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Přílohy 

Příloha č. 1: 

jj, takhle mně to dává smysl ... :-) 

______________________________________________________________  

Dne 10. května 2011 8:50 Filip Janda <fylypion@cbox.cz> napsal(a): 

Dobrý den, 

myslel jsem, že je to "totéž": tag ovlivní anticipaci, tedy původní myšlenku, ale tím 

pádem již méně samotnou interpretaci fotografie, ke které tím pádem přistupuji již 

"zaujatě" a nehledám tedy význam fotografie samé, ale spíše, jak odpovídá onomu 

tagu. 

Tedy "obvykle" nejprve vidím fotografii, na jejímž základě začnu pořádat mentální 
reprezentace, v případě vyhledávání pomocí tagů mám však již reprezentaci "hotovou". 

FJ 

______________________________________________________________  

Od: "Jiri Sipek" <jiri.sipek@gmail.com>  

Komu: Filip Janda <fylypion@cbox.cz>  

Datum: 10.05.2011 07:07 

Předmět: Re: konzultace ohledně bc. práce na FSV 

Filipe, opravdu jste se nespletl, když píšete, že je to "nepravděpodobné"? 

Nemá tam být, že ten tag právě pravděpodobně ovlivní tu anticipaci ? Anebo jsem to já 

špatně pochopil?? 

Mějte fajn den 

jš  

______________________________________________________________ 

Dne 9. května 2011 18:39 Filip Janda <fylypion@cbox.cz> napsal(a): 

Dobrý den, 

v návaznosti na mou návštěvu u Vás bych chtěl požádat o ověření několika otázek, 

které mohou souviset s možnou extenzí interpretace fotografie. 
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Na úvod si jen dovolím vysvětlit: tag – obvykle jedno slovo, po jehož  (nebo kombinaci 

několika) zadání se zobrazí fotografie, k nimž někdo toto slovo přiřadil. 

Že takovýto výraz ovlivní následné vnímání fotografie je z psychologického hlediska 

nepravděpodobné, protože už ve chvíli, kdy člověk píše slovo, vytváří si určitou 

mentální reprezentaci (více či méně abstraktní), cosi, co by bylo možné přirovnat k 

Chomskeho hloubkové struktuře jazyka, ke které pak výsledek vyhledávání přirovnává, 

příjme ho, či diskvalifikuje. 

To vychází z anticipačního fungování člověka, na které poukazují současné výzkumy. 

Jedná se o hypotézu vysoce pravděpodobnou, kterou by však bylo empiricky velmi 

obtížné dokázat. (Možností by byla série testů, kdy by hledající odpovídali na to, jakým 

způsobem vnímají fotografie při vyhledávání samotném.) 

Server, o kterém práce píše je Flickr.com dostupný na adrese http://www.flickr.com/ 

Za Váš čas a odpověď Vám velice děkuje a za případné terminologické nepřesnosti se 

omlouvá 

Filip Janda 
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Příloha č. 2: 

URL adresy a klíčová slova byla vykopírována v den uzavření dotazníku, tedy 11. 

května 2011. Může se tedy stát, že obsah této přílohy se bude lišit od aktuálního stavu 

on-line. 

1. Žena, 16–27 let, doba hledání: 10 minut, výsledek hledání: 3 tagy z 5 slov 
(zřejmě hledáno i mimo tagy); spokojenost s výsledkem: spíše ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/49915132@N00/127460439/ 

Titulek: CSM002121 

Slova: pleasure, walking, fall, border, pavement 

Tagy na Flickru: Adults, Americans, Men, Women, North Americans, Males, man , 

Females, woman, Couples, Shoppers, Customers, two people, Assistance, Balance, 

Carefree, Fun, Happiness, Leisure, Togetherness, assisting, help, helpfulness, helping, 

Enjoyment, amused, amusement, contented, contentment, happy, pleasure,  

together, Shopping, window shopping, Human relationships, Recreation, Urban 

scenes, Balancing, Carrying, Holding hands, Laughing, Strolling, Wearing, bearing, 

