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Abstrakt 

Bakalářská práce Vyuţití fotomontáţe v českých médiích – fotomontáţe na 

titulních stranách časopisů Reflex a Týden se zabývá formou fotografické ilustrace a její 

rolí v médiích. V práci je předestřeno, proč je fotografie od svého vzniku nazírána jako 

realistické médium, jak byl tento koncept ovlivňován manipulací klasických fotografií 

v historii a jak je ovlivňován digitálními úpravami dnes.  

Fotomontáţ se s nástupem digitální éry pouţívá čím dál tím víc na titulních 

stranách zpravodajských a společenských časopisů. Tato práce prostřednictvím 

hloubkových rozhovorů s tvůrci montáţí a analýzy obrazového materiálu, hodnotí stav 

současné české mediální fotomontáţe na příkladu časopisů Reflex a Týden. Tyto dva 

časopisy vyuţívají fotografickou ilustraci na svých titulních stranách v unikátním 

mnoţství. Analýza se zaměřuje na obsah a formu jednotlivých montáţí stejně jako se 

snaţí definovat redakční praxi obou periodik.  

Zohledněny jsou i etické aspekty digitální úpravy fotografií a uveřejňování 

fotografických ilustrací, v této oblasti je stěţejní především rozdíl mezi zpravodajskou 

fotografií a fotografickou ilustrací.  Práce se věnuje i popisu základních praktických 

postupů tvorby fotomontáţe.  

 

Abstract 

Thesis called The Usage of Composite Photography in Czech Media - 

Photographs on Frontpages of Magazines Reflex and Týden deals with the form of 

photographic illustration and its role in media. The work introduces why photography is 

since its beggining reviewed as a realistic media, how this concept was influenced over 



the years by manipulation of analogue photography and how it is affected by digital 

manipulation thesedays.  

Photomontage has been used more and more on the front pages of news and 

social magazines since the start of digital age. This work, by means of in-depth 

interviews with authors of illustrations and analysis of visual material, evaluates the 

state of Czech contemporary media photomontage on the example of magazines Reflex 

and Týden. These two magazines use photographic illustration on their front pages inn a 

unique extent. The analysis concentrates on content and character of the photomontages 

as well as it tries to define the process of their making. 

Ethical aspects of the topic are taken  into account as well. The main ethical 

point in this area is to differentiate news photography and photographic illustration. The 

work also describes techniques of production of  composite photography. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala především kvůli tomu, ţe mě zajímají 

současné i minulé trendy ve fotografii a moţnosti jejích úprav. Jako inspirace mi 

poslouţila účast v předmětech Fotografická tvorba a Digitální fotografie, vyučovaných 

doktory Lábem a Turkem. Jejich náplní byla četba odborných teoretických textů o 

fotografii, následná diskuse o nich a také seznámení s teorií a praxí fotografie 

v digitálním věku. V těchto kurzech jsem se blíţe seznámila s fenoménem realističnosti, 

který obepíná fotografii od jejího samotného vynálezu, a i přes její, jiţ 172 let dlouhý, 

vývoj ji věrně doprovází i dnes. Zaujalo mě, ţe tato důvěra ve fotografii stále přetrvává, 

ačkoliv je dnes značně otřesena všudypřítomnou digitální manipulací. 

Dalším vodítkem k volbě tématu pro mě byla běţná čtenářská zkušenost 

s časopisy Reflex a Týden. Jako člověka, který se zaobírá fotografií mě zajímalo, proč 

dva významné české týdeníky s kvalitními fotografickými redakcemi, volí na své titulní 

strany fotomontáţe místo autorských fotografií svých fotografů. Titulní stranu lze totiţ 

chápat jako unikátní prostor, kde se fotografie mohou objevovat ve velkém formátu.  

