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Abstrakt 

První kapitola práce je věnována serveru Flickr.com a jeho vývoji od založení až po 

současnost a možnosti jeho využití jako zpravodajského zdroje. Druhá kapitola pak 

blíže rozpracovává problematiku samotné folksonomie, věnuje se její definici, 

základním přístupům k její typologizaci a samostatně pak pojednává o tagu, o jeho 

formách a funkcích na serveru Flickr.com. Ve třetí kapitole je pojednáno o stavu 

fotografie v její digitální podobě, o její nestálosti a náchylnosti být podřízena jazyku. 

Čtvrtá kapitola předkládá charakteristiku textu v prostředí internetu, kterou je 

především nonlineárnost a zabývá se titulky, popisky a textem jako takovým ve spojení 

s fotografií. Pátá kapitola se pak detailněji zaobírá schopností tagů ovlivnit vnímání 

fotografie v kyberprostoru a věnuje se dalšímu fenoménu, tzv. poznámkám. Šestá, 

závěrečná kapitola předkládá výsledky výzkumu „Flickrdream“, jehož snahou bylo 

zjistit, do jaké míry jsou tagy ve spojení s fotografiemi na Flickru schopny vyhovět 

reprezentaci tak složitého jevu jakým je sen. 

Abstract 

The first chapter of the thesis is devoted to the Flickr.com website and its evolution 

from its foundation until the present and to the posibility of its usage as a news 

source. The second chapter further explores the concept of folksonomy itself, it 

presents its definition, the basic approaches to its typology and singly it disserts on 

tag, on its forms and functions on the Flickr.com website. In the third chapter we will 

elaborate on the status of photography in its digital form, on its unstability and 

predisposition to be subject to language. The forth chapter puts forward the 

characteristics of text in the sphere of Internet, that of its nonlinearity, and it goes on 

about titles, captions and text as such in relation to photography. The fifth chapter 

then details the ability of tags to influence the perception of photography in the 



 
 

cyberspace and it addresses another phenomenon, that of the notes. The sixth and the 

last chapter presents the results of the “Flickrdream” research, whose objective was to 

find out to what degree are the tags in relation with photos on Flickr capable to 

comply with representation of such a complex phenomenon as a dream. 

Klíčová slova 

Digitální fotografie, Flickr, folksonomie, interpretace, kyberprostor, popisek, tagování, 

titulek. 

Keywords 

Caption, cyberspace, digital photography, Flickr, folksonomy, interpretation, tagging, 

title. 

Rozsah práce: Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem 113 984 znaků 

s mezerami, tj. 63,3 normostran.  
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Úvod 

Na počátku této práce bylo slovo. Zřekněme se však jakýchkoliv kulturních konotací. 

Nešlo totiž o žádné konkrétní slovo, ale o slovo jako pojem, o slovo jako takové. Rick 

Williams ve své knize píše: „Words draw on and evoke images in the mind’s eye.“ Na 

serveru Flickr.com, jenž existuje od roku 2004, nabírá tato abstrakní formulace 

mnohem konkrétnějšího tvaru – abychom byli přesní –, spíše jakési své modifikace. 

Každé slovo – tag – zde dokáže z hlubin kyberprostoru vylovit i několik tisíc fotografií, 

které pak, více či méně náhodně promíchané, dál promlouvají svým neuchopitelným 

slovníkem. 

Slova provázejí fotografii od samotných jejích počátků – ať už přímo, jako 

titulky či popisky, nebo méně přímo, když se pomocí nich snažíme dobrat co 

nejobsáhlejšího návodu, jak fotografii rozumět. V prostoru internetu má však 

fotografie i text o něco odlišnější charakter, než jakému jsme přivykli v „analogovém 

prostředí“. I náš způsob percepce se transformuje ve snaze adaptovat se nepřetržitému 

toku informací a vizuálních obrazů, který je internetu vlastní. Je tedy možné (a 

oprávněné) odvolávat se neustále na původní definice i v této „nové“ sféře? Nevzniká 

fotografie, jež bude mít sice stejný ontologický, tedy světelný, základ, avšak naprosto 

odlišnou pragmatickou formu? Jakým způsobem ji dokáže ovlivnit text, jenž 

v internetovém světě zůstává jen málokdy stabilní, někdy zcela svévolně proměňuje 

svůj význam a s každou aktualizací se posouvá do jiného kontextu? 

Tato práce si neklade za cíl nalézt na tyto otázky definitivní odpověď. A není 

alibismem, odůvodníme-li předchozí větu interdisciplinárním prolínáním, v němž 

nalezení stabilního, pro potřeby diskurzu ideálně definičního bodu, je otázkou 

dlouhodobého bádání, jehož předstupni nemůže být nic jiného než hledání dílčích 

poznatků, o něž se bude budoucí definice moci pevněji opřít. 

Zabývat se však tématem dotýkajícím se více oborů by bylo obtížné, aniž 

bychom o každém z nich neuvedli alespoň dílčí informace, bez jejichž pomoci by 

orientace v problematice byla velmi komplikovaná. Tato práce tak obsahuje i přehled 

vývoje samotného serveru Flickr, který denně navštíví kolem 30 000 000 návštěvníků 
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a zhruba stejného počtu dostahují i zaregistrované účty1, a představuje i koncept 

folksonomie, jakýsi kategorizační systém, jehož integrální součástí jsou právě tagy. 

V práci se dotýkáme také již zmíněného teoretického hlediska digitální fotografie a 

také textu, a to jak v přímé souvislosti s fotografií, tak i jeho digitální nonlineární 

podobou. V předposlední kapitole se pak pokusíme syntetizovat poznatky 

z jednotlivých disciplín a pomocí nich demonstrovat, jakým způsobem, pokud vůbec, 

dokáže text v digitálním prostoru ovlivnit interpretaci fotografie. V samém závěru 

práce je pak předložen výsledek doplňujícího výzkumu, který se problematiku pokusí, 

značně zjednodušeně, předvést na aktivitě samotných uživatelů. 

  

                                                        
1 Je samozřejmě třeba brát ohled na to, že ne každý uživatel svůj účet plně využívá, popř. že mnozí 
uživatelé mají více účtů než jen jeden. 
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1. Z historie Flickru 

1.1. Hra nikdy nekončí 

Počátek serveru Flickr.com není možné přesně datovat. Jisté však je, že na úplném 

začátku bylo založení společnosti Ludicorp v létě roku 2002. Zakládajícími členy byli 

Caterina Fake, její manžel Stewart Butterfield a Jason Classon. Pracovní podmínky 

byly v prvních letech 21. století pro nově vznikající společnost velmi příznivé: vznikalo 

sice mnoho firem, zároveň jich ale také mnoho zanikalo a bylo tak možné získat do 

nového týmu lidi, jako byl Eric Costello2, vynikající vývojář webu, který se k Ludicorpu 

připojil brzy3 po jeho založení. Ludicorp se na svém začátku usídlil v kancelářích, které 

si pronajímal přítel jednoho z členů společnosti, který však byl kvůli svému zaměstnání 

neustále mimo kancelář, a tak ji pronajímal dále Ludicorpu. Pro začínající firmu se 

jednalo o finančně velmi lukrativní řešení. 

 Společně začal tým pracovat na počítačové hře s názvem Game Neverending4. 

Výsledkem měla být internetová on-line hra s podporou velkého množství hráčů5 

založená především na sociálních interakcích. Proto její součástí byl i klient IM6. 

Prototyp hry byl spuštěn 21. září 2002 a byl v běhu do 31. ledna 2003.7 

Koncem roku 2003 se v hlavách Ludicorpu vylíhl zcela nový nápad. Týkal se 

flashové aplikace s IM rozhraním, která by umožňovala sdílet s ostatními uživateli 

fotografie a komentovat je. S vývojem se začalo 8. prosince.8 Programování bylo 

většinou příležitostné – když zrovna část týmu čekala, než jiná část týmu dokončí svou 

                                                        
2 Každý z nich má na Flickru už od počátku aktivní profil: Flickr.com [on-line]. caterina’s photostream 
[cit-2011-01-19]. URL: <http://www.flickr.com/people/caterina/>, Flickr.com [on-line]. Stewart’s 
photostream [cit-2011-01-19]. URL: <http://www.flickr.com/people/stewart/>, Flickr.com [on-line]. 
Jason Classon’s photostream [cit-2011-01-19]. URL: <http://www.flickr.com/people/classon/>, 
Flickr.com [on-line]. Eric’s photostream [cit-2011-01-19]. URL: <http://www.flickr.com/people/eric/>. 
3 Jak uvádí Caterina Fake ve svém rozhovoru, (viz Livingston, 2007). 
4 Internetová doména hry http://www.gameneverending.com je stále aktivní, neobsahuje však hru, 
ale pouze informace o společnosti Ludicorp. Poslední aktualizací je pak zpráva z 25. března 2005 
oznamující skutečnost, že Flickr byl koupen společností Yahoo! viz Ludicorp [on-line]. Groupware for 
Play [cit-2011-01-20]. URL: <http://www.gameneverending.com/>. 
5 Anglická zkratka zní MMOG (massive multiplayer online game). 
6 Instant Messaging – rozhraní pro on-line výměnu textových zpráv (princip dnešního ICQ, Skype 
apod.). 
7 Představu o tom, jak hra vypadala, nabízí stránka GNE Museum [on-line]. [cit-2011-01-21]. URL: 
<http://www.gnespy.com/museum>, na které jsou umístěny obrázky z prototypu hry. 
8 HAUGHEY, Matt. Interview with Flickr [on-line]. Creative Commons [cit-2011-01-21]. URL: 
<https://creativecommons.org/weblog/entry/7028> 
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práci na Game Neverending. I tak však byla první verze aplikace hotova za osm týdnů. 

Zdaleka ale ještě nešlo o Flickr, jak funguje v dnešní podobě. Uživatel si zaregistroval 

profil, na jehož obsáhlost však nebyl kladen takový důraz jako u jiných v té době 

existujících sociálních sítí (např. Friendster). Základem interakcí byla již zmíněná 

výměna fotografií. Pro tu však nebylo dostupné žádné on-line úložiště, kde by se 

fotografie ukládaly, natož pak řadily. Uživatel mohl do okna svého IM přetáhnout až 

50 fotografií o maximální velikosti 500 kB, které tak mohla osoba na druhé straně 

chatu prohlížet a komentovat je, či na ně pomocí svého IM klienta reagovat. Když ale 

uživatel nebyl on-line, nemohl jeho fotografie nikdo vidět. Vše muselo probíhat 

synchronně, v reálném čase.9 

V únoru roku 2004 byl produkt představen při příležitosti konající se 

O’Reillyho konference nově vzniklých technologií (O‘Reilly Emerging Technology 

Conference) v San Diegu.10 Zde byl Flickr 10. února spuštěn na internetové adrese 

www.Flickr.com, která mu zůstala dodnes. Toto datum se stalo i „oficiálním“ datem 

založení serveru a je pravidelně týmem Flickru oslavováno.11 

1.2. Vzrůstající popularita 

Zájem o Flickr rostl a Ludicorp vývoji stránky věnoval stále více času. Tým se 

sice snažil pracovat na obou projektech současně, ale časová náročnost práce a fakt, že 

tým měl pouze šest členů, si vyžádaly zastavení jednoho z nich. V červenci roku 2004 

byl proto vývoj hry Game Neverending definitivně zastaven12 – přesto, že k testování 

jejího prototypu se již přihlásilo 20 000 uživatelů.13 Hra, díky které vše začalo, však 

zůstává součástí Flickru dodnes – jednak svou ideou a také ve formě přípon souborů 

.gne14 – např. http://www.flickr.com/guidelines.gne. 

                                                        
9 GARRETT, Jesse James. An Interview with Flickr’s Eric Costello [on-line]. Adaptive path [cit. 2011-03-
04]. URL: <http://www.adaptivepath.com/ideas/e000519> 
10 HICKS, Matthew. Online Collaboration Borne From Multiplayer Game [on-line]. eWeek.com [cit-
2011-01-20]. URL: <http://www.eweek.com/c/a/Messaging-and-Collaboration/Online-Collaboration-
Borne-From-Multiplayer-Game/> 
11 Viz např. Flickr.com [on-line]. Now We Are Six [cit-2011-01-21]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2010/02/10/now-we-are-six/> 
12 Hra, ač již dlouho nevyvíjena byla ještě dočasně spuštěna v době od 1. do 2. dubna 2008 v rámci 
serveru Flickr.com (viz BAIO, Andy. Game Neverending Relaunches [on-line]. Waxy.com [cit-2011-01-
21]. URL: <http://waxy.org/2008/04/game_neverendin/>). 
13 Viz LIVINGSTON, Jessica. Founders at Work. 
14 RILEY, Duncan. Game Neverending rises From The Dead [on-line]. TechCrunch.com [cit-2011-01-21]. 
URL: <http://techcrunch.com/2008/04/02/game-neverending-rises-from-the-dead/> 
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Ke skutečnému nárůstu zájmu o Flickr došlo, když bylo umožněno sdílení 

fotografií přímo na webových stránkách, kde každá fotografie měla svou vlastní URL15 

adresu. I když si původní flashová aplikace již vytvořila jistý okruh fanoušků, webové 

rozhraní získávalo mnohem masovější oblibu. Bylo srozumitelnější a jeho použití 

pochopitelnější pro širší okruh uživatelů. Proto bylo Ludicorpem shledáno 

z dlouhodobého hlediska jako perspektivnější. Flashová aplikace, které se v průběhu 

vývoje Flickru začalo říkat Flickr Live, zůstala ještě po určitou dobu součástí webové 

verze, ale kvůli problémům s bezpečností, kterým by bylo třeba věnovat čas 

programátorů, byla ze stránek nakonec odstraněna.16 

Na úspěšnost Flickru měly vliv i některé další faktory. Spoluzakladatelka 

Ludicorpu Caterina Fake některé z nich považuje za klíčové. Jelikož vytvoření webové 

stránky určené ke sdílení fotografií neměl nikdo z Ludicorpu původně v úmyslu, nebyl 

vypracován žádný výzkum trhu, nebyl využit rizikový kapitál a nikdo se ani 

nepokoušel zjistit potřebnou formu obchodního modelu. Zkrátka vůbec nedošlo na 

obvyklou přípravnou fázi výroby produktu. Stránka se konstruovala postupně a stejně 

tak začínala nabírat na své podobě. Díky své „naivitě“ a nezaujatosti se tak Ludicorpu 

podařilo vydat se zcela novým směrem: 

„Kdybychom si byli sedli a udělali průzkum, sledovali bychom společnosti, 

které v této oblastí už byznys rozjely – Ofoto, Shutterfly a Snapfish. Jejich 

model byl v podstatě založen na tom, že sdílení fotografií považovaly za 

ztrátové zboží v rámci fotografických služeb. Vše byl pouze trychtýř 

směrující lidi, aby si kupovali tištěné fotografie.“ 17 

Za další aspekt, který Flickru pomohl k popularitě je podle Fake to, že 

uživatelům poskytl „představu veřejnosti“18. Ostatní servery (viz výše) tuto možnost 

neposkytovaly. Na většině sociálních sítí bylo možné vytvořit profil, přihlásit se, najít 

přátele, ale chyběla aktivita, která by uživatelům umožnila mezi sebou interagovat 

                                                        
15 V počítačové terminologii se jedná o zkratku slov Uniform Resource Locator, což je označení pro 
syntaktická a sémantická pravidla tvorby řetězce lokalizujícího zdroj informací v internetu. Více viz 
BERNERS-LEE, T. uniform Resource Locators (URL) [on-line]. The Internet Engineering Task Force 
[cit-2011-01-21]. URL: <http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt>. 
16 GARRETT, Jesse James. An Interview with Flickr’s Eric Costello [on-line]. Adaptive path [cit. 2011-03-
04]. URL: <http://www.adaptivepath.com/ideas/e000519> 
17 LIVINGSTON, Jessica. Founders at Work. 
18 Původní výraz „the idea of publicness“ je významově přesnější (viz Livingston, 2007). 
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pomocí nějakého společného zájmu či prvku. Právě do tohoto prostoru se vklínil Flickr 

se svou možností debatování o fotografiích. 

Veškerý vývoj Flickru by inspirován především požadavky a poptávkou 

uživatelů. Také přidání funkce tagování19 (více o něm ve 2. kapitole) vzešlo především 

z požadavků veřejnosti. Oproti ostatním internetovým stránkám byly však tagy na 

Flickru odlišné v tom, že nebyly viditelné pouze uživateli, který je vložil, ale i všem 

ostatním uživatelům a návštěvníkům. Tato funkce ovlivnila jak zájmové vyhledávání, 

jehož cílem je primárně prohlížení fotografií, tak i možnost vyhledávat novinářsky 

hodnotný obsah mediálními pracovníky na profesní úrovni. (Možnost, zda fotografie 

bude veřejnosti přístupná či nikoliv je samozřejmě možné nastavit). 

Další důvod proč se stal Flickr úspěšným uvádí Stewart Butterfiled. Podle něj 

vyšla největší inovace Flickru ze schopnosti rozeznat společenskou podstatu 

fotografie, jíž je to, „že (fotografie) může být sdílena, může se o ní mluvit, ukazovat na ni, 

archivovat ji a může být zpřístupněna tolika možnými způsoby, kolika je to možné.“20 

I s touto myšlenkou je možné spojit nárůst dalšího fenoménu: vytváření 

uživatelských skupin. Uživatelé začali formovat seskupení, v nichž pojícím článkem 

bylo společné téma, jednotný kreativní přístup či jakýkoliv styčný bod jimi určen. Do 

této doby nic podobného – v rámci internetové světa – neexistovalo. 21  Jednou 

z prvních koncepčně zaměřených skupin byla skupina s názvem Squared Circle22, která 

byla založena v říjnu 200423. Její základní „myšlenkou“ jsou fotografie kruhových 

předmětů oříznutých na čtvercový formát. Za pozoruhodný trend je možné označit 

nejen to, že lidé s určitou tvůrčí preferencí přispívali svými fotografiemi do tematicky 

                                                        
19 I když je pojem užíván stále častěji, je možné narazit na odlišné formy zápisu. Jedna zachovává 
podobu původního anglického výrazu tagging a -g- zdvojuje, druhá pak -g- zjednodušuje. Podle 
doporučení Ústavu pro jazyk „při zdomácnění slova (stačí i česká přípona, např. scanování místo angl. 
scanning) však zdvojené souhlásky opouštíme…“ (viz Ústav pro jazyk český [on-line] Na co se nás 
často ptáte [cit. 2011-01-25]. URL: <http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm>) V této práci se proto 
budeme držet formy nezdvojené, tedy „tagování“. 
20 GRAHAM, Jefferson. Flickr of idea on a gaming project led to photo website. [on-line]. USA Today 
[cit-2011-02-20]. URL: <http://www.usatoday.com/tech/products/2006-02-27-flickr_x.htm> 
21 Velmi vágně, k tomu v nevýhradně profesionálním a masovém měřítku, by bylo možné takovou 
aktivitu přirovnat k utváření fotografických spolků typu Linked Ring, Photosecession apod. 
22 Flickr.com [on-line]. Squared circle [cit-2011-03-18]. URL: <http://www.flickr.com/groups/circle/>; 18. 
března 2011 měla skupina 7 300 členů a její zakládající člen Leo Reynolds do ní vložil přes 25 000 
fotografií. 
23 Flickr.com [on-line]. Squared Circle Group [cit-2011-02-20]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2004/10/27/squared-circle-group/> 
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zaměřených skupin, ale mnozí začali vytvářet fotografie právě takové, aby jimi mohli 

do určitých skupin přispět a participovat se. 

1.3. Financování 

Financování Flickru zajišťovali nejprve sami členové Ludicorpu. A v určitou dobu byl 

honorován jen jeden člen týmu, aby mohl živit své děti. Když popularita Flickru začala 

nezpochybnitelně stoupat, snažili se prosadit venture kapitalisté 24 , kteří začali 

projevovat takový zájem, že je Ludicorp musel odmítat. Společnost se rozhodla 

rizikovému kapitálu odolat, protože Flickr nepovažovala ještě za dostatečně silný. 

Ludicorpu se však podařilo na financování získat bezúrokovou půjčku od kanadské 

vlády. 

Již od představení Flickru veřejnosti se o slovo začali hlásit i potencionální 

kupci a 20. března 2005 se na stránkách Flickru objevilo potvrzení, že bude koupen 

společností Yahoo!25, která s Ludicorpem sdílela identickou vizi a která vlastní Flickr 

dodnes. Podle společnosti Nielsen/NetRatings, zabývající se měřením aktivit 

internetu, stoupla návštěvnost Flickru v období od prosince 2004 do prosince roku 

2005 o 448 % na 3,4 miliony návštěvníků. Za necelých 12 měsíců od chvíle, kdy Yahoo! 

