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Anotace

Bakalářská  práce  „Barack  Obama  v Praze  –  mediální  obraz  návštěvy  amerického 

prezidenta  v českých  médiích“  mapuje  obrazovou reprezentaci  návštěvy amerického 

prezidenta Baracka Obamy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2009 v českých médiích, a to 

jak v seriózním, tak bulvárním tisku. Sledovaným obdobím je 4. až 10. duben 2009. 

Vybranými  deníky  jsou  Právo,  Hospodářské  noviny,  Mladá  fronta  DNES,  Lidové 

noviny a Blesk.

Následující  dokument  nejprve  objasňuje  klíčové  pojmy  spojené  s tématem 

a zdůvodňuje  a  popisuje  volbu  metody  práce  vhodné  pro  srovnání  fotografií 

v jednotlivých médiích. Vzhledem k velkému počtu zkoumaných obrazů přistoupíme ke 

kombinaci zjednodušené formy kvalitativní metody dobrého oka a kvantitativní metody. 

Díky  této  kombinaci  budeme  moci  sledované  parametry  kvantifikovat  a  jednoduše 

a přehledně  popsat,  co  z různé  míry  výskytu  sledovaných  parametrů  v seriózním 

a bulvárním tisku vyplývá.

Následuje analýza fotografií dle vymezených parametrů a vlastní analytická část, 

která se zaměřuje na interpretaci fotografií ve vybraných médiích v každém zvoleném 

médiu zvlášť.

Dále se dokument věnuje porovnání fotografií mezi jednotlivými médii: objasní 

především rozdíly ve způsobu grafické prezentace a zvolených velikostí fotografií. Dále 

kolik prostoru sledovanému tématu věnovala jednotlivá média a na kterých stranách 

byly fotografie uveřejněny. Závěr je věnován shrnutí celé práce.

Klíčová slova

Fotografie,  zpravodajství,  fotožurnalismus,  denní  tisk,  Barack  Obama,  Právo, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Blesk

3



Annotation

Bachelor thesis  “Barack Obama in Prague –  the Czech media’s representation 

the  American  President’s  visit  to  Prague”  deals  with the  Czech  media’s  pictorial 

representation  of the American President’s visit to Prague  on the  4th and 5th of April 

2009, both in the serious and tabloid press.  The period monitored was between the 4th 

and 10th of April 2009.

The  chosen journals  were Právo,  Hospodářské  noviny,  Mladá  fronta  DNES, 

Lidové  noviny  and Blesk.  The following  document firstly  brings  out  key  concepts 

connected with the theme,  and then describes  the different approaches taken by the 

various  papers  in  regard  to  picture  representation.  With  regard  to  large number  of 

pictures researched,  these were analysed in two ways: the simplified form qualitative 

„the good eye“ method and the quantitative method. Thanks to this  dual approach we 

were  able  to  quantify  monitored  parameters, and  easily  describe  what  the  different 

occurrences of said parameters result from.

Next comes  the photographic analysis according to  the monitored parameters 

and  the  analytical  part,  which  focuses  on  the  photographic  interpretation  of  each 

separate journal’s approach.

After  that  the pictures from the various different journals  are  compared:  this 

clears up the differences concerning graphical presentation and size of the pictures. Also 

this document  clarifies how much space was given by the journals to the monitored 

theme,  as  well  as  on  which  pages  these  pictures  could  be  found.  The  summary 

summarizes the whole work.

Keywords

Photography, news, photojournalism, daily news, Barack Obama, Právo, Hospodářské 

noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Blesk
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1. Úvod

Ideální  uvedení  do  následující  práce  bychom  mohli  nalézt  v knize  Viléma 

Flussera Za filosofií fotografie, odkud si propůjčíme následující citát: „Význam obrazů 

spočívá na povrchu. Člověk jej může postihnout jediným pohledem – ale potom zůstane 

povrchním.  Chce-li  člověk  význam  prohloubit,  to  znamená:  chce-li  zrekonstruovat 

abstrahované  dimenze,  musí  pohledu  dovolit,  aby  povrch  bedlivě  ohledal.  Toto 

ohledávání  povrchu  obrazu  označíme  jako  „scanning“.  Pohled  při  něm  sleduje  

komplexní  cestu,  která  je  utvářena  jednak  strukturou  obrazu,  jednak  intencí  

pozorovatele. Význam obrazu, který se v průběhu scanningu odkrývá, je tedy syntézou 

dvou intencí:  té,  která se  projevuje  v obraze,  a  té,  která je  vlastní  divákovi.  Z toho 

vyplývá, že obrazy nejsou „denotativní“ (jednoznačné) komplexy symbolů (jako např.  

čísla),  nýbrž  „konotativní“  (mnohoznačné)  komplexy  symbolů:  Nabízejí  prostor  pro 

interpretace.“1

Tento citát nám přesně sděluje, co bude hlavním cílem následujícího dokumentu. 

Pokusíme se v něm nahlédnout pod povrch obrazů a prohloubit jejich význam (v tomto 

případě  fotografií).  Aby  náš  pohled  na  fotografie  právě  nebyl  povrchní,  využijeme 

prostoru pro interpretaci.

Konkrétně tato práce analyzuje a porovnává obrazové pokrytí návštěvy Baracka 

Obamy v Praze  v seriózním a  bulvárním tisku.  Pro  Českou republiku byla  návštěva 

Baracka Obamy v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2009 událostí, o které se hodně nejen 

psalo, ale také se jí dostalo značného obrazového pokrytí. Proto jsme si pro obrazovou 

analýzu  zvolili  právě  fotografie  z návštěvy  Baracka  Obama  v Praze.  Následující 

dokument nejprve objasňuje klíčové pojmy spojené s tématem, zdůvodňuje a popisuje 

volbu metody práce vhodné pro srovnání fotografií v jednotlivých médiích. Následuje 

analýza fotografií dle vymezených parametrů a vlastní analytická část, která se zaměřuje  

na interpretaci fotografií ve vybraných médiích v každém zvoleném médiu zvlášť.

Dále se dokument věnuje porovnání fotografií mezi jednotlivými médii: objasní 

především rozdíly ve způsobu grafické prezentace a zvolených velikostí fotografií. Dále 

kolik prostoru sledovanému tématu věnovala jednotlivá média a na kterých stranách 

byly fotografie uveřejněny.

1 Flusser, Vilém: Za filosofií fotografie. 1. vyd. Praha: Hynek, 1994, s. 8.
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Závěr je věnován shrnutí celé práce. Oproti tezi došlo k drobné změně ve výběru 

literatury.

Přestože návštěva Baracka Obamy v Praze trvala pouhé dva dny, fotografie na 

toto téma se v médiích objevovaly i po jeho návštěvě. Za sledované období jsme  zvolili 

4.  až  10.  duben 2009,  za  sledovaná tištěná  média  pak  Hospodářské  noviny,  Lidové 

noviny, Právo, Mladou frontu DNES a Blesk.

Na  podobnou  tematiku  byly  zpracovány  následující  diplomové  práce:  Veronika 

Šmausová:  Obrazové  pokrytí  tsunami  z roku  2004  ve  vybraných  českých  tištěných 

médiích – etické normy pro obrazové materiály: bakalářská práce. FSV UK – 2009.

Široký,  Petr:  Mediální  obraz  opozičního  a  vládního  politika  –  specifika 

konstruování obrazu Miloše Zemana ve vybraných tištěných médiích: diplomová práce. 

FSV UK – 2005.

Sachr,  Tomáš:  Vliv  formálních  prvků  stavby  fotografického  obrazu  na  jeho 

obsah  a  jejich  využití  v novinářské  fotografii  při  zobrazování  politiků  –  příklad 

zobrazování  Stanislava  Grosse  v různých  etapách  výkonu  premiérského  úřadu: 

bakalářská práce. FSV UK – 2006.

Co se týče tématu a zvoleného metodologického postupu, je tomuto dokumentu nejblíže 

práce Tomáše Sachra. Ten ale věnuje značnou část textu teoretickým poznatkům, kde 

například popisuje fotografii jako technický obraz, než dojde k praktické části.

V následující  práci  bude  stěžejní  praktická  část,  které  budeme  věnovat  větší 

prostor.  Jak sám Tomáš Sachr píše v závěru: „Naším cílem bylo tato data shromáždit a  

dále  pouze  naznačit,  jakým způsobem by  se  analýza  mohla  ubírat.  V naší  práci  již  

nemáme prostor pro samotné rozpracování této konkrétní analýzy, neboť ve své možné  

šíři by mohla být předmětem samostatné práce podobného rozsahu.“2

My  naopak  konkrétní  analýzu  detailně  rozpracujeme.  Zároveň  na  rozdíl  

od  následujícího  dokumentu  se  podrobně  ve  své  práci  Sachr  věnuje  sémiotice 

a nezařadil obrazovou přílohu.