 V teoretické části své práce se soustředím na charakterizování vývoje vnímání 

fotografické realističnosti a zaměřuji se na důvody, proč se fotografie těší takové 

důvěryhodnosti. Dále se blíţe zabývám vývojem fotografických manipulací, které tuto 

důvěru narušovaly v období fotografie klasické, ale výrazně ji determinují především 

dnes, v digitální éře. Součástí teoretické práce je i charakteristika etických dilemat 

digitální úpravy fotografií a základní klasifikace těchto úprav. Z etických problémů se 

pak podrobněji věnuji rozdílu mezi zpravodajskou fotografií a fotografickou ilustrací, 

protoţe je stěţejní pro téma mé práce. 

 Část praktická se zabývá popisem redakčních praktik časopisů Reflex a Týden, 

který vychází z hloubkových rozhovorů s autory fotomontáţí Janem Vyhnánkem 

(Týden) a Janem Ignácem Říhou (Reflex). V druhé polovině praktické části se 

soustředím na rozbor konkrétních fotomontáţí na titulních stranách těchto časopisů. 

Oproti tezím jsem se pro analýzu rozhodla změnit metodu výzkumu z kvalitativní 

analýzy na metodu the good eye, kterou popisuje Gillian Rose ve své knize Visual 

Methodologies: An introduction to the Interpretation of Visual Materials (ROSE: 2007). 

Tato  metoda se lépe hodila ke zpracovávaným materiálům i k cílům mé práce. 

 Jako základní literatura mi poslouţily knihy Williama J. Mitchella The 

Reconfigurated Eye: Photography in Post-Photographic Era (MITCHELL: 2001) a 
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Thomase Wheelera Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the 

Digital Age (WHEELER: 2002). Obě knihy se zabývají érou digitální fotografie a 

charakterizují změny, které se v rámci tohoto média dějí. Kniha William J. Mittchella se 

věnuje především technické stránce digitální manipulace, Thomas Wheeler se soustředí 

spíše na problematiku etiky této oblasti a její vyuţití v ţurnalistické praxi. Jako třetí 

stěţejní kniha mi poslouţila publikace Soumrak fotoţurnalismu?: Manipulace fotografií 

v digitální éře (LÁB, LÁBOVÁ: 2009), která se mimo jiné zabývá přímo fenoménem 

fotomontáţe v médiích.  

 Cílem mé práce je popsat vývoj fotomontáţe a digitálních úprav fotografií vůbec 

a především se zaměřit na tvorbu a uţití fotomontáţe na české mediální scéně. Chci 

zjistit, v jakém vztahu jsou v daných médiích fotografie a fotomontáţ, jaké jsou postupy 

jejich tvorby a co vede redakce k případnému upřednostnění fotomontáţí oproti 

fotografiím. Od analýzy samotných montáţí si slibuji zjištění charakteru těchto 

vizuálních materiálů, technik při nich pouţitých a srovnání jejich věrohodnosti a 

kvality. Také bych se ráda zaměřila na to, jakým způsobem obě redakce dodrţují etické 

principy spojené s uveřejněním fotografických ilustrací. 

 Abych se vyhnula nejasnostem v následujícím textu, jako součást úvodu uvádím 

přehled základních pojmů spojených s tématem mé práce.  

 

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ: 

FOTOMONTÁŢ - termín pouţívaný pro techniky, při nichţ se fotografický obraz 

vytváří z několika jiných záběrů nebo jejich částí
1
 

FOTOMONTÁŢ - sloţený fotografický obraz vytvořený buď spojováním jednotlivých 

fotografií nebo jejich částí, postupným exponováním jednotlivých snímků na jeden papír 

nebo exponováním částí snímků zároveň přes vrstvený negativ.
2
 

MANIPULACE S FOTOGRAFIÍ (FOTOMANIPULACE) - sahá od jednoznačně 

padělaného (nebo umělecky vytvořeného) obrazu aţ po efekty způsobené přirozenými 

procesy fotoaparátu, v temné komoře, během zvětšování a ořezávání fotografií na obraz 