Flickr koupil, vzrostl počet uživatelů z registrovaných 250 000 na několik milionů a na 

Flickru bylo za tu dobu zveřejněno kolem 100 milionů fotografií.26 27 

1.4. Další rozvoj 
V roce 2004, když Flickr začínal, považoval Butterfield sdílení fotografií za pouhý 

počátek služeb vznikajícího serveru. Již tehdy plánoval služby rozšířit o sdílení videa, 

audia, ale i o možnost vytvářet a sdílet s jeho pomocí zcela nové zvuky a hudbu.28 

Postupně Flickr skutečně začal rozšiřovat nabídku svých služeb. Jedním z prvních 

                                                        
24 Obecnějším termínem investoři. 
25 Flickr.com [on-line]. Yahoo actually does acquire Flickr [cit-2011-02-20]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2005/03/20/yahoo-actually-does-acquire-flickr/>  
26 GRAHAM, Jefferson. Flickr of idea on a gaming project led to photo website. [on-line]. USA Today 
[cit-2011-02-20]. URL: <http://www.usatoday.com/tech/products/2006-02-27-flickr_x.htm>  
27 Pokud by se údaj o růstu registrovaných uživatelů měl vztahovat svou 12měsíční dobou 
k uvedenému rozpětí od prosince do prosince, nemohlo by jít čistě o dobu, kdy byl Flickr již ve 
vlastnictví Yahoo! Nákup Flickru je totiž jinými zdroji datován až do poloviny roku 2005. Viz anotace č. 
15. Databáze společnosti Nielsen bohužel není pro ověření dostupná. 
28 HICKS, Matthew. Online Collaboration Borne From Multiplayer Game [on-line]. eWeek.com [cit-
2011-01-20]. URL: <http://www.eweek.com/c/a/Messaging-and-Collaboration/Online-Collaboration-
Borne-From-Multiplayer-Game/>  
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vylepšení bylo přidání možnosti tagování 9. května 2004 a přidávání tzv. poznámek29 

(ty pak byly v roce 2009 rozšířeny o funkci People in Photos zaměřenou výhradně na 

identifikaci osob na zveřejňovaných fotografiích a na možnost takto označené osoby 

vyhledat i na fotografiích ostatních uživatelů). V červnu roku 2004 pak bylo Flickru 

umožněno používat licence Creative Commons.30 V následujících letech se postupně 

upravovalo grafické prostředí, ovládání serveru a bylo zavedena možnost vlastnit 

placený účet, nabízející větší sortiment služeb. 

Nejen, že Flickr začal rozvíjet své služby v rámci serveru, ale i různým externím 

programátorům se líbily funkce, které server nabízel a začali tak vznikat nejrůznější 

aplikace. V květnu roku 2007 byl spuštěn projekt Flickrvision.31 Aplikace zobrazí mapu 

světa využitím Google Maps, na které se kontinuálně na nejrůznějších lokacích 

zobrazují fotografie, podle místa, které urči ten který uživatel při vkládání fotografie 

do Flickru. Nejrůznější aplikace jsou uživateli vyvíjeny i dnes. 

Jedním z dalších rozšíření služeb Flickru bylo spuštění The Commons32 v lednu 

2008. Jedná se o rozsáhlou globální internetovou obrazárnu, v níž je ke zhlédnutí 

veřejný obsah, potažmo fotografie, které byly poskytnuty nejrůznějšími světovými 

institucemi. Jako první přispěla 1 500 fotografiemi (např. fotografiemi z doby velké 

deprese 30. let) Knihovna kongresu [The Library of Congress] a v současné době 

přispívá pro The Commons už 46 institucí. (např. Židovská historická společnost 

horního středozápadu nebo NASA).33 

Od 9. dubna 2008 mohli platící uživatelé začít jako první využívat možnosti 

sdílení videí. Jejich délka však byla omezena na pouhých 90 vteřin, aby se tak videa 

spíše blížila „dlouhé fotografii“. Neplatícím uživatelům byla pak tato funkce 

zpřístupněna o několik měsíců později, 2. března 2009. 

                                                        
29 Pomocí poznámek (notes) je možné z fotografie vybrat pomocí obdélníku její část a k té připojit 
popisek, komentář, jméno osoby atp. 
30 Creative Commons je korporace zajišťující nakládání s internetovým obsahem v rámci autorských 
práv. Více viz Creative Commons [on-line]. [cit. 2011-03-20]. URL: <http://creativecommons.org> 
31 Spolu s „bratrskou“ Twittervision – jde o stejný princip, ale data jsou načítána ze serveru 
Twitter.com. Viz Flickrvision.com [on-line]. [cit. 2011-03-30]. URL: <http://www.flickrvision.com/> 
32 Flickr.com [on-line]. The Commons [cit. 2011-03-31]. URL:  <http://www.flickr.com/commons/> 
33 Flickr.com [on-line]. Many hands make light work [cit. 2011-03-30]. Vlastní překlad. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2008/01/16/many-hands-make-light-work/> 
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V roce 2008 zasáhly Flickr i zásadní personální změny. Zakladatelka serveru 

Caterina Fake opustila Yahoo! 13. června a její manžel Stewart Butterfield pak o necelý 

měsíc později, 12. července.34 

Evoluce serveru se však nezastavila ani v nejmenším a 11. března 2009 navázal 

Flickr spolupráci s fotobankou Getty Images. Po několikaměsíčních přípravách byly 

vybraným uživatelům Flickru rozeslány pozvánky a jejich fotografie tak dostaly 

možnost stát se součástí souboru snímků Flickru, jehož obsah může být prohlížen 

přímo z webových stránek Getty Images a být tak vybrán pro komerční využití.35 

Pozvánky jsou rozesílány stále dalším a dalším uživatelům. 

Zvláštnosti a specifičnosti tagování si všimli i sami tvůrci a 17. prosince 2009 

byla spuštěna aplikace s názvem Flickrpoet 36  programátora Thomase Sturma 37 

fungující na jednoduchém principu. Uživatel zadá aplikaci vytvořenou větu, souvětí či 

příběh. Ta jednotlivá slova vyhledá mezi tagy na Flickru a z fotografií, které byly 

příslušnými slovy otagovány některé náhodně vybere a ty pak zobrazí za sebou na 

místech původních slov. Vznikne tak jakýsi obrazový substitut pro zadanou větu.38 

V červenci 2010 se možnost klasických tagů rozšířila o geotagy, tedy o tagy, 

kterými je k fotografii možné připojit geografické souřadnice. 

Nebylo zapomenuto ani na nejnovější technologie – zařazení podpory tzv. 

„chytrých telefonů“ a jejich operačních systémů či jednotná brána pro sdílení na více 

sociálních sítích. Výčet postupných vylepšení Flickru není ani zdaleka kompletní. Byly 

vybrány pouze některé okamžiky pro ilustraci progresu.39 

                                                        
34 ARRINGTON, Michael. Flickr Co-founders Join Mass Exodus From Yahoo. [on-line]. [cit. 2011-05-01]. 
URL: <http://techcrunch.com/2008/06/17/flickr-co-founders-join-mass-exodus-from-yahoo/> 
35 Flickr.com [on-line]. The Flickr collection on Getty Images [cit. 2011-05-01]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2009/03/11/flickr-collection-getty-images/> 
36 Flickrpoet [on-line]. Thomas Sturm [cit. 2011-01-12]. URL: 
<http://www.storiesinflight.com/flickrpoet/index.php> 
37 Flickr. com [on-line]. Prose, poetry, and photography [cit. 2011-03-31]. Vlastní překlad. 
38 Vzhledem k tomu že primární jazykem Flickru je angličtina, tak i slova tohoto jazyka jsou pro 
Flickrpoet nejvhodnější: jak samostatně, tak zapojená ve větě si zachovávají (v drtívé většině) 
neměnný tvar. 
39 Podrobnější přehled průběžného vývoje je možno nalézt na blogu Flickru viz Flickr.com [on-line]. 
[cit. 2010-12-20]. URL: <http://blog.flickr.net> 
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V době zpracovávání této práce je Flickr nejoblíbenější webovou stránkou na 

sdílení fotografií. Mezi ostatními servery, jako je Google, Facebook či YouTube, je na 

31. místě.40 Od počátku vzniku bylo na Flickr nahráno již přes 5 600 000 000 snímků.41 

1.5. Flickr jako zpravodajský zdroj 

Díky revolučnímu přístupu k obrazovému obsahu se stal Flickr velmi brzy cenným 

zpravodajským zdrojem a na tuto funkci upozorňuje i sama zakladatelka Caterina 

Fake.42 

Už v roce svého založení dokázal Flickr nabídnout novinářský obsah rychleji 

než ho byla schopna získat „oficiální“ média. Po spáchání atentátu na budovu 

australské ambasády na Jakartě 9. května 2004 se na Flickru objevila první fotografie 

jen několik hodin po činu.43  Během následujících 24 hodin nahráli fotografie 3 

uživatelé, přičemž v té době měl Flickr měl pouze 60 000 uživatelů.44 Jeden z nich, 

uživatel Vinu45, byl pak 26. listopadu 2008 prvním, kdo prostřednictvím Flickru 

zveřejnil snímky z bombového útoku v indické Bombeji. 46  Podobných případů je 

mnohem více, není však předmětem práce zde všechny z nich vyjmenovávat. 

Nutno ještě podotknout, že snímek výbuchu na Jakartě byl otagován BOM, 

SEPT, 9, 04. Mezi tagy tedy nemá ani jméno Jakarta, ani bomb či bombing. Tyto 

informace nese titulek fotografie.  

                                                        
40 Alexa.com [on-line]. The Web Information Company [cit. 2011-05-07]. URL: 
<http://www.alexa.com/>  
41 Flickr.com [on-line]. About how many photos are there on Flickr currently? [cit. 2011-05-07]. URL: 
<http://www.flickr.com/help/forum/en-us/72157626493821932/> 
42 LIVINGSTON, Jessica. Founders at Work. 
43 Flickr.com [on-line]. Pictures of Jakarta bombing. [cit. 2011-01-01]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2004/09/09/pictures-of-jakarta-bombing/> 
44 LIVINGSTON, Jessica. Founders at Work. 
45 Flickr.com [on-line]. Vinu’s photostream [cit. 2011-01-01]. URL: 
<http://www3.flickr.com/people/vinu/>  
46 Flickr.com [on-line] [cit. 2011-01-01]. URL: 
<http://www.flickr.com/photos/vinu/sets/72157610144709049/>. Přímý link na snímky už však není 
přístupný veřejnosti, snímky lze najít např. zde: Flickr.com [on-line] Citizen Journalism in Mumbai 
Terrorist Attacks Flickr Vinu [cit. 2011-01-01]. URL: 
<http://www.flickr.com/photos/gauravonomics/3061984669/> 
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2. Folksonomie, tag a katalogizační (r)evoluce 

I když hlavním tématem práce je tagování, neobejdeme se bez definice i k němu 

přiléhajících pojmů. Jedním z nich je právě pojem folksonomie, který, jak si ukážeme 

níže, s tagováním přímo souvisí a je dokonce neoddělitelný. 

2.1. Folksonomie 

Často je považována za součást tzv. webu 2.0.47  Toto označení se vztahuje spíše 

k pragmatickému uchopení internetu než k specifické technické či technologické 

změně. Pro jeho definici je možné použít (a často se tak činí) videoklip, který vytvořil 

kulturní antropolog Michael Wesch z Kansaské státní univerzity.48 Miloš Čermák 

v souvislosti s webem 2.0 zmiňuje tzv. 2 P – participaci a personifikaci.49 Prvním se 

rozumí, že uživatelé se na tvorbě obsahu sami podílejí, druhý výraz pak znamená, že 

obsah webu je vytvářen jeho uživatelům přímo „na míru“. Diane Neal považuje za 

jednu ze složek webu 2.0 především možnost internetových uživatelů přidávat 

k obsahu, měnit a vylepšovat ho.50 

Samotný termín folksonomie vytvořil Thomas Vander Wal, informační 

architekt, 2. července 2004,51 když odpověděl na dotaz Gena Smithe z Institutu 

informační architektury, který zněl: „Někteří z vás si asi všimli, že služby jako Furl, Flickr 

a Del.icio.us pro organizování a a sdílení informací používají označení nebo tagy definované 

uživateli…. Existuje pro tento druh neformální společné klasifikace název?“ 52  Když 

zareagovalo několik uživatelů a jeden z nich napsal „folk classification“, připojil svůj 

názor i Vander Wal: „Takže uživateli vytvořený kategorizovaný vývoj struktury od 

                                                        
47 I když web 2.0 není předmětem této práce, je třeba termín pro pochopení kontextu zmínit. 
48 Klip s názvem „Web 2.0 … The Machine is Us/ing Us“ je možné zhlédnout na serveru YouTube.com 
– viz YouTube.com [on-line]. Web 2.0 … The Machine is Us/ing Us [cit. 2011-01-15]. URL: 
<http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE> 
49 ČERMÁK, Miloš. Budoucnost médií [on-line]. c2011 [cit. 2011-03-25]. URL: 
<http://www.slideshare.net/KISK/milo-ermk-budoucnost-mdi> 
50 NEAL, Diane. Folksonomies and Image Tagging: Seeing the Future?  [on-line]. The Information 
Society for the Information Age [cit. 2011-03-02]. URL: <http://www.asis.org/Bulletin/Oct-
07/neal.html> 
51 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy [cit. 2011-04-02]. Vlastní překlad. URL: 
<http://www.vanderwal.net/folksonomy.html> 
52 Ibid. 
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konkrétního k obecnějšímu, kterým vzniká tezaurus, by mohl být folksonomie?“ 53 Podnětem 

pro vznik folksonomie se tak stal paradoxně fenomén, jejž jí chceme definovat.54 

Vander Wal vytvořil pojem sloučením substantiv folk55 a taxonomie.56 Vzniklý 

termín folksonomie je označením pro výsledek aktivity uživatelů internetu, kteří 

popisují objekty a informace v kyberprostoru (čehokoliv s vlastní URL adresou), aby je 

byli později schopni znovu vyhledat. 

K folksonomii je také často přiřazována on-line encyklopedie Wikipedia. 

Funguje v několika jazykových mutacích a ve všech je její struktura i obsah také 

vytvářena samotnými uživateli a to do té míry, že je chybný obsah autokorigován. 

V širším slova smyslu je pak pod termín možné zařadit nejrůznější servery, jejichž 

funkční podstatou jsou příspěvky (ať už textové či fotografické) uživatelů (Flickr, 

Deviantart, Del.icio.us, YouTube et al.) Jak u Wikipedie, tak u všech ostatních serverů 

je však nutné dodat, že obvykle je přítomen faktor externí cenzury – tedy jakýsi druh 

editora, který může obsah ovlivňovat či měnit, čímž dochází k mírné odchylce od jádra 

pojmu. 

2.1.1. Typologie folksonomií 

Folksonomie není jen jakýmsi marginálním tématem. Termín sám sice není mezi 

širokou veřejností masově rozšířen, ale folksonomický obsah je generován prakticky 

dennodenně a nabyl již takových rozměrů, že se stal předmětem doslova vědeckého 

bádání. I když není klasifikace tohoto pojmu hlavním předmětem práce, budou 

zmíněny alespoň některé z klasifikačních systémů pro celkové vykreslení kontextu. 

                                                        
53 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy [cit. 2011-04-02]. Vlastní překlad. URL: 
<http://www.vanderwal.net/folksonomy.html> 
54 Tento paradox se často v literatuře opakuje a výraz folksonomie je často zmiňován v juxtapozici či 
v synonymním významu k tagování. I když se tato práce snaží tyto pojmy od sebe odlišovat, nebylo 
této snaze z výše uvedeného důvodu možno dostát bezvýhradně. Navíc, i když folksonomie vznikla 
původně na základě tagů, pojem expandoval i na multimediální pole, koherentní textové celky apod. 
55 Adj. – tradiční nebo typické pro lidi či určitou skupinu nebo zemi. Viz Cambridge Dictionary of 
American English. Sestavil LANDAU, Sidney I. 
56 Lingv. srovnání shodných jevů v témže jazyce nebo v různých jazycích jako základ pro vědecké 
třídění jazykových faktů i jazyků. Viz Nový akademický slovník cizích slov. Kol. autorů, 2006. 
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 Jeden z nich předkládá Hammond. 57  Ten folksonomii dělí jednak podle 

všeobecnosti, ale i podle míry zpracovávaných informací. Na vertikální ose je rozdělen 

typ publika [audience], popř. konzumenta na všeobecný [general] a akademický [sholarly]. 

Na ose horizontální jsou potom odkazy [links] a přímo internetové stránky [web pages] – 

viz obr. č. 1. 

Další členění vytvořila 

Němečková, jejíž rozdělení 

cituje ve své diplomové práci 

Pavlásková. Němečková podle 

ní rozděluje folksonomický 

obsah nejprve na všeobecně-

populární a odborný a obě 

kategorie pak dělí dále podle 

funkcí jejich obsahů:58 

a) všeobecně-populární: 

� personální sociální 

sítě (aplikace 

umožňující 

nejrůznější druhy sociální interakce – kontaktování přátel, spolužáků, 

formování zájmových skupin apod.), 

� systémy pro kolaborativní správu záložek (správa a sdílení oblíbených 

záložek, stránek), 

� foto / video / prezentace (obsahem jsou multimediální materiály), 

� blogy (tagování vlastních nebo cizích příspěvků v blozích), 

� e-mail (třídění a označování e-mailů;  Pavlásková upozorňuje na tuto 

kategorii především v souvislosti s firemními informačními systémy), 

                                                        
57 HAMMOND, Tony – HANNAY, Timo – LUND, Ben – SCOTT, Joanna. Social Bookmarking Tools (I): A 
General Review. 
Magazine [on-line]. April 2005, vol. 11, no. 4. [cit. 2011-03-10]. URL: 
<http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hammond.html> 
58 PAVLÁSKOVÁ, Eliška. Folksonomie a možnosti jejich využití s přihlédnutím k potřebám akademického 
prostředí [Folksonomies and possibilities of their usage with regard to needs of academic]. Praha, 2008. 
75 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a 
knihovnictví 2008. Vedoucí diplomové práce Mgr. Josef Schwarz.  

Obrázek č. 1 – Tabulka typologie folksonomií dle 
Hammonda 

 

Zdroj: HAMMOND, Tony, et al. Social Bookmarking Tools (I) : A 
General Review. 
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� zpravodajství (tagování zpravodajských článků), 

� mapy (tagování a sdílení oblíbených míst na mapě, příkladem může být 

aplikace GoogleEarth), 

� knižní / knihovní systémy (jde o virtuální knihovní katalog, který je spojen 

s OPACY (Online public access katalog) světových knihoven – jako příklad 

zde Pavlásková udává internetový obchod amazon, či LibraryThing), 

b) odborné: 

� vědecké články (uchovávání odkazů na odborné a vědecké články), 

� knihovní systémy (kdy uživatel může tagovat přímo záznam v OPACU), 

� elektronické časopisy (hodnocení nebo komentování příspěvků uživateli), 

� redakční systémy (ve kterých je možné obsah tagovat interně). 

Folksonomie a tagy jsou častým předmětem zkoumání, jejichž cílem je přijít na 

důvod, který vede lidi (uživatele) k tomu, že se na vytváření folksonomie participují. 

Z toho vyplynul další specifický typologizující rámec. Vzhledem k zaměření práce byly 

však vybrány takové, které se zaměřují na tagování samotné a budou tedy zařazeny do 

další podkapitoly. 

Musíme zmínit i skutečnost, že ne všechny definice musí být v souladu se 

záměrem autora pojmu folksonomie Thomase Vandera Wala. Ten už rok po vytvoření 

té své kritizoval definici, jež se objevila na Wikipedii: „Definice na Wikipedii, jak se zdá, 

morfovala v něco, co lidé s tagovacími nástroji webu 2.0 mohou vydávat za něco, co jejich 

nástroj popisuje.“ 59 60 Zároveň upozorňuje na skutečnost, že i když velmi často dochází 

k citacím této definice i v akademických výstupech, nebývá uvedena verze textu, což 

má v prostoru Wikipedie, která se neustále proměňuje, za následek to, že žádná za 

takových definic není stejná61 – tedy kontextově stabilní.62 

                                                        
59 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy Definition and Wikipedia [cit. 2011-04-05]. URL: 
<http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1750> 
60 Definice je možno nalézt zde: Wikipedia [on-line]. Folksonomy [cit. 2011-04-05]. URL: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy>. Není možné zjistit, jak stránka vypadal v roce 2005, 
v současné době je však definice zkonstruována za pomoci citací akademických textů. I ty však 
používají termíny, s nimiž Vander Wal nesouhlasí. Z toho by bylo možné logicky odvodit, že by 
nesouhlasil ani s dotyčnými autory. 
61 Zde narazil na další z možností jak vytvořit z „papírového“, obvykle lineárního textu, text 
nelineární. Více o tom ve 4. kapitole. 
62 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy Definition and Wikipedia [cit. 2011-04-05]. URL: 
<http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1750> 



 

 
18 

2.2. Tagy 

Těžko nalézt pro definice slova vhodnější pramen než je Oxfordský slovník angličtiny. 

Ten nabízí následující: 

1) vybavit nebo označit tagem (v různých významech), 63 

2) připojit jako přídavek nebo dodatek; připevnit, dodat nebo přidat k něčemu jako 

tag (o nemateriálních věcech), 

3) připevnit, sešít nebo sestehovat, 

4) (počítačově) pojmenovat (datovou položku64), aby byla označena pro další 

zpracování nebo opětovné nalezení. 

Pro nás nejrelevantnější čtvrtá definice byla ve své době, tedy v roce 1989, jistě 

pravdivá. Technologický vývoj šel však kupředu, používání tagů se stalo stále 

běžnějším, a tak je pro nás dnes použitelná o něco méně. Ani ta z roku 1997 však 

nepřináší příliš změn: 

5) (počítačově) soubor písmen nebo symbolů umístěný před nebo za částí textu nebo 

dat, aby ji označil nebo aby ukázal, že s ní má být zacházeno zvláštním 

způsobem. 65 

Pro potřeby této práce je stále nedostačující a příliš úzká. Nebo spíše naopak 

příliš široká. Označení této definice za nedostačující však nemá být opovrhováním 

akademickými prameny! Cílem je pouze zdůraznit stále se vyvíjející a neustálený stav 

tohoto fenoménu a nepřímo se pokusit přispět k možnému definičnímu dodatku. 