2 Sachr, Tomáš:  Vliv formálních prvků stavby fotografického obrazu na jeho obsah a jejich 
využití v novinářské fotografii při zobrazování politiků – příklad zobrazování Stanislava Grosse 
v různých etapách výkonu premiérského úřadu: bakalářská práce. FSV UK – 2006.
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2. Teoretická část

2. 1. Klíčové pojmy

Tato  práce  mapuje  obrazovou  reprezentaci  návštěvy  amerického  prezidenta 

Baracka  Obamy  v Praze  v českých  médiích.  Cílem  práce  je  analýza  a  porovnání 

mediálního  obrazu  návštěvy  Baracka  Obamy  v Praze  ve  fotografii  na  stránkách 

vybraných deníků. Proto si nejprve definujeme klíčové pojmy, jimiž jsou bezpochyby 

fotografie, zpravodajství, fotožurnalismus, fotografie zpravodajská a fotoreportáž.

Fotografie

„Vývojem sdělovacích  nástrojů můžeme dojít  až  k  ´tužce,  která sama kreslí‘.  

Fotografie  je  právě  takovou ‚samokreslící  tužkou‘  –  je  to  v historii  sdělování  první  

sdělovací prostředek s tímto charakterem.“3

„(z  řec.  Fós  =  světlo  a  grafein  =  kreslit,  malovat,  psát;  doslova:  kreslení  

světlem)  –  způsob  zobrazování  objektů  působením  světla  na  fotografickou  citlivou 

vrstvu prostřednictvím fotografického přístroje. Objektiv fotoaparátu zachycuje světlo  

odražené  fotografovaným  předmětem  a  promítne  obraz  předmětu  na  fotografickou 

citlivou  vrstvu  v těle  přístroje;  zde  vzniká  neviditelný  (latentní)  obraz,  který  se  po  

vyvolání a ustálení stane viditelným (negativní  obraz).  Dalším zpracováním získáme 

pozitivní snímek, fotografii. Termín fotografie se také užívá k označení fotografického 

snímku  –  aktualita  fotografická,  fotografie  agenturní,  digitální  a  žurnalistická,  

fotoreportáž, kompozice fotografická, portrét fotografický atd.“4

Z technického  hlediska  je  fotografie  výsledkem  propojení  následujících 

vývojových linií: kamery obscury (dírková komora – uzavřená skříňka nebo prostor) 

a schopností  některých  na  světlo  citlivých  chemických  sloučenin  uchovat  takto 

vytvořený obraz.

Zpravodajství

Zpravodajství je „jedna ze základních novinářských činností a zároveň i produkt  

této  činnosti.  Zpravodajství  stojí  na  informacích  a  faktech,  které  vyhledává,  

3 Šmok, Ján: Úvod do teorie sdělování II. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002, s. 61.
4 Osvaldová  B.,  Halada  J.  a  kolektiv.  Praktická  encyklopedie  žurnalistiky  a  marketingové 
komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 75.
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shromažďuje, třídí,  vybírá, interpretuje a předává prostřednictvím médií recipientům. 

Zpravodajství má být přesné, vyvážené, nepředpojaté a poctivé při výběru, zpracování  

a prezentaci, nestranné, aktuální, včasné, jasné a srozumitelné. Na rozdíl od publicistiky  

nemá obsahovat novinářův názor, pouze tlumočí fakta. Mezi zpravodajské žánry patří  

zpráva a její jednotlivé druhy.“5

Existují  různé  oblasti  zpravodajství  –  nejstarší  psaná  žurnalistika,  agenturní, 

audiovizuální  –  rozhlasové  a  televizní  zpravodajství,  fotografické  zpravodajství 

a zpravodajství  internetové  žurnalistiky.6 Zaměříme  se  na  fotografické  zpravodajství 

a především zpravodajskou fotografii:

Fotožurnalismus

Novinářství, které místo se slovy pracuje s fotografickým obrazem. Na rozdíl od 

uměleckých fotografií má zpravodajská fotografie za cíl informovat o reálné události, 

obrazová atraktivita je méně podstatná. Základem tohoto odvětví je příběh, který tvoří 

buď jedna jediná fotografie,  nebo série fotografií,  kterým se podle jejich formy říká 

esej, fotoreportáž nebo obrazový příběh.7

Zpravodajská fotografie

Základem fotožurnalismu v tištěných médiích je zpravodajská fotografie. Stejně 

jako  kterýkoli  jiný  druh  zpravodajství  odpovídá  na  otázky  „kdo?“,  „co?“,  „jak?“ 

a poskytuje aktuální informace o politických nebo společenských událostech, ale činí 

tak  vizuální  formou,  fotografií.  Na  otázku  „kde?“  umí  odpovědět  jen  výjimečně. 

Součástí fotografické zprávy vždy bývá doplňující text.8

„Žurnalistická  fotografie  zahrnuje  fotografickou  aktualitu,  fotoreportáž,  

sportovní  fotografii,  portrét,  feature  fotografii.  Fotografie  se  stala  součástí  vizuální  

komunikace zejména proto,  že  fotografické zobrazení  je  autentické,  názorné,  obecně 

srozumitelné a umí zastavit jediný okamžik z probíhajícího dění. Dobrou žurnalistickou 

fotografii  nevnímá  čtenář  jako  reprodukci  skutečnosti,  ale  jako  skutečnost  samu; 

5 Osvaldová  B.,  Halada  J.  a  kolektiv.  Praktická  encyklopedie  žurnalistiky  a  marketingové 
komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 241.
6 Zpracováno dle Kolektiv autorů. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 
s. 5.
7 Zpracováno  dle  Osvaldová  B.,  Halada  J.  a  kolektiv.  Praktická  encyklopedie  žurnalistiky 
a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 82.
8 Zpracováno dle Kolektiv autorů. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 
s. 90.
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žurnalistická fotografie mu umožňuje být „při tom“, stát se bezprostředním svědkem  

zajímavé či dramatické události.“9

Fotoreportáž

Rozdíl  mezi zpravodajskou fotografií a zprávou tištěnou je stejný jako rozdíl 

mezi  fotoreportáží  a  reportáží  tištěnou.  Fotoreportáž  má stejná pravidla  jako tištěná 

reportáž,  jen  je  tvořena  sérií  fotografií  namísto  slovy.  Podstatným rysem  je  osobní 

svědectví.  Témata  na  (foto)reportáž  jsou  aktuální  společenské  jevy  nebo  významné 

události. Podstatná je zpravodajská hodnota. Vzhledem k tomu, že ne vše se dá vyjádřit 

obrazem, je součástí fotoreportáže doplňující text.10

2. 2. Metoda práce

V této sekci především rozebereme jednotlivé prvky zvolené obrazové analýzy, 

které  nám pomůžou při  posuzování  jednotlivých fotografií  a v následném porovnání 

v jednotlivých  médií.  Pak  budeme schopni  posoudit,  co  z celkové  analýzy  vyplývá. 

Vzhledem  k velkému  počtu  zkoumaných  obrazů  přistoupíme  ke  kombinaci 

zjednodušené formy kvalitativní metody „dobrého oka“ a kvantitativní metody. Díky 

této  kombinaci  budeme  moci  sledované  parametry  kvantifikovat  a  jednoduše 

a přehledně  popsat,  co  z různé  míry  výskytu  sledovaných  parametrů  v seriózním 

a bulvárním tisku vyplývá.

Proto si hned v úvodu nadefinujeme seriózní a bulvární tisk:

Všechny zkoumané deníky s výjimkou Blesku se řadí  mezi tzv. seriózní  tisk, 

který se  snaží  o  zpravodajství  přesné,  vyvážené,  nepředpojaté  a  poctivé  při  výběru, 

zpracování a prezentaci, nestranné, aktuální, včasné, jasné a srozumitelné, jak už bylo 

výše zmíněno v definici zpravodajství.

Tímto se seriózní tisk liší  od bulvárního. Je celkem běžné,  že se v bulvárním 

tisku ocitají citace lidí, kteří novinám vůbec žádné informace nepodali. Seriózní tisk si 

informace ověřuje z nejméně dvou různých zdrojů. Nejmarkantnější rozdíl nalezneme 

ve výběru zpráv a na první pohled rozdílné grafické úpravě novin.

9 Osvaldová  B.,  Halada  J.  a  kolektiv.  Praktická  encyklopedie  žurnalistiky  a  marketingové 
komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 80.
10 Zpracováno  dle  Osvaldová  B.,  Halada  J.  a  kolektiv.  Praktická  encyklopedie  žurnalistiky 
a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 175.
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Bulvární tisk – „Neseriózní, neověřený, hovící vkusu ulice, laciný a pokleslý typ  

novin či časopisů. V některých případech jsou informace i obrazový materiál v bulváru 

získány rovněž nelegálními či neetickými způsoby: nelegálním odposlechem telefonátů 

či  rozhovorů  v soukromí  prominentních  osob,  snímáním  skrytou  kamerou  nebo  

mikrofonem, dálkovými objektivy, prostřednictvím paparazziů.“11

Charakteristikou pro bulvární tisk je masové publikum, nápadná grafická úprava 

(velké  titulky  nebo  fotografie),  obsahem bývají  často  krimipříběhy,  sex  a  politická 

témata podávaná formou zábavy, dále to jsou krátké texty.12

Zpět k metodě práce, která nám pomůže analyzovat obrazové pokrytí návštěvy Baracka 

Obamy v Praze. Jak již bylo výše zmíněno, počet zkoumaných fotografií je velký, proto 

přistoupíme  na kombinaci  zjednodušené  formy  kvalitativní  metody  „dobrého  oka“ 

a kvantitativní metody.