                                                 
1
   HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie ţurnalistiky. Praha: Libri 2002. 

s. 70.  
2
   The New Encyclopedia Britannica, Micropedia - Ready Reference, Volume 9. 15th ed. Chicago: 

Encyclopedia Britannica, Inc., 1991. 1046 s. ISBN 0-85229-529-4. 
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nebo faktický předmět. Za výsledek má to, ţe ţádná fotografie neukazuje přesně to, co 

existovalo v hledáčku fotografa.
3
 

RETUŠ - obecně malá dodatečná oprava či úprava: 1. oprava nebo překreslení či 

přemalování poškozených nebo neţádoucích míst na předloze. 2. jakýkoliv druh zásahu 

do fotografického obrazu prováděný s úmyslem opravit, upravit nebo změnit výsledný 

snímek.
4
   

TITULNÍ STRANA - strana na začátku novin a časopisů, která se řídí, jak obecně 

uznávanými zákonitostmi periodik, např. uvádění důleţitých zpráv, tzv. titulní fotografie, 

v podobě titulků upozorňujících na informace či články v textu apod., tak i vnitřním 

členěním.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
   JOHNSTON, Donald H. (ed.). Encyklopedia of International Media and Communications, Volume 3 L-

P. San Diego, California: Academic Press, 2003. 660 s. ISBN 0-12-387673-7. 
4
 HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie ţurnalistiky. Praha: Libri 2002. 

s. 158. ISBN 80-7277-108-6. 
5
   HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Praktická encyklopedie ţurnalistiky. Praha: Libri 2002. 

s. 178. ISBN 80-7277-108-6. 
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1. Fotografie jako realistické médium? 

Fotografie je od doby svého vzniku povaţována za realistické médium, 

které pravdivě a jedinečně přesně zachycuje svět, tak jak je viditelný lidským okem. V 

době svého vynálezu přichází fotografie do světa, kde vrcholem snahy o realistické 

vizuální zachycení skutečnosti je kresba či malba. Oproti nim měla fotografie hned 

několik vlastností, díky kterým si záhy získala všeobecnou a donedávna přetrvávající 

důvěru v její autentičnost.  

O významu vynálezu fotografie mluví ve své práci Ontologie fotografického 

obrazu filmový kritik André Bazin: „Tím, ţe fotografie zničila barok, osvobodila 

výtvarné umění od napodobovací posedlosti. Malířství se totiţ vlastně marně snaţilo 

poskytnout nám iluzi. Tato iluze sice postačovala pro umění, ale fotografie a 

kinematografie jsou objevy, jeţ uspokojují posedlost po realismu s konečnou platností a 

svou samotnou podstatou.
6
 Podobně přístup k fotografii popisuje sociolog Siegfried 

Kracauer: „Bystře uvaţující lidé s příchodem daguerrotypie velmi dobře rozpoznali 

specifické vlastnosti nového média. Jednohlasně je specifikovali jako jedinečnou 

schopnost fotografického přístroje zaznamenávat a odhalovat viditelnou či potenciálně 

viditelnou hmotnou skutečnost."
7
 Není divu, ţe právě pro svou schopnost věrně zachytit 

realitu našla fotografie zpočátku uplatnění především jako nástroj vědy, například při 

dokumentování krajiny. Cesta k přijetí a uznání fotografie jako moţnosti uměleckého 

vyjádření byla od jejího počátku sloţitá a dodnes je předmětem diskuzí. V tomto 

případě jí přímočarost realističnost byla spíše na obtíţ (KRACAUER: 2004). 

