální  inteligenci  jedince,  v jeho  kulturních,  historických, 

zeměpisných, aktuálních znalostech, lépe řečeno v jeho orientaci ve vizuální kultuře. Ano, 

tento obor,  zahrnující  mnoho důležitých podsložek,  nám jako celek umožňuje pochopit 

obrazy a v nich ukládané informace. Vezměme si za příklad výše uvedené obrazy. Pokud 

by má inteligence nebyla na určité úrovni, nevěděla bych mimo jiné, že George W. Bush je 

v dnešní době dosluhujícím prezidentem USA, že kombinace vlajících bílých a červených 

pruhů  dává  předznamenat  přítomnosti  americké  vlajky,  či  že  vietnamští  veteráni  se 

u většiny Američanů těší  oblibě a  úctě.  Již  tyto parametry mi  při  počátečním ohledání 

obrazů  napomohou  s jeho  následnou  deskripcí  a  detailnějším  pochopení.  Obrazová 
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informace těchto médií má tak velkou šanci u mě nalézt porozumění. Naopak tomu však 

bude u lidí, kteří tyto počáteční informace nemají. 

Závěrem bych tak chtěla zdůraznit, že obrazové informace na rozdíl od jiných 

typů informací více apelují na naše smysly, a to nejen na zrak, na který se samozřejmě 

orientují primárně. Jejich celková ztráta či výskyt šumu v tomto typu informace je radno 

očekávat. Je však možné těmto nepříjemnostem zabránit či jejich následky zmírnit, a to 

poměrně  snadno.  Chceme-li,  aby  se  informace  dostaly  neporušeně  k recipientovi, 

využijeme  několika  ohledů,  které  jsou  aplikovány  například  v reklamním  prostředí  – 

znásobení  kanálů pro publikaci  informací,  využití  ataku na více smyslů (o obrazových 

informací  například  můžeme připojit  textovou informaci,  která  tu  obrazovou doplní  či 

podnítí), celkovým zjednodušením předávané informace či duplikace předávané informace. 

Rozhodně  však  není  mou  snahou  poukazovat  na  inteligence  lidí  a  značnou 

ztrátu  obrazových  informací  v ekvivalenci.  Naopak,  myslím,  že  lidé  čím dál  tím  více 

(samozřejmě  zde  přispěl  značnou  měrou  rozvoj  médií)  využívají  a  vyhledávají 

zobrazovaných  náznaků,  že  nechtějí  vše  zobrazované  zcela  vysvětlit.  A  toho  se  jim 

v dnešní  obrazové  době  dostává  více  než  dost.  Je  však  úlohou  tvůrců  obrazových 

informací,  ne  mojí,  pamatovat  zejména  na  koncové  uživatele  tohoto  komunikačního 

procesu.  Jedině  tak  bude  informace  doručena  co  nejlépe,  což  je  ostatně  snaha  celého 

komunikačního procesu. 

89



Bibliografie

1. ANDRT, Marek; KOLOVRAT, Michal. Využití SDD při indexování a vyhledávání 
obrázků In VOJTÁŠ, Filip; SKOPAL, Tomáš (ed.). DATAKON 2006. Sborník 
databázové konference. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 1. vyd. 316 s. ISBN 
80-210-4102-1. Dostupné též z www: 
<http://www.datakon.cz/2006/datakon2006_sbornik.pdf>

2. BALL, Michael S.; SMITH, Gregory W.H. Analyzing visual data. Newbury Park, 
CA : Sage Publications, 1992. vii, 77 s. ISBN 0-80393-435-1.

3. BARTHES, Roland. Rhetoric of the image. In MIRZOEFF, Nicholas (ed.). The 
visual culture reader. 2nd ed. London : Routledge, 2002.  13. kapitola. ISBN 0-415-
25222-9.

4. BARTHES, Roland. Selected writings. London : Fontana, 1983. 38, 495 s. ISBN 0-
00-636645-7.

5. BARTHES, Roland. Světlá komora : poznámka k fotografii. Vyd. 2. Praha: Fra, 
2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

6. BEHRENS, Gerold. Werbepsychologie. 3. Aufl. München : Verlag für 
Wirtschaftsskripten, 1991. 106 s. ISBN 3-921636-90-6.

7. BERKOWITZ, Eric N.; KERIN, Roger A.; RUDELIUS, W. Marketing. 2nd ed. 
Homewood :Irwin, 1989.  25, 752 s. ISBN 0-256-07513-1.