Interactions, hand holding, Facial expressions, laugh, laughter, Walking, Motions, 

Brunette, Goatees, Gray, Turtleneck, Color, Beard, Awnings, Storefronts, Multistory 

buildings, Platforms, Sidewalks, Streets, Canopies, Floors, Surfaces, Walkways, 

Transportation features, pavement, Roads, avenue, boulevard, Automobiles, Bicycles, 

Boots, Clocks, Coats, Leather jackets, Pants, Shirts, Shopping bags, Street lights, 

Motor vehicles, Land vehicles, Vehicles, auto, car, cars, Human-powered vehicles, bike, 

Footwear, Clothing accessories, Clothing, Timekeeping equipment, Outerwear, 

Jackets, trousers, Bags, Containers, Lighting devices, lamp post, street lamp, 

streetlight, Neighborhoods, SoHo 

2. Muž, 16–27 let, doba hledání: 5 minut, výsledek hledání: nenašel, slova: 
boyfriend, break up, sister, relationship, garden; spokojenost s výsledkem: ne 
3. Žena, 28–40 let, doba hledání: 4 minuty, výsledek hledání: 5 tagů z 5 slov; 
spokojenost s výsledkem: neutrální 

Nalezená fotografie: 

http://www.flickr.com/search/?q=sea%2C+heaven%2C+water%2C+skyline%2Cship&

m=tags  

Titulek: Sunset for whoever 

Slova:  ship, sea, heaven, water, skyline 

Tagy na Fickru: Sun, Sunset, Night, Panorama, Germany, Northsea, Water, Sea, Red, 

Clouds, Heaven, Sky, Skyline, Ship 

4. Žena, 16–27 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: nenašla, slova:  
homework, complication, classmate, teacher, silure; spokojenost s výsledkem: ne 
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5. Žena, 16–27 let, doba hledání: 5 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: 
worried; spokojenost s výsledkem: ne 
6. Muž, 16–27 let, doba hledání: 20 minut, výsledek hledání: nenašel, slova: Chief, 
spot, culture, mission, police; spokojenost s výsledkem: ne 
7. Muž, 16–27 let, doba hledání: 10 minut, výsledek hledání: nenašel, slova: steep 
slope mist; spokojenost s výsledkem: ne 
8. Žena, 16–27 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 
spokojenost s výsledkem: spíše ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/30717961@N03/5020867318/  

Slova: death, mother, father 

Tagy na Flickru: home, family, autobiographical, space, uta, barth, homeward, 

mother, father, brother, sister, thought, memory, death, relative, time, past, 

present, emotion, mourning 

9. Nesplnil 
10. Žena, 16–27 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: nenašla, slova: 
home, parents, family, best friend; spokojenost s výsledkem: ne 
11. Žena, 16–27 let, doba hledání: 0 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: fire, 
cottage, camp, nature, poverty; spokojenost s výsledkem: ne 
12. Žena, 16–27 let, doba hledání: 7 minut, výsledek hledání: 5 tagů (+ 2 v titulku) 
z 5 slov; spokojenost s výsledkem: spíše ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/michaelswiet/5487292552/ 

Titulek: freedom pregnant – woman pregnant happy and carefree 

Slova: pregnant, pregnancy, happines, beautiful, mother 

Tagy na Flickru: pregnant, sunset, pregnancy, woman, baby, expecting, carefree, 

serene, beach, happiness, sunrise, beautiful, mother, motherhood 

13. Muž, 16–27 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 
spokojenost s výsledkem: ne 
Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/packermann/5442824205/  

Titulek: midnight drive 

Slova: car, ride, night 

Tagy na Flickru: night, midnight, drive, car, ride, cruise, bmw 

14. Žena, 16–27 let, doba hledání: 10 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: Love, 
fear, kiss, couple, sex; spokojenost s výsledkem: ne 
15. Muž, 16–27 let, doba hledání: 10 minut, výsledek hledání: 2 tagy ze 2 slov; 
spokojenost s výsledkem: spíše ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/arkworld/2477643864/  

Titulek: Year 2 ~ Day 10: I work hard for the money - Me @ work. 