Důvěryhodnost fotografie není od počátku dána pouze detailními moţnostmi 

jejího zobrazení, ale také samotným způsobem vzniku jednotlivých snímků. Jak dále 

upozorňuje Bazin (BAZIN: 2001), určující pro důvěru v reprodukci reality 

zobrazovanou fotografickými snímky je také fakt, ţe zásah lidského faktoru při tvorbě 

díla je minimální. „Poprvé se utváří obraz vnějšího světa automaticky bez tvůrčího 

zásahu člověka, v duchu přísného determinismu.“
8
 Dílo je stvořeno přístrojem, tedy 

fotoaparátem a zobrazovaný předobraz musí být nutně při tvorbě díla před objektivem 

                                                 
6
 BAZIN, André. Ontologie fotografického obrazu. In: Co je to fotografie? Karel Císař (ed.). 1. vyd. 

Praha: Herrmann & synové, 2004. s. 22. 
7
 KRACAUER, Siegfried. Fotografie. In: Co je to fotografie? Karel Císař (ed.). 1. vyd. Praha: Herrmann 

& synové, 2004. s. 27-28. 
8
 BAZIN, André. Ontologie fotografického obrazu. In: Co je to fotografie? Karel Císař (ed.). 1. vyd. 

Praha: Herrmann & synové, 2004. s. 23. 
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přítomný. Musí tedy dojít k okamţiku, kdy se v jednu chvíli na jednom místě setkají 

předobraz, fotoaparát a záznam. „ Navzdory jakýmkoli námitkám našeho kritického 

ducha musíme uvěřit v existenci znázorňovaného objektu, který je doopravdy 

zpřítomněn v čase i prostoru.“
9
 To činí fotografie realističtějšími neţ jiné formy 

zobrazení, zaloţené na pozorování, jako kresba nebo malba, protoţe ty nemusí mít 

nutně svůj opravdový předobraz. Právě tento fundamentální rys analogové fotografie, 

tedy nutnost předlohy pro vytvoření jejího obrazu, bude zásadně zpochybněna v éře 

fotografie digitální.    

Mnozí teoretici naši utkvělou představu fotografie jako realistického média 

zpochybňovali uţ v době analogové fotografie. Poukazovali na to, ţe ke zkreslení 

reality dochází uţ při tvorbě samotného snímku a ţe role autora je v bazinovském pojetí 

podceněna. Subjektivním zásahem do čistě objektivní reprodukce reality je i tvorba 

výřezu, volba světla či omezená barevnost finálního snímku. Je ale třeba si uvědomit ţe 

důvěryhodnost fotografie se utvářela brzy po jejím vzniku a její zobrazovací moţnosti 

byly pro publikum tak revoluční a ohromující, ţe tyto drobné odchylky od reality jako 

by pro něj neexistovaly.  

Ani dnes neexistuje jiné médium, které by realitu dokázalo zobrazit tak věrně a 

detailně jako fotografie, i proto všeobecná důvěra v ní stále trvá, i kdyţ, jak ukáţou 

další kapitoly, v oslabené a pozměněné podobě.  

 

2. Fotografická manipulace 

Snaha upravovat či manipulovat fotografie je stará stejně jako samotné médium, i 

přesto ţe je v rozporu s výše nastíněným fenoménem důvěry v pravdivost 

fotografického obrazu. Zpočátku byly manipulované fotografie výsledky 

experimentování a snahy prohloubit skromné technické moţnosti fotoaparátů a 

fotografického materiálu. Společné s dnešními výrazně technicky vyspělejšími 

manipulovanými snímky měli to, ţe v nich byla ničena realističnost fotografického 

média.  

                                                 
9
 BAZIN, André. Ontologie fotografického obrazu. In: Co je to fotografie? Karel Císař (ed.). 1. vyd. 

Praha: Herrmann & synové, 2004. s. 23. 
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2.1 Manipulace v klasické éře 

Za nejstarší manipulovanou fotografii je povaţován autoportrét Francouze 

Hippolyta Bayarda z roku 1840, který je jen o rok starší neţ samotný vynález fotografie. 

Bayard svůj snímek, pojmenovaný Autoportrait en noyé, zhotovil, aby protestoval proti 

nedostatku uznání pro jeho přínos k vynálezu fotografie.
10

 Na snímku se zachytil jako 

oběť sebevraţdy a na jeho zadní straně přidal text, ve kterém osvětluje její důvod. 