8. BLOCK, Ned (ed.). Imagery. 2 Print.. Cambridge : MIT Pr., 1982. 261 s. ISBN 
0262520729.

9. BURGET, Radek. Vizuálně orientované modelování dokumentů na WWW In 
VOJTÁŠ, Filip; SKOPAL, Tomáš (ed.). DATAKON 2006. Sborník databázové 
konference. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 1. vyd. 316 s. ISBN 80-210-4102-
1. Dostupné též z www: <http://www.datakon.cz/2006/datakon2006_sbornik.pdf>

10. De LUCIO-MEYER, J.J. Visual aesthetics. London : Lund Humphries,1973. 239 s. 
ISBN 0853313024. 

11. De VITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd. Praha : Grada, 2001. 
420 s. ISBN 80-7169-988-8.

12. DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Vydání první. Praha: Portál,
2002. 159 s. ISBN 80-7178-566-0.

13. ERVEN, Bernard L. Overcoming barriers to communication. Ohio : Ohio state 
university, Department of agricultural, environmental, and development economics, 
2008. 6s. Dostupné též z www: 
<http://aede.osu.edu/people/erven.1/HRM/communication.pdf>

90

http://aede.osu.edu/people/erven.1/HRM/communication.pdf
http://www.datakon.cz/2006/datakon2006_sbornik.pdf
http://www.datakon.cz/2006/datakon2006_sbornik.pdf


14. FILIPOVÁ, Marta; RAMPLEY, Matthew (eds.). Možnosti vizuálních studií.  
Obrazy – texty – interpretace. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. 254 
s. ISBN 978-80-87029-26-8.

15. GOMBRICH, Ernst Hans. Art and illusion : a study in the psychology of pictorial  
representation. London : Phaidon Press, 1962. 13, 388 s.

16. GOMBRICH, Ernst Hans. The story of art. 2. impr. Oxford : Phaidon Press, 1979. 
506 s.  ISBN 0-7148-1841-0.

17. GRAY, Frank. Communications made easy. Lesson 2 - Models of communication 
[online]. c2007 [citováno 2008-06-28]. Dostupný z: 
<http://integralgc.com/come/come_lesson2.shtml>

18. GREGAR, Tomáš; POSPÍŠILOVÁ, Radka. Tvorba a využití vizuálních ontologií 
v elektronické podpoře výuky In VOJTÁŠ, Filip; SKOPAL, Tomáš (ed.). 
DATAKON 2006. Sborník databázové konference. Brno : Masarykova univerzita, 
2006. 1. vyd. 316 s. ISBN 80-210-4102-1. Dostupné též z: 
<http://www.datakon.cz/2006/datakon2006_sbornik.pdf>

19. GVOŽDIAK, Vít. Peircova klasifikace znaků In Crabtree 2:2007, Behind the signs 
[online]. 2007, č. 2, s.3-7. [citováno 2008-06-23]. Dostupné z: 
<http://crabtree.cz/archiv/Crabtree_2007_2.pdf> 

20. HANÁKOVÁ, Petra; HECZKOVÁ, Libuše; KALIVODOVÁ, Eva. V bludném 
kruhu : mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Vyd. 1. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2006. 437 s., [12] s. ISBN 80-86429-49-0.

21. HOGGART, Richard. Foreword In GOFFMAN, Erving. Gender advertisements.  
Cambridge : Harvard Univ. Pr, 1979. 84 s. ISBN 0-674-34191-0.

22. HOLSANOVÁ, Jana; HOLMOVIST, Kenneth. Entry points and reading paths on 
newapaper spreads: comparing a semiotic analysis with eye-tracking measurements 
In Visual communication. 2006, n. 5. s. 65. DOI: 10.1177/1470357206061005. 
Dostupné též z www: <http://www.sprakradet.se/2783>

23. CHANDLER, Daniel. Semiotics : the basics. 2nd ed. Oxford ; New York : 
Routledge, c2007. ISBN 0415363764. Dostupné též z www: 
<http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html>

24. IRVINE, Martin. Introducing Visual Culture: Ways of Looking at All Things 
Visual. Washington: Georgetown, 2004. Dostupné z www: 
<http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/visualarts/Intro-
VisualCulture.html>

25. JANSKÁ, Lenka. Mezi obrazem a textem. Text a grafém v evropském a českém 
malířství. Praha : Mladá fronta, 2007. 167 s. ISBN 978-80-204-1523-3.