 

                                                        
63  The Oxford English Dictionary. Sestavili Simpson, J. A. – Weiner, E. S. C. Str. 539. Původní anglické 
znění: 1) To furnish or mark with or as with a tag (in various senses). 2) To append as an addition or 
afterthought; to fasten, tack on, or add as a tag to something (Chiefly of things non-material). 3) To 
fasten, stitch, or tack together. 4) (Computers) To label (an item of data) in order to identify it for 
subsequent processing or retrieval. 
64 Anglické substantivum „item“ však obsahuje i významy člen, detail, věc etc. 
65 Oxford advanced learner’s dictionary. Kol. autorů. Původní anglické znění: 5) Computing. A set of 
letters or symbols that are put before and after a piece of text or data in order to identify it or show 
that it is to be treated in a particular way. 
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Samotný princip tagování (někdy označovaného jako kolaborativní tagování) 

fungoval daleko dříve před vznikem termínu folksonomie. Vandera Wala zaujal již v 

80. letech, kdy ho jeho kolega používal v programu Lotus Magellan66 pro identifikaci 

obsahu na pevném disku svého počítače. Šlo o jeden z prvních programů, který 

přidávání externích deskriptorů umožňoval.67 Jeho kolega tak důsledně označoval 

obsah vytvořený jinými lidmi, aby mu dodal sobě srozumitelný kontext.68 

Používání fenoménu se průběžně rozšiřovalo i na území internetu. Od 90. let 

tak bylo např. možné tagovat vkládaný obsah serveru Compuserve a v průběhu dalších 

let vznikly i servery nabízející dobrovolníky předvytvořené tagy a deskriptory. Jedním 

z nich byl i Bitzi.com, který však podle Vandera Wala neporozuměl konceptu,69 s nímž 

                                                        
66 Jde o program sloužící pro správu souborů na pevném disku počítače – obdoba dnešních 
programů Windows Commander, Průzkumník apod. ale pro starší, dnes už nepoužívaný operační 
systém MS-DOS. 
67 VANDER WAL, Thomas [on-line]. A Stale State of Tagging? [cit. 2011-03-29]. URL: 
<http://vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1945> 
68 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy [cit. 2011-04-02]. Vlastní překlad. URL: 
<http://www.vanderwal.net/folksonomy.html> 
69 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy [cit. 2011-04-02]. Vlastní překlad. URL: 
<http://www.vanderwal.net/folksonomy.html> 

Obrázek č. 2 – Vývoj užívání tagů 

 

Zdroj: KELLER, Philipp [on-line]. Then each went to his own home. [cit. 2011-01-03]. 
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si poradil lépe server Del.icio.us70, jenž tagy implikoval v roce 2003,71 a Flickr se přidal 

o rok později. Oba servery jsou tak často označovány za iniciátory této nové 

katalogizační metody.72 

2.2.1. Koncept archivu 

Označíme-li tagování (popř. folksonomii) za novou katalogizační metodu, měli 

bychom zmínit charakteristiku té „staré“ a alespoň nastínit základní odlišnosti. 

Archivování fotografií má za sebou beze sporu mnohem kratší historii než 

archivace písemností. Obvyklým územ pak je, že fotografický archiv vznikne v rámci již 

existující instituce (např. 8. oddělení Národního archivu – Oddělení foto-, fono-, 

kinodokumentů a služeb veřejnosti, které bylo koncipováno roku 2002).73 Třídění 

dokumentů pak probíhá podle rozličných kritérií. Může jím být např. hledisko druhové 

(dále se dělící na druhové a časové), při kterém jsou konkrétním událostem přiřazena 

písmena a čísla, popř. časové údaje, podle jejichž seznamu se pak v kartotéce dokument 

(fotografie) vyhledá. 74  Další běžná uspořádání jsou: taxonomické (např. podle 

autorství, sponzorství, žánru, techniky, ikonografie, námětu), diachronická (tedy 

posloupná, kde je archiválie seřazena chronologicky podle doby svého vzniku či 

akvizice).75 Metody jsou často kombinovány. 

Archivů existuje více typů. Sekula uvádí např. typ komerční, podnikový, vládní, 

muzejní, archiv historických společností, amatérský a rodinný archiv, archivy umělců, 

soukromých sběratelů etc.76 

Z výše uvedeného vyplývá, že obvyklý přístup k řazení dokumentů je v drtivé 

většině případů institucializovaný a hierarchicky uspořádán. Katalogizační metoda je 

vždy jasně definována. U fotografií může takový přístup vést k rozpolcení mezi 

                                                        
70 Delicious.com je webová aplikace sloužící ke sdílení záložek (tzv. oblíbených stránek) mezi 
ostatními uživateli. Uživatel se dozví, kolik jiných uživatelů si „oblíbilo“ stejnou stránku jako on, popř. 
jaké jiné stránky k tomu etc. 
71 KELLER, Philipp [on-line]. Then each went to his own home. [cit. 2011-01-03]. URL: 
<http://www.pui.ch/phred/archives/2007/05/tag-history-and-gartners-hype-cycles.html> 
72 Ibid. 
73 Národní archiv [on-line]. Organizace archivu [cit. 2011-04-05]. URL: <http://www.nacr.cz/A-
onas/org.aspx> 
74 HERMANN, Karel. Fotografický archiv. 
75 SEKULA, Allan. Výklad archivu. 
76 Ibid. 
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„vyprávěním a kategorizací, mezi chronologií a katalogizací.“ 77  Tedy buď musí být 

ustoupeno tomu, že fotografie nebudou „dávat smysl“ nebo naopak nebudou schopny 

se v rámci svého „příběhu“ vejít do předurčených kategorizačních/katalogizačních 

oddílů. 

V opozici proti tomuto principu stojí právě katalogizace pomocí tagů. Většinou 

jednoslovné výrazy nepodléhají žádným pravidlům, nemají jasnou hierarchii a 

uživatelé k jejich tvorbě využívají vlastní slovník. Nutno připomenout, že funkčnost 

tohoto principu stojí a padá s on-line internetovým prostředím: tato neomezenost 

pravidly má samozřejmě za následek vznik neomezeného počtu tvarů, často 

nejednotnost v použití jazyka apod. Pokus o její přenesení na štítkovou metodu by byl 

nemožný, protože ta absentuje internetovou neomezenost prostorem a schopnost 

provázat na první pohled naprosto nesouvislé body. Současné internetové archivy, 

popř. webové stránky nesoucí charakteristiky archivu, také nepodléhají žádné 

legislativě78 (kromě nutnosti respektovat autorská práva). 

Vander Wal pak tagování staví přímo do protikladu taxonomie. Upozorňuje, že 

efektivita tagování spočívá v důsledném respektování a rozlišení jeho tří samostatných 

vrstev: 

1) tag [tag], 

2) objekt, který je tagován [object being tagged], 

3) identita[identity].79  80 

Zdůrazňuje, že pouze zachování této členitosti umožňuje využití principu do 

maxima. Znalost dvou známých vede k nalezení třetí neznámé. Pokud je tedy uživateli 

známá např. konkrétní fotografie a tag, který byl u ní použit, umožní mu to nalézt 

                                                        
77 SEKULA, Allan. Výklad archivu. 
78 V České republice definuje archivnictví zákon č. 499/2004 Sb., kde jsou stanovena kritéria pro 
posuzování písemností jako archiválií apod. 
79 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy [cit. 2011-04-02]. Vlastní překlad. URL: 
<http://www.vanderwal.net/folksonomy.html> 
80 Pro detailnější popis těchto zásad viz MARLOW, C. – NAAMAN, M. – BOYD, D. – DAVIS, M. HT06, 
Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, Academic Article, ToRead. 



 

 
22 

jiného uživatele používajícího určitý, jemu blízký slovník a pomocí něj se tak může 

dostat k dalším obsahům.81 82 

2.2.2. Typologie tagů 

Výše byly zmíněny typologizace folksonomických obsahů. Do tohoto úseku práce je 

zařazen ještě jeden typologizační princip, který samozřejmě s folksonomií přímo 

souvisí, ale vznikl při výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, co uživatele motivuje přímo 

k tagování (tedy ne k vytváření „jakékoliv“ folksonomie). Vzhledem k tomu, že 

tagovány jsou nejrůznější obsahy (blogy, videa, fotografie, dokumenty, záložky 

oblíbených webových adres, zpravodajské příspěvky nebo zboží internetových 

obchodů, tedy vlastně vše, co lze na internetu nalézt), vyvinuly se i do jisté míry 

odlišné tagovací systémy.83 Zvolení správného systému a jeho vhodná implikace do 

konceptu webových stránek může být klíčovou pro jeho funkčnost, protože, jak tvrdí 

Morrison, tagování může být „úspěšné jen pokud se záměr webu nebo informačního 

systému protíná se záměrem uživatele.“84 

A právě tyto záměry85 jsou velmi různorodé. Někdy uživatelé tagují, aby pouze 

navázali s ostatními kontakt, jindy tagují vlastní obsah, aby jej sdíleli s ostatními 

uživateli. V dalších případech je pro určitou danou událost dohodnut specifický tag, 

pomocí nějž je pak kdykoliv možné informace s onou událostí spojené kdykoliv snadno 

dohledat.86 Sociální systém tagování [social tagging systems], pojem, který používají 

Marlow, Naaman, Boyd a Davis87, umožňuje propojení nejen samotných obsahů, ale 

též uživatelů (v případě Flickru tedy fotografů, či institucí poskytující fotografie) a 

samozřejmě tagy jako takové. To umožňuje vyhledávání na silně individualizované 

bázi – tagy nemají jakoukoliv predefinovanou taxonomickou strukturu a všechny 

                                                        
81 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy Definition and Wikipedia [cit. 2011-04-05]. URL: 
<http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1750> 
82 Více o konfliktu tradičního a digitálního archivu viz SHIRKY, Clay [on-line]. Ontology is Overrated 
[cit. 2011-04-06]. URL: <http://shirky.com/writings/ontology_overrated.html>  
83 MORRISON, P. JASON. Why Are They Tagging, and Why Do We Want Them To? [on-line]. The 
Information Society for the Information Age [cit. 2011-03-02]. URL: <http://www.asis.org/Bulletin/Oct-
07/morrison.html> 
84 Ibid. 
85 Podrobnější rozbor motivace uživatelů viz AMES, Morgan. – NAAMAN, Mor. Why we tag: 
Motivations for annotation in mobile and online media. 
86 VANDER WAL, Thomas [on-line]. Folksonomy Definition and Wikipedia [cit. 2011-04-05]. URL: 
<http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1750> 
87 MARLOW, C. – NAAMAN, M. – BOYD, D. – DAVIS, M. HT06, Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, 
Academic Article, ToRead. 
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informace jsou jakoby rozprostřeny do rovnoměrné horizontální sítě, jíž je možné se 

libovolně pohybovat. 

Tagování sice není taxonomicky strukturováno a nebývá ani jinak omezeno, 

přesto je ovlivněno určitými faktory, které je podle podle Marlowa, Naamana, Boyda a 

Davise možno rozdělit do dvou kategorií:  

1) design systému a jeho atributy [system design and attributes], 

2) podněty uživatelů [user incentive]. 88 

Do první kategorie spadají specifické charakteristiky té které webové stránky, 

popř. možnosti nastavení uživatelského účtu. Může jimi být určena možnost nastavení 

tagovacích práv [tagging rights], kdy uživatel může ovlivnit, zda jeho obsah bude tagovat 

pouze on, či zda mohou tagy k jeho obsahu přidávat i ostatní uživatelé, popř. 

kombinace obého. Další charakteristikou je tzv. podpora tagování [tagging support], kdy 

uživatel taguje naslepo [blind tagging] v případě, že mu není umožněno vidět již použité 

tagy nebo sugestivně [suggestive tagging] v případě, kdy mu systém nabízí tagy, kterých 

může pro určitý druh obsahu využít. Tagy jsou v rámci jednotlivých systému odlišně 

seskupovány [aggregation] - tzv. bag-model označuje stav, kdy každý uživatel taguje 

obsah individuálně a tagy se pak u objektu seskupují ve velkém množství od všech 

uživatelů celkem; to může vést i ke zdvojování stejných tagů. Tzv. set-model pak 

označuje stav, kdy je kolektivně tagován jeden obsah. 

Dalším hlediskem je typ objektu [type of object], tedy zda jde o video, fotografie, 

knihy, uživatele apod., zdroj materiálu [source of material] – obsah mohou totiž vkládat 

nejen uživatelé, ale i servery na základě algoritmů. Propojitelnost zdrojů [resource 

connectivity] může být zprostředkována linky [linked], skupinami [grouped], nebo nemusí 

být žádná [none]. Stejně tak lze rozdělit i propojitelnost sociální [social connectivity], tedy 

to, na jakém principu spolu navazují vztahy samotní uživatelé.  

Tagování v rámci druhé kategorie může být motivováno osobními potřebami89 

nebo společenskými zájmy. Tato kategorie je však vždy podřízena kategorii první, 

protože ji přímo ovlivňuje celkový design tagovacího systému. V závislosti na to se 

                                                        
88 MARLOW, C. – NAAMAN, M. – BOYD, D. – DAVIS, M. HT06, Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, 
Academic Article, ToRead. 
89 Více viz MASLOW, Abraham H. A Theory of Human Motivation. 
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motivace u jednotlivých designů a systému může také odlišovat. Nutno poznamenat, 

že i když jsou tagy viděny všemi uživateli, nemusí vždy se zaměřením na publikum 

vzniknout. Motivaci uživatelů je možno rozdělit na: 

1) organizační, 

2) společenskou.90 

Organizační motivace se nejvíce blíží principu archivu. Účelem označení zdroje 

je snaha, aby mohl být v budoucnu opět nalezen. I když šlo při tagování původně o 

označování pro osobní potřebu, v současnosti jde velmi často právě o sdílení s dalšími 

uživateli. Na rozdíl od klasického archivu je zde však práce při vytváření metadat 

rozdělena mezi velkou skupinu uživatelů. Vzniká tak jakási alternativa obvyklé 

kategorizace po složkách vzhledem k tomu, že některé tagy se opakují častěji.91 

Participace velkého množství uživatelů je hodnocena jednak kladně, pro svou možnost 

zasáhnout velké množství zdrojů a informací, ale často je zmiňován i její negativní 

dopad, kdy právě kvůli velkému počtu uživatelů může dojít k tomu, že jsou data 

rozmělněna, jelikož se může lišit slovník, který může být značně individualizovaný, 

nářeční et al. 

Společenskou motivací je na rozdíl od organizační vyjádřena komunikativní 

povaha tagování, kdy chce uživatel vyjádřit, svůj názor, upozornit na zvláštní 

vlastnosti zdroje et al. Jednotlivé motivace lze ne zcela kategoricky (jelikož se oblasti 

velmi často prolínají) rozdělit následovně: 

� znovunalezení v budoucnosti [future retrieval], 

� přispívání a sdílení [contribution and sharing], 

� upoutání pozornosti [attract attention], 

� hraní a soutěže [play and competition], 

� sebeprezentace [self presentation], 

                                                        
90 MARLOW, C. – NAAMAN, M. – BOYD, D. – DAVIS, M. HT06, Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, 
Academic Article, ToRead. 
91 Více viz BEAUDOIN, Joan. Flickr Image tagging: Patterns Made Visible [on-line]. The Information 
Society for the Information Age [cit. 2011-03-02]. URL: <http://www.asis.org/Bulletin/Oct-
07/beaudoin.html> 
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� vyjádření názoru [opinion expression].92 

2.2.3. Tagování na Flickru 

Tagování nabízí Flickr zcela nepovinně spolu s tradičnějším titulkem [title] a popiskem 

[caption].93 Pokud se ho uživatel rozhodne používat, má možnost rozhodnout, zda 

právo jím vloženou fotografii tagovat zůstane výhradně jemu, či zda budou moci 

tagovat i ostatní uživatelé. Ve své podstatě je tag slovo nebo skupina znaků, které je na 

bázi výše zmíněných kritérií přiřazeno k jedné či více fotografiím. K jedné fotografii 

může být na Flickru přiřazeno maximálně 75 tagů94 a k snímku tak může být připojena 

informace, která není obsažena ani v titulku ani v popisku. 

Tagování může uživatel nebo 

návštěvník (pro prohlížení fotografií není třeba 

registrace) Flickru využít k vyhledávání 

vlastních fotografií, fotografií v rámci určité 

skupiny, nebo v prostoru celého Flickru 

(sestávajícího se z těch fotografií, které ostatní 

uživatelé pro veřejnost zpřístupnili). Podle výše 

uvedených kategorií jsou tagy na Flickru 

vytvářeny uživateli (nikoliv systémem) a z drtivé většiny je tagován vlastní obsah 

(možnosti tagovat fotografie ostatních je v praxi využíváno málo). Tagy jsou 

seskupeny v set-modelu a je tagováno „naslepo“. Základním „posláním“ Flickru je 

vytváření sociálních vazeb, což má za následek, že většina tagů je vytvářena se sociální 

spíše než s organizační motivací.95 

2.2.3.1.  „Klasický“ tag  

Jedná se o nejběžnější formu tagu, jejíž použití bylo na Flickru spuštěno, jak už bylo 

uvedeno výše, 4. května 2004.96  Tagování nebylo v původní verzi serveru vůbec 

                                                        
92 MARLOW, C. – NAAMAN, M. – BOYD, D. – DAVIS, M. HT06, Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, 
Academic Article, ToRead. 
93 V češtině nebývají tyto dva termíny zcela důsledně rozlišovány. Obvyklejší termín „popisek“ tak 
zahrnuje oba dva typy. Nejde však zcela o totéž, viz 4. kapitola. 
94 Flickr.com [on-line]. FAQ/Tags [cit. 2011-04-01]. URL: <http://www.flickr.com/help/tags/> 
95 MARLOW, C. – NAAMAN, M. – BOYD, D. – DAVIS, M. HT06, Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, 
Academic Article, ToRead. 
96 Flickr.com [on-line]. May 4, 2004 [cit. 2011-02-04]. URL: <http://blog.flickr.net/en/2004/05/09/news-
2004-5-09/> 

Obrázek č. 3 – Tag přidaný uživatelem 

 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. Tag, you’re it! [cit. 
2011-03-02].  
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zařazeno a prosadil ho až Stewart Butterfield97, kterému se líbil princip, který už v té 

době používal server Del.icio.us.98 

Nejčastěji jde o jednoslovný výraz, který se může vztahovat k barvě, kompozici, 

typu přístroje, který byl při vytvoření snímku použit, místu, osobě nebo i k subjektivní 

emoci, kterou snímek vyvolal a zapovězeny nejsou ani jiné možnosti nebo víceslovná 

spojení. Jiné než vlastní fotografie může uživatel tagovat jen v případě, že je autorem 

fotografie přidán do seznamu kontaktů. Tento typ tagování byl nejprve anonymní, od 

2. prosince 2008 však byla přidána funkce, díky níž je možné vidět (až od zmíněného 

data), který uživatel tag přidal (viz obr. č. 3). Tagy přidané před tímto datem zobrazí 

nápis „Added by a Flickr Member“ 99 100 Tato funkce však není příliš využívána.101 

2.2.3.2. Machine tag 

Vyvinutí tohoto tagu bylo motivováno snahou umožnit strojům (od toho i název), 

např. serveru nebo webové stránce, ho rozeznat a provést automaticky určitou akci.102 

Vždy se skládá ze tří částí: namespace : predicate = value  a každá z nich dopomáhá stroji 

ke správnosti akce. 

Namespace označuje třídu, do které tag patří (Flickr, upcoming, medium), 

predicate označuje vlasnost nebo podtřídu spadající pod namespace (latitude, user, 

paint) a value je číselná hodnota, jež označuje konkrétní položku či událost.103 

Serverů podporujících machine tagy je mnoho. Jako příklad uveďme server 

Upcoming (patřící taktéž společnosti Yahoo!), který monitoruje události nejrůznějšího 

druhu v nejrůznějších zemích světa. Pokud se uživatel rozhodne přidat svou fotografii 

k některé z událostí, stačí použít tlačítka „Add it here“ a Upcoming mu automaticky 

                                                        
97 GARRETT, Jesse James. An Interview with Flickr’s Eric Costello [on-line]. Adaptive path [cit. 2011-03-
04]. URL: <http://www.adaptivepath.com/ideas/e000519> 
98 Viz Delicious [on-line]. [cit. 2011-03-03]. URL: <http://www.delicious.com/>, na kterém má Flickr i 
vlastní tag – viz Delicious [on-line]. Recent flickr Bookmarks [cit. 2011-03-03]. URL: 
<http://www.delicious.com/tag/flickr>. 
99 Přidáno uživatelem Flickru – vlastní překlad 
100 Flickr.com [on-line]. Tag, you’re it! [cit. 2011-03-02]. URL: <http://blog.flickr.net/en/2008/12/02/tag-
youre-it/> 
101 MARLOW, C. – NAAMAN, M. – BOYD, D. – DAVIS, M. HT06, Tagging Paper, Taxonomy, Flickr, 
Academic Article, ToRead. 
102 Flickr.com [on-line]. FAQ/Tags [cit. 2011-04-01]. URL: <http://www.flickr.com/help/tags/> 
103 Flickr.com [on-line]. [cit. 2011-04-13]. URL: 
<http://www.flickr.com/groups/api/discuss/72157594497877875/> 
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vygeneruje machine tag, který pak připojí ke své fotografii nebo fotografiím na Flickru. 

Dalšími servery podporujícími machine tagy jsou např. Last.fm či 

Earth.burningman.com. 