„Mrtvola muţe, kterou vidíte na druhé straně patří panu Bayardovi, objeviteli metody, 

jejíţ vynikající výsledky jste právě spatřili nebo vzápětí spatříte. Pokud je mi známo, 

zabývá se tento nadaný a neúnavný badatel asi tři roky zdokonalením svého objevu. 

Akademie, král a všichni ti, kdo tyto fotografie zhlédli, byli naplněni obdivem, tak jak je 

i Vy právě obdivujete, ačkoliv on sám je povaţoval za nedokonalé. To mu přineslo 

spoustu slávy, ale nedostal ani halíř. Vláda, která dala panu Daguerrovi příliš mnoho, 

vysvětlila, ţe pro pana Bayarda nemůţe udělat nic. Tak se ten nešťastník utopil.“
11

 

Snímek i text byly zinscenované, ve skutečnosti fotograf zemřel aţ o 47 let později. 

„Tím ţe se stále znovu vrací k rétorice falešné smrti, Bayardův utopenec vytváří 

prostředí nejistoty, strategického zaváhání, znepokojujícího pohybu tam a zpět u 

samého jádra fotografické podstaty. V tomto smyslu Bayardův duch straší nejen 

fotografii ale i celou západní metafyziku.“
 12

  

Inscenovaná fotografie byla oblíbeným prostředkem manipulace také během 

americké občanské války. Ikona rané americké fotografie Alexander Gardener vyuţil 

tělo vojáka, který padl v bitvě u Gettysburgu na vícero svých snímků. Pro vyšší 

působivost snímků Gardener neváhal tělo vojáka a jeho pušku přemístit nebo ho 

převléct do jiné uniformy.   

V druhé polovině 19. století se oblíbenými staly takzvané spiritistické fotografie, 

které vznikaly původně náhodnou, později i záměrnou dvojexpozicí, tedy tím, ţe na 

jedné zvětšenině byly promítnuty dva negativy. Snímky pak vytvářely dojem, ţe jsou na 

                                                 
10

 Jak píše Geoffrey Batchen ve své knize Burning With Desire: The Conception of Photography (1999), 

která popisuje paralelní objevení fotografického procesu několika vědci na několika místech zároveň, 

Hippolyte Bayard se jiţ ve své době věnoval všem ţánrům fotografie, tak jak je známe dnes (novinářské, 

portrétní, architektonické i krajinářské fotografii), ale cítil se ukřivděný, ţe nikdy nebyl uznán za svůj 

přínos pro vynález fotografie. 
11

 KOETZLE, Hans-Michael. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy. Praha: Slovart, 2002. s. 28 – 

29.  
12

 BATCHEN, Geoffrey. Burning with Desire: The Conception of Photography. MIT Press, 1999. 273 s.  
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nich zachyceni duchové. Jejich oblíbenost ve společnosti souvisela s viktoriánskou 

náklonností ke spiritismu. 

 

2.1.1 Fotomontáž a retuš 

Tvorba klasické fotomontáţe byla sloţitým a časově náročným procesem. Její 

vznik umoţnil objev papírových talbotypií. Jednotlivé části finální kompozice byly 

vystřihovány, lepeny dohromady a pak znovu přefotografovány, aby vznikl konečný 

negativ komponovaného snímku. Zpočátku byly fotomontáţe tvořeny jako podklad pro 

malíře. Jak uvádějí autoři Filip Láb a Alena Lábová (LÁB, LÁBOVÁ: 2009) ve své 

knize Soumrak fotoţurnalismu?, první fotomontáţ z papírových fotografií vznikla 

v roce 1843. 