Slova: work, computer 
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Tagy na Flickru: me, pete, fisheye, peleng, peleng fisheye, 8mm, 365, 365days, 365 

Year 2, mood: tired, work, desk, computers, zzz, the company just moved us down to 

a new floor, and now my cubicle is bigger than my boss' cubicle, nee ner nee ner nee 

ner 

16. Žena, 16–27 let, doba hledání: 3 minuty, výsledek hledání: nenašla, slova: fly 
pursue city; spokojenost s výsledkem: ne 
17. Žena, 16–27 let, doba hledání: 10 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: 
death, sad, love, cat, despair; spokojenost s výsledkem: ne 
18. Žena, 16–27 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: nenašla, slova: 
snake, green, grass, house, fear; spokojenost s výsledkem: ne 
19. Žena, 16–27 let, doba hledání: 1 minuta, výsledek hledání: 2 tagy (z toho oba 
v nadpise) ze 3 slov (zřejmě hledáno i mimo tagy); spokojenost s výsledkem: spíše ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/bellassaiillustrator/5631634886/  

Titulek: Angels in Libya – Pen and Brush on paper 

Slova: Libya, Angel, me 

Tagy na Fickru: Libia, peace, war 

20. Žena, 16–27 let, doba hledání: 1 minuta, výsledek hledání: 4 tagy ze 4 slov; 
spokojenost s výsledkem: neutrální 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/oonasmet/5190604758/  

Titulek: Movie still 02 

Slova: les, dům, tajemno, hrůza 

Tagy na Flickru: tree, trees, wood, woods, forest, house, mystery, mysterious, light, 

dark, evening, oona, smet, mist, fog, creepy, creep, horror, landscape, exteriour, 

movie, film, moviestill 

21. Žena, 16–27 let, doba hledání: 20 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: 

police, chicken, fear, key; spokojenost s výsledkem: ne 

22. Žena, 16–27 let, doba hledání: 3 minuty, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 

spokojenost s výsledkem: spíše ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/dkd/184967065 

Titulek: spirit of nature 

Slova: woman, water, reed 

Tagy na Flickru: woman, portrait, water, light, green, lake, reed 

23. Žena, 16–27 let, doba hledání: 1 minutu, výsledek hledání: nenašla, slova: blue, 

red, diploma, law, exam; spokojenost s výsledkem: ne 

24. Muž, 16–27 let, doba hledání: 3 minuty, výsledek hledání: 3 tagy ze 4 slov 

(zřejmě hledáno i mimo tagy); spokojenost s výsledkem: spíše ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/meshaphoto/5203749806/  
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Titulek: Zombie attack 

Slova: vampires, hunt, nightmare, murder 

Tagy na Flickru: adult, aggression, alluring, anger, angry, bizarre, blood, bloody, 

brunette, conceptual, cosmetics, crazy, cruel, dark, dead, death, devil, evil, expression, 

fantasy, fear, female, furious, gaze, ghost, girl, gothic, halloween, hell, horror, hot, 

mad, makeup, murder, mysterious, mystery, nightmare, possessed,predator, pretty, 

satan, scary, spooky, stare, terrible, ugly, undead, vampire, woman, zombie 

25. Muž, 16–27 let, doba hledání: 0 minut, výsledek hledání: nenašel, slova: 

Cinderella, sea, fashion, designing, boycott; spokojenost s výsledkem: ne 

26. Žena, 16–27 let, doba hledání: 0 minut – 1 tag z 5 slov (zřejmě hledáno i mimo 
tagy); spokojenost s výsledkem: ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/hotcherry/1432095224/  