Uživatel však nemusí používat pouze konsenzuální machine tagy. Může si 

vytvořit vlastní formu, a pomocí aplikace, kterou zabuduje do svých webových stránek 

nebo blogu pak může filtrovat a zobrazovat vlastní obsah.104 

2.2.3.3. Geotag 

Jde o označení způsobu, jakým lze k fotografii (nebo čemukoliv jinému) přidat 

přesnou geografickou lokaci. Tuto akci je možné provést buď přímo při fotografování 

speciálním fotoaparátem nebo se připojit k zařízení podporující GPS (Global 

positioning system)105. Na Flickru je možné souřadnici zadat buď pomocí machine tagů 

(např. geo:lat=12.345 geo:lon=67.890) nebo od 8. srpna 2008 umístit fotografii přímo 

na mapu106 – což je jakási vylepšená, automatizovaná verze. Výsledkem pak je, že 

hledá-li uživatel fotografie z konkrétního místa, může ho na mapě nalézt a prohlížet 

všechny fotografie, kterým byl přiřazen geotag odpovídající oné lokalitě.107 

                                                        
104 Flickr.com [on-line]. The App Garden [cit. 2011-04-13]. 
<http://www.flickr.com/services/api/flickr.photos.search.html> 
105 The Sydney Morning Herald [on-line]. JESSDANUN, Anick. GPS Adds dimension to online photos. 
[cit. 2011-04-12]. URL: <http://news.smh.com.au/technology/gps-adds-dimension-to-online-photos-
20080119-1mut.html> 
106 Flickr.com [on-line]. Introducing a new way to geotag [cit. 2011-04-13]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2008/08/08/introducing-a-new-way-to-geotag/> 
107 Viz např. Flickr.com [on-line]. Hlavni mesto Praha [cit. 2011-04-13]. URL: 
<http://www.flickr.com/places/Czech+Republic/Prague>  

Obrázek č. 4 – Ukázka vytvoření machine tagu 

 

Zdroj: Upcoming [on-line]. Book World / Svět knihy 2011 [cit. 2011-04-13]. 
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2.2.3.4. Tag  Cloud – tagový mrak 

Jak již vyplývá z názvu, jedná o seskupení tagů, které jsou nahromaděny do útvaru 

připomínajícího mrak. Jednotlivé tagy se zobrazují písmem o různých velikostech, 

podle toho, jak frekventovaně je ten který tag používán. Po kliknutí na vybraný tag se 

zobrazí veškerý obsah, k němuž byl tento tag připojen.  Právě Flickr byl první, kdy tag 

cloud začal používat. 108 

 Tagové mraky se mohou lišit v designu i v algoritmech řazení jednotlivých tagů. 

Těmito podrobnostmi se zde však zabývat nebudeme.109 

2.2.3.5. Group Pools 

Jako první je třeba upozornit, že tato funkce není funkcí tagovací. Přesto je zařazena 

do výčtu, protože má za následek jak on-line sdružování uživatelů, tak následné 

seskupování fotografií.  

 Uživatelé se na Flickru seskupovali od samého jeho vzniku (viz 1. kapitola). 

Princip však fungoval tak, že skupina zastřešovala sice uživatele, ale jejich fotografie, 

byly „skryty“ pod jejich uživatelskými jmény – bylo tedy nutné otevřít profil každého 

uživatele, aby bylo možné jeho fotografie prohlédnout. Velmi brzy tak byla spuštěna 

funkce Group Photo Pools (volně přeloženo Fotografické soubory skupin). Díky ní je 

                                                        
108 BAUSCH, Paul – BUMGARDNER, Jim. Flickr Hacks. 
109 Pro více informací o struktuře tagových mraků viz např. LOHMANN, S. – ZIEGLER, J. - TETZLAFF, L. 
Comparison of Tag Cloud Layouts: Task-Related Performance and Visual Exploration nebo viz 
LAMANTIA, Joe Tag Clouds Evolve: Understanding Tag Clouds [on-line]. Joe Lamantia [cit. 2011-04-
02]. URL: <http://www.joelamantia.com/ideas/tag-clouds-evolve-understanding-tag-clouds> 

Obrázek č. 5 – Tagový mrak skupiny It Ain’t easy being Orange 

 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. It Ain’t easy being Orange [cit. 2011-04-03]. 
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možné ihned po otevření profilu skupiny vidět fotografie, jež do ní náleží.110 Další 

vylepšení na sebe nenechalo dlouho čekat a v srpnu 2004 byla přidána funkce 

skupinových tagů – u každé skupiny je možné zobrazit tagový mrak „patřící“ té které 

skupině111 112 (viz obr. č. 5). 

2.2.3.6. Příbuznost tagů 

Nejedná se o rys tagů, který by uživatel využíval přímo. Jde o vnitřní, programátory 

vložený algoritmus, jenž se automaticky (na naprogramovaném principu) stará o 

propojování jednotlivých tagů na základě příbuznosti označujících jevů či kategorií. 

První zmínka o jeho zavedení na Flickru se objevila už 23. října 2004 se slibem, že 

algoritmus se bude dále vyvíjet a vylepšovat. Jako příklady příbuznosti tagů [tag 

relatedness] 113 uvádí Butterfield následující: 

Tag „urban“ (městský) je příbuzný s tagy „city“ (město), „street“ (ulice) či 

graffiti. Tag „fall“ (pád, ale taky americký výraz pro podzim) je příbuzný s tagy 

„autumn“ (podzim), „leaves“ (listy) či „trees“ (stromy).114 

V současnosti je tento model uveden do praxe v rámci tzv. Tag Clusters, které 

po vyhledání slova nabízejí několik tagy, které systém vygeneruje jako příbuzné. 

  

                                                        
110 Flickr.com [on-line]. Group Photo Pools [cit. 2011-04-03]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2004/07/16/group-photo-pools/> 
111 Flickr.com [on-line]. 27 August, 2004 [cit. 2011-04-03]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2004/08/27/news-2004-8-27/> 
112 Více o problematice skupinových tagů viz ZHENG, Nan – LI, Qiudan – LIAO, Shengcai – ZHANG, 
Leiming. Which photo groups should I choose? A comparative study of recommendation algorithms in 
Flickr. 
113 Bylo provedeno několik studií zabývajícími se algoritmy příbuznosti tagů, jež se snaží o 
automatizaci tagování, popř. odvozování tagů od obsahů fotografií, a tak o zefektivnění vyhledávání. 
Více viz ZAMORA, Fernando Sánchez – NISTAL, Martín Llamas. Visualizing Tags as a Network of 
Relatedness nebo ZHAO, Yinghai – ZHA, Zheng-Jun – LI, Shanshan, WU, Xiuqing. Which Tags Are 
Related to Visual Content? Vzhledem k tomu, že se nejedná přímo o předmět této práce, nebude 
tento aspekt dále rozvíjen. 
114 Flickr.com [on-line]. 27 August, 2004 [cit. 2011-04-03]. URL: 
<http://blog.flickr.net/en/2004/10/23/new-features-tag-relatedness-and-in-place-editing/>  
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3. Fotografie a digitální éra 

Pokud byla předchozí část práce věnována samotným tagům a folksonomii, je 

nevyhnutelné, aby nebylo něco řečeno o fotografii, která je pro Flickr něčím, co by 

s trochou nadsázky mohlo být přirovnáno k lidské krvi. Jeho uživatelé jako srdce, jako 

motor, snímky jako krev a tagy jako cévy a žíly proplétající se celým organismem. 

Zmíníme-li ovšem fotografii, je třeba její pojetí v konceptu Flickru i patřičně vymezit. 

Bylo by nesmyslné snažit se zde popsat a přeformulovat celý historický vývoj tohoto 

obrazového média, který by sám mohl být rozložen do několika knih. Je třeba však 

poukázat na to, že i když fotografie procházela určitými změnami již od počátku svého 

vzniku,115 její většinová přeměna na digitální s sebou přinesla určité aspekty, jež ji od 

původní analogové podoby v určitých směrech reformují způsobem, na nějž při 

vynálezu fotografie nemohlo být pomýšleno. Zakladatelka Flickru Caterina Fake 

shrnuje transformaci fotografii následovně: 

„Povahou fotografie je dnes to, že je v pohybu. Už nezastavuje čas a to je 

možná ztráta. Ale je v tom také cosi krásného.“116 

Můžeme mluvit o specifikách, jež jsou na jedné straně spojena s vývojem 

technologií a jejich aplikacemi ve světě fotografie, na straně druhé však i o teoretických 

konceptech, snažících se tyto aplikace definičně zachytit. Technologie, jejichž evoluce 

běží neustále dopředu, umožnily fotografii „větší stupeň automatizace, zvětšily dosah, 

dostupnost i rychlost.“117 Elektronické senzory umístěné namísto filmu nejenže vyřadily 

film jako nepotřebný, ale také umožnily vytvářet fotografie skoro v neomezeném 

počtu – ruku v ruce s vývojem paměťových karet, jež jsou dnes schopny pojmout na 

tisíce fotografií bez nutnosti zakládání – jakoby se opakovala historie z 80. let 19. 

století, kdy byl představen polotónový tisk a kdy tak začala „éra obrazů na jedno 

použití“.118 Tak zvané kompaktní fotoaparáty – přístroje malých rozměrů – se staly 

běžnou součástí výbavy domácností a postupně se digitální fotoaparáty propracovaly i 

do sféry profesionální, takže zatímco v roce 1998 bylo v digitální formě vyfoceno jen 

                                                        
115 LISTER, Martin. Extracts from introduction to the photographic image in digital culture. 
116 HARMON, Amy. com [on-line]. The New York Times [cit. 2011-05-07]. URL: 
<http://www.nytimes.com/2005/05/05/fashion/thursdaystyles/05photos.html>  
117 LÁB, Filip – TUREK, Pavel. Fotografie po fotografii. 
118 TAGG, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and histories. 
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1,8 % komerčních zakázek,119 následný pokles cen v roce 2000120 zapříčinil, že dnes 

jsou digitální fotoaparáty používány ve všech myslitelných odvětvích a současný 

prezident Spojených států amerických Barack Obama byl prvním, jehož oficiální 

portrét byl vyfocen digitálně. 

Fotografie už dnes bezpochyby úspěšně nalezla své místo mezi uměleckými 

disciplínami. Od dob Edwarda Westona se jí podařilo nalézt patřičný rámec121 a i přes 

svůj „metaforický“ název – fotografie – je jasné, že s malířstvím má společného 

pramálo.122 Ze strany samotných fotografů tak postupně odezněly i pokusy o jeho 

nápodobu.123 

Základní zlomové body ve vývoji fotografie v souvislosti s nástupem 

digitalizace popisuje Martin Lister následovně: 

1) přesun tradičních fotografií od jejich podstaty materiálního povrchu vyleptaného 

světlem a chemikáliemi k sadě číselných hodnot, jež jsou uloženy jako sada 

elektronických impulsů, 

2) informace přicházející skrz optickou čočku je zaznamenávána přímo do číselných 

hodnot, 

3) produkování obrazů, které vypadají jako fotografie (jsou tvořeny na základě dat a 

znalostí), při kterém se však lidské oko nedívá skrz hledáček fotoaparátu na 

skutečný objekt ve fyzickém světě, neotevřelo závěrku a nezkomponovalo obraz, 

4) obrazy všech druhů – staré, archivní nebo moderní fotografie – proudí jako balíky 

dat telekomunikačními systémy.124 

Obraz je sice zaznamenáván přímo do číselných hodnot, ale samotný moment 

tvorby snímku se na první pohled zdá být stejný: stisk spouště je přímo následován 

vytvořením snímku. Přesto však podle Wells už v digitální fotografii „neexistuje přesný 

                                                        
119 American photographic artists [on-line]. [cit. 2010-12-24]. URL: <http://www.apanational.com> 
120 MURRAY, Susan. Digital Images, Photo-Sharing, and Our Shifting Notions of Everyday Aesthetics. 
121 WESTON, Edward. Seeing photographically. In Photography reader. Sestavila WELLS, Liz. 
122 Jako například jistá kompoziční pravidla, jež se však uplatňují ve všech uměleckých disciplínách od 
sochařství až po třeba scénografii. 
123 I když množství využívání retušovacího nástroje programu Adobe Photoshop air-brush by sváděla 
spíše k jinému názoru. Nabízí se také jako námitka např. tvorba německé fotografky Beaty Gütschow. 
Její snahy „napodobit“ krajinářský styl malířů 17. století jsou však provedeny s plným vědomím moci 
fotografického média. Nejde o nápodobu defensivní. 
124 LISTER, Martin. Photography in the age of electronic imaging. Str. 298 
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tvůrčí moment, když je obraz foto-grafován.“ 125  Fotografie jakoby přišla o svou 

původnost, možností být před tím, než bude viděna, nerozpoznatelně změněna. 

Jakoby přišla o okamžik, jenž pro Edwarda Westona odlišoval fotografii od ostatního 

umění. Hudební skladatel, malíř, spisovatel, v podstatě jakýkoliv tvůrce, mimo forem 

performancí, při kterých je dílo vytvářeno v daný okamžik a pak mizí, může na svém 

výtvoru pracovat dlouhodobě: 

„Mezi všemi uměními je fotografie unikátní pro svůj okamžitý 

zaznamenávací proces.“126 

Nutno dodat, že fotograf však ani u digitální fotografie nemůže zasáhnout do 

procesu tvorby ve chvíli, kdy je fotografie exponována – může intervenovat před či po 

ní, ne však v momentě samotné expozice. 

Mnozí autoři ohlašovali s nástupem digitalizace „smrt fotografie“127 a „post-

fotografickou éru,“128  ve které bude divák nucen přehodnotit své vnímání skutečného a 

imaginativního. Někteří teoretici naopak upozorňovali, že „změna zobrazovacích technik 

sama o sobě nemůže způsobit zmizení fotografie a fotografické kultury.“129 Manovich 

dokonce prohlašuje, že neexistuje ani „normální“ ani digitální fotografie, tedy že 

fotografické principy nemohou být rozvráceny.130 Zvětšenina analogové fotografie je 

jedinečná a snahou o její reprodukci by došlo k nevyhnutelné ztrátě kvality. Stejně je 

na tom podle Manoviche i fotografie digitální, která, aby mohla být distribuována 

internetovou sítí dostatečně rychle, je v drtivé většině případů zmenšena, 

zkomprimována nebo obojí najednou. Dochází tak při kopírování digitálních obsahů 

k mnohem větší ztrátě kvality, degradaci, než při vytváření kopii fotografií 

analogových.131 Server Flickr například nabízí možnost stáhnout fotografie v několika 

velikostech, přičemž všechny jsou ve formátu JPEG132, který využívá komprese ke 

zmenšení objemu dat. 

                                                        
125 Photography reader. Sestavila WELLS, Liz. Str. 198 
126 WESTON, Edward. Seeing photographically. 
127 BATCHEN, Geoffrey. Ektoplasma. 
128 MITCHELL, William J. The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post Photographic Era. 
129 BATCHEN, Geoffrey. Ektoplasma. 
130 MANOVICH, Lev. The paradoxes of digital photoraphy. 
131 MANOVICH, Lev. The Language of New Media. 
132 Více viz Joint Photographic Expert Group [on-line]. [cit. 2011-04-02]. URL: <http://www.jpeg.org/> 
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Za další styčný bod rozdílu analogové a digitální fotografie bývá označováno 

množství informací, jež je v obraze obsaženo.133 Fotografický obraz se svou povahou 

podobá mozaice.134 Stejně jako ona se i on skládá z malých částí: u analogové fotografie 

jde o jednotlivé částečky emulze filmu135, u digitální jde pak o body elektronického 

senzoru, popř. jednotky zobrazení (pixely) nebo tisku (dpi); stále jde o kompozici 

malých částí. Podle Mitchella obsahuje analogová fotografie indefinitní množství 

informací – při zvětšení je tak stále vidět celý obraz, i když nezřetelný –, digitální 

fotografie má naopak jasná omezení, která jsou dána rozlišením – tedy jasně daným 

počtem obrazových bodů. Podle Manoviche jsou však například skenery schopné právě 

vysokým rozlišením zachytit mnohem více informací, než kdy bude analogový film 

schopný.136 

Takto jasně rozeznatelná „základní jednotka“ digitální fotografie s sebou 

přinesla i možnost jasného definování prostoru, v němž je digitální fotografie 

nejzranitelnější v obraně ztráty své funkce jako důkazu o skutečnosti:137 

„Na obrazovce počítače je fotografie rozložena na pixely, na malé prvky – 

malinké čtverečky, které mohou být jednotlivě nebo kolektivně proměněny. 

Barva a jas mohou být okamžitě změněny a úseky fotografie mohou být 

vymazány nebo naklonovány. Okraje obrazu mohou být oříznuty či 

roztaženy a další obrazy nebo text může být naprosto nerozpoznatelně 

zakomponován.“138 

Nutno připomenout, že tato funkce byla problematickou už od samého počátku 

fotografie, kdy raní fotografové experimentovali s možnými postupy, jak změnit obsah 

fotografie (ať už při vyvolávání v temné komoře – viz např. kompozice Oscara Gustava 

Rejlandera „Dva druhy života“ (orig. Two Ways of Life) z roku 1857 – nebo pomocí tzv. 

dvojexpozice přímo při tvorbě snímku – např. William H. Mumler a jeho fotografie 

„duchů“139. Přestože tedy byly fotografie manipulovány a upravovány již od samého 

                                                        
133 MANOVICH, Lev. The paradoxes of digital photoraphy. 
134 WESTON, Edward. Seeing photographically. 
135 Tento fenomén ilustruje film Zvětšenina (Blow-up) z roku 1966. 
136 MANOVICH, Lev. The Language of New Media. 
137 SONTAG, Susan. On Photography; BARTHES, Roland. Světlá komora; MITCHELL, William J. The 
Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post Photographic Era. 
138 KEMBER, Sarah. The shadow of the object. 
139 LISTER, Martin. Extracts from Introduction to the photographic image in digital culture. Str. 223 
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počátku svého vzniku,140 teprve s nástupem digitálních technologií se zpochybňování 

jejich pravdivostní hodnoty stalo předmětem rozsáhlejších debat: 

„Jak fotografie opouští svou opticko-chemickou minulost a vstupuje do 

opticko-elektronicko-počítačové budoucnosti, objevují se pro nová média 

nové možnosti a výzvy. Dlouho uznávané představy o tom, co ustavuje 

věrohodnost zdroje, důvěryhodnost informace a filozofické koncepty 

pravdy, se rychle stávají zastaralými.“141 

Fotografie tedy na digitálním poli získává „otevřený konec.“142 Ze své podstaty 

přestává existovat ve finální podobě: analogová fotografie disponuje filmem, jenž je 

primární a „nezměnitelný“ a po osvícení fotografického papíru a jeho vyvolání je již 

možné takto vzniklý obraz retušovat pouze aditivně, zvenčí, a tato úprava se tak stává 

(i když někdy obtížně) rozpoznatelnou. Digitální fotografii je možné grafickým 

programem opětovně „otevřít“ a upravit prakticky kdykoliv, bez možnosti změny 

detekovat143 

Walter Benjamin už ve 30. letech 20. století ve svém článku „Umělecké dílo ve 

věku své technické reprodukovatelnosti“ vyslovil obavu, že možnost umělecká díla 

svévolně kopírovat a duplikovat je zpřístupní masovému publiku a dojde tak ke ztrátě 

jejich autentičnosti, aury.144 V případech, kdy je klasická fotografie digitalizována 

(naskenována, přefocena, nějakým způsobem převedena do digitální formy) a dále 

šířena, lze tak jistě přistoupit na tvrzení, že byla odstraněna aura a byla „jednou provždy 

nahrazena pozlátkem reprodukovatelnosti.“ 145  Nabízí se otázka, jak je to 

s „benjaminovskou“ aurou u digitální fotografie – tedy u takové, která již byla 

digitálním fotoaparátem přímo vytvořena, když, jak bylo výše uvedeno, neexistuje 

hmatatelný konečný výstup.146 Možnou odpověď nabízí Geoffrey Batchen, podle něhož 

                                                        
140 LÁBOVÁ, Alena – LÁB, Filip. Soumrak fotožurnalismu. 
141 BOSSEN, Howard. Zone V: Photojournalism, ethics and the electronic age. 
142 LISTER, Martin. Extracts from Introduction to the photographic image in digital culture. Str. 225 
143 Problematikou odhalování úprav digitálních obrazů se zabývá např. Image Science Laboratory na 
americké univerzitě v Darthmouthu. Více viz LÁBOVÁ, Alena – LÁB, Filip. Soumrak fotožurnalismu. Str. 
84 
144 BENJAMIN, Walter. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit. 
145 BATCHEN, Geoffrey. Photogenics. Str. 231 
146 Autor práce zde naráží na to, že v době, ve které Bejamin svůj článek vydal, byla fotografie 
z dnešního pohledu ve svých začátcích. Nebylo tedy možné, aby dohlédl jejího dnešního digitálního, 
potažmo internetového stavu. Když tedy fotografii uvádí jako hlavní prostředek své teorie zmírající 
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nemůže mít fotografie „věrnou kopii“ [faithful copy]147 nikdy, jelikož vůbec nikdy neměla 

„pevný bod původu“.148 Důvodem k tomu je, že: „ani negativ ani žádná zvětšenina149 

nemůže být považován za reprezentaci celku…“150 

Jako forma reprezentace je s fotografií nečastěji svazován Peirceův index.151 To, 

co je na fotografii, muselo být ve stejný okamžik na jednom místě s fotoaparátem a 

s filmem. Fotografie se má k realitě jako „šlápota k noze“.152 Držet fotografii, znamená 

držet předmět, jenž byl svědkem události.153 Je to „prst, který na něco ukazuje.“154 Jde 

především o zdůrazněný aspekt výroby fotografie. Pro digitální fotografie, podle 

Listera, indexická funkce zůstává, ale váže se k jejímu vnímání a konzumaci, spíše než 

k okamžiku „výroby“ snímku.155 Digitální fotografie, i když má k procesu záznamu 

obrazu odlišný přístup, je v převážné většině využívána k produkci snímků, jež mají 

pro diváka význam shodný s fotografií analogovou, o které lze tvrdit, že v určitých 

případech (např. v užití v reklamě) nemusí být jako index vnímána. 