„Tento způsob zvolil jako první malíř David Octavius Hill, kdyţ měl namalovat 

obraz zasedání Svobodné církve Skotska (16. 5. 1843). S fotografem Robertem 

Adamsonem vyfotografoval 457 portrétů, z nichţ vytvořil fotomontáţ, podle které 

pak namaloval skupinový portrét. Byl to první obraz namalovaný s pomocí 

fotografických podkladů.“
13

 

Dva z nejznámějších následovníků Davida Octavia Hilla jsou Oscar Gustav 

Rejlander a Henry Peach Robinson, oba původním povoláním malíři. První z nich 

vytvořil v roce 1857 montáţ s názvem The Two Ways of Life. Ta je vytvořena 

kombinací několika desítek negativů a je tak kompozičně i rozsahově velice sloţitým 

dílem. Robinsonova nejslavnější montáţ vznikla o rok později, jmenuje se Fading Away 

a zachycuje rodinu shromáţděnou u lůţka umírající dívky. Obě díla vzbudila vzrušenou 

reakci okolí, protoţe kromě toho ţe zobrazovala společensky citlivá témata, tak šlo o 

jedny z prvních zpochybnění představy fotografie jako striktně realistického média. 

Klasická tvůrčí fotomontáţ zaţívá největší rozvoj v období meziválečné 

avantgardy a je to zároveň období, ve kterém se fotomontáţ zabydluje na českém 

území. Zeměmi s největším uměleckým vlivem jsou v této době Francie a její 

surrealismus, německá škola Bauhausu a konstruktivismus ze Sovětského svazu. Mezi 

                                                 
13

 LÁB, Filip; LÁBOVÁ, Alena. Soumrak fotoţurnalismu?: Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. s. 20.   
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největší zahraniční osobnosti fotomontáţe patří Alexandr Rodčenko, Eugèn Atget a 

Man Ray. 

V Československu se fotomontáţ mohla rozvíjet aţ do konce třicátých let, kdy 

svobodnou tvorbu ukončila německá okupace. I proto se v českém prostředí realizovali 

někteří zahraniční tvůrci, kteří zde nalezli azyl. Jedním z nich byl i John Heartfiel, který 

ve třicátých letech vytvářel jedinečné protinacistické fotomontáţe.  

Typické pro fotomontáţ v českém prostředí je její spojení s literaturou a především 

vznik formátu obrazové básně. Fotomontáţ se pouţívala zejména na obálkách knih a 

časopisů. „Na tradici úspěšných edičních řad mohla zejména v 60. letech navázat státní 

nakladatelství a jejich grafikové, kteří často pracovali se stejnými výrazovými 

prostředky jako meziválečná avantgarda.“
14

 Na rozvoji české fotomontáţe mají 

především zásluhu členové Devětsilu, pro jejichţ tvorbu bylo typické spojení 

fotomontáţe a písma. 

Za první avantgardní fotomontáţ vytvořenou v Čechách je povaţována obálka 

druhého vydání tiskového orgánu Umělecké besedy časopisu Ţivot (1922). Na ní se 

podíleli Bedřich Feuerstein, Jaromír Krejcar, Josef Šíma a Karel Teige. Obrazová báseň 

vyuţívala kombinace textu a fotografií, přičemţ snímky na základě metonymie a 

synekdochy nahrazovaly některá slova. Vrcholem obrazové básně je vizuální 

zpracování poetistické sbírky Vítězslava Nezvala Abeceda (1923) od Karla Teigeho. 

Kromě něj jsou dalšími významnými osobnostmi české avantgardní fotomontáţe 

Jindřich Štyrský, Jaromír Funke nebo Toyen.  