Pro naše účely použijeme kvantitativní výzkumnou strategii, konkrétně analýzu 

obsahu mediálních sdělení – tradiční metoda zkoumání obsahu. V 50. letech ji Bernard 

Berelson  definoval  jako  „výzkumnou  techniku  pro  objektivní,  systematický 

a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace. Základním rysem obsahové analýzy  

je, že kvantifikuje vybrané jevy vyskytující se v obsahu a řadí je do zvolených kategorií.  

Výsledky jsou většinou zpracovávány za pomoci statistických operací.“13

K obrazové analýze využijeme metodu „dobrého oka“ dle  Gillian Rose.  Tato 

zvolená metoda je pro analýzu obrazového pokrytí návštěvy Baracka Obamy vhodná 

právě pro to, že zpravodajské fotografie se snaží nějakým způsobem působit na diváka. 

A právě jak působí, nám pomůže určit metoda „dobrého oka“, která se dívá na obrázky 

pomocí kompoziční interpretace.

Než přistoupíme dále, vysvětlíme si nejprve, co to vůbec kompozice je:  „Při 

hledání námětu, nejvhodnějšího stanoviště a osvětlení se nejen snažíme zachytit všechny 

podstatné obrazové prvky, které jsou nositeli myšlenkové náplně snímku, ale též zachytit  

je tak, aby vnikla výstižný, harmonický a zajímavý celek, umožňující zároveň vnímateli  

co  nejrychleji  se  orientovat  a  soustředit  na  hlavní  myšlenku.  Uplatnění  obrazových  

prvků a jejich rozmístění na ploše snímku se tedy neobejde bez určitého řádu, kterému 

11 Osvaldová  B.,  Halada  J.  a  kolektiv.  Praktická  encyklopedie  žurnalistiky  a  marketingové 
komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 35.
12 Zpracováno dle Jirák J., Köpplová B. Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 30.
13 Schulz W., Scherer H., Hagen L., Reifová I., Končellík J. Analýza obsahu mediálních sdělení. 
2. vyd. Praha: Karolinum, 2004.
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říkáme  kompozice.  Kompozice  je  záměrné  uspořádání  a  úprava  obrazových  prvků 

uměleckého díla, která dává vyniknout jeho hlavní myšlence.“14

Obrazy,  stejně  jako  jiná  vizuální  znázornění,  chytají  upřené  pohledy  diváků 

a nějakým způsobem je ovlivňují, a dělají tak přes to, jak vypadají. Tato metoda závisí 

na tom, co Irit Rogoff nazývá „dobré oko“, to je způsob dívání se na obrázky, který není 

metodologicky jednoznačný, ale nicméně vytváří specifický způsob popisování obrazů. 

„Dobré  oko“  se  nejvíce  zaměřuje  na  obraz  sám o  sobě,  aby  mohl  porozumět  jeho 

významu, a nejvíce pozornosti zaměřuje na kompoziční formu. Navzdory nedostatku 

metodologické jednoznačnosti, kompoziční interpretace je velmi specifický a důkladný 

způsob nahlížení na obrazy.

Jak už bylo výše zmíněno, metoda „dobré oko“ je poplatná pro všechny možné 

vizuální  obrázky,  tedy  i  pro  fotografii.  Ve  své  knize  Gillian  Rose  uvádí  jednotlivé 

parametry  kompoziční  interpretace  na  příkladech  obrazů  velkých  umělců,  jako  je 

například Rembrandt, ale fotografie stejně jako obraz patří pod vizuální znázorňování, 

lze tedy tuto metodu směle aplikovat i na fotografii.

Pomocí  zvoleného  postupu  obrazové  analýzy,  konkrétně  kompoziční  interpretace, 

můžeme na fotografii sledovat tyto parametry: obsah, barvu,  prostorovou organizaci, 

světlo a  expresivní obsah.  Nejprve si  blíže  přiblížíme jednotlivé parametry a pak je 

aplikujeme na konkrétní fotografie v praktické části dokumentu.

Obsah

Obsah je významová stránka fotografie. Hned při prvním pohledu na fotografii 

nás  nejprve  a  nejvíce  zajímá  obsah.  Co  fotografie  vlastně  zobrazuje?  V mnoha 

případech je to zřejmé, ale existují i fotografie, ze kterých to nemusí být tak zřejmé. 

Proto stojí  za  to se nad každým obrázkem zamyslet,  jestli  opravdu lze jednoznačně 

popsat, co zobrazuje, tedy jaký je obsah.

Barva

Barva  je  další  velmi podstatný  prvek kompoziční  interpretace.  Taylor  (1957) 

nabízí tři způsoby, jak popsat barvy na obraze:

14 Stibor,  Miloslav.  Fotografie  pro  lidové  školy  umění.  2.  vyd.  Praha:  Státní  pedagogické 
nakladatelství, n. p., s. 102 a 103.
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Barva, odstín: Tento parametr odkazuje na skutečné barvy na obraze (v našem 

případě fotografii). Netřeba vyjmenovávat všechny barvy, které divák na obraze najde, 

ale zaměřit se na barvy, které v obraze převládají, dominují.

Sytost: Intenzita barvy neboli množství šedé přidané do barvy. Sytost odkazuje 

k čistotě barvy ve vztahu k tomu, jak se barva zobrazuje v barevném spektru. Sytost je 

vysoká,  pokud  je  barva  extrémně  intenzivní,  a  nulová,  pokud  barva  není  vůbec 

intenzivní, tedy fotografie je černobílá – v barvě je hodně šedé.

Světlost: Tento parametr odkazuje k jasu nebo tmavosti barvy. Pokud se barva 

blíží k téměř bílé nebo je bílá, pak je světelnost vysoká, barva je tzv. přesvícená, pokud 

se naopak blíží k černé nebo je černá, světelnost je nízká, barva tzv. není vidět.

Tyto parametry popisují barvy užité v obrazu (fotografii).15 Ale zároveň je dobré popsat, 

jak barvy na  fotografii  působí,  tedy jaký mají  účinek.  Barvy mohou být  užity,  aby 

zdůraznily nějaký konkrétní prvek fotografie.16

Odstín, sytost i světelnost lze rozlišovat u každé barvy v obraze zvlášť, například 

modrá v obraze může být sytá, ale hnědá v tomtéž obraze nemusí být sytá vůbec. Stejně 

tak u uměleckých, například reklamních, fotografií může fotograf v programu na úpravu 

fotek nebo již při fotografování například nasvícením scény modrým světlem posunout 

barevnost nebo třeba změnit sytost různých barev. Ale my analyzujeme zpravodajskou 

fotografii, která má za cíl informovat o reálné události. Obrazová atraktivita je na rozdíl 

od  uměleckých  fotografií  podružná,  proto  jakákoli  výraznější  úprava  není  vhodná, 

protože  by  to  značně  mohlo  ovlivnit  diváky.  Z tohoto  důvodu  je  u zpravodajské 

fotografie vhodnější posuzování těchto parametrů s ohledem na celek fotografie.

Barevné tóny mají tu vlastnost, že vzbuzují představy o skutečnosti odvozené od 

zkušeností vnímatele. Zároveň působí bezprostředně na jeho duševní činnost. Například 

se ukázalo, že bedna natřená černě se nosičům zdála být těžší než stejně těžká bedna 

natřená žlutě. Význam barevných tónů je odvozen od lidské zkušenosti z přírody a od 

ustálených  symbolů,  které  si  člověk  sám  vymyslel  a  které  jsou  spjaty  s kulturními 

okruhy. Červeň je barvou krve, čerň tíže a smutku, bílá veselosti, zelená volné cesty 

(symbolika barev ale není  ve všech zemích stejná). Barevnost tedy ovlivňuje obsah. 

15 Dále budeme v dokumentu vždy užívat pouze pojem fotografie, ale veškeré poznatky platí 
i pro ostatní vizuální znázornění, jako je například právě obraz.
16 Zpracováno dle Gilian, Rose: Visual Methodologies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2005.
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Pokud položíme před člověka dvě obsahově stejné fotografie, které mají ale jiné barvy, 

bude je vnímat odlišně.17

Prostorová organizace

Stěžejní  problém  jakéhokoli  obrazu  je  to,  jak  se  vypořádá  s redukcí  ze 

třírozměrného prostoru na dvojrozměrnou plochu obrazu.

Existují dva na sobě závislé aspekty, kterých si na prostorové organizaci všímat: 

organizace  prostoru  uvnitř  fotografie  a  způsob,  kterým prostorová  organizace  nabízí 

určitou pozici pohledu diváka.