Z pohledu sémiotiky je pak třeba upozornit také na to, že fotografie je 

„heterogenním komplexem kódů, jichž fotografie může využít“156 a že fotografie ve svém 

výsledku není „nikdy osvobozena od determinací jazyka samotného.“157 – fotografii bez 

titulku či popisku není možné prakticky spatřit a je velmi často provázena i delším 

psaným textem, ilustracemi, reklamou a její výklad může ovlivnit i to, jakým způsobem 

je umístěna na stránce (internetového či tištěného média). Někdy, jako v případě 

předmětu této práce, je pak tento rys ještě umocněn (viz 5. kapitola). V digitálním 

                                                                                                                                                                   
aury, nemohl tušit, že jednou – tedy dnes – bude sama fotografie předmětem neohraničitelné 
reprodukovatelnosti. Otázkou je také to, jak kopírování počítačového souboru odpovídá reprodukci 
v Benjaminově pojetí. Byla by nutná např. názorová konvergence s McLuhanem a jeho výrokem, že 
„médium je sdělením“. (viz Crumpton, str. 203). Stejně tak jeho pohled na kultovní hodnotu 
fotografie, kterou svazuje s fotografií portrétní, přičemž nebere, ani nemůže, brát v úvahu dnes 
známou indexickou povahu fotografie. 
147 BATCHEN, Geoffrey. Photogenics. Str. 232 
148 Ibid. 
149 V originále anglický výraz „print“, které se však používá jak pro zvětšeninu pořízenou klasickou 
vyvolávací metodou, tak pro kopii pocházející z tiskárny. 
150 BATCHEN, Geoffrey. Photogenics. Str. 232 
151 Philosophical Writings of Peirce. Sestavil BUCHLER, Justus. 
152 LISTER, Martin. Photography in the age of electronic imaging. Str. 331 
153 BARTHES, Roland. Světlá komora. 
154 PETŘÍČEK, Miroslav. Přednáška „Myšlení obrazem“ konaná v budově FAMU 10. března 2010 
155 LISTER, Martin. Extracts from Introduction to the photographic image in digital culture. Str. 332 
156 BURGIN, Victor. Looking at photographs. Str. 131 
157 Ibid. 



 

 
36 

prostředí pak uživatel nebo divák za pomoci těchto doprovodných ukazatelů proplouvá 

obsahem a sám si vybírá potřebné či chtěné významy: 

 „Multimediální texty jsou navržené rámce a struktury, ukrývající 

selektivní obsahy, v nichž je uživateli / konzumentovi nabídnuta 

nevyhnutelně omezená interaktivní funkce.“158 

Digitální fotografie se tak dostává do stavu jakési věčné otevřenosti, která bývá 

spojována s poststrukturalistickými jazykovými teoriemi odvozenými od práce 

Jacquesa Derridy, jež kladou důraz na mnohovýznamovost znaků a nemožnost jejich 

vymezitelnosti.159 Shodně s digitálními obrazy jsou vnímány pokaždé v jiném kontextu 

a jejich význam je nestálý. 

 To, že se fotografie dostává do tohoto neohraničitelného digitální prostoru, má 

podle Batchena za následek, že „identita obrazu už není rozlišitelná od jakékoliv jiné části 

dat,“160 což je důsledkem nástupu elektronické kultury s rhizomatickou strukturou,161 

ve které původ díla či myšlenky ztrácí na významu.162 Fotografie je ve své digitální 

formě dematerializována:163 je zbavena filmu, fotografického papíru, autora (viz 5. 

kapitola), tedy všech svých „hmatatelných“ složek. Přesto však, aby mohla být 

spatřena, musejí jí být nové „hmatatelné“ složky poskytnuty. Pak jsme sice schopni 

fotografický obraz spatřit, ale je „méně uchopitelný, prchavější […] virtuální.“ 164 

Fotografii však nelze upřít její základní, ani v digitálním prostředí neoddělitelnou 

složku: světlo. 

„Světlo fotografie zůstává obrazu vlastní.“165 

 Sféra využití digitální fotografie (popř. digitalizace analogové a digitálních 

snímacích/zobrazovacích technologií) se stále rozšiřuje a už nyní je těchto technik 

využíváno ke konstrukci 3D (trojrozměrných) světů, počítačových objektů, jež jsou 

často počítačem tzv. modelovány a fotografie jsou pak využívány jako tzv. textury a 

                                                        
158 LISTER, Martin. Extracts from Introduction to the photographic image in digital culture. 
159 LISTER, Martin. Photography in the age of electronic imaging. Str. 316 
160 BATCHEN, Geoffrey. Photogenics. Str. 233 
161 Více o konceptu rhizomu viz DELEUZE, Gilles – GUATTARI, Félix. Tisíc plošin. 
162 BATCHEN, Geoffrey. Photogenics. Str. 233 
163 LÉVY, Pierre. Kyberkultura. 
164 Ibid.  
165 BAUDRILLARD, Jean. L‘Echange Impossible. 
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dodávají objektům realistický vzhled. Také o povaze fotografického obrazu by bylo 

možné napsat ještě mnohé: ať již jde o otázky rozdílnosti vnímání fotografií, 

expresivní možnosti barevné a černobílé fotografie, o přístupy samotných fotografů 

k zachycování reality nebo o žánry – dokumentární, reportážní, portrétní, módní či 

třeba krajinářský –, jejichž hranice se mohou jednak prolínat – často jsou ohraničovány 

spíše než samotným fotografem způsobem použití snímků – a jejichž vymezení je ve 

sféře kyberprostoru, kdy může docházet k nepřebernému množství aktualizací, 

problematické. Tyto teoretické otázky pojetí fotografie však již přesahují zaměření této 

práce. 
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4. Digitální text a text „fotografický“ 

Problematika spojení textu a obrazu provází fotografií doslova již od doby jejího 

vynálezu. Nicéphore Niépce nepoložil základní kámen jen fotografickému umění, ale 

nevědomě také tématu, kterým se sémiotici a teoretici fotografie zabývají bez 

jednoznačného výsledku již po několik desetiletí. Když v květnu roku 1816 posílal 

Niépce svému bratrovi obálku se svým druhým, zaostřenějším a čistším fotografickým 

pokusem, opatřil ji i patřičnou vysvětlivkou, ve které popsal všechny styčné body, 

které by bratr mohl znát ze skutečných návštěv a na fotografii je tak rozeznat.166 Slovy 

tehdy teprve formujícího se strukturalismu doplnil „označující“ na fotografii 

„označovaným“167. I když akt vyplýval především z čistě z praktických důvodů, kdy 

diferenciační kvalita fotografie byl velmi slabá a obsahovala jen kombinace na první 

pohled nerozpoznatelných černých a bílých ploch, titulek fotografie byl na světě. 

Schopnost mimeze byla sice vývojem technologií vypracována do ikonických 

kvalit, titulek však zůstal; jeho primární funkcí však již nebývá funkce deskriptivní, 

nýbrž explanační, neboť deskripci už je schopen zajistit samotný obsah fotografie. 

Popisek se pak v roce 1840 stal i první formou „manipulace“ fotografie, kdy se 

Hippolyte Bayard, vynálezce principu negativ-positiv, jemuž však nebyl vynález 

přiznán, vyfotografoval jako utopený a na zadní stranu fotografie přidal sebevražedný 

text.168 

 S digitální fotografií se text stal skutečně neoddělitelnou součástí – je 

prezentována v rozsáhlém prostoru internetu, kde nejenže často přítomnost či absenci 

textu nelze přímo ovlivnit (např. náhodná přítomnost reklamních bannerů, popř. 

znovupoužití snímku – ať již autorizované nebo ne – na naprosto jiné stránce, v jiném 

kontextu), ale i při snaze fotografii uložit a oddělit ji od kyberprostoru, neodpadá 

nutnost připojit text: soubor, tedy digitální stopa, musí být pojmenován. Samotné 

URL fotografie už také nese jistou textovou informaci. 

                                                        
166 HERMANGE, Emmanuel. Aspects and uses of ekphrasis in relation to photography, 1816-1860. Str. 7 
167 SAUSSURE, Ferdinand. Kurz obecné lingvistiky. 
168 LÁBOVÁ, Alena – LÁB, Filip. Soumrak fotožurnalismu. 
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4.1. Text v kyberprostoru169 

V prostoru internetu je text často označován za hypertext. S konceptem hypertextu, 

který se navzdory názvu neváže přísně na text jako takový, přišel v 60. letech 20. 

století Theodor H. Nelson, podle něhož jde především o „soustavu psaného nebo 

obrazového materiálu propojenou tak komplexním způsobem, že by nebylo možné ji 

odpovídajícím způsobem předvést či reprezentovat na papíře.“170 Dnešní pojetí hypertextu, 

kdy se uživatel „proklikne“ na skoro neproměňující se úsek dat, však jeho představě 

zcela neodpovídá. Nelsonova idea spočívala v jakési vícerozměrné soustavě, ve které by 

se nacházely poznámky, vysvětlivky, diagramy, vše propojené a neustále se 

transformující, „neexistuje zde nic jako ‚hotovo‘“.171 Hypertext tedy není výlučně textový 

pojem. Obrazový hypertext však v případě této práce není zapojen,172 protože všechny 

fotografie, jakkoliv náhodně, jsou propojeny přes textový referent. 

Obecně lze říci, že texty v kyberprostoru nesou jednu společnou 

charakteristiku, a sice nonlineárnost.173 Tímto pojmem se rozumí, že „slovo nebo 

sekvence slov se od jednoho čtení k druhému může lišit z důvodu tvaru, konvencí nebo 

mechanismů textu.“174 Může tak docházet jak k odchylkám při čtení, kdy se k určitému 

textu dostaneme naprosto v odlišných souvislostech, ale ani jeho konstrukce není 

konečná, může být upravena s jinou myšlenkou, a tak může být jakákoliv jeho část 

jakkoliv změněna. Není záměrem zde do podrobna rozebírat vlastnosti textu, čímž 

bychom zbytečně intervenovali do prostoru spadajícího spíše do prostoru literární 

teorie. Stačí, když text budeme vnímat jako něco, co „nikdy nemůže být vnímáno přímo, 

ale pouze znaky svého fungování“ 175  a pro potřeby odlišení lineárního textu od 

nonlineárního uvedeme alespoň základní konstituční prvky textu, jak je uvádí Aarseth: 

1) čtení [reading], 

                                                        
169 Ve smyslu již rozšířeného pojmu, nikoliv jeho užšího pojetí Wiliamem Gibsonem. Viz LÉVY, Pierre. 
Kyberkultura. 
170 NELSON, Theodor H. A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate. 
171 KOTMEL, Allan. Hypertext vs. Papertext: Permanence [on-line]. c1996 [cit. 2010-12-24]. URL: 
<http://www.rpi.edu/dept/llc/webclass/web/filigree/kotmel/permanent.html> 
172 Jakýsi druh obrazového hypertextu by mohl představovat program GoogleEarth, kdy na obrazu 
mapy světa otevíráme fotografie míst (samozřejmě doplněné textem). Ani tak však nelze ani zdaleka 
mluvit o hypertextu v „nelsonovském" pojetí. 
173 Není účelem se zde zabývat specifiky textu jako takového, jimž jsou věnována samostatná 
vědecká odvětví. Snahou je pouze zdůraznit vliv, který má na text jeho přítomnost na webu. 
174 AARSETH, Espen J. Nonlinearity and Literary Theory. 
175 Ibid. 
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2) psaní [writing], 

3) stálost [stability]. 

Čtení se vztahuje k „fyzické“ povaze textu. To, co máme před očima, to, co 

čteme, čehož součástí jsou i významy, které tento text produkuje v našem mozku. 

Pokud text konstruujeme, píšeme, vzniká tak sdělení [message], které je kódováno, 

jsou mu přiřazeny určité hodnoty a intence podle autora, žánru nebo kultury, 

pod jejímž vlivem je vyvářen. Text se sestává z ustálených, stabilních, složek, které 

není možné změnit, ačkoliv jejich interpretace se může odlišovat.176 

Důležité je zmínit i to, že kromě vizuálních složek textu (písmo a mezery) pak 

existuje jakási „struktura nebo rituál použití“.177 Předpokládá se, že určitý typ textu bude 

čten určitým způsobem (např. odborný text nebo komiks). Nejde však o interpretaci 

textu, ale způsob, jímž je dopravován do čtenářova vědomí. Popisek fotografie jsme 

schopni rozpoznat jako popisek fotografie a nikoliv např. jako recept na kachnu na 

pomerančích. 

Aarseth definuje i základní stavební prvky textu. Nepoužívá však lingvistických 

prvků (grafémy, morfémy etc.), jež jsou sice přítomny, ale nelze jimi definovat 

nonlineárnost textu. Používá termínů topologických: 

1) texton, 

2) skripton [scripton], 

3) přechodová funkce [traversal function]. 

Textonem je jednotka označující náhodně dlouhý řetězec grafémů, jež vztah k 

ostatním jednotkám určuje jako uzavřenou a oddělenou konvencemi a mechanismy 

mateřského textu. Skripton se váže k samotnému čtení a je jím rozuměna nepřerušená 

sekvence jednoho nebo více textonů, jak je text promítá. Přechodová funkce pak 

označuje konvence a mechanismy, jimiž jsou textony kombinovány a předávány 

čtenáři.178 Sám Aarseth upozorňuje, že přechodových funkcí může být nekonečné 

množství. Určuje několik proměnných, s jejichž pomocí je možné přechodové funkce 

vytvořit. Jsou jimi: 

                                                        
176 AARSETH, Espen J. Nonlinearity and Literary Theory. 
177 Ibid. 
178 Ibid. 



 

 
41 

1) topologie [topology], 

2) dynamika [dynamics], 

3) vymezitelnost [determinability], 

4) pomíjivost [transiency], 

5) schopnost textem „proplouvat“ [maneuverability], 

6) uživatelská funkčnost [user-functionality]. 

Nonlineárním textem je pak takový text, který neprezentuje skriptony 

v pevném pořadí, ale naopak v náhodném. Ve statickém textu zůstávají skrtiptony 

konstantní, zatímco v dynamickém se jejich obsahy mohou proměňovat. Pokud jsou 

přilehlé skriptony okolních skriptonů vždy stejné, je text vymezený (popř. 

vymezitelný), v opačném případě je nevymezený (nevymezitelný). Pomíjivým je text 

v případě, kdy se skriptony mění už při pouhé přítomnosti uživatele. Zda lze textem 

proplouvat snadno či nikoliv určují kombinace jednotlivých přechodových funkcí. 

Uživatelská funkčnost pak označuje čtyři druhy zpětné vazby uživatelů: průzkumná 

funkce [explorative function] – kdy sám uživatel rozhoduje, kudy se vydá, funkce rolové 

hry [role-playing function]179 – kdy uživatel přijímá pravidla v rámci světa popsaného 

textem, konfigurativní funkce [configurative function] – kdy jsou textony nebo 

přechodové funkce určeny nebo vytvořeny uživatelem samotným a poetická funkce 

[poetic function] – kdy je aktivita uživatele motivována esteticky.180 

Podle toho, co je o tagách uvedeno ve 2. kapitole můžeme soudit, že jde o text 

nonlineární, dynamický, nevymezitelný, nepomíjivý a s náhodným přístupem ke 

skriptonům. Tag se také svým charakterem pohybuje na pomezí všech čtyř možných 

zpětných vazeb, jelikož příslušnost v určité skupině uživatelů na Flickru, která taguje 

specifickým způsobem, lze brát jako určitý typ „rolové hry“. Aarseth definuje ještě čtyři 

pragmatické kategorie nonlineárních textů: jednoduchý nonlineární text (textony jsou 

statické a uživatel k nim má plný přístup), diskontinuální nonlineární text („hypertext“, 

kdy se uživatel mezi jednotlivými textony přesouvá „skoky“), vymezitelný kybertext 

(chování textonů je předvídatelné, ale podmíněné a je ovlivněno prvky rolové hry) a 

                                                        
179 Obtížně přeložitelný termín používaný ve světě počítačových her, kdy postava hráče má určitou 
roli, se specifickými vlastnostmi a charakteristikami. Nejčastěji se lze setkat se zkratkou RPG – Role-
Playing Game. 
180 AARSETH, Espen J. Nonlinearity and Literary Theory. 
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nevymezitelný kybertext (v něm jsou textony dynamické a nepředvídatelné).181  Aarseth 

však u svých kategorizací pracuje vždy s texty, které jsou syntaktické, a tedy 

významotvorné. Tuto charakteristiku tagy postrádají. I když nahromaděny do 

tagového mraku, nesou sice určité implicitní významy, popř. potencionální konotační 

významy, jež jim byly přiřazeny uživateli při jejich použití ve spojení s konkrétní 

fotografií, chybí jim však sémantická organizace. V době vzniku Aarsethova textu 

nebyly tagy ještě v prostředí internetu používány a není tedy možné je jednoznačně 

zařadit. Nabízí se oprávněná otázka, zda je možné tagy vůbec za text považovat? 

Vezmeme-li v potaz definici textu např. v Lexikonu teorie literatury a kultury, zjistíme, 

že určitým charakteristikám odpovídá, jiným pak vůbec.182 

4.2. Text a fotografie 

Problematika slova a obrazu není výsadou 

pouze obrazu fotografického. Téma, kdy je 

srovnáváno slovo a obraz je přítomno již od 

antiky183 a bez nadsázky je možné tvrdit, že v 

lidském mozku je tento „souboj“ přítomen 

jaksi implicitně, neboť jeho pravá hemisféra 

mozku je zaměřena především vizuálně a k 

zpracovávání informací používá syntezi, levá 

hemisféra je pak spíše analytická a představuje 

centrum abstraktně pojmového logického 

myšlení. 184  Výzkumy však ukázaly, že 

spolupráce obou hemisfér je mnohem 

provázanější než se myslelo při původním formování tohoto bipolárního rozdělení. 185 

A možno podotknout, že i Ferdinand de Saussure použil ve své knize při definici znaku 

obraz (viz obr. č. 6).186 Mitchell navrhuje vnímat slovo a obraz jako „dialektický řečový 

                                                        
181 AARSETH, Espen J. Nonlinearity and Literary Theory. 
182 Viz Lexikon teorie literatury a kultury. Sestavil NÜNNING, Ansgar. 
183 MITCHELL, William J. Slovo a obraz. In Kritické pojmy dejín umenia. Sestavili NELSON, Robert S. – 
SHIFF, Ronald. 
184 NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie; WILLIAMS, Rick – NEWTON, Julianne. Visual 
Communication – Integrating Media, Art, and Science. 
185 WILLIAMS, Rick – NEWTON, Julianne. Visual Communication – Integrating Media, Art, and Science. 
186 MITCHELL, William J. Slovo a obraz. 

Obrázek č. 6 - Znak podle Saussura 

 

Zdroj:  SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de la 

linguistique générale. 
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zvrat, protože se nedá pevně určit jako binární opozice; přechází z jedné pojmové roviny do 

druhé a mění se...“187 

Když se posuneme dále a pokusíme se slovo vysvětlit či definičně zachytit 

v relaci k fotografii, zjistíme, že pokud se někteří autoři zkoumáním tohoto vztahu 

zabývají, jedná se o takové slovo (text), jež je k fotografii připojeno v první řadě 

intenčně a které je tím pádem určitým nositelem „sdělení“ (ať již deskripce či 

explikace). V drtivé většině jde o popisek fotografie nebo text reklamního sdělení. Tagy 

však takto označit nelze. Nejsou totiž míněny jako primární nositel sdělení (slouží jako 

pomoc při vyhledávání) a často nemusí být připojeny ani samotným autorem 

fotografie. Přesto se díky (nebo kvůli) nim dostávají fotografie do originálních, tedy při 

fotografování nezamýšlených vztahů. Ani zde však není možné vyloučit, že některý 

z uživatelů Flickru dlouhodobě fotografuje s tím, že všechny své fotografie otaguje 

jedním slovem. To však může být synonymně použito jiným uživatelem etc. 

4.2.1. Barthovo lingvistické sdělení 

Abychom mohli v další kapitole pracovat s potenciální významovou extenzí tagů, 

nemůžeme nevzpomenout texty, vědomi si výše zmíněných „omezení“, které se 

problematikou spojení textu a fotografie zaobíraly v minulosti. Podle Rolanda Bartha 

tvoří text jedno ze tří sdělení, které fotografie nabízí. Je jím sdělení lingvistické (vedle 

konotovaného a denotovaného sdělení ikonického, jimiž se zde nebudeme zabírat).188 

Ač v době, kdy Barthes svůj text tvořil, byla doba kyberkultury ještě daleko 

v budoucnosti, ptá se, jestli je „v, pod či kolem obrazu vždy přítomen nějaký text“189 a 

absenci textu považuje dokonce za samostatný kódovací prvek.190 

Lingvistickému sdělení přiřazuje dvě funkce, díky nimž je možné z polysémické 

povahy obrazu vyselektovat pouze určité označované a jiné potlačit: 

1) ukotvení [ancrage], 

2) převod [relais]. 

                                                        
187 MITCHELL, William J. Slovo a obraz. 
188 BARTHES, Roland. Rhétorique de l’image. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
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Funkce ukotvení má za úkol popsat obsah obrazu a sdělit čtenáři,191 kam má 

viděné zařadit. (Tak funguje lingvistická funkce v případě ikonického druhu zprávy. Při 

druhu symbolickém, kdy vztah ke skutečnosti je dán náhodně či zvykově, již přímo 

vysvětluje, interpretuje.) Text přítomen ve fotografii tedy podle Bartha slouží 

k selektivnímu přijímání jen předvolených významů, a tak funkce ukotvení určitým 

způsobem „omezuje“ vyjadřovací možnosti obrazu tím, že od něj odnímá „nepatřičné“ 

významy označovaného. Tato funkce je nejpříznačnější pro novinářskou a reklamní 

fotografii, u které by posunutí významu mohlo mít za následek chybné dekódování, a 

tak kontextuální irelevantnost snímku. 