Titulek: Dr. KENNETH ANGER I 

Slova: trees, photography, camera, guy, dreamlike 

Tagy na Flickru: mark berry, photography, photographer, photograph, hot cherry, 

mark,berry, dr, kenneth, anger, kenneth, anger, filmmaker, experimental, godfather, 
legend, icon, celebrity, underground, gay, erotic, sexual, dark, avant, garde, aleister 

crowley, magus, black, magician, magick, magic, emilo estevez, james dean, walt 

disney, gloria swanson,semi-naked, lucifer, church, satan, cult, occult, fireworks, 

hollywood babylon, hollywood, inauguration, pleasure, dome, evocation, demon, 

brother, lucifer rising, mick jagger, sunset boulevard, scorpio rising, charles manson, 

bobby beausoleil, interview, bizarre, magazine, cinema, history, historical, tales, curse, 

jimmy page, writing, text, los, angeles, 2005, medium, format, film, portrait, man, 

septugenarian, tattoo 

27. Muž, 16–27 let, doba hledání: 1 minutu, výsledek hledání: 1 tag ze 2 slov 
(zřejmě hledáno i mimo tagy); spokojenost s výsledkem: ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/14846887@N00/10002897/  

Titulek: Tooth 

Slova: teeth, pain 

Tagy na Flickru: Tooth, Pain 

28. Žena, 16–27 let, doba hledání: 5 minut, výsledek hledání: 4 tagy ze 4 
požadovaných slov; spokojenost s výsledkem: spíše ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/20720194@N08/2066675981/  

Titulek: Owen and Buddy G www.BuddyG.tv 

Slova: family, kids, gay, lesbian, magic 
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Tagy na Flickru: cartoon, animation, kids, gay, lesbian, same sex, family, parents, 

moms, dads, two, 2, GLBT, LGBT, rainbow, Christmas, gift, present, Buddy G, pride, 

3D, Magic, factory, austin, 3, D, buy, buy DVD, diversity,alternative, purchase, $10 

29. Muž, 16–27 let, doba hledání: 1 minutu, výsledek hledání: nenašel, slova: park 

equipment stolen police gipsy; spokojenost s výsledkem: ne 

30. Žena, 16–27 let, doba hledání: 5 minut, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 

spokojenost s výsledkem: ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/_delicious/5146659108/  

Titulek: Ducks in a Row 

Slova: more, súťaž, plávať 

Tagy na Flickru: triatholon, swimming, swimmers, water, sea, beach, competition, 

cork 

31. Žena, 16–27 let, doba hledání: 20 minut, výsledek hledání: 2 tagy ze 2 slov; 
spokojenost s výsledkem: spíše ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/kadyle/5652798542/  

Titulek: 114/365 

Slova: car, ride 

Tagy na Flickru: forest, road, blurry, dark, fast, car, ride 

32. Žena, 16–27 let, doba hledání: 7 minut, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 
spokojenost s výsledkem: ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/kalelkoven/2060446222/  

Titulek: Street Shop 

Slova: shop, gun, journalist 

Tagy na Flickru:  tunisia,  shop, street, night, revolution, jasmin, revolte, ben, ali, 

student, police, shot, protest, gun, blodd, death, journalist, Interim, Government, 

Jasmine, sudden, explosive, wave, protests, ousted, authoritarian, president 

33. Muž, 16–27 let, doba hledání: 3 minuty, výsledek hledání: nenašel, slova: bed, 
sex, girl, smile, fun; spokojenost s výsledkem: neutrální 
34. Nesplnil 
35. Žena, 16–27 let, doba hledání: 5 minut, výsledek hledání: 2 tagy ze 3 slov 
požadovaných (zřejmě hledáno i mimo tagy) ; spokojenost s výsledkem: ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/shawnparkerphoto/4622520245/  

Titulek: Mokpo, near Seoraksan National Park, Korea. 