Prostorovou  organizaci  můžeme  vnímat  pomocí  pomyslných  spojnic  nebo 

přímek prostoru. „Člověk má smysl pro geometrii, pro řád, a proto je jen přirozené, že  

tyto prvky sám vyhledává a činí je základem kompozice. Nemusí jít jen o prosté řazení  

geometrických prvků, jako plot, koleje, tašky na střeše, kola na vodě, ale i pomyslnou 

křivku spojující zobrazené předměty.“18 Jak jsou tyto přímky uzpůsobeny v závislosti na 

ostatních  přímkách?  Jsou nějakým způsobem propojeny s jinými  přímkami,  zatímco 

jiná je izolovaná? Jakým jdou směrem? Jsou to plynulé křivky nebo zubaté? Jaký mají 

rytmus?

„V souvislosti  s geometrickými  prvky  se často uplatňuje  princip opakování  –  

rytmus.  Objevuje  se  nejen  zmnožením  geometrických  tvarů,  ale  i  zmnožením  dějů,  

situací, činností. Například předmět a jeho zrcadlení, předmět a jeho stín, jednotlivé  

fáze  pohybu,  simultánní  snímky  apod.“19 Dynamický  nebo  statický?  Jaký  mají  tyto 

přímky efekt?

Dále se zamyslíme nad prostorem, ve kterém jsou tyto přímky umístěny. Acton 

(1997: 25-50) navrhuje zamyšlení se nad šířkou, hloubkou, intervalem a vzdáleností. Je 

tento prostor jednoduchý nebo komplikovaný? Abychom byli schopni odpovědět na tyto 

otázky,  je  důležité  porozumět  perspektivě,  což  je  metoda  užívána  v umění,  aby 

dvojrozměrný obraz vypadal jako trojrozměrný. Perspektivu nalezneme i ve správném 

užití  barev  a  dokáže  vyjádřit  vzdálenost.  My  ale  máme  na  mysli  geometrickou 

perspektivu. Perspektiva závisí na geometrii paprsků vidění, kdy vaše oko je střed k této 

geometrii.  Úroveň vašeho oka je vždy stejná jako horizont na fotografii.  Je to tatáž 

17 Zpracováno dle Stibor, Miloslav. Fotografie pro lidové školy umění.  2.  vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, n. p., 1976, str. 38 a 39.
18 Stibor,  Miloslav.  Fotografie  pro  lidové  školy  umění.  2.  vyd.  Praha:  Státní  pedagogické 
nakladatelství, n. p., 1976, s. 104.
19 Stibor,  Miloslav.  Fotografie  pro  lidové  školy  umění.  2.  vyd.  Praha:  Státní  pedagogické 
nakladatelství, n. p., 1976, s. 104.
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úroveň, na které se paprsky vidění sbíhají na místě, kterému se říká úběžník.20 Úrovně 

oka mohou být tři – pohled ze standardní výšky, nadhled nebo podhled.21

„Nadhled,  „ptačí  perspektiva“,  spojuje  jednotlivé  prvky,  vytváří  souvislosti  

a dává,  zvláště  ve spojení  s protisvětlem,  přehled o prostorovém uspořádání  motivů.  

Podhled „žabí perspektiva“, zdůrazňuje popředí, monumentalizuje motiv a průhledem 

proti obloze jej oprošťuje od pozadí.“22

Právě  podhled se často užívá při  zobrazování  politiků.  Nejmarkantnější  je  to 

v případě  předvolebních  billboardů,  kde  politici  působí  dojmem dominance.  Opačně 

působí nadhled, člověk působí méně důstojně, skoro by se dalo říci „podřadně“.

Například záměrným použitím velmi nízké úrovně očí (podhledu) na fotografii 

může obsah fotografie být viděn jakoby očima dítěte. Nebo chtěl fotograf docílit toho, 

aby se na fotografii dívalo zespodu.

Pokud například stojíme na místě a díváme se dopředu, vidíme věci kolem sebe 

úplně z jiné perspektivy, než kdybychom se na místě posadili. Perspektiva se také liší na 

základě  vzdálenosti.  Pokud  jdeme  například  směrem  k domům,  tak  čím  více  se 

přibližujeme, tím více se mění perspektiva.

„Perspektiva  poskytuje  způsoby  reprezentování  trojrozměrného  prostoru  na  

dvouprostorovém povrchu.“23

V případě fotožurnalismu není volba úhlu pohledu vždy jen na fotografovi, často 

není možné zvolit  si  jiné stanoviště. Fotograf často nemá čas čekat na nejlepší  úhel 

záběru, důležitější je informativní složka fotografie, jak už bylo vícekrát zmíněno.

Nejjednodušším  příkladem  vlivu  horizontu  by  mohla  být  fotografie  nebe 

a krajiny. Horizont ve středu fotografie nám značí, že fotograf nekladl důraz na oblohu 

nebo zemi. Posunutím horizontu do spodní části fotografie kladl fotograf, a tím pádem 

posléze i divák, důraz na oblohu (je jí na snímku více). Naopak posuneme-li horizont do 

horní části fotografie, zdůrazňujeme krajinu (je jí na snímku více).24

Světlo

20 Doslovný překlad je nulový nebo také mizející bod.
21 Zpracováno dle Gilian, Rose. Visual Methodologies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2005.
22 Stibor,  Miloslav.  Fotografie  pro  lidové  školy  umění.  2.  vyd.  Praha:  Státní  pedagogické 
nakladatelství, n. p., 1976, s. 104.
23 Gilian, Rose. Visual Methodologies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005, p. 44.
24 Zpracováno dle Stibor, Miloslav. Fotografie pro lidové školy umění.  2.  vyd. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, n. p., 1976.
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Světlo na fotografii se vztahuje jak k barvám, tak k prostoru. Jaký typ světla je 

na  fotografii?  Světlo  svíčky,  denní  světlo,  elektrické  světlo?  Zvolené  světlo  ovlivní 

sytost i světelnost barev. A iluze, že geometrická perspektiva realisticky reprezentuje 

trojrozměrný  prostor,  může  být  zvětšena  nebo  nabádat  k otázkám  právě  použitím 

určitého zdroje světla. Světlo může být užito také k zvýraznění určitých elementů na 

fotografii.25

Expresivní (výrazový) obsah

Navzdory nejasnému metodologickému charakteru je  výrazový obsah zásadní 

pro  interpretaci.  Výrazový  obsah  vyjadřuje  tzv.  pocit  z fotografie.  To,  že  fotografii 

rozdělíme  na  jednotlivé  části  –  prostorovou  organizaci,  barvu,  obsah  a  světlo  –  to 

nezbytně nezachycuje vzhled fotografie.26

Navzdory  již  uvedené  charakteristice  novinářské  fotografie  jako  komplexního 

komunikátu tvořeného fotografickým obrazem, popiskem tvořeným textovou informací 

a kontextem tvořeným celkovou grafickou úpravou a umístěním fotografie na stránce 

novin se tato práce omezuje na zkoumání čistě obrazové informace. Předmětem zájmu 

zkoumání tedy nebude vztah obrazu a textu, popřípadě fotografie a grafického designu 

novin, ale čistě fotografický obraz sám.

2. 3. Analýza fotografií dle vymezených parametrů

Výše  jsme  si  rozebrali  jednotlivé  parametry  pomocí  kompoziční  interpretace 

a pár formálních prvků. Jsme tedy schopni do hloubky porozumět tomu, co všechno 

nám může fotografie napovědět. Jednotlivé prvky v tuto chvíli vztáhneme na fotografie 

z návštěvy Baracka Obamy v Praze.

Naše analýza kvantifikuje vybrané prvky obrazové analýzy „dobré oko“, proto si 

ji  musíme zjednodušit na parametry, které se nám snáze vejdou do tabulky. Z tohoto 

důvodu není možné rozepisovat u každé fotografie zvlášť, co přesně se na ní odehrává, 

konkrétně které barvy se na fotografiích objevují ani jaké přímky v rámci prostorové 

25 Zpracováno dle Gilian, Rose: Visual Methodologies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2005.
26 Zpracováno dle Gilian, Rose: Visual Methodologies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2005.
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organizace  se  na  fotografiích  objevují.  Pouze  světlo  a  expresivní  obsah  nemusíme 

zjednodušovat, do tabulky se nám vejdou.

Obsah

Pro naši analýzu tedy nebude podstatné, co přesně se na fotografii děje, ale kdo 

je zobrazen. Budeme rozlišovat, jestli je na snímku přítomen Obama sám (na fotografii 

není  nikdo jiný než  Barack Obama),  Obama a jiní (na fotografii  je  Barack  Obama 

a další lidé),  jiní (Barack Obama na snímku není zobrazen vůbec, ale snímek má vztah 

k jeho  návštěvě  v Praze)  nebo  jiné (budovy,  letadla…  zkrátka  fotografie,  na  nichž 

nejsou  zobrazeni  lidé,  ale  rovněž  má  snímek  spojitost  s prezidentovou  návštěvou 

v Praze).