26. JESENSKÝ, Ján. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky. 1. 
vyd. Praha : SPN, 1988. 226 s.

91

http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/visualarts/Intro-VisualCulture.html
http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/visualarts/Intro-VisualCulture.html
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html
http://www.sprakradet.se/2783
http://crabtree.cz/archiv/Crabtree_2007_2.pdf
http://www.datakon.cz/2006/datakon2006_sbornik.pdf
http://integralgc.com/come/come_lesson2.shtml


27. JONES, John. Semiotics and the visual. Viz. [online]. 2008. [citováno 2008-09-18]. 
Dostupné z: <http://viz.cwrl.utexas.edu/node/71>

28. KAPSOVÁ, Eva. Výrazové osobitosti výtvarného diela. Nitra : UKF, 1997. ISBN 
80-8050-139-4. s. 90-97.

29. KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek  
umění v soudobé společnosti. Vyd. 1. Praha: Národní galerie v Praze ; Argo, 2000. 
259 s. ISBN 80-7035-155-1.

30. KOLÁŘ, Martin. Vanesa Wallet Hardi [online]. 2006 [citováno 2008-08-27]. 
Dostupný z: <http://pandora.umlaufoviny.com/12-2006/str04/Kolar.html>

31. KOSSLYN, Stephen M.; OSHERSON, Daniel N. An invitation to cognitive  
science. 2nd ed. Cambridge, Mass. : MIT Press, c1995. xiii, 363 s. ISBN 0-262-
65042-8.

32. KROEBER-RIEL, Werner. Konsumentenverhalten. 5., überarb. und erg. Aufl. 
München : Vahlen, 1992. xiv, 784 s. ISBN 3-8006-1656-4.

33. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem lépe porozumíme. 1. vyd. Praha : Svoboda, 
1988. 235 s. ISBN 25-095-88.

34. KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha : Karolinum, 1995. 307 s. 
ISBN 80-7184-134-X.

35. LEDVINKA, František. Homo spectator, dívat se a vidět. Praha: Horizont, 1988. 
90 s.

36. LESSING, Gotthold Ephraim. Laokoon čili o hranicích malířství a poesie. 
1. vyd. Praha : SNKLHU, 1960. 265, [1] s.

37. MAREŠ, Jan. Učení z obrazového materiálu. Psychologie výchovy a vzdělávání. 
Brno : Masarykova univerzita, 2005. 15 s.

38. MEESALA, Appalayya. Understanding the communication process - The Key to 
organisational success In Ezine @rticles [online]. 2007 [citováno 2008-06-28]. 
Dostupné z: <http://ezinearticles.com/?Understanding-the-Communication-
Process---The-Key-to-Organisational-Success&id=876670>

39. MERTA, Augustin. Společenské aspekty komunikace odborných informací. Praha : 
Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1970. 209 s.

40. MIRZOEFF, Nicholas (ed.). The visual culture reader. 2nd 

ed. London : Routledge, 2002.  xix, 737 s.  ISBN 0-415-25222-9.

41. MISTRÍK, Erich. Tréning kariérových poradcov. Skryté posolstvá textov a obrazov 
- manuál. Bratislava: Pedagogická fakulta UK; Katedra etickej a občianskej 
výchovy, 2005. 26 s.

92

http://ezinearticles.com/?Understanding-the-Communication-Process---The-Key-to-Organisational-Success&id=876670
http://ezinearticles.com/?Understanding-the-Communication-Process---The-Key-to-Organisational-Success&id=876670
http://pandora.umlaufoviny.com/12-2006/str04/Kolar.html
http://viz.cwrl.utexas.edu/node/71


42. NÖTH, Winfried (ed.). Semiotics of the media: State of the art, projects, and 
perspectives. Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1997. 896 s. ISBN 
3110155370.

43. NOTH, Winfred. SRB Insights: Can pictures lie? In Semiotic review of books.  
1995. Issue 6 (2).  s. 10-12. Dostupné též z www: 
<http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/pictures.html>

44. OGDEN, Charles Kay; RICHARDS, I.A. The meaning of meaning. Orlando : 
A Harcourt Brace Jovanovich, 1923. ISBN 0-15-658446-8.

45. ORX QX. Struktury obrazu [online]. 2006. Symposium INSEA, 2000 [citováno 
2008-07-12]. Dostupné z: 
<http://visions.cz/net_art_generative_interactive/struktury_obrazu>

46. PAIVIO, Allan. Psychology of language. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, c1981. 
xiv, 417 s. ISBN 0137359519.