Ve třicátých letech se česká tvorba posouvá od poetismu k surrealismu, od 

obrazové básně k reklamě, od metonymického zobrazení k metafoře. „Česká 

meziválečná avantgarda byla v meziválečných letech a částečně i v období 1945 – 1948 

široce otevřena mezinárodním kontaktům a různé tvůrčí vlivy nejenom absorbovala, ale 

také vyzařovala. Nástup komunistické totality v únoru 1948 bohuţel prakticky všechny 

tyto kontakty ukončil.“
15  

                                                 
14

 BIRGUS, Vladimír. Česká fotografická avantgarda 1918 – 1948. Praha: Nakladatelství KANT, 2004. 

s. 268.   
15

 BIRGUS, Vladimír. Česká fotografická avantgarda 1918 – 1948. Praha: Nakladatelství KANT, 2004. 

s. 30.   
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Výrazné vyuţití nachází fotografická manipulace ve 20. století ve formě politické 

retuše a fotomontáţe. Většina totalitních reţimů vyuţívala upravené fotografie pro své 

účely. Prostředky byly různé, ale většinou se jednalo buď o vymazání neţádoucích a 

reţimu nepohodlných osob ze snímků nebo jejich přidání tam, kde to naopak bylo 

vhodné. Velké mnoţství případů nacházíme v období nacistického Německa nebo 

v době stalinského reţimu v Rusku. Politická retuš se objevovala i v Československu a 

to především pro vymazání osob nepohodlných komunistickému reţimu. V době po 

únoru 1948 byli z fotografií odstraňováni lidé odsouzeni ve vykonstruovaných 

procesech (Rudolf Slánský nebo Vlado Clementis), v době normalizace je vystřídal 

Alexandr Dubček.    

 

2.2 Manipulace v digitální éře 

V době analogového zobrazení, tedy klasické fotografie, byla manipulace 

s obrazem pro autora technicky i časově náročnější a pro diváka na první pohled 

zřejmější. Dnes, v digitální éře, nebo jak ji někteří odborníci (MITCHELL: 2001; LÁB, 

TUREK: 2009) nazývají v post-fotografické éře, je díky novým technikám celý proces 

snadnější a rychlejší a moţnosti úprav větší. Díky tomu je konečný výsledek 

dokonalejší a hůře rozpoznatelný od původního materiálu, ze kterého montáţ vzniká. To 

vede přirozeně k tomu, ţe je dnes manipulace s fotografií častější a s mnoţstvím 

výskytu roste samozřejmě i diskuze na toto téma. Jde o téma zejména důleţité v oblasti 

fotoţurnalistiky, neboť právě od novinářské fotografie, stejně jako od ţurnalistiky 

samotné, se očekává pravdivé a neupravené referování o skutečnosti.  

Odlišnost digitální fotografie od její klasické předchůdkyně shrnul v roce 1991 

teoretik fotografie Paul Wombel. V knize Photovideo sestavil sedm bodů, které 

sumarizují přechod od analogové k digitální éře (LÁB, LÁBOVÁ: 2009): 

 při vzniku fotografie je chemický proces nahrazen procesem 

elektronickým, 

 originál fotografie jiţ není originálem v původním smyslu slova, existuje 

v několika různých modifikacích, 

 upravování fotografického obrazu a manipulace jsou snadnější, 
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 fotografické obrazy jsou zapojeny do globálního informačního a 

komunikačního systému, 

 fotografie určené pro archiv jsou ukládány do počítačové databanky, 

 charakteristická je vysoká rychlost přenosu fotografií, zejména fotografií 

určených pro zpravodajské účely, 

 dochází ke konvergenci fotografie s dalšími, dříve pro ni vzdálenými 

médii. 

Aby mohly být fotografie digitálně upravovány, musí být nejdřív uloţeny 

v digitálním formátu. To je moţné naskenováním analogové fotografie do počítače, 

během kterého je fotografie převedena na velké mnoţství elektronických znaků zvaných 

pixely. Vlastnosti kaţdého pixelu, jako jsou umístění a barva, jsou zachyceny jako sled 

jedniček a nul, tedy ve formátu, který je čitelný pro počítače. Druhá moţnost jak 

vytvořit digitální fotografii, je pouţití digitálního fotoaparátu, který snímek zachytí 

rovnou v digitální podobě a informace o něm jsou pak přeneseny do počítače.  