Navíc  budeme  v rámci  obsahu  rozlišovat,  jestli  jsou  gesta přítomných 

dynamická nebo  statická.  Za  dynamická  pokládáme  taková  gesta,  která  naznačují 

pohyb, například mávání či fotografování lidí nebo zřetelnou chůzi.

Barva

V naší analýze si budeme všímat parametru  sytost barvy. Tento údaj je pro nás 

tím nejzajímavějším, má nejvíce vypovídající hodnotu. Popsáním barev u každé fotky 

zvlášť nedocílíme u zpravodajské fotografie žádných převratných objevů. Zkrátka to, 

které barvy mají fotografovaní lidé na sobě, to jsou většinou stěžejní barvy na fotografii.  

Umělecká fotografie by mohla ony barvy více pozměnit, aby docílila nějakého určitého 

uměleckého dojmu. Také u obrazů je užití barev velmi podstatnou složkou. Ale pro naši 

analýzu nemá tento parametr významnou výpovědní hodnotu. Totéž platí pro světlost, 

zpravodajská fotografie se snaží co nejvěrněji zachytit skutečnost, proto přeexponování 

ani podexponování není běžně používané.

Pro naši  analýzu  si  určíme pět  možných škál  sytosti.  4 (extrémně intenzivní 

barva),  3 (trochu intenzivnější barva),  2 (neutrální barva),  1 (méně intenzivní barva), 

0 (nulová intenzita barvy – čb).
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Prostorová organizace

Prostorová organizace dle metody „dobré oko“ si skutečně všímá řady věcí.

Pro  naši  analýzu  si  prostorovou  organizaci  zjednodušíme  na  tyto  tři  úhly 

pohledu: nadhled, podhled a úroveň oka.27

Dále  pod  prostorovou  organizaci  spadá  šířka  záběru.  Jednotlivé  druhy  si 

vysvětlíme na příkladě postavy člověka: VC – velký celek (většinou exteriér, například 

krajina)28,  C  – celek (celý člověk)29,  PC – polocelek (člověk od pasu nahoru),  PD – 

polodetail (hlava a ramena), D – detail (obličej), VD – velký detail (část obličeje)30.

Posledním zkoumaným parametrem v rámci prostorové organizace bude pohled 

do objektivu (ano, ne). Tento údaj si všímá, jestli se fotografovaná osoba dívá přímo do 

objektivu. V případě, že je na fotografii zobrazeno více lidí spolu s Barackem Obamou, 

určující pro nás bude, jestli se do objektivu dívá Barack Obama.

Světlo

Jak už bylo zmíněno, světlo může být užito také k zvýraznění určitých elementů 

na  fotografii.  Proto  může  světlo  silně  ovlivnit  divákovo  vnímání  fotografie.  Různá 

nastavení světla se hojně užívají především při uměleckých fotografiích v ateliérech, ale 

i venku. Při analýze návštěvy Baracka Obamy v Praze fotografové záměrně neměnili 

světelné možnosti, ale fotili skutečnost. I tak ale zvolené světlo může vnímání fotografie 

ovlivnit.

V naší analýze budeme jednoduše rozlišovat, jestli  byla fotografie snímána za 

přirozeného (denního) nebo umělého (elektrického) světla.

Expresivní (výrazový) obsah

Výše jsme se zmiňovali  o obsahu, ten nám zkrátka ukazuje,  co na fotografii 

fakticky  vidíme.  Jako  příklad  můžeme  uvést  fotografii  muže,  který  vzhlíží  k nebi. 

Expresivní obsah nám říká, jak se u toho tváří, jestli je smutný, nebo naopak veselý, 

jaký dojem ona fotografie  tvoří,  jaká nálada z fotografie  vyzařuje.  Expresivní  obsah 

určuje emoční charakteristiky fotografie.

My si pro svou analýzu zjednodušíme emoce na pozitivní, neutrální a negativní.

27 Rozdíly mezi jednotlivými úhly pohledu jsme si už podrobně popsali v předchozí kapitole.
28 Pokud je v záběru osoba, není poznat, kdo to je, splývá s okolím.
29 V naší analýze budeme za celek považovat záběry od kolen nahoru.
30 Zpracováno  dle  Zpracování  digitálního videa.  Velikosti  záběrů  [online].  [cit.  17.11.2010]. 
Dostupné z <http://hucak.osu.cz/video/velikosti_zaberu.php>.
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Kromě parametrů obrazové analýzy „Dobré oko“ si budeme všímat těchto formálních 

prvků:

Velikost fotografie

Velikost fotografie zdůrazní obsah fotografie. Čím je snímek větší, tím spíše si 

ho všimneme,  naopak malé fotografie si  leckdy nemusíme ani  všimnout.  Proto nám 

velikost fotografie naznačuje, které fotografie si zkrátka všimnout musíme.

Za velkou fotografii budeme považovat takovou, která má nad 3 sloupce, malá 

bude mít maximální šíři 1 novinový sloupec a střední 2 až 3 sloupce.

Titulní strana

Tento údaj nám říká, jestli  se daná fotografie umístila  na titulní  straně novin 

nebo ne (proměnné ano – ne).

Rámování

Rámování  budeme  dělit  na  tři  kategorie,  a  to  tradiční (rámování  ve  tvaru 

obdélníku, popřípadě čtverce), zasažení do obrazu (překrývání jedné fotografie druhou 

nebo text umístěn přímo do fotografie)  a  změněný (rámování ve tvaru kolečka nebo 

jakéhokoli jiného tvaru).

Každá jednotlivá fotografie  bude v tabulce uvedena pod titulkem souvisejícího textu 

a datem uvedení. Rozbor jednotlivých parametrů a následné vypracování tabulky nám 

pomůže  sestavit  statistiku  míry  výskytů  jednotlivých  zkoumaných  parametrů  ve 

sledovaných médiích.
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3. Praktická část

3. 1. Interpretace fotografií ve vybraných médiích v každém zvoleném 

médiu zvlášť

3. 1. 1. Právo

Tabulka č. 1. Charakter fotografií v Právu.

lidé Obama sám 4 Obama a jiní 9 jiní 8 jiné31 0
gesta dynamické 8 statické 13
sytost barvy „3“ 4 „2“ 17 „1“ 2 „0“ 0
úhel pohledu eye-level 17 nadhled 3 podhled 1
šířka záběru VC 0 C 7 PC 10 PD 1 D 3 VD 0
pohled do obj. ano 5 ne 16
světlo přirozené 19 umělé 9 nelze urč. 3
expr. obsah pozitivní 12 neutrální 9 negativní 0
velikost obr. velký 9 střední 12 malý 0
rámování tradiční 21 zasažení

do obr.
0 změněný 0

titulní str. ano 2 ne 19

Celkem  bylo  v Právu  ve  sledovaném  období  4.  –  10.  dubna  2009  zveřejněno 

21 fotografií.

Co se týče kolonky  lidé, většinu fotografií tvořil  Barack Obama a jiní.32 Mezi 

jinými v rámci této kategorie byli především Michelle Obamová a politici.  Statických  

záběrů bylo více než těch  dynamických, a to především z projevu Baracka Obamy na 

Hradčanském náměstí nebo skupinových snímků s jinými politiky.

Nejčastěji,  konkrétně sedmnáctkrát,  měla  sytost  úroveň 2, tedy neutrální.  Tato 

úroveň se  pro  seriózní  tisk  hodí  nejvíce,  protože  střední  sytost  barev  nijak  výrazně 

neovlivní  divákovo  vnímání  snímků,  a  může  se  tak  plně  soustředit  na  informativní 

složku fotografie.

Z hlediska úrovně pohledu bylo nejvíce snímků pořízeno z úrovně očí, což stejně 

jako  v případě  neutrální  sytosti  barvy  ponechává  pozorovateli  nejvíce  prostoru 

31 Pokud  je  v  kolonce  obsah-lidé  vyplněno  „jiné“,  pak  kolonky  obsah-gesta,  prostorová 
organizace-pohled do objektivu a expresivní obsah zůstávají nevyplněny.
32 Kdykoli se bude text zabývat kolonkou „lidé“, její parametry budou zvýrazněny tučně, a to 
z důvodu větší přehlednosti.
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k vnímání  informační  složky  obsahu.  Z nadhledu  a  podhledu byly  dohromady  jen 

4 fotografie.  Co  se  týče  šířky  záběru,  nejvíce  snímků  bylo  pořízeno  z polocelku. 

Druhým  nejpočetnějším  záběrem  byl  celek.  Tyto  záběry  jsou  pro  zdokumentování 

návštěvy Baracka Obamy v Praze ideální, protože víme, že jsme v Praze, není tedy třeba 

velkého celku a  stejně tak  velký detail se na stránkách Práva ve sledovaném období 

neobjevil.  Do  objektivu se  Barack  Obama  nebo  jiní  podívali  pětkrát  z celkových 

jednadvaceti snímků, a to v případech, kdy snímky zachycují důležité momentky.