47. PALEK, Bohumil. Sémiotika. Praha: Karolinum, Univerzita Karlova, 1997. 335 s. 
ISBN 80-7184-356-3

48. PALMER, Sally, WEAVER, Margaret. Úloha informací v manažerském 
rozhodování. Praha : Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. 168 s. ISBN 80-7169-
940-3.

49. PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Praha : Odeon, 1981. 

50. PEIRCE, Charles Sanders. Collected papers of Charles Sanders Peirce : two 
volumes in one. Vol. 7, Science and philosophy and Vol. 8, Reviews,  
correspondence, and bibliography. Charles Hartshorne and Paul Weiss (ed.). 2nd 
print. Cambridge (MA) : Belknap Press, 1966. xvi, 415 s. ; x, 352 s. ISBN 0-674-
13803-1.

51. PETŘÍČEK, Miroslav. Několik důvodů, proč by měla být filmová/audiovizuální  
výchova součástí vzdělávání [online]. 2007 [citováno 2008-09-15]. Dostupné z: 
<http://www.rvp.cz/clanek/485/1633>

52. PROKOP, Dieter. Boj o média. Praha: Karolinum, 2005. 409 s. ISBN 80-246-0618-
6.

53. ŘEZNÍČKOVÁ, Ivana. Reklama z pohledu sémiotiky. Brno: Masarykova 
univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2008. 61 s. Bakalářská diplomová 
práce. Dostupné též z: <http://is.muni.cz/th/179161/ff_b/Bakalarka_-_original.pdf>

54. SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Vyd. 3. Praha : Academia, 
2007. 487 s. ISBN 978-80-200-1568-6. 

55. SCHAFF, Adam. Úvod do sémantiky. Praha : NPL, 1963. 331, [4] s. 

93

http://is.muni.cz/th/179161/ff_b/Bakalarka_-_original.pdf
http://www.rvp.cz/clanek/485/1633
http://visions.cz/net_art_generative_interactive/struktury_obrazu
http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/pictures.html


56. SCHWEIGER, Günter. Werbung : Eine Einführung. 2., bearb. u. erg. Aufl. 
Stuttgart: Fischer, 1989. 246 s. ISBN 3-437-40205-6 . 

57. Skládání barev. Fyzweb [online]. Praha : Univerzita Karlova, MFF ; Katedra 
didaktiky fyziky, 2008 [cit. 2008-08-29]. ISSN 1803-4179. Dostupné z www: 
<http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=107&id_casti=45>

58. SKOGLUND, Tor; THORP, Adam. Vision och verklighet. En kartläggning av 
bildkommunikation i byggbranschen. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 
2005. 59 s. Dostupné též z www: <http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb
%202005/ex%202005-088.Pdf>

59. SKOLKOVÁ, Linda. Pořádání netextových objektů – problémy a řešení se 
zvláštním zřetelem k obrazovým objektům. Praha : Univerzita Karlova, 2004. s. 19. 
Dostupné též z: <http://www.sweb.cz/lin.skl/esejsj.pdf>

60. SKOLKOVÁ, Linda. Současná zraková komunikace a vizuální gramotnost. Ikaros 
[online]. 2004, roč. 8, č. 1 [cit. 2008-09-26]. Dostupný na World Wide Web: 
<http://www.ikaros.cz/node/1556>. URN-NBN:cz-ik1556. ISSN 1212-5075.

61. STODOLA, Jiří. Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením. Ikaros 
[online]. 2007, roč. 11, č. 9 [citováno 2008-08-25]. Dostupný na World Wide Web: 
<http://www.ikaros.cz/node/4297>. URN-NBN:cz-ik4297. ISSN 1212-5075.

62. STURKEN, Marita; CARTWRIGHT, Lisa. Practices of looking : an introduction  
to visual culture. 1st. US print. New York : Oxford University Press, 2005. 385 s. 
ISBN 0-19-874271-1.

63. SUMMERS, David. Reálná metafora: pokus o novou definici „konceptuálního“ 
zobrazení. In KESNER, Ladislav. Vizuální teorie, Současné angloamerické myšlení  
o výtvarných dílech. Praha: H§H, 1997. 265 s. ISBN 80-86022-17-X. 

64. SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. Praha : 
Sociologické nakladatelství, 2007. 168 s. ISBN 978-80-86429-77-9.