Funkce převodu je používáno méně často, především pak tam, kde je obraz 

s textem jakoby v rovnocenném postavení. Obraz i text tak tvoří pouze části 

syntagmatu, k jehož ucelení dojde až při finální semióze. Výsledkem je příběh, komiks 

et al. 

Obě lingvistické funkce se navzájem nevylučují, ale dominance té či oné má na 

celek rozhodující vliv. Převaha funkce převodu staví do důležitější pozice text a 

potřebu mu porozumět, zatímco převaha ukotvení umožňuje dominantní postavení 

obrazu a zpomaluje tok informací. V rámci lingvistického sdělení jsou přítomny ještě 

konotační a denotační hodnoty fungující na principu saussurovského znaku, avšak 

posunuté o úroveň dál, kdy denotační hodnotou je nápis, slovo či text sám o sobě jako 

soustava písmen, a konotační hodnotou je to, co s sebou přináší v rámci kulturního 

kódu, který se může u jednotlivců lišit. 

4.2.2. Titulky a popisky podle Scotta 

Tak jako si Barthes vybral pro demonstraci svého přístupu reklamní fotografii 

těstovin, i Scott pracuje s příklady a při práci s nimi využívá jednak termínů 

strukturalismu, druhé Peircovské trichotomie, k jejímž složkám text ve spojení 

s fotografií odkazuje – aby nejen popsal obsah snímku, ale i ho vysvětlil –, ale i 

Barthova studia a puncta.192 Text, který je možné k fotografii připojit, rozlišuje na 

titulek [title] a popisek [caption], přičemž je zajímavé, že titulek v jeho definici „nepatři 

                                                        
191 Na území strukturalismu nelze mít než čtenáře. 
192 Studium označuje kulturní informace, to, co umožňuje identifikovat obsah fotografie, punctem 
Barthes rozumí cosi, co studium penetruje, divákem podvědomě volený vrchol fotografie. Viz 
BARTHES, Roland. Světlá komora. 
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k diskurzu, není nic než jen identifikující tag.“193 Toto tvrzení, jak bude ukázáno později, 

ztrácí při srovnání se skutečnými tagy na síle, jelikož tag v našem pojetí má naprosto 

jiné charakteristiky. 

Text připojený k fotografii má podle Scotta poslání regulovat a určovat 

psychologický odstup diváka od snímku. Fotografie, která sama o sobě není schopna 

rozpoznat a zdůraznit své důležité (jsou-li vůbec takové) části, jen díky textu získává 

na hodnotě, protože „dívat se na něco má význam pouze pokud už víme, co to je.“ Tím se 

však fotografie dostává do jakéhosi střetu zájmů, protože to „není tak moc divák, jenž se 

otrocky stává podřízený prohlíženému, jako spíš prohlížené je učiněno bezmocným svou 

podřízeností titulku.“194 Podle Scotta může mít titulek a popisek tři role, ve kterých 

funguje jako: 

1) cíl [destination], 

2) východisko [point of departure], 

3) paralelní, ale posunutý komentář [parallel but displaced commentary]. 195 

První dvě role jako by rozdělily Barthovu funkci ukotvení ve dví. Primárním 

úkolem textu v roli cíle je vysvětlovat, syntetizovat a dodat obrazu koherenci. Tuto 

funkci mívají titulky, jež mají ikonickou povahu196  a jsou tak v přímém vztahu 

s obsahem fotografie. 

V roli východiska se text chová naopak pouze jako stručný začáteční návod. 

Svým rozsahem je minimální, nepřekáží a po navedení diváka nechává pracovat 

samotný obraz. Podle Scotta sem patří indexický titulek, který pouze oznamuje, kdy a 

kde byl snímek pořízen. Titulek v první a v druhé roli je často k nalezení u 

dokumentárních fotografií, které na rozdíl od reportážních fotografií, kde rozhoduje 

konkrétní událost, pro jejíž popis je třeba delšího textu, u které musí být fotograf 

naopak co nejvíce umlčen, které se snaží především o zachycení atmosféry a dávají 

větší prostor samotnému snímku.197 

                                                        
193 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. 
194 Ibid. 
195 Ibid. 
196 Kritiku ikonismu Umberta Eca tady nechme stranou. 
197 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. 
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Třetí role je v největší míře pozorována u reklamních fotografií, ale často může 

jít i o snímky umělecké.198 Obvykle jde o delší text, tedy popisek. Při použití tohoto 

typu textu není význam fotografie utvářen přímo „uvnitř“ snímku, ale je odsunut jak 

mimo obraz, tak mimo text a vzniká na pomyslném průsečíku obou. Můžeme ho 

přirovnat k Barthově funkci převodu, protože i zde text nabývá na komplementární 

síle. Klíčovou funkcí role posunutého komentáře je „přesunutí fotografie od svého původu 

jako indexu a její propulze přes ikon až k symbolu, kde se tak může jednodušeji spiknout 

s jazykem.“199 Má za úkol předejít myšlenku diváka. Scott u této role rozlišuje ještě dva 

oddělené typy: 

1) rébus [rebus], 

2) citaci / přímou řeč [quotational / direct speech caption]. 

Při použití rébu zůstává fotografie závislá na tvůrci popisku a buď obraz 

předchází (a teprve s jeho nástupem je sdělení kódováno), nebo následuje jako reakce. 

Citace pak vytváří význam na základě kooperace jejího tvůrce a diváka a často se 

vyskytuje u fotografií v denících, ve fotokolážích et al. V obou případech je významová 

otevřenost snímku vydána napospas jazyku. 

Scott zmiňuje v souvislosti s popisky fotožurnalistických snímků i slovesné časy 

(přítomný, minulý, předminulý). Tagů se však, jelikož nemohou být dány (nepočítáme-

li faktor náhodného seřazení) do syntaktických spojení, tento poznatek netýká; 

slovesům může být přiřazen základní význam, ale těžko už specifika – např. z tagu 

thrown jen těžko rozpoznáme, zda se váže k minulému času (had been thrown) či 

k budoucímu (will be thrown) etc. Můžeme tak odtušit pouze v čase nespecifikovanou 

intenci. Scott zmiňuje i funkci tří teček a dvojtečky, která může uvozovat přímou řeč či 

fungovat jako jakýsi mytologizační nástroj200, kterým je ustaven (i když prchavě) nový 

vztah označujícího a označovaného. Tagy však s těmito prostředky zacházet nemohou 

(jelikož je obsahují všechny najednou), proto je nebudeme dále rozbírat. 

  

                                                        
198 Resp. může jít o jakýkoliv fotografický žánr, který je však často konstituován právě popiskem. 
Tedy z dokumentárního portrétu se změnou popisku může stát reportážní snímek et al. 
199 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 49 
200 Více viz BARTHES, Roland. Mythologies. 
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5. (Ne)možnost významové extenze tagů 

Nyní tedy můžeme přistoupit k samotným tagům. Při prvním pohledu na skupinu 

vedle sebe seřazených pojmů by se mohlo zdát, že jsme se ocitli zpět v období 

renesance, kdy by nám bylo umožněno se hermetickým driftem dopravovat libovolně 

mezi významy pouze za podmínky nalezení vhodného rétorického spojení. 201 

Pomeranč – Slunce – paprsek – okno – objektiv. 

To, zdá se, koresponduje i se spojením, jež je možné v digitálním fotografickém 

světě navázat s poststrukturalistickými teoriemi jazyka, ve kterých je zdůrazňována 

„polysémická povaha znaků […] a jejich nedeterminovatelnost. Nikdy nedosáhnou konečné 

destinace nebo pevného trvalého významu.“202 Sémantickou komplikovanost fenoménu 

tagů si uvědomují i autoři zabývající se výzkumy, kteří se snaží přijít na jejich 

efektivnější využití v rámci jejich katalogizačního potenciálu. Podle nich jsou totiž 

„algoritmy pro sémantickou interpretaci a anotace obrazových obsahů daleko z dosahu 

jakéhokoliv automatizovaného systému.“ 203  Termínem charakteristickým pro svět 

kyberprostoru pak lze říci, že tagy jsou „zdivočelý hypertext“ [feral hypertext]204 – jakási 

nekontrolovatelná struktura, která si vytváří vlastní zákonitosti, a kdy je, v našem 

případě, tentýž tag spojen s rozdílnými fotografiemi a v případě vzniku 

centralizovaného platformy na sdílení tagů205 i s kompletně rozdílnými obsahy. Tím 

může patřit do všech tří Scottových kategorií současně. 

Již ve 3. kapitole jsme se odvolávali na Deleuzovu koncepci rhizomu. Tagy 

můžeme označit za jakýsi další pokus o možnou aktualizaci tohoto modelu, kde 

vznikající multiplicitní soustava měnících se významů postrádá jakoukoliv základnu, 

jelikož ten, který byl na počátku, je úmyslně zapomenut. 

Ve spojení s fotografií se v této rhizomatické síti stává tag interpretačně 

slabým, jak bude dál vysvětleno. Má schopnost interpretaci způsobit, ne však do ní 

                                                        
201 ECO, Umberto. Meze interpretace. 
202 LISTER, Martin. Photography in the age of electronic imaging. Str. 316 
203 AMES, Morgan. – NAAMAN, Mor. Why we tag: Motivations for annotation in mobile and online 
media. 
204 WALKER, Jill. Feral Hypertext: When Hypertext Literature Escapes Control [on-line]. Jill/txt [cit. 2011-
05-05]. URL: <http://jilltxt.net/txt/FeralHypertext.pdf> 
205 Příklad viz BRESLIN, John G. – DECKER, Stefan – HAK-LAE, Kim. Representing and sharing 
folksonomies with semantics. 
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intervenovat; symptom, který nesou všechny archivářské prostředky, je totiž pořadí 

vnímání. Když se chystáme k vyhledání fotografie pomocí tagu, jsme nuceni použít 

pojem, tedy onen tag. Současné psychologické výzkumy však dokazují, že člověk 

funguje tzv. anticipačně, a tedy cokoliv, co se chystá udělat má předem vymodelováno 

ve formě jakési mentální reprezentace (v případě jazyka můžeme přirovnat 

k Chomského hloubkové struktuře). Právě tento pojem se následně stává kritériem při 

přijetí, či odmítnutí nalezené fotografie. Na rozdíl od situace, kdy je divák nejprve 

vystaven fotografii, v níž až poté hledá významy navržené titulkem (či popiskem), má 

v případě tagu reprezentaci hotovou.206 

Silnější je dopad tohoto fenoménu při lovu. Tím rozumíme jeden ze dvou 

způsobů, jakým se lze pohybovat v kyberprostoru a týká se stavu, kdy se snažíme 

nalézt přesnou, nebo alespoň co nejpřesnější informaci.207 V tomto případě máme 

kritérium jasné. Druhou možnou strategií je pak kořistění, kdy do kyberprostoru 

vstoupíme v jednom bodě, ale dál se necháváme unášet sugescemi hypertextu. 

Ochotně přijímáme metodu driftu. Ale ani tak se při používání tagů nemůžeme 

vyhnout mentálním reprezentacím, které s sebou nesou. K tomu samotný systém 

kyberprostoru nám napovídá, že jde o pojem sekundární, pomocný. Jsme si tedy 

vědomi nonlineárního charakteru tagu (oproti popisku, který je 208  ve spojení 

s fotografií lineární), neboť při každé aktualizaci je obklopen jinou „společností“, a tím 

také toho, že „nepřetržitá metamorfóza sousedních děl i proměny virtuálního prostředí, 

které dílem prostupuje a je zároveň jeho nositelem, omezují nároky eventuálního autora jako 

garanta významu.“209 Pokud bychom tento stav zpochybnili, nalezneme se ve stejném 

bodě, jako kdybychom zabili psa.210 

Abychom ale tagům neupřeli všechen jejich potenciál, ponechme jim prozatím 

funkci, jež je z výše uvedeného evidentní: Ač jeho produktem, nyní jeho tvůrcem se 

                                                        
206 ŠIPEK, Jiří. Konzultace ohledně bc. práce na FSV. [on-line]. JANDA, Filip. 10. května 2011 15:07 [cit. 
2011-05-11]. E-mailová komunikace. 
207 LÉVY, Pierre. Kyberkultura. 
208 Měl by být. A pokud není, vystavuje se podobnému nebezpečí, v jakém se ocitá tag. Viz dále. 
209 LÉVY, Pierre. Kyberkultura. Str. 133 
210 A zároveň fotografa: Předpokládejme, že fotograf na určitém místě vyfotí psa. Avšak z úhlu a 
vzdálenosti, že si zvíře po ikonické stránce bude zcela nepodobné. Ve stejnou chvíli se pak parník, na 
kterém se oba plaví, potopí a zemře jak fotograf, tak pes. Když bude později fotografie vyvolána, kdo 
nám řekne, že toto je pes? Kulturně naučené schopnosti rozpoznat psa tento snímek neodpovídá, 
přesto jeho indexická hodnota zůstává nezpochybnitelná. Cf. LÁB, Filip – TUREK, Pavel. Fotografie po 
fotografii. Str. 38 
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v kyberprostoru zasazují o mizející autorství. Je to totiž právě autor, kdo „zajišťuje 

podmínky pro celkové porozumění a stabilní význam.“211 U textů funguje princip, že 

známe-li autora – jeho předchozí tvorbu, popř. něco z jeho biografie et al. –, nemusíme 

ani držet konkrétní knihu a „víme“, o jaký druh textu se jedná.212 Stejný princip 

funguje u analogové fotografie. Komu se nevybaví alespoň jedna fotografie při jméně 

Josef Koudelka, bude nejspíš odsouzen za kulturní negramotnost. V digitálním světě je 

situace složitější, protože „dokonalá pronikavost fotografických obrazů […] je také 

základem pro jejich intertextualitu. […] každá forma kultury, ve které cirkulují, je malou 

částečkou v historii výroby obrazu a moderního ‚obrazového světa‘.“213  Abychom byli 

schopni z fotografie něco vyčíst, či pochopit intenci s jakou byla vytvořena, musíme 

předpokládat autora, který je „podmínkou existence stabilního významu platného na všech 

úrovních.“214 My sice autora předpokládáme, ale zapomínáme na něj a jen tak jsme 

schopni tagů bez výčitek využít, protože „jakmile je text jednou zbaven subjektivní intence 

stojící za ním, jeho čtenáři už nemají povinnost ani možnost zůstat intenci věrni.“215 Autor je 

zastíněn tagem, popř. jiným znakem. 

Jako příklad uveďme projekt Flickrpoet, o kterém jsme se zmínili v 1. kapitole. 

Po zadání věty (nejlépe v anglickém jazyce – pro ostatní jazyky je z důvodu převážné 

většiny anglických tagů funkčnost omezena) se za jednotlivými slovy věty, která se 

zobrazí velkými písmeny, objeví i fotografie náhodně „vylosované“ na základě tagů. 

Mimo to, že „nekořistíme“, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale „lovíme“, neb 

hledáme cosi, co by odpovídalo naší mentální reprezentaci (tedy něco přesného), tak 

také narážíme na problematickou snahu propojit spojitelné s „nespojitelným“, kdy 

vytvoření věty vyžaduje dodržení pravidel syntaxu, jež však u snímku chybí.216 Intence 

autora je taktéž otřesena, jelikož tag, může být přidán kýmkoliv a fotografie se na 

Flickru může objevit v určité konkrétní skupině či souboru, což v rámci aplikace 

Flickrpoet není možné vidět. Z toho vyplývá, že samo autorství fotografie je potlačeno 

zcela. 

                                                        
211 LÉVY, Pierre. Kyberkultura. 
212 AARSETH, Espen J. Nonlinearity and Literary Theory. Str. 764 
213 LISTER, Martin. Extracts from introduction to the photographic image in digital culture. Str. 222 
214 LÉVY, Pierre. Kyberkultura. Str. 133 
215 ECO, Umberto. Meze interpretace. 
216 Přesto však vnímání na sobě zdánlivě nezávislých obrazů není nemožné. Naopak je velmi častým 
vyjadřovacím prvkem zejména v komiksu. Cf. MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. 
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V kyberprostoru se z autora fotografie stává internetová adresa. URL, které 

navíc často nevede přímo na fotografii, ale pouze na stránku, na které je zveřejněna. 

Zdrojem je kyberprostor. Jde o obecný trend kyberkultury, kdy na otázku: „Odkud to 

máš?“ zazní odpověď: „Z Flickru.“ Není rozhodující, kdo dílo vytvořil, ale kým (nebo 

čím) bylo aktualizováno. 

V následujících podkapitolách bude na několika konkrétnějších příkladech 

demonstrován sporný stav tagu. O kategorizaci tagů se pokusila Jean Beaudoin při 

výzkumu, kterým se snažila odhalit, zda je v přiřazování tagů možné nalézt nějaký 

vzorec a na efektivnost tagů. Dopracovala se celkem k 18 kategoriím: adjektivum 

[adjective], složenina [compound], emoce [emotion], událost [event], humor, jazyk 

[language], živá věc [living thing], číslo [number], osoba [person], fotografické termíny 

[photographic], místo obecně [place-general], místo-konkrétně [place-name], poetický termín 

[poetic], hodnocení [rating], věc [thing], čas [time], neznámé [unknown], sloveso [verb].217 

Využití kategorií v praxi však vychází velmi nepestře, kdy pouze u tří dosáhl výsledek 

nad 10 %: místo-konkrétně – 28,21 %, složenina – 14,05 % a věc – 11,37 %.218 My jsme 

pro náš případ vytvořili kategorie 3, které se výše uvedených kategorií drží jen volně a 

stjeně tak se snaží zasáhnout Scottovy funkce titulku a popisku. Problematičnost 

kategorizace tagů spočívá totiž také v tom, že některé z nich by mohly patřit do všech 

najednou. 

Demonstrace na konkrétních příkladech je prováděno s plným vědomím toho, 

že se tak můžeme zcela odchýlit od původních záměrů těch, kteří své fotografie a tagy 

vytvořili. To je však nevyhnutelným rizikem interpretace. 

5.1. Adjektivum? 

Na úvod začněme jednoduše. Můžeme-li důvěřovat Ecovi, pak budeme vycházet 

z toho, že lexikální položky jazyka mají svůj doslovný význam. Vezměme si například 

již použitý výraz „orange“. Může jít buď o barvu, která je směsí červené a žluté, nebo o 

ovoce, které je kulaté, má oranžovou barvu a je oceňováno hlavně pro svůj sladký 

                                                        
217 BEAUDOIN, Joan. Flickr Image tagging: Patterns Made Visible [on-line]. The Information Society for 
the Information Age [cit. 2011-03-02]. URL: <http://www.asis.org/Bulletin/Oct-07/beaudoin.html> 
218 Ibid. 
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džus.219 Již na samém počátku narážíme na problém s udržením kategorie. Vyhledáme-

li tedy fotografie otagované slovem „orange“, naše mentální reprezentace se zřejmě 

bude pohybovat v těsné blízkosti těchto dvou významů. Pokud se tedy mezi 

vyhledanými snímky objeví výsledek podobný obrázku č. 7, „lovec“ oranžové snímek 

pravděpodobně vyřadí jako nevyhovující. My se však odradit nenecháme. 

Obrázek č. 7 – Bull Horns 

 

Tagy: bike, bicycle, olympus, xa, rangefinder, arista, premium, 400, film, fixie, 

fixed, gear, nitto, rb002, bullhorns, orange, line, path, los, angeles, california 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. Bull Horns [cit. 2011-05-10]. 

Tag orange proklikneme a tím zobrazíme všechny uživatelovy fotografie, u 

nichž tento tag použil. Vidíme tak další snímky s objektem, který můžeme na základě 

zkušenosti považovat za identický s tím, jenž je zobrazen na námi vyhledaném 

snímku. Fotografie jsou ale barevné a my tak vidíme, že objekt je oranžový. Nyní si 

položme dvě otázky: Má digitální černobílá fotografie právo nést tag označující barvu? 

Má tag právo označovat něco, co není na fotografii (protože na fotografii je zachycen 

už jen ta část objektu, kde barva není)? 

                                                        
219 Cambridge Dictionary of American English. Sestavil LANDAU, Sidney I. Původní anglické znění: color 
– the color that is a mixture of red and yellow; fruit – a round, orange-colored fruit that is valued 
mainly for its sweet juice. 
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Stejně jako otázky i odpovědi budou dvě: Samozřejmě může, protože titulek má 

přece funkci „podpisu (kde podpis vyjadřuje méně ‚Toto jsem udělal,‘ a více ‚Vím, co to je, 

protože jsem tam byl.‘“220 Jak lépe doložit svou přítomnot, než sdělit, jakou barvu měl 

objekt zobrazený černobíle? Odkaz k indexické rovině obrazu nemůže být nikdy 

vytknut. Druhou odpověď zformulujme z pohledu „lovce“: Kdyby ten poslal autorovi 

snímku prosbu, ve které by žádal o tu „fotografii s oranžovým bicyklem“, lze si jen 

domýšlet, ale pravděpodobnost je vysoká, že by neočekával snímek, který bude 

černobílý a kde budou z kola pouze řídítka a stejně tak, že by mu sám autor na uvedený 

dotaz takovou fotografii poslal. Pravděpodobně by mu zaslal snímek, kde je oranžová 

přítomna spíše ikonicky, aby byla konvenčně rozeznatelná. 