Slova: confusion, public transportation, unknown place 

Tagy na Flickru: Seoraksan D700 455, Flash, Parker, Photography”, “Farewell, Korea, 

Tour”, “Nikon, D700”, “South, Korea”, Adventure, Travel, Expedition, Exploration, 

Noct-Nikkor 58mm f/1.2, Badass Glass, Seoraksan National Park, Sokcho, Mountains, 



 

 
VIII 

Sokcho, climbing, hiking, storms, “Old, Women”, Confusion, “I, don’t, know”, LOST, 

Unknown 

36. Muž, 16–27 let, doba hledání: 8 minut, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 
spokojenost s výsledkem: spíše ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/ndybisz/3090007718/  

Titulek: The smothering 

Slova: myself, cat, air 

Tagy na Flickru: miss aniela, boxed in, The other night I dreamt I was photographing 

myself in the air alongside huge seagulls...,  and later in my dream I was watching a 

performance given by at least four, white human-sized cats,  As they came out of a 

door there was a huge cheer from everyone watching and they started to do a little 

group dance. My most amusing dream for some time...,  i may be smothering myself 

because Mr Wolfy is STILL playing that XBox behind that door....;),  levitatio 

37. Žena, 58 a více let, doba hledání: 5 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: 
night, dog, run, far, water; spokojenost s výsledkem: ne 
38. Nesplnila 
39. Žena, 16–27 let, doba hledání: 20 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: 
water, stream, street, houses; spokojenost s výsledkem: ne 
40. Žena, 28–40 let, doba hledání: 1 minuta, výsledek hledání: nenašla, slova: neck, 
hand, throttle, night, terrify; spokojenost s výsledkem: ne 
41. Žena, 28–40 let, doba hledání: 0,5 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: dog, 
love, men, park, flower; spokojenost s výsledkem: ne 
42. Muž, 16–27 let, doba hledání: 3 minuty, výsledek hledání: nenašel, slova: she, 
love, pregnant, table; spokojenost s výsledkem: ne 
43. Muž, 28–40 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: max. 2 tagy z 5 slov; 
spokojenost s výsledkem: ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/58782395@N03/5519593312/  

Titulek: movie 

Slova: driving car, pussy, bedroom, movie 

Tagy na Flickru: movie 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/kitchenplan/5043294328/  

Titulek: New inspiration: Bedroom furniture: modern, functional & stylish 

Tagy na Flickru: design, kitchen, bathroom, bedroom, appliances, faucet 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/atomicpopmonkey/2466220022/  

Titulek: thunder pussy 

Tagy na Flickru: thunder, pussy 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/asterope/13809635/  

Titulek: driving… 

Tagy na Flickru: sunset, driving, car 
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44. Muž, 28–40 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: 5 tagů z 5 slov; 
spokojenost s výsledkem: ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/kevin32024/2171991626/  

Titulek: Eye on you 

Slova: bicycle, girl, green, hair, dog 

Tagy na Flickru: girl, woman, red, eye, wicked, hair, photo, picture, negative, lady, 

green, white, blue, lightining, sunshine, clouds, cloud, water, tree, trees, river, lake, 

spiral, shoe, shoes, nascar, rock, rocks, bank, flower, flowers, richard petty, kyle petty, 

photography, purple, black, bike, stunt, bicycle, flag, old, glory, pole, post, r/c, remote, 

control, plane, jet, airtanker, sunrise, bridge, field, fireworks, firework, bloom, 

blooming, dog, chill, chillin, lizard 

45. Muž, 28–40 let, doba hledání: 1 minutu, výsledek hledání: nenašel, slova: 
doctor, blood, theeth, ache, operate; spokojenost s výsledkem: ne 
46. Muž, 16–27 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: 4 tagy ze 4 slov; 
spokojenost s výsledkem: ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/basically_eddie/2967607322/ 

Titulek: The Dance 

Slova: dance, kiss, girl, drink, love 

Tagy na fickru:  woman, usa, us, sweetheart, stage, southcarolina, south, seagrams, 

saloon, room, poolroom, performance, nightclub, night, neonmoon, neon, music, man, 

love, livemusic, lady, kiss, jam, girl, gig, gift, garageband, eddie, drums, drink, 

dream, dixie, decor, darling, dancing, dance, columbia, color, cocktail, club, casino, 

boys, billiards, bigboy, bassguitar, bass, bar, band, america, alcohol, 8ball, view, sex 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/basically_eddie/3008626119/  
Titulek: Vine, Leaf and Flower 