Z hlediska světla bylo dvakrát tolik snímků pořízeno za přirozeného světla, tedy 

z projevu Baracka Obamy na Hradčanském náměstí.

Expresivní  obsah nebyl  ani  jednou  negativní.  Barack  Obama  i  ostatní  se  na 

fotografiích usmívají nebo se tváří neutrálně, deník Právo se je nesnažil za každou cenu 

nachytat v nelichotivých situacích.

Co se týče  velikosti obrazu,  středně velkých fotografií bylo nejvíce, konkrétně 

dvanáct. O tři snímky méně bylo středních a malá nebyla ani jedna fotografie. Absence 

malých fotografií svědčí o tom, že se Právo snažilo na fotografie upozornit a ani jeden 

snímek neměl být přehlédnut.  Rámování  bylo ve všech případech  tradiční. Na  titulní  

straně se objevily dva snímky z celkových jednadvaceti snímků.

3. 1. 2. Mladá fronta DNES

Tabulka č. 2. Charakter fotografií v Mladé frontě DNES.

lidé Obama sám 12 Obama a jiní 12 jiní 28 jiné 10
gesta dynamické 20 statické 32
sytost barvy „3“ 2 „2“ 52 „1“ 5 „0“ 3
úhel pohledu eye-level 52 nadhled 8 podhled 2
šířka záběru VC 4 C 13 PC 27 PD 0 D 18 VD 0
pohled do obj. ano 11 ne 40 nelze urč. 1
světlo přirozené 36 umělé 8 nelze urč. 18
expr. obsah pozitivní 27 neutrální 21 negativní 1
velikost obr. velký 25 střední 19 malý 18
rámování tradiční 57 zasažení

do obr.
5 změněný 0

titulní str. ano 3 ne 59

Mladá fronta DNES ve sledovaném období uveřejnila 62 fotografií.

Kolonky  Obama sám a  Obama a jiní tvořilo  stejný počet fotografií.  Nejvíce 

snímků ale  tvořilo  kolonku  jiní.  Mezi  těmito lidmi byli  především jiní  politici,  tým 

Baracka Obamy nebo dav lidí, kteří přišli prezidenta podpořit. V rámci kolonky  gest 
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bylo statických záběrů více než těch dynamických, a to v poměru 3:2. To souvisí mimo 

jiné  s tím,  že  druhým nejčastějším záběrem byl  hned po  polocelku  detail a  detailní 

záběry bývají statické.

Nejčastěji, s velkým rozdílem, měla sytost úroveň 2, tedy neutrální.

Co  se  týče  úhlu  pohledu,  nejvíce  snímků  bylo  pořízeno  z úrovně  očí,  a  to 

v poměru  5:1  k ostatním úhlům pohledu.  V poměru  4:1  byly  snímky,  ve  kterých  se 

Barack Obama nebo jiní nedívají do objektivu, proti těm, kde se do objektivu dívají.

Co se týče světla, dvakrát tolik snímků bylo pořízeno za přirozeného světla než 

za světla umělého. Fotografové se tedy více zajímali o situace, které se dějí venku, ať už 

je to Barack Obama sám nebo cizí lidé, kteří se na něj připravují a těší.

Expresivní  obsah byl  v  jednom  případě  negativní,  což  ale  nijak  extrémně 

neovlivňuje  celkový  dojem,  který  je  zhruba  v padesáti  případech  neutrální nebo 

pozitivní.

V rámci velikosti obrazu nejvíce fotografií bylo velkých; středních a malých bylo 

téměř totožně. Mladá fronta DNES dala fotografiím velký prostor.  Rámování bylo ve 

většině  případů  tradiční.  Na  titulní  straně se  objevily  tři  snímky  z celkových 

dvaašedesáti snímků.

3. 1. 3. Lidové noviny

Tabulka č. 3. Charakter fotografií v Lidových novinách.

lidé Obama sám 5 Obama a jiní 10 jiní 20 jiné 10
gesta dynamické 12 statické 21
sytost barvy „3“ 0 „2“ 31 „1“ 2 „0“ 12
úhel pohledu eye-level 42 nadhled 2 podhled 1
šířka záběru VC 3 C 14 PC 14 PD 1 D 14 VD 0
pohled do obj. ano 4 ne 31
světlo přirozené 25 umělé 13 nelze urč. 7
expr. obsah pozitivní 16 neutrální 17 negativní 2
velikost obr. velký 14 střední 14 malý 17
rámování tradiční 39 zasažení

do obr.
6 změněný 0

titulní str. ano 4 ne 41

Z celkových 45 snímků většinu fotografií tvořili jiní. Snímky Obama a jiní a jiné měly 

co do počtu stejné  číslo.  Obama sám byl vyfotografován nejméně často. To souvisí 

s tím,  že  nejvíce  snímků  bylo  malých.  Lidové  noviny  celkem  dost  užívaly  anketní 
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snímky a jiné malé doplňující fotografie. Proto také bylo zhruba dvakrát tolik fotografií 

statických než dynamických.

Sytost  barvy byla nejčastěji  neutrální, ale zajímavé je,  že černobílých snímků 

bylo dvanáct a byla to druhá nejčastější sytost barvy.

Z hlediska úhlů pohledu bylo nejvíce snímků pořízeno z úrovně očí, z nadhledu 

a podhledu byly dohromady jen 3 fotografie z celkových pětačtyřiceti. Co se týče šířky 

záběru, polocelek,  celek  a detail se  objevily  stejně  často.  Ostatní  typy záběrů  byly 

minimální.  Do objektivu se Barack Obama nebo jiní podívali čtyřikrát, jednatřicetkrát 

ne.

Z hlediska  světla bylo  zhruba  dvakrát  tolik  snímků  pořízeno  za  přirozeného 

světla než za světla  umělého,  to  především pro velký počet snímků z Hradčanského 

náměstí.

Expresivní  obsah byl  téměř  stejně  často  neutrální jako  pozitivní,  ve  dvou 

případech negativní.

Nejvíce snímků mělo malou velikost, je to dáno tím, že v mnoha případech se na 

stránkách  novin  objevovaly  fotografie  k anketám  a  jiné  malé  doprovodné  snímky. 

Středně velkých a velkých snímků bylo totožně. Nejčastějším rámováním bylo tradiční, 

v šesti případech bylo  zasáhnuto do obrazu.  Snímků na  titulní  straně bylo vzhledem 

k ostatním snímkům v poměru 1:10.

3. 1. 4. Hospodářské noviny

Tabulka č. 4. Charakter fotografií v Hospodářských novinách.

lidé Obama sám 8 Obama a jiní 9 jiní 12 jiné 1
gesta dynamické 17 statické 12
sytost barvy „3“ 2 „2“ 20 „1“ 7 „0“ 1
úhel pohledu eye-level 22 nadhled 6 podhled 2
šířka záběru VC 2 C 11 PC 14 PD 1 D 2 VD 0
pohled do obj. ano 3 ne 26
světlo přirozené 23 umělé 6 nelze urč. 1
expr. obsah pozitivní 12 neutrální 17 negativní 0
velikost obr. velký 18 střední 10 malý 2
rámování tradiční 28 zasažení do obr. 2 změněný 0
titulní str. ano 2 ne 28

Většinu fotografií z celkových 30 tvořili  jiní, a to především davy lidí nebo Michelle 

Obamová. O tři snímky méně tvořili Obama a jiní. O snímek méně bylo fotografií, na 
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nichž byl Barack Obama sám. Z hlediska gest, dynamických záběrů bylo pořízeno o pět 

více než statických. Je to především tím, že na mnoha snímcích Barack Obama výrazně 

gestikuluje.

Co se týče sytosti barev, nejčastěji, konkrétně dvacetkrát, měla sytost úroveň 2, 

tedy neutrální. Jak už bylo výše zmíněno, tato úroveň se pro seriózní tisk hodí nejvíce, 

protože střední sytost barev nijak výrazně neovlivní divákovo vnímání snímků, a může 

se tak plně soustředit na informativní složku fotografie.

Nejvíce snímků bylo pořízeno z úrovně očí, což stejně jako v případě neutrální 

sytosti  barvy  ponechává  pozorovateli  nejvíce  prostoru  k vnímání  informační  složky 

obsahu.  Co se týče  šířky záběru, nejvíce snímků bylo pořízeno z polocelku. Druhým 

nejpočetnějším  záběrem  byl  celek.  Ostatní  šířky  záběru  nebyly  téměř  využity.  Do 

objektivu se Barack Obama nebo jiní podívali třikrát z celkových devětadvaceti snímků.

Čtyřikrát tolik snímků bylo pořízené za přirozeného než za umělého světla.

Expresivní obsah nebyl ani jednou negativní. Ve většině případů byl neutrální.

Z hlediska velikosti obrazu,  velkých fotografií bylo nejvíce, téměř dvakrát tolik 

než  středních. Pouze dva snímky měly  malou  velikost. Hospodářské noviny věnovaly 

tedy  velkou  pozornost  obrazové  prezentaci  návštěvy  Baracka  Obamy  v Praze. 