Nechme nyní bicykl stranou a pokračujme s Barthem, s nímž se zajisté 

shodneme v tom, že zelená, červená a bílá mohou být chápány jako označující jakési 

„italskosti“. 221  Pokud se stejným způsobem zamyslíme nad barvou oranžovou, 

dobereme se (minimálně) dvou výsledků: Holandsko a buddhismus. Nechť se příznivci 

druhého neurazí, my zůstaneme věrni prostoru Evropy a zvolíme Holandsko.222 Ve 

spojení s ním se nám především díky oslavám Dne královny rozvírá široké paradigma 

pro „holandskost". Podívejme se tedy, co nám nabídnou tagy „orange“ a „Holland“, což 

je jediný způsob, jak vyjádřit námi míněnou konotaci. Mezi výsledky je na první 

stránce i fotografie na obrázku č. 8.  

Při její charakterizaci si vypomůžeme sémantickými termíny Lewandowské-

Tomaszczykové. Při pohledu na tento snímek jakoby se naše aktuální rysy spojené 

s konotačními významy slov orange a Holland dostávaly do přímého rozporu 

s výjevem fotografie. Napovídá tomu i její titulek, který zní „Orange in Cambodia“, 

ze kterého usuzujeme, že fotografie byla pořízena v Kambodži, což je bezpochyby jiné 

místo než to, které označujeme symbolem Holland. Jakoby fotograf zapomněl na 

kauzální vztah vytváření fotografie a rozhodl se ji přiřadit ryze subjektivní 

emocionální význam, což ještě podtrhl použitím popisku: „Trocha oranžové na oslavu 

úžasného vítětsví Holandska 4–1 nad Francií, které následovalo po jejich výhře 3–0 nad 

                                                        
220 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 58 
221 BARTHES, Roland. Rhétorique de l’image. 
222 Nechme nyní stranou, že termín Holandsko, i když běžně používán jako synonymní pro Nizozemí, 
se vztahuje k samostatnému územně-správnímu celku. 



 

 
53 

Itálií.“223 Zde je evidentní, že jelikož je „fotografie, při svém vzniku spíše pragmatická než 

sémantická, spíše indexická než ikonická nebo symbolická, je mimořádně zranitelná 

přivlastnění titulkem či popiskem.“224  

Obrázek č. 8 – Orange in Cambodia 

 

Tagy: Orange, oranje, 4–1, Netherlands v France, Holland, Nederland 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. Orange in Cambodia [cit. 2011-05-10]. 

Kromě možného etického hlediska, jímž bychom se však zcela odchýlili od 

tématu práce, však k použití tagu jen stěží něco vytknout. Folksonomie totiž může (a 

s tím záměrem i vznikla) sloužit i pro označování ryze osobního charakteru. 

Přítomnost tagů ikonicko-symbolického charakteru (a absence tagů ikonicko-

indexického charakteru jako monk (mnich) či Cambodia, jež by „lovec“ očekával) má 

tak za následek, že místo něčeho „holandského“ bylo nalezeno něco „kambodžského“. 

5.2. Čas 

Podívejme se na další kategorii, která však na rozdíl od té předchozí má roli 

východiska. Identifikátorů času existuje velké množství. My se na jednom z nich 

                                                        
223 Some orange to celebrate Holland's amazing 4-1 win over France, which followed their 3-0 win 
over Italy. 
224 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 73 
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pokusíme demonstrovat problematičnost použití v kyberprostoru, která je zapříčiněna 

především jeho vlastností významového shifteru.225 

Slovo včera, anglicky yesterday, je příslovce, jehož významem je „v den před 

tímto dnem“, jako nominativum pak označuje přímo sám onen den.226 Nejčastěji je toto 

slovo jako součást titulku či popisku využito ve zpravodajském kontextu. Tedy tam, 

kde je svázáno s konkrétním datem (ať už je jím datum vydání nebo časový údaj 

v samotném textu článku). Důvod je prostý: „Aby bylo možné použít slovo ‚včera‘, musí 

být přijaty dva těsně související důsledky: hledisko mluvčího musí být dnes […] a mluvčí (a 

čtenář) musí být proto časově zahrnut.“ 227 

Vyberme tedy fotografii otagovanou „yesterday“ a podívejme se na motivaci, 

která by mohla tagujícího vést k volbě tohoto slova. Možností je více, přičemž pouze 

jednou z nich se použití „yesterday“ stává oprávněným. Nejnepravděpodobnější z nich 

je, že uživatel Flickru fotografii nevyfotil sám, a proto tak označuje svůj vztah k ní – 

tedy vyjadřuje své povědomí o tom, že událost se odehrála včera, přičemž tento tag by 

byl zřejmě přiřazen v den přímo následující tomu, kdy by k události došlo. V daný 

okamžik použití oprávněné, nikoliv však dlouhodobě. Důvod je shodný s tím 

uvedeným u další možnosti. Tou je situace, kdy snímek uživatel sám vytvořil a používá 

tag jako časové ukotvení, jako „časový údaj“. Chybnost tohoto použití je prostě 

kauzální: co z pohledu dneška můžeme označit zítřkem, není časově stabilní a obsah 

pojmu zítra se brzy bude rovnat obsahu pojmu dnes, přičemž obsah tohoto pojmu se 

ve stejnou chvíli stane obsahem pojmu včera. Z toho plyne, že z dlouhodobé 

perspektivy je každý den včera, a proto by tag „yesterday“ musela nést každá 

fotografie, pokud by nebyla použita ve zpravodajském prostředí, kde je čas ohraničen 

datem vydání. Fotografie může být včerejší jen v jeden den, tedy v ten, který přichází 

bezprostředně v den následující vyfotografované události. V každý další den (a 

v ontologickém principu i v případě, kdy jde o označení v novinách) už fotografie 

neodkazuje ke včerejšímu dni, ale kde dni určitého data v minulosti a tag „yesterday“ je 

tak indexicky neplatný. 

                                                        
225 Viz JAKOBSON, Roman. On language.  
226 Cambridge Dictionary of American English. Sestavil LANDAU, Sidney I. Původní anglické znění: Adv. 
On the day before this day; n. 
227 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 117 
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Oprávněné může být použití tagu „yesterday“ naopak v případě, kdy by 

fotografovaný objekt nesl název Yesterday, nebo pokud v okamžik vytvoření fotografie 

hrála píseň s takovým názvem.228 Pak by tento tag mohl spojovat všechny události, jež 

mají společnou tuto píseň. Ani tak se však nelze vyhnout „symbolickému rozmělnění“, 

kdy by například setkání dvou lidí doprovázela tato píseň a došlo by tak k obdobné 

asociaci i při rozchodu, a fotografie z tohoto okamžiku by tak byla otagována. 

Náš snímek byl však autorem postaven do obtížné pozice nejen volbou tagu. 

Ani titulek fotografie není konvenčně ustáleným znakem. Může být např. číslem 

fotografie pro možné objednavatele229 , což však nově příchozímu návštěvníkovi 

nemusí být (a zřejmě stěží bude) známo a je tak vystaven znaku sémanticky 

prázdného. Rozhodneme-li se zjistit datum vytvoření fotografie, narazíme jednak na 

sdělení: „Tato fotografie byla pořízena 19. dubna 2011,“ ale zároveň nám je nabídnuto 

                                                        
228 Ať už jako adaptace slavné kompozice od The Beatles, či nová píseň se shodným názvem, v tento 
okamžik to není podstatné. 
229 A podle struktury je skutečně možné odhadnout, že se jedná o datum. Shoduje se však s datem 
souboru, takže pro náš výklad se nic nemění. 

Obrázek č. 9 – FBP-PUSH-20110416-042 

 

Tagy: Push, Festival, Rock, Metal, Punk, Metalcore, Deathcore, Live, Hilchenbch, 

Siegen, Kreuztal, Mortal, Hatred, The, Abraxas, Juicebox, Quaint, Sine, Dead, 
City, Burn, Mosh, Stage, On, Echoes, From, Yesterday, Progressive, Melodic, 
Concert, Konzert 
Zdroj: Flickr.com [on-line]. FBP-PUSH-20110416-042 [cit. 2011-05-10]. 
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další datum o několik řádek níž, kde Flickr zobrazuje, k jakým fotografickým 

souborům byly snímky přiřazeny; tento patří do souboru s názvem „16.04.2011 – 

PUSH festival, Hilchenbach“. Máme tedy dva možné dny, k nimž lze tag „yesterday“ 

vztáhnout, přičemž je nepravděpodobné, že fotografie by vznikla ještě před začátkem 

festivalu. Avšak i když přistoupíme na to, že fotografie nemůže být pořízena jeden den 

a zároveň nést tag tvrdící, že byla pořízena den před dnem pořízení, a pokusili bychom 

se den zjistit pomocí programu festivalu, budeme neúspěšní, protože fotografie nese 

tagy se jmény všech skupin vystupujících na festivalu. 

Tak se obloukem dostáváme zpět k jedinému možnému „objektivnímu“ 

identifikátoru, jímž je název souboru fotografií, jehož datum je zjistitelné i z jiných 

zdrojů (popř. vlastní zkušeností), což platí i pro obsah fotografie, který jsme schopni 

identifikovat pouze v případě, že už skupinu známe a poznáme jejího bubeníka (což 

neplatí pro případ, kdy by na festivalu zaskakoval např. náhradník et al.) Množství 

vzájemně se vylučujících tagů (v tomto případě skoro popisků – jelikož kvůli 

nesrozumitelnosti toho skutečného se uchylujeme k jeho substitutům) v nás posiluje 

pocit, že dívat se na fotografii má smysl pouze v případě, že už předem víme, o co jde, a 

fotografie se tak stává nevyhnutelně dokumentární: „Dokumentární fotograf […] se 

zajímá o událost jako o odhalení stavu – existenciálního, sociálního, politického – spíše než o 

událost jako takovou.“230 Nutno dodat, že o jakousi automatickou „dokumentarizaci“ se 

dokáže zasloužit (korektně vytvořený) geotag. 

Věčnou otevřeností kyberprostoru se časový údaj stává nedůvěryhodným. Ke 

garanci jeho pravosti je třeba autority – ať už historické nebo institucionální –, ale 

náchylnost k možné změně nelineárního textu je neodstranitelná. Flickr sám 

kandiduje na takovou autoritu, avšak „pravdomluvnost“ většiny jeho uživatelů není 

jednoduše verifikovatelná a jsme tak vydáni na milost Gricovu maximu kvality.231 

Zaujmutí jakékoliv „časové perspektivy“ [temporal perspective],232 která je pro validitu 

použití časového identifikátoru podmínkou, není možné. 

Výše uvedené diskvalifikuje tag yesterday z pohledu kategorizačního, nikoliv 

však jako subjektivního vyjadřovacího prostředku, kdy může chtít autor tagu (jen 

                                                        
230 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 61 
231 MACHOVÁ, Svatava – ŠVEHLOVÁ, Milena. Sémantika a pragmatická lingvistika. Str. 93 
232 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 117 
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připomínáme, že se nemusí shodovat s autorem fotografie) vyjádřit silně subjektivní 

dojem z fotografie, která v něm může navozovat např. pocit prchavosti, minulosti 

apod., čímž se opět přibližujeme konotační hodnotě barthovského lingvistického 

sdělení. 

Kdybybychom disponovali „skutečným“ hypertextem v nelsonovském smyslu, 

byl by časový údaj naopak jedním z nejfunkčnějších tagů. Zobrazovaly by se tak 

fotografie z určitého roku, poté z určitého měsíce toho roku, dne, hodiny etc. Ani zde 

bychom se však neobešli bez komplikací. Snaha Flickru být „globálním“ by vedla 

k preferenci gregoriánského kalendáře namísto např. kalendáře židovského, 

buddhistického apod. a vznikala by tak struktura se silným akcentem na rys 

organizační spíše než společenský. 

5.3. Emoce? 

Nyní se podívejme už jen krátce na funkci „posunutého komentáře“. Krátce především 

proto, že se zde dostáváme na tenký a přitom velice rozlehlý led. Do této kategorie by 

totiž v patřičném kontextu mohl být zařazen prakticky jakýkoliv tag. Zároveň jsme se 

však plně vědomi, že je odvážné mluvit ve spojitosti s jedním slovem o komentáři. Pro 

odstranění této nepřesnosti se můžeme přesunout k Barthově funkci převodu; jde 

především o základní myšlenku je, že text se v této funkci nemusí přímo vztahovat 

k ikonické či indexické povaze fotografie. Pokud se nejedná o žurnalistické použití, při 

němž by se měl text prakticky bezvýhradně řídit maximem kvality, může být jeho 

přiřazení založeno i na zcela náhodné asociaci. Toto použití bývá mimo novinářskou 

sféru časté (nikoliv výhradní) též v umělecké či módní fotografii, kdy tak může 

fotograf často úmyslně odvést pozornost od zdánlivě „prvoplánové“ ikonicko-

indexické podstaty snímku, jež by snímek v požadovaném kontextu použití 

degradovala. Efekt této transformace je možné vidět na obrázku č. 13, který je v další 

kapitole prezentován v rámci výsledků výzkumu ve třech formách, tak aby byl patrný 

rozdíl vnímání tagů on-line v prostředí Flickru a v kontextu této práce. 

Jako příklad pro tuto podkapitolu vyberme jedno slovo, na kterém bychom si 

výše zmíněné mohli ukázat: Lost (ztracený) je minulým časem a příčestím minulým 

slovesa lose (ztratit); jako přídávné jméno pak označuje neschopnost nalézt cestu, 

nebo (o předmětu) nemožnost být nalezen. Může být však také synonymní výrazu 
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confused (zmatený), nebo vyjadřovat neschopnost porozumět nebo si něco 

uvědomit.233 

Obrázek č. 10 – suit of armor 

 

Tagy: animal, ular, sawa, python, snake, reptile, canon, 55-250mm, 1000D, 

ishafizan, lost, world, tambun, ipoh, perak, malaysia, Burmese, molurus, 
bivittatus, texture, wildlife, sunway, the lost world of tambun, lost world of 
tambun 
Zdroj: Flickr.com [on-line]. Suit of armor [cit. 2011-05-10]. 

Snažit se konkretizovat vazbu tagu lost s obrázkem č. 10 by vedlo k rozsáhlé 

spekulaci. Na počátku výběru slova však zřejmě skutečně bude stát lexikální význam 

pojmu – tedy že není míněno např. být šťastný. Bez znalosti kontextu234  však 

nemůžeme vyloučit ani referenci např. na seriál Lost, případně osobu či zvíře toho 

jména et al. 

Nabízí se možnost pokusit se přířadit funkci tagu na principu barthovské 

mytologie. Ani zde však nedospějeme k uspokojivému výsledku: pokud je lost 

označující a označované není vyřčeno, pak se tento nedokončený znak přesouvá do 

další sféry, kdy je označujícím fotografie, k níž však má jen velmi volnou vazbu. 

                                                        
233 Cambridge Dictionary of American English. Sestavil LANDAU, Sidney I. Původní anglické znění: Adj. 
unable to find your way, or (of an item) not to be found; adj. confused, or not able to understand or 
appreciate; past simple and past participle of lose. 
234 Který sice vždy určitým (i když ne nuceně úmyslným) způsobem poskytují okolní tagy, my se však 
snažíme dobrat alespoň částečné definice, což by nám kombinování všech možností značně 
komplikovalo. 
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Připomeňme ještě jednou, že tag v prostoru Flickru však nemá ve spojení 

s fotografií takovou explikační sílu, jakou mu přiřazujeme samostatným rozborem; 

není vnímán ani jako popisek, který je snímku inherentní, ani nemůže vstoupit na 

místo titulku, jelikož svou nahodilostí se kvalifikuje spíše jako jakési verbalizované 

punctum. I v případě použití fotografií z Flickru jako novinového obsahu bude 

rozhodující vždy ikonická stránka fotografie, kdy se obsah fotografie bude shodovat 

s intencí „lovce“, nebo titulek či popisek, kterými bude proud znaků, jež fotografie 

v nepojmenovaných paradigmatech neustále vysílá, vymezen. Právě neurčitost a 

neurčitelnost je to, co snímek diskvalifikuje pro žurnalistické použití. 

„Čím přesnější je titulek, tím více je poskytnuto lingvistického balastu a 

tím více se může stát (titulek) smyslem existence obrazu.“235 

5.4. Poznámky 

Server Flickr nabízí (kromě klasických komentářů, které se kumulují v tzv. vlákně pod 

hlavním obsahem stránky) vedle tagů ještě jeden textový nástroj, jejž je možno 

k fotografii připojit. Jedná se o tzv. poznámky [notes], kterými se má uživatel možnost 

vyjádřit k určité jím ohraničitelné části fotografie. Tuto funkci může autor fotografií, 

stejně jako tagování, povolit či omezit v nastavení účtu. 

Poznámky mohou mít nejrůznější charakter a vztahovat se tak k jakékoliv námi 

doposud použivané kategorie popisků. Může jít tedy o zdůraznění ikoničnosti určitého 

prvku snímku, identifikaci místa, či o subjektivní vyjádření názoru. Bylo by zbytečné 

rozbírat jednotlivé případy, jelikož každý by mohl vést k samostatnému, zcela 

odlišnému výsledku. Co však lze říci o poznámkách obecně? Jednak to, že divákovi je 

pomocí nich určitým způsobem podsouváno punctum. Mohl-li na sebe klasickou 

fotografii divák nechat působit a snažit se pomocí vlastního úsudku naléz bod, který 

by ho oslovil, je pro něj v případě poznámek připraveno takových to bodů někdy i 

několik (viz obr. č. 11). Někdo musí být samozřejmě první, ale tím prvním může být 

právě sám fotograf a všichni další, kteří si hodlají snímek prohlédnout, jsou odsouzeni 

k této „manipulaci“. Zdají-li se poznámky na první pohled jako element interpretaci 

rozšiřující, jsou naopak elementem restrikčním: 

                                                        
235 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 64 
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„Formulováním výroku do veřejných slov nás autor titulku zbavuje 

odpovědnosti dívat se, abychom byli schopni vidět.“236 

  Obrázek č. 11 – Hassalien 

 

Tagy: Hani Amir, Dude Crush, Maldives, Swimming, Malé, Swim, Snorkel, Fins, 

Underwater, Water, Light, Colour, silhouette, Rays, Dicapac, Pentax, Hassan, dirty 
water 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. Hassalien [cit. 2011-05-10]. 

Efekt, který Scott formuloval ve spojení textu s klasickou fotografií, je ještě 

umocněn neukončeností kyberprostoru – autorem může být kdokoliv. Fotografie se 

namísto neutišitelného rétora stává zápisníkem, prostorem k debatě. Přesto je proti 

tagu poznámka svou schopností extenze silnější. Její nonlineárnost je totiž statická – 

váže se ke konkrétní fotografii a multiplikované autorství tak vyniká a je vnímána jako 

element ke snímku náležící. 

 Obrázek č. 12 se od své primární indexické roviny odchyluje již svým titulkem, 

jehož charakteristiku jsme si uvedli výše a pro titulek je platná rovnocenně. Začíná 

oscilova na hraně symbolična. Od původní otázky „Kde to je?“ popř. „Co ten člověk 

                                                        
236 SCOTT, Clive. The spoken image: photography and language. Str. 88 
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dělá?“ jsme odchýleni k otázkam „Přežil?“ nebo „Je tam ještě?“. Titulek nám již sám 

nabídl určité punctum, avšak přečtením poznámky jsme od něj odtrženi. Dostáváme se 

do polohy příběhu, k jehož předání není z principu ontologie fotografie uzpůsobena. 

Kde nás titulek „Ztracen“ naváděl mezi mantinely minulosti a přítomnosti, tam nás 

poznámka „Velká příšera natahuje svá chapadla, aby ho lapila…. rychle rychle utíkej!“ 

přesouvá do středu nikdy neexistujícího děje. Chtě-nechtě už si nevychutnáme pohled 

na pláž s náhodným chodcem, ale jsme nuceni domýšlet nedomyslitelné. 

 Zde se nemůžeme na okamžik nevrátit k samotným tagům. Největším 

nebezpečí symbolu je racionalizace, tedy jeho přímá konfrontace s realitou. Pokud tedy 

titulek „Lost (perdido)“ měl symbolizující sílů v případě samostatné prezentace, 

v prostředí Flickru je systémem samým znehodnocen. Jen několik vteřin po přečtení 

titulku jsme totiž vystaveni sdělení, že „Tato fotka byla pořízena 23. září 2006 

Obrázek č. 12 – Lost (perdido) 

 

Tagy: Mar, Sea, Areia, Sand, Piscina natural, Natural pool, Praia, Beach, Textura, 

Texturas, Texture, Textures, Amarelo, Laranja, Yellow, Orange, KAP, Kite Aerial 
Photography, Porto das Dunas, Brazil, Aquiraz, CE, Brasil, Pegada, Pegadas, 

Footstep, Footsteps, Perdido, Lost, Interestingness: #276, カイトフォト, Ripple, 

Ripples, Tide pool, 1115, 5MP, Dourado, Golden, FnP, Revista Vida Simples, top-
f25, geettyimages_brasil 
 

Zdroj:  Flickr.com [on-line]. Lost (perdido) [cit. 2011-05-10]. 
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v Aquirazu, Ceara, BR použitím Pentaxu Optio SV.“237 Divák tak ani nemá příležitost 

nechat samotným snímkem oslovit. 

5.5. Snahy o omezení a osvobození tagů 

V souvislosti s tagy dochází průběžně s jejich vývojem k výzkumům,238 jež se snaží 

přijít s konceptem, který by zlepšil efektivitu jejich využití. Vždy však naráží na 

problém, že subjektivní pojetí pojmů bude vždy subjektivní a tak jeden výzkum může 

ukázat příslušnost tagů ke kategorii jedné, další výzkum pak k naprosto odlišné. 