Tagy na Flickru: woman, view, vehicle, therapy, symbol, sweetheart, statue, shoes, 

saloon, ripples, ride, pet, performance, peeping, peek, nightclub, night, motorcycle, 

chopper, music, monalisa, medicine, love, livemusic, liberty, lady, kiss, jam, girl, gig, 

gift, garden, garageband, game, freedom, flower, fetish, eddie, drink, dream, dixie, 

delicious, decor, darling, dance, columbia, cocktail, club, blossom, bar, band, art, 

america, alcohol, sex 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/basically_eddie/3052146774/ 

Titulek: Lina 

Tagy na Flickru: bird, blossom, woman, therapy, tequila, symbol, sweetheart, statue, 

stage, southcarolina, smoke, sex, saloon, room, pet, performance, peek, nightclub, 

night, music, medicine, love, livemusic, liberty, lady, kiss, jam, guitar, girl, gig, game, 

freud, freedom, flower, fetish, eddie, drink, dream, dixie, delicious, decor, darling, 

dance, columbia, cocktail, club, chopper, bass, band, art, america, alcohol, 8ball 
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47. Muž, 28–40 let, doba hledání: 1 minuta, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 
spokojenost s výsledkem: spíše ne 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/cobralord/4017556155/  

Titulek: crash 

Slova: car, race, cash 

Tagy na Flickru: bmw, race, cars, crash 

48. Muž, 41–57 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: nenašel, slova: cat, 
street, wood, night, men; spokojenost s výsledkem: ne 
49. Muž, 28–40 let, doba hledání: 1 minuta, výsledek hledání: nenašel, slova: vine, 
hand, candle, sand, beach; spokojenost s výsledkem: ne 
50. Žena, 16–27 let, doba hledání: 2 minuty, výsledek hledání: 1 tag ze 4 slov; 
spokojenost s výsledkem: ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/geoffcarr/83609683/  

Titulek: Some nurses 

Slova: work, love, hospital, nurse 

Tagy na Flickru: nurse, chicks 

51. Žena, 16–27 let, doba hledání: 5 minut, výsledek hledání: 4 tagy ze 4 slov; 
spokojenost s výsledkem: spíše ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/javadoug/3459243366/  

Titulek: Peach Blossom 

Slova: pink, flower, nature, blossom 

Tagy na Flickru: nature, javadoug, spring, flower, blossom, peach, pink, SuperEco 

52. Muž, 41–57 let, doba hledání: 7 minut, výsledek hledání: 3 tagy ze 3 slov; 
spokojenost s výsledkem: spíše ano 

Nalezená fotografie: http://www.flickr.com/photos/slave4britney/4587058815/  

Titulek: Megan Fox [ Evil Temptation ] Dedicated to: Mr.JunkieXL 

Slova: sex, dech, temptation 

Tagy na Flickru: Megan Fox, Megan, Fox, Evil, Temptation, Digital, Art, Design , Sex, 

Sexy, Actress, body, Andromeda, knight, princess, devil, movie, poster, sin, official, 

sinner,lust,passion, soul, love, souless, fire, cosmos, queen, fantasy, spell, dark, 

surreal, Omar, Rodriguez V., Artwork, jolie, taylor, fearless, swift, Image, 

manipulation, photo, photomanipulation, death, wish, stardust, demon, tarja, 

turunen, cover, album, what lies beneath, sins, deadly, poison, SuperShot, Within 

53. Žena, 16–27 let, doba hledání: 35 minut, výsledek hledání: nenašla, slova: ex-

boyfriend,quarrel, his girlfriend, crying; spokojenost s výsledkem: spíše ano 