Rámování bylo ve většině případů tradiční, pouze dvakrát bylo zasaženo do obrazu. Na 

titulní straně se objevily dva snímky z celkových třiceti snímků.

3. 1. 5. Blesk

Tabulka č. 5. Charakter fotografií v Blesku.

lidé Obama sám 8 Obama a jiní 6 jiní 7 jiné 3
gesta dynamické 8 statické 12
sytost barvy „3“ 2 „2“ 20 „1“ 1 „0“ 1
úhel pohledu eye-level 19 nadhled 2 podhled 3
šířka záběru VC 1 C 6 PC 8 PD 2 D 7 VD 0
pohled do obj. ano 4 ne 16
světlo přirozené 12 umělé 3 nelze urč. 9
expr. obsah pozitivní 8 neutrální 11 negativní 0 nelze urč. 1
velikost obr. velký 7 střední 11 malý 6
rámování tradiční 10 zasažení

do obr.
11 změněný 3

titulní str. ano 2 ne 22

Celkem se v Blesku objevilo 24 snímků na téma Návštěva Baracka Obamy v Praze. Na 

jeho stránkách byly velmi malé rozdíly mezi počtem snímků Obama sám, Obama a jiní  
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a jiní.  Z toho plyne, že projev Baracka Obamy nebyl stěžejním motivem. Z hlediska 

gest, statických záběrů bylo více než těch dynamických, a to v poměru 3:2.

Nejčastěji měly fotografie sytost úroveň 2, tedy neutrální. Ani Blesk se nesnažil 

zvýrazněnou sytostí ovlivnit divákovo vnímání snímků.

Co se týče úhlu pohledu, nejvíce snímků bylo pořízeno z úrovně očí. Z nadhledu 

a podhledu je jen pět fotografií.  Z hlediska šířky záběru bylo nejvíce snímků pořízeno 

z polocelku. Druhým nejpočetnějším záběrem byl detail. Do objektivu se Barack Obama 

nebo jiní podívali čtyřikrát z celkových dvaceti snímků.

Nejvíce  snímků  bylo  pořízeno  za  přirozeného  světla,  a  to  nejčastěji 

z Hradčanského náměstí.  Druhou nejpočetnější  možností  se nestalo  umělé  světlo, ale 

nelze rozlišit.

Expresivní  obsah nebyl  ani  jednou  negativní. Barack  Obama  i  ostatní  se  na 

fotografiích usmívají nebo se tváří neutrálně, převažuje neutrální výraz.

Co se týče velikosti fotografií, středně velkých fotografií bylo nejvíce, konkrétně 

jedenáct. Velkých a malých fotografií bylo téměř totožně. Nejčastějším rámováním bylo 

zasažení do obrazu. Fotografie na titulní straně ku ostatním fotografiím byly v poměru 

2:22.

3. 2. Porovnání fotografií mezi jednotlivými médii

Návštěva  Baracka  Obamy v Praze  trvala  pouhé dva dny,  a  to  4.  a  5.  dubna. 

Hospodářské noviny jako jediné měly první snímky ze dnů 3. – 5. dubna, ostatní noviny 

měly první snímky z víkendového vydání od 4. – 5. dubna.

Mladá fronta DNES, Právo a Blesk měly poslední fotografie ze dne 7. dubna. 

Lidové noviny a Hospodářské noviny ze dne 8. dubna.

Noviny vychází vždy ráno, proto není možné, aby už první den byly v jakémkoli 

deníku  vytištěny  fotografie  Baracka  Obamy  v Praze.  Proto  prvních  šest  fotografií 

nebylo  pořízeno  v Praze,  ale  ve  Štrasburku,  kam  zavítal  před  Prahou,  anebo  byly 

fotografie mnohem starší a z archivu (především detaily tváře). Všechna ostatní média 

se na rozdíl od Práva obrazově nezabývala návštěvou Baracka Obamy v Praze, ale první 

snímky věnovala fotografiím z příprav na Hradčanském náměstí.
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Co se týče počtu fotografií, Mladá fronta DNES uveřejnila 62 fotografií na téma 

Návštěva Baracka Obamy v Praze, Lidové noviny 45, Hospodářské noviny 30, Blesk 

24 a Právo 21.

Skoro  všechna  média  měla  jako  stěžejní  motiv  jiní,  tedy  snímky,  na  kterých  nebyl 

Barack Obama. Mezi jinými byli především Michelle Obamová, jiní politici nebo dav 

fanoušků. Pouze Právo mělo jako stěžejní motiv  Obama a jiní, i když v kolonce  jiní 

mělo jen  o jednu fotografii  méně.  Blesk měl  jako hlavní  motiv samotného Baracka 

Obamu,  přestože  ostatní  motivy  nebyly  o  moc  méně  početné.  Deník  Blesk  tedy 

fotografoval  především  samotného  Baracka  Obamu,  ať  už  v detailu  anebo  mezi 

fanoušky. Těchto fotografií Baracka Obamy bylo více než opravdu důležitých snímků, 

například z projevu na Hradčanském náměstí nebo s ostatními politiky.

Z hlediska  gest, všechna média kromě Hospodářských novin měla více záběrů 

statických než dynamických, a to především z projevu Baracka Obamy na Hradčanském 

náměstí nebo ze skupinových snímků s jinými politiky nebo hojnějším užitím malých 

anketních či jiných fotografií. V Hospodářských novinách na mnoha snímcích Barack 

Obama výrazně gestikuluje. Ve všech médiích mělo nejvíce fotografií  neutrální sytost. 

Tato úroveň se pro seriózní tisk hodí nejvíce, protože střední sytost barev nijak výrazně 

neovlivní divákovo vnímání snímků a neodvádí pozornost k formální stránce fotografie, 

a divák se tak může plně soustředit na informativní složku fotografie. Tuto úroveň měl 

i Blesk.  Za  zmínku stojí,  že  v případě  Lidových novin  byla  druhá  nejčastější  sytost  

barvy 0, tedy černobílé snímky. V ostatních médiích měly snímky sytost 0 maximálně 

třikrát.

Z hlediska  úhlu  pohledu,  nejvíce  snímků  bylo  ve  všech  případech  pořízeno 

z úrovně očí, což stejně jako v případě neutrální sytosti barvy ponechává pozorovateli 

nejvíce  prostoru  k vnímání  informační  složky  obsahu.  Nejvíce  fotografií  z nadhledu 

nebo  podhledu nalezneme v Mladé frontě DNES, ale vzhledem k tomu, že zároveň je 

Mladá fronta DNES deníkem s největším počtem uveřejněných fotografií, stále je těchto 

fotografií 10 z celkového počtu 62, není jich tedy mnoho.

Co se týče  šířky záběru, ve všech médiích byl nejčastějším záběrem polocelek. 

Tyto záběry jsou pro zdokumentování návštěvy Baracka Obamy v Praze ideální, protože 

víme, že jsme v Praze, není tedy tolik třeba  velkého celku ani  velkého detailu.  Velký 

detail nebyl užit ani v jednom médiu a velký celek byl nejčastěji užit v Mladé frontě 

DNES, a to čtyřikrát. Ale jak už jsme si výše vysvětlili, musíme to brát s ohledem na 
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celkový  počet  fotografií.  Rozdíly  jsou  ve  druhém místě.  V Právu  a  Hospodářských 

novinách to byl celek, v Mladé frontě DNES a Blesku detail. V Lidových novinách se 

polocelek, celek a detail objevily stejně často. Ostatní typy záběrů byly minimální.

Ve  všech  médiích  byly  častější  ty  případy,  kdy  se  Barack  Obama  nebo  jiní 

nedívali do objektivu. To není nic překvapivého. S ohledem na počet stran se nejvíce 

fotografií  s pohledem do objektivu objevilo v Právu, v Mladé frontě DNES a Blesku, 

kde  tyto snímky tvoří  čtvrtinu  všech  fotografií.  Na těchto  snímcích  jsou  zachyceny 

především důležité momentky, například na těchto snímcích Barack Obama mává nebo 

si tiskne ruku s Václavem Havlem nebo jde o detailní fotografii tváře Baracka Obamy.

Tyto  snímky  tedy  zachycují  podstatné  momenty.  Když  se  například  Barack 

Obama při mávání lidem dívá do objektivu, mává jakoby i nám, nejenom přítomným 

lidem. Michelle Obamová se dvakrát dívá do objektivu, a to na snímcích pod titulkem 

Michelle vystřídala při evropské cestě třináct modelů.

Ve  všech  médiích  byly  nejčastěji  pořízeny  snímky  za  přirozeného  světla, 

většinou z projevu Baracka Obamy na Hradčanském náměstí. Fotografové se tedy více 

zajímali o situace, které se dějí venku, ať už je to Barack Obama sám nebo cizí lidé, 

kteří se na něj připravují a těší.