65. ŠLERKA, Josef. Sémiotická interpretace Kantovy estetiky. Praha: Univerzita 
Karlova, Filozofická fakulta, obor estetika, 2007. Diplomová práce.

66. ŠTOGR, Jakub. Zkreslení ve zprostředkované komunikaci, jejich původ a důsledky 
[online]. Praha : Vyšší odborná škola informačních služeb, 2003 [cit. 2008-08-12]. 
Absolventská práce. Dostupné z www: <http://jakub.stogr.net/bc/absprace.html>

67. TEACHSAM. Bildkommunikation : Vorzüge der Bildkommunikation [online]. 2005 
[citováno 2008-07-22]. Dostupné z: 
<http://www.teachsam.de/arb/bild/bildkom/bildkom_3.htm>

68. TONDL, Ladislav. Mezi epistemologií a sémiotikou : Deset kapitol o vztazích 
poznání a porozumění významu. Praha : FILOSOFIA, 1996.223 s. ISBN 80-7007-
076-5

94

http://www.teachsam.de/arb/bild/bildkom/bildkom_3.htm
http://jakub.stogr.net/bc/absprace.html
http://www.ikaros.cz/node/4297
http://www.ikaros.cz/node/1556
http://www.sweb.cz/lin.skl/esejsj.pdf
http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb%202005/ex%202005-088.Pdf
http://documents.vsect.chalmers.se/CPL/exjobb%202005/ex%202005-088.Pdf
http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=107&id_casti=45


69. UHLÍŘ, Zdeněk. Distribuce obrázků a distribuce informací. Ikaros [online]. 2002, 
roč. 6, č. 3 [citováno 2008-08-25]. Dostupný na World Wide Web: 
<http://www.ikaros.cz/node/922>. URN-NBN:cz-ik922. ISSN 1212-5075.

70. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. 263 s. 
ISBN 80-7178-291-2.

71. WATZLAWICK, Paul; BAVELASOVÁ, Janet Beavin; JACKSON, Don D. 
Pragmatika lidské komunikace : Interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec 
Králové : Konfrontace, 2000. 243 s. ISBN 80-86088-04-9.

72. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Visual culture. [online]. 2008 [citováno 2008-
05-30]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?
title=Visual_culture&oldid=245462573>.

73. WOLLHEIM, Richard. Painting as an art. London : Thames and Hudson, 1987. 
384 s. ISBN 0-500-27581-5.

74. ZVĚŘINA, Josef. Výtvarné dílo jako znak. Praha : Obelisk, 1971. 152 s.

95

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_culture&oldid=245462573
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_culture&oldid=245462573
http://www.ikaros.cz/node/922


Seznam ilustrací

Obrázek 1  Struktura obrazu.................................................................................................19
Obrázek 2 Faktory ovlivňující zpracování vizuálních informací.........................................24
Obrázek 3  Saussurova vizualizovaná teorie........................................................................26
Obrázek 4  Vizualizovaná Peircova teorie...........................................................................28
Obrázek 5  Stavba znaku......................................................................................................29
Obrázek 6  Vyobrazené teorie komunikačních procesů.......................................................38
Obrázek 7  Nabídka internetového obchodu s převážně vizuálními informacemi...............53
Obrázek 8  Metoda monitorování očních pohybů................................................................61
Obrázek 9  Reklamní kampaň obchodního domu Lidl.........................................................72
Obrázek 10  Politická fotografie s odstupujícím prezidentem USA....................................86
Obrázek 11  Setkání  politika Garamendiho s vietnamskými veterány ..............................88

96



Evidence výpůjček

Prohlášení:

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že 

bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

V Praze, 22.11. 2008

Kateřina Stuparičová 

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis

97


	OBSAH
	Předmluva
	Vymezení základních pojmů
	1. Vizuální kultura
	1.1 Vizuální gramotnost/divácká zkušenost

	2. Obraz
	2.1 Obsahy zobrazovaného
	2.2 Obraz jako nosič informace	

	3. Sémiotika
	3.1 Zakladatelé moderní sémiotiky 
	3.2 Sémiotika obrazu
		

	4. Komunikace obecně
	4.1 Komunikační proces
	4.2 Komunikace obrazem 

	5. Vizuální kód – vizuální uspořádání - kódování
	5.1 Zpracování vizuální informace
	5.2 Vyhledávání obrazových informací

	6. Vnímání obrazu
	6.1 Význam obrazu a jeho interpretace
	6.2 Typologie interpretací


	Seznam ilustrací
	Evidence výpůjček