Odstranění synonym, zavedení jakýchsi ortografických pravidel a podobné postupy 

mohou sice vést k určitému zefektivnění, avšak zároveň, ve funkčních omezeních 

současného hypertextu, k omezení, jelikož by tak došlo k násilnému odstranění 

individuálních prvku, které jsou základem folksonomie. 

Důležité je také zmínit, že tagy nejsou v prostoru Flickru výhradním 

prostředkem k vyhledávání. Naopak přednastaveným je tzv. fulltextové vyhledávání, 

při kterém jsou prohledávány jak titulky, tak popisky, popř. jiný doprovodný text 

vložený k fotografiím. Tímto postupem se lze často dopracovat mnohem „bohatšího“ 

výsledku než při omezení pouze na tagy, které však lze využívat jako další 

komplementární nástroj. 

Pokud by měl být systém tagů skutečně „efektivní“ musel by tagem být 

sémanticky vyprázdněný znak. Ten by byl použit pouze pro jasně definovaný aspekt 

snímku (barva, přední strana obličeje et al.) a musel by být používán výhradně pro něj. 

Zároveň by však tag musel být používán pouze vždy v rámci jedné Scottovy kategorie, 

aby bylo zabráněno prolínání, které by mělo za následek, že tag by sice zafungoval jako 

titulek (popř. popisek), ale zároveň by tak fotografie byla připravena o své „studium“, 

jehož konkretizaci má titulek za úkol. Problematické by tak bylo vytvoření prostředí, 

ve kterém by prázdný znak nenabíral konotace prostředí, ve kterém by se vyskytoval. 

Takováto varianta je evidentně nemožná. Pokud bychom naopak chtěli dát 

současnému systému tagů skutečnou modifikační sílu, můžeme se zamyslet nad 

situací, kdy by určité snímky spojené identickým tagem byly přípraveny o své autorské 
                                                        

237 Flickr.com [on-line]. Lost (perdido) [cit. 2011-05-10]. URL: 
<http://www.flickr.com/photos/ricardo_ferreira/317208634/> 
238 Viz např. LEE, Hyuk-Jin – NEAL, Diane. A new model for semantic photograph description combining 
basic levels and user-assigned descriptors nebo BRESLIN, John G. – DECKER, Stefan – HAK-LAE, Kim. 
Representing and sharing folksonomies with semantics. 
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titulky a popisky a byly by vystaveny (ať už ve fyzické či virtuální galerii) pod 

zašticujícím názvem tohoto vybraného tagu, který by však v ten samý okamžik přestal 

být tagem. 

V souvislosti s probíhajícími průzkumy a snahami o vymyšlení efektivního 

vyhledávacího modelu je přinejmenším překvapivé, že nebyl zatím vypracován ani 

pokus o kategoraziční systém fotografií na základě převažující barevnosti. Ve většině 

fotografií je totiž přítomna určitá dominantní barva, pomocí níž by bylo možné 

snímky umístit na trojrozměrnou kouli pokrytou barevným polem přecházejícím 

plynule mezi odstíny. Pole by se při přiblížení rozpadalo na detailnější odstíny a 

posléze na samotné fotografie a poloha v hloubce koule by pak ovlivňovala např. 

sytost. Tím by bylo umožněno ryze intuitivní vyhledávání fotografí, které v současné 

nabídce kategorizačních principů jednoznačně absentuje. Systému by ovšem nebylo 

možné využít k vyhledávání na základě obsahu. Avšak, jak se zdá, každý systém 

s sebou nese určité restrikce. Tento systém by byl bezpochyby zajímavý zejména pro 

synesteziky. 

  



 

 
64 

6. „Flickrdream“ aneb Jak otagovat sen 

Snění má s tagy společného více, než by se na první pohled mohlo jevit. Tím, že je ve 

spánku činnost mozku utlumena, je tak umožněno rozvolnění klasických a navyklých 

myšlenkových postupů, čímž se pak dostávají do souvislostí výjevy ve bdělém stavu 

přinejmenším nepravděpodobné. Ve snech se mohou objevovat jak určité zbytky 

z prožitého dne či třeba potlačená přání, ať už vnitří morálkou považovaná za 

„závadná“ či nikoliv. Stejně jako fotografie na Flickru se tak vedle sebe mohou 

vyskytnout obrazy (v případě snů však povětšinou narativní) jejichž spojnici může 

tvořit jen tenká, někdy dokonce žádná, asociativní, linie. 

„Sny staví mosty mezi nevědomými a vědomými stavy vědomí a poskytují 

tak podvědomé stupně, na nichž intuitivní inteligence může syntetizovat 

vnímání a vzpomínky.“239 

Na poli vědeckých výzkumů je vliv nevědomých myšlenkových procesů 

považován za důležitý aspekt celkového procesu vnímání a následně tak samotného 

jednání a nevědomé myšlenkové procesy tak mohou ovlivnit celkovou kvalitu našeho 

prožívání.240 

6.1. Zadání dotazníku 

Na úvod vyplnění se respondentům zobrazil následující text: 

1. Vzpomeňte si na svůj poslední sen a vyberte z něj maximálně 5 pro vás 

podstatných momentů. (Může jich být i méně.) 

2. Tyto momenty se pokuste charakterizovat slovy. (Vzhledem k tomu, že Flickr 

pracuje převážně s anglickou formou tagů, přeložte je prosím do angličtiny.) 

3. Připojte se na www.Flickr.com (pro vyhledávání není třeba se registrovat) a 

pokuste se tam vyhledat pomocí vámi připravených slov fotografii, která bude VŠEMI vámi 

zvolenými slovy otagována. 

                                                        
239 WILLIAMS, Rick – NEWTON, Julianne. Visual Communication – Integrating Media, Art, and Science. 
Str. 184 
240 Ibid. Str. 188 
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(Dbejte při hledaní na to, aby všechna vybraná slova byla obsažena mezi tagy, nikoliv 

v popisku fotografie, který pro tento dotazník není rozhodující a proto mu nevěnujte 

pozornost.) 

 Následující vyplnění samotného dotazníku spočívalo v zodpovězení 6 otázek: 

1.   Jaká slova jste vybral/a? 

2. Jak dlouho vám trvalo, než jste se na Flickru dobral/a – nedobral/a kýženého 

výsledku (v minutách)? 

3. Uspokojil vás výsledek? (Odpovídá nalezená fotografie pocitu, který jste ze snu 

měl/a?) 

4. Jakou fotografii jste našel/našla? (vložte prosím adresu snímku na serveru Flickr; 

v případě více variant, kterou jste vybral/a; pokud ani jedna z variant nebyla vyhovující, 

uveďte „žádnou“)? 

5.   Jaké je vaše pohlaví? 

6.   Jaký je váš věk? 

6.2. Cíl a hypotézy výzkumu 

Cílem výzkumu „Flickrdream – výklad snu pomocí serveru“, který probíhal od 16. 

dubna do 11. května 2011 celkem 606 hodin, nebyla snaha přijít na to, čím přesně jsou 

sny motivovány nebo dokonce co znamenají. Výkladem je v našem případě myšleno 

převedení těžko uchopitelného, „intuitivně“ vytvořeného materiálu do verbalizované, 

„racionální“ struktury jazyka a dále se pak pokusit zjistit, do jaké míry je možné 

v rámci subjektivního vnímání dosáhnout shody v reprezentaci snového materiálu 

s materiálem fotografickým na základě styčných bodů, tedy slov, ve funkci tagů, 

kterými však byl fotografický materiál automaticky „predefinován“. Intuitivní je tak 

úmyslně postaveno do přísné opozice racionálnímu. Hypotézou tedy bylo, že tagový 

aparát nebude pravděpodobně schopen reprezentovat sen naprosto „věrohodně“, ale 

že množství fotografií na Flickru a množství tagů dokáže uživateli nabídnout alespoň 

nějaký výsledek. 
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Výzkum si ani v nejmenší neklade za cíl, aby jeho výsledky byly považovány za 

převratné či zásadním způsobem směrodatné. Na to je problematika příliš rozsáhlá a 

neumožňuje to jak zkoumaný vzorek, tak povaha samotného dotazníku. Pro skutečně 

vypovídající výsledek by bylo třeba sledovat u respondentů úroveň českého jazyka – 

v jakých významech jsou slova používáná, anglického jazyka – zda byly pojmy 

přeloženy za pomoci vlastní znalosti, či zda byl použit slovník, úroveň počítačových 

dovedností, která pak může přímo ovlivnit např. dobu strávenou hledáním et al. 

Takový výzkum spolu s případnou psychologickou analýzou konkrétních snů a i k nim 

vybraných fotografií by však mohl být předmětem samostatné práce. 

6.3. Problémy a komplikace 

Největší komplikací se ukázala volba formy výzkumu, kdy se dotazník, který vyžaduje 

větší participaci nežli pouhé odpovídání na seřazené otázky, ukázal jako neatraktivní 

pro „masové“ publikum. Přesto, že k šíření bylo použito několik skupinových e-

mailových adres, byl šířen sociálními sítěmi i pomocí osobní e-mailové korespondence, 

zúčastnilo se výzkumu celkem 53 osob (přičemž minimální odhad se pohyboval kolem 

200 respondentů). 

Tři účastníci výzkumu byli z konečného vyhodnocení vyřazeni. Dva z nich 

vyplnili dotazník naprosto nesmyslnými údaji, jedna z účastnic použila chybně 

napsaná anglická slova, po jejichž opravě bylo sice vyhledáno velké množství fotografií, 

ale nebylo možné zjistit, která z nich by byla respondentkou vybrána. Charakteristika 

výzkumného vzorku. 

Několikrát se vyskytla chyba, že respondenti nevyhledávali pouze pomocí tagů, 

jak bylo uvedeno v zadání, ale k vyhledání využili fulltext. U své vybrané fotografie pak 

nezkontrolovali, zda jsou skutečně všechna jimi vybraná slova přitomna mezi tagy. U 

jednoho z respondentů byl z tohoto důvodu výsledek opraven na „nevyhledal“, jelikož 

po vyhledání jeho slov pouze mezi tagy Flickr nenašel žádnou fotografii. U 5 

respondentů byl tento výsledek ponechán, protože došlo ke shodě alespoň jednoho 

tagu. 

6.4. Charakteristika zkoumaného vzorku 

Z 50 respondentů se bylo 30 žen (26 ve věkové kategorii 16–27 let, 3 v kategorii 28–40 

let a 1 žena se přihlásila do skupiny 58 a více let) a 20 mužů (13 z nich ve věkové 
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kategorii 16–27 let, 5 v kategorii 28–40 let a 2 z mužu se přihlásili do kategorie 41–57 

let). Průměrně vyplňovali respondenti dotazník 5,54 minut, přičemž nejdelší udanou 

dobou bylo 30 minut, nejkratší pak 0,5. 

Do dotazníku nebylo zařazeno hledisko dosaženého vzdělání. Nikoliv z důvodu, 

že bychom nepovažovali úroveň vzdělání za relevantní, ale z důvodu, že vnímání 

obrazu a snu považuje za intuitivní schopnost a její expozici není nutné 

usouvztažňovat se systémem vzdělávání, který je často sám značně „racionalizován“ a 

„škatulkován“. 

6.5. Úspěšnost 

Žádnou fotografii nenašlo 24 respondentů. Z toho bylo 15 žen, z nichž bylo 14 

s výsledkem nespokojeno zcela a 1 žena neměla vyhraněný názor, a 9 mužů, z nichž 8 

bylo nespokojeno zcela a stejně jako u žen neměl vyhraněný názor 1 muž. 

Úspěšných bylo při hledání 26 účastníků. Z 15 žen byla s výsledkem absolutně 

spokojena pouze 1, částečně 5 žen, neutrální zůstaly 2 účastnice ženského pohlaví. 

Částeně nespokojené byly 3 a absolutně nespokojené pak 4 ženy. Z 11 mužů byli 3 

muži spokojeni absolutně, 2 částečně, částečnou nespokojenost vyjádřili 3 muži a 3 

absolutní. 

6.6. Použitý počet slov 

Maximálního povoleného počtu 5 slov využilo k hledání 28 respondentů. Z nich 18 při 

hledání neuspělo (7 mužů a 11 žen) a 10 ano (4 muži a 6 žen). O jedno slovo méně se 

rozhodlo použít 8 respondentů, kdy jedna polovina z nich nenašla nic (1 muž a 3 

ženy), druhá pak ano (1 muž a 3 ženy).  K vyhledávání pomocí 3 slov se rozhodlo 11 

respondentů a 2 z nich neuspěli (1 muž a 1 žena) a 9 ano (4 muži a 5 žen). S 2 slovy se 

spokojili 3 účastníci, přičemž 1 muž při hledání neuspěl a 1 muž a 1 žena ano. 

6.7. Shrnutí 

Je možné tvrdit, že úvodní hypotéza potvrzena nebyla. Z pohledu výsledků průzkumu 

lze říci, že tagy jsou účinné především jednotlivě či v počtu maximálně 3 tagů. Při 

větším množství rapidně klesá možnost vyhledat buď jakoukoliv či alespoň 

uspokojivou fotografii. Tedy pro konkrétnější obsahovou definici snímků je systém 

tagů v současném stavu nevhodný. 
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Naprostou spokojenost s výsledkem vyjádřili pouze 4 respondenti. Když 

přehlédneme neshodu v čísle,241 můžeme však o skutečném splnění podmínek mluvit 

pouze u dvou z nich. 

Prvním je muž, jenž pro svůj sen vybral slova dance, kiss, girl, drink, love (tanec, 

polibek, dívka, nápoj, láska). Do pole odpovědi uvedl dokonce 3 snímky, u kterých jsou 

všechny 4 tagy plně zastoupeny (snímky jsou na obrázcích č. 13–15). Druhým 

úspěšným je také muž, který svůj sen popsal slovy teeth a pain (zuby, bolest). Vybral 

fotografii na obrázku č. 16. 

Nebudeme zde již rozebírat adekvátnost použití tagů, jak jsme se snažili 

v předchozí kapitole. Přesto ale upozorníme na dvě specifika využití tagů, ke kterým 

došlo v rámci výzkumu a které by neměly ujít naší pozornosti. Prvním je skutečnost, že 

jsme tagy povýšili na úroveň titulku či popisku. Tím, že jsme je v rámci této práce 

vyextrahovali mimo jejich běžný kontext, došlo k jejich připojení k fotografii, jako by 

byly její součástí, k čemuž však v prostoru Flickru ve skutečnosti nedochází. Rozdíl 

v presentaci ukazuje obrázek č. 13, kde je nejprve použito původního titulku, poté 

vybraných slov respondenta a pak celé sady tagů, které jsou na Flickru k fotografii 

přiřazeny. 

Druhým aspektem pak je samožné množství tagů. Tři fotografie prvního muže 

jich všechny mají přes 50. Jejich použití se tak stává mnohem „univerzálnější“, jejich 

význam nikoliv, neb ten je takový již samou podstatou a konkrétním pojmenováním je 

naopak omezen. Fotografie druhého respondenta má naopak tagy pouze dva, což sice 

dělá snímek méně vyhledatelným, avšak také významově svobodnějším. 

  

                                                        
241 Což je sice vědomé znásilnění tagu vůči jeho autorovi, proti kterému bylo v práci položeno několik 
argumentů. Ale k tomuto kroku přistupujeme, protože jednotné číslo je přímo titulkem snímku. 
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The Dance  

 
Dance. Kiss. Girl. Drink. Love. 

  

 

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. 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. The Dance [cit. 2011-05-10]. 

Obrázek č. 13 
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Obrázek č. 14 - Vine, Leaf and Flower 

 
Tagy: 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 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. Vine, Leaf and Flower [cit. 2011-05-10]. 
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Obrázek č. 15 – Lina 

 
Tagy: 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 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. Lina [cit. 2011-05-10]. 
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Obrázek č. 16 – Tooth 

 

Tagy: Tooth, Pain 

Zdroj: Flickr.com [on-line]. Tooth [cit. 2011-05-10]. 
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Závěr 

Abychom vysvětlili vliv tagů na extenzi interpretace fotografie, stačilo by se uchýlit k 

názoru, který předkládá Umberto Eco: 

„Interpretovat znamená reagovat na text světa nebo na svět textu 

produkováním dalších textů.“ (Eco, 2005) 

Takový krok by byl však evidentně eluzivní a značně zjednodušující. Přesto ale 

ne zcela nepravdivý. Právě určitá selekce materiálu a následná manipulace s ním je 

totiž jednou ze dvou vrstev námi rozebírané extenze, jež tagy nabízejí. Na Flickr 

přibývá každou minutu kolem 3 000 fotografií a celkem jich server sdružuje už přes 5,5 

miliardy. Jean Baudrillard píše: 

„Le flux visuel ne connaît que le changement et l’image n’a même plus le 

temps d’y devenir image.“ (Baudrillard, 1999) 

Vinou právě tohoto nekonečně se proměňujícího toku vizuálního materiálu, 

jenž snad není nikde více patrný než na Flickru, přestává být hlas fotografie, ve své 

analogické samostatnosti tak výrazný a mnohoznačný, slyšitelný. Ten důležitý 

moment, kdy divák hledí na snímek a naslouchá, se vytrácí. Dříve než fotografie svou 

promluvu dokončí je nahrazena další, stejně tak výmluvnou. Zatímco text čten 

postupně je pochopen až ve svém celku, u fotografie je to právě celek, který otevírá 

bránu k jejím jednotlivostem, řekli bychom punctům. Tagy tak nabízejí možnost, jak 

alespoň částečně tyto jednotlivosti dostat na hladinu, aby na okamžik promluvily, než 

je opět pohltí bezedný kyberprostor, protože ani sám autor snímku nemá již dostatek 

autority a síly, aby je vyzdvihl. 

Druhá vrstva tagů se nachází, chtělo by se říct, skoro na opačném pólu vrsty 

předchozí. Prezentována samostatně zdá se rozpoznatelnější, v kompletu však 

submisivnější a skryta. Je to také vrstva paradoxní. Její funkce není prokazatelnější 

lépe než u známého rčení: „Obraz vydá za tisíc slov.“ Rozpor je evidentní: pravdivost 

tohoto rčení je totiž přímo závislá na míře našeho sebeovládání – pouze tehdy, když 

oněch tisíc slov zůstane nevyřčeno, jen ve formě abstraktních mentálních 

reprezentací, může být význam fotografie (a obrazů jako takových) plně zachován. 
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S každým slovem, s každým titulkem, popiskem a tagem naopak pokládáme významu 

přísné mantinely, podle kterých se musí ubírat. Je jazykově podmiňován. 

 Připomeňme však znovu, že tyto dvě vrstvy jsou v kyberprostoru nerozlučně 

spojeny a nastupuje otázka kompetence diváka. Jakobychom měli neustále pocit, že 

s novým trendem je třeba se vypořádat. Ale je skutečně s čím se vypořádat? 

„Neexistuje odhalitelná „příčina“ sociálního nebo kulturního stavu věcí, 

ale nekonečně složitý a částečně nedeterminovaný soubor na sebe 

vzájemně působících procesů, které se samočinně udržují nebo potlačují.“ 

(Lévy, 2000) 

 Pokud došlo k nějaké změně v přístupu k tvorbě fotografie a jejího vnímání, lze 

jen těžko obstát s tvrzením, že se jedná o vliv technologie. Jedná se o dílčí evoluci, se 

kterou můžeme v menšině i většině souhlasit či nesouhlasit, přesto nám nezbývá než 

„nečinně přihlížet“. Obecně používané pravidlo kvantita na úkor kvality může být 

pravdivé, ale v okamžik kdy kvantita je konsenzuálně přijata není možné jednoduše 

zvrátit trend zpět, ale vypracovat navigační strategii pro ten nový. 

 Součástí takové strategie je právě tag. Spojuje zdánlivě nespojitelné a nalézá tak 

jinak nenalezitelné. V bodě mezi autorem a snímkem je obdařen životem, aby ho 

sámotnému autorovi za okamžik upřel ve jménu záchrany života fotografie. 

 V práci jsme si ukázali, že tagování je především dobrovolnou volbou uživatelů. 

Ať už samotný vznik konceptu či jeho implikace jako vyhledávacího nástroje Flickru. 

Vysvětlili jsme, že fotografie ve své digitální podobě je náchylná libovolné proměně, 

stejně jako text a veškerý další obsah kyberprostoru. Právě tato kumulace, jejímž 

obvyklým průvodním jevem bývá zesílení, má v kyberprostoru naopak dopad opačný. 

Ekvivalenci. I když se tedy nejedná o ten nejideálnější představitelný přístup ke 

kategorizaci fotografií, v současné chvíli jsou tagy jediným možným prostředkem, jak 

fotografie vyhledávat, avšak za přítomnosti rizika, že hlas fotografie bude utišen.   
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Summary 

The impact of tag phenomenon on interpretation extension of photography can’t be 

defined easily. In principle we could define two interconnected layers of its 

functionality. The first one is basically its role as a classification tool: In the dissolved 

cyberspace, where photography is deprived of its unique ability to speak endlessly it 

enables, partially at least, to bring some of its unheard punctums on the surface which 

otherwise would be lost in the depths of the Internet. The second layer is somewhat 

stronger when presented separetly but in the entire system of Flickr it stays rather 

submissive and shaded. It is the function to silence the photograph as the title or 

caption does. It can better be imagined when showed on the adage: “A picture is worth a 

thousand words” which is only valid as long as the words are not said or otherwise 

uttered. The tags, however, were invented by people and so was their impemention to 

the Flickr website. It shouldn’t be regared only as a negative side-effect for it currently 

offers the only option how to access digitized images at all. Nevertheless, one should 

be aware of the risks it carries, that of the strength to silence the photograph. 
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