Dvakrát více takovýchto snímků než snímků s umělým osvětlením bylo v deníku 

Právo,  Mladá  fronta  DNES  a  Lidové  noviny.  Čtyřikrát  více  snímků  s přirozeným 

světlem než se světlem umělým bylo v Hospodářských novinách a Blesku. Za zmínku 

stojí také to, že v Mladé frontě DNES a v Blesku tvořily třetinu snímků fotografie, kde 

nebylo možné rozlišit, zda se jedná o světlo přirozené nebo umělé. Důvodem je velké 

množství užití detailních záběrů, kde kromě obličeje nic nevidíte, nelze tedy jasně určit, 

jaké pozadí se za člověkem objevuje.

Ve většině médií převládal neutrální expresivní obsah, a to v Lidových novinách, 

Hospodářských  novinách  a  Blesku.  Rozdíly  v počtu  mezi  neutrálním a pozitivním 

obsahem ale  nebyly velké,  maximální  rozdíl  je  v Hospodářských novinách,  a  to  pět 

fotografií.  V Mladé  frontě  DNES a v Právu byly nejčastějšími  snímky takové,  které 

měly pozitivní vyznění. Stále ale platí, že rozdíly v prvním a druhém místě nebyly nijak 

velké. Nejvíce snímků s negativním obsahem bylo v Lidových novinách, a to pouze u 

dvou snímků. Barack Obama i ostatní se ve všech médiích na fotografiích usmívají nebo 

se  tváří  neutrálně,  média  se  je  vesměs  nesnažila  za  každou  cenu  nachytat 

v nelichotivých situacích.
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 Zároveň v Právu a Blesku nastaly párkrát situace, kdy nebylo možné rozlišit, 

jaký měly snímky expresivní  obsah.  Jednalo se  například  o situace,  kdy byl  člověk 

zobrazen za vlajkou.

V užití  velikostí  fotografií byly značné rozdíly.  Právo a Blesk měly na svých 

stránkách nejvíce fotografií středně velkých. Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny 

měly nejvíce velkých snímků a Lidové noviny měly nejčastěji snímky malé. Je to dáno 

tím, že v mnoha případech se na stránkách novin objevovaly fotografie k anketám a jiné 

malé doprovodné snímky. Naopak absence malých fotografií svědčí o tom, že se média 

snaží na dané fotografie upozornit a ani jeden snímek by neměl být přehlédnut.

Skoro všechna média kromě Blesku zvolila tradiční rámování. Právo jako jediné 

médium  dokonce  zvolilo  tradiční  rámování ve  všech  případech.  Rámování  formou 

zasažení do obrazu je typické pro bulvární tisk.33 S ohledem na rozdílnost mezi počtem 

fotografií  uveřejněných  v jednotlivých  médiích  bylo  nejvíce  fotografií  na  titulních  

stranách v Právu a nejméně v Mladé frontě DNES.

33 Zpracováno  dle  Stárek,  Václav.  Typografie  bulvárního  tisku.  Praha:  Karlova  univerzita. 
Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky, 2008. 
82 s., s. 30. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Slanec Jaroslav.
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4. Závěr

Co se týče prostoru věnovanému sledovanému tématu, Hospodářské noviny se 

návštěvě Baracka Obamy v Praze věnovaly nejvíce dnů, a to od 3. do 8. dubna, a Mladá 

fronta DNES tomuto tématu věnovala nejvíce snímků, konkrétně 62.

Z hlediska kolonky lidé nedošlo k nijak překvapujícím závěrům. Téměř všechna 

média  zobrazovala  především  důležité  momenty  z projevu  amerického  prezidenta 

Baracka  Obamy  na  Hradčanském náměstí  nebo  jiné  důležité  situace  spojené  s jeho 

návštěvou.  Blesk  se  zaměřil  především na  Baracka  Obamu jako takového,  v mnoha 

případech je vyfotografován v detailu,  nebylo tedy pro tento deník stěžejní,  v jakých 

konkrétních situacích byl zobrazen, hlavně že byl zobrazen.

Co se týče gest, dalo se čekat, že k tématu „návštěva Baracka Obamy v Praze“ se 

budou více hodit  statické záběry. Většina médií skutečně spíše volila tyto záběry, jen 

Hospodářské noviny hojně zobrazovaly Baracka Obamu při různých gestikulacích.

Kolonce  sytost se  budeme  věnovat  trochu  více,  protože  v ní  došlo 

k překvapivým závěrům. V tuto chvíli se hodí zopakovat následující pasáž z kapitoly 

Porovnání: Z hlediska sytosti mělo ve všech médiích nejvíce fotografií neutrální sytost. 

Tato úroveň se pro seriózní tisk hodí nejvíce, protože střední sytost barev nijak výrazně 

neovlivní divákovo vnímání snímků a neodvádí pozornost k formální stránce fotografie, 

a  divák  se  tak  může  plně  soustředit  na  informativní  složku  fotografie.  Navzdory 

obecnému přesvědčení splňoval tuto úroveň i Blesk.

Za zmínku stojí, že v případě Lidových novin byla druhá nejčastější sytost barvy  

0, tedy černobílé snímky. Dnes se v médiích moc černobílé fotografie nepoužívají, je 

zajímavé, že se v Lidových novinách objevily, přestože mají k dispozici barevný tisk. 

Barevnost neodvádí pozornost od informativní složky sdělení ještě více než  neutrální  

sytost barev, zároveň jde o výraznou obrazovou stylizaci.

Kromě  shody  všech  médií  ve  zvoleném  stupni  sytosti  barev došlo  k dalším 

shodám: Z hlediska  úhlu pohledu,  nejvíce snímků bylo ve všech případech pořízeno 

z úrovně očí. Nejčastější šířkou záběru byl polocelek. Ve všech médiích byly častější ty 

případy, kdy se Barack Obama nebo jiní nedívali do objektivu. Ve všech médiích byly 

nejčastěji pořízeny snímky za přirozeného světla. Neutrální a pozitivní expresivní obsah 

byl na snímcích ve všech médiích téměř stejně často. I v těchto bodech se Blesk nestal 

výjimkou.
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Překvapivých závěrů se  dostalo v kolonce  velikosti  fotografií.  Lidové  noviny 

nejčastěji užily  malých rozměrů snímků. Tento závěr plyne z hojného užití anketních 

snímků.

V naší práci jsme došli k závěru, že rozdíly mezi způsobem, jakým jednotlivé deníky 

prezentovaly návštěvu amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze, jsou minimální, 

a  to  navzdory  faktu,  že  se  jedná  o  deníky  různého  charakteru.  Největší  odlišnosti 

nalezneme ve zvoleném způsobu rámování a zpracování fotografie při grafické úpravě 

strany nebo v kolonce  lidé. Samotný vzhled fotografií je u všech zkoumaných deníků 

velmi podobný.

Domníváme se, že tento fakt je daný především charakterem samotné zkoumané 

mediální  události.  Jednalo  se  o  jednorázovou,  krátkou  událost  s vysokou  mírou 

bezpečnostních opatření, u které měli novináři pouze velmi omezené pole působnosti, 

jak z prostorového, tak z časového hlediska. Fotografům byl dán k dispozici omezený 

čas a místo, ze kterého mohou pořizovat fotografie bez možnosti jakékoli alternativy. 

Zároveň se jedná o událost takového významu, že žádný z deníků nemá možnost o ní 

nereferovat, popřípadě ji zpracovat způsobem výrazně se vymykajícím standardní praxi. 

Výsledkem je  tím pádem soubor  velmi  podobných,  až  identických fotografií  napříč 

všemi zkoumanými médii.
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5. RESUMÉ

Z různé  míry  výskytu  sledovaných  parametrů  v seriózním a  bulvárním  tisku 

vyplývají  především následující skutečnosti:  Časově nejvíce prostoru danému tématu 

věnovaly Hospodářské noviny a počtem snímků Mladá fronta DNES. Na titulní straně 

se snímek návštěvy Baracka Obama v Praze objevil  nejčastěji  v Lidových novinách. 

Rozdíly  ve  způsobu grafické  prezentace  byly  překvapivé  v kolonce  gesta a  velikost  

obrazu v případě Lidových novin a v kolonce sytost v případě Blesku a Lidových novin. 

Největší, ne však tolik překvapivé, jsou rozdíly v kolonkách  rámování a  lidé, kde se 

Blesk zcela lišil od ostatních médií. Celková podobnost mezi jednotlivými médii je daná  

omezeným prostorem, který novináři na pořízení fotografií měli.

6. SUMMARY

From  the  various  parameters  monitored,  the  occurrence  rate  in  serious  and 

tabloid press,  the following findings could be discerned: According to time,  the most 

space  was given  to this theme  by  Hospodářské noviny, and regarding the amount of 

pictures,  it  was  Mladá  fronta  DNES.  Regarding  front-page  photography  of  Barack 

Obama  in  Prague,  most  coverage  was  given  by Lidové  noviny.  The  differences  in 

graphical presentation were surprisingly in the gesture cell, the size of the picture cell 

and the colour saturation cell in the case of Blesk and Lidové noviny. The biggest, but 

not so surprising, differences were in the framing and the people cell, where Blesk was 

completely different than the other media.
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