Nejranější vývoj digitálního obrazu šel ruku v ruce s vývojem vesmírných 

technologií a jeho kořeny sahají do poloviny 50. let 20. století. Aţ do osmdesátých let 

šlo ale o velmi drahé technologie určené pouze pro výzkumné účely a jejich uţití širším 

okruhem uţivatelů bylo nereálné. Přelom přichází v roce 1980, kdy je na trh uveden 

program Scitex, nejúspěšnější z raných softwarů, o kterém se dá mluvit jako o 

předchůdci dnešního masově pouţívaného Adobe Photoshopu, jehoţ první verze byla 

uvedena na trh na konci 80. let. Díky Scitexu bylo moţné snímky naskenovat do 

počítače a poté je elektronicky upravovat a kombinovat. Brzy se i přes svou nákladnost 

stal běţnou praxí ve velkých mediálních redakcích a způsobil tak, ţe se digitální obrazy 

staly součástí mediální krajiny. Pro rozvoj digitální fotografie byl samozřejmě zásadní 

technologický pokrok v průběhu 80. a 90. let, v oblasti počítačové techniky. První 

digitální fotoaparáty určené pro masové vyuţití byly uvedeny na trh na konci 80. let.   

Jedny z nejstarších případů digitální úpravy fotografie v médiích souvisí 

s přeměnou formátu ze šířkového na výškový. Asi nejslavnější případ se udál na úsvitu 

digitální éry ve fotografii, v roce 1982, a stalo se tak na titulní straně časopisu National 

Geographic. Jeho tvůrci tehdy přeměnou formátu upravili realitu, protoţe posunuli 

pyramidy v Gize tak, aby seděly do formátu titulní strany a aby se vešly do tradičního 
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ţlutého rámečku, který ji lemuje. Časopis tehdy vyuţil právě programu Scitex. Za dva 

měsíce pouţili v redakci časopisu tento program znovu a upravili pro svou obálku 

snímek polského muţe, do kterého pouţili část jiné fotografie. Oba případy byly silně 

medializovány a vyvolaly výrazný negativní ohlas u čtenářů.  

Vášnivá reakce se dá zdůvodnit tím, ţe National Geographic je po dlouhá léta 

ikonou seriózní ţurnalistiky a především dokumentární fotografie. Díky tomu si získal 

oblibu a důvěru čtenářů po celém světě. Digitálně upravená realita na snímku pyramid 

výrazně kontrastovala s realitou, kterou svým čtenářům předkládal po celou svou 

historii. Pro mnoho lidí tak otevřel debatu o digitální manipulaci fotografie a 

moţnostech jejích úprav. National Geographic se nadále zřekl podobných digitálních 

úprav. 

 Další významný případ digitální úpravy fotografií se týkal titulní strany časopisu 

Time. V roce 1994 byl policejním oddělením v Los Angeles zatčen bývalý hráč 

amerického fotbalu O. J. Simpson.
16

 Time uveřejnil jeho policejní portrét, ten byl ovšem 

předtím počítačově upraven tak, aby vypadal výrazně tmavší a temnější, coţ vyvolalo 

kontroverzi, protoţe O. J. Simpson je Afroameričan. Obálka se setkala s velmi 

negativním přijetím a autoři byli obviněni z rasismu. Hájili se tím, ţe chtěli zdůraznit 

tragičnost celé události a ţe snímek byl v obsahu časopisu uveden jako fotoilustrace 

(WHEELER: 2002). Provedená digitální úprava vyšla ještě víc najevo, kdyţ v tom 

samém týdnu konkurent časopisu Time, časopis Newsweek, otiskl tu samou fotografii 

ale v neupravené podobě. Zásadní vliv této obálky charakterizují autoři Láb a Lábová 

(LÁB, LÁBOVÁ: 2009):  „Manipulovaná fotografie O. J. Simpsona na obálce časopisu 

Time změnila definitivně přístup časopiseckých editorů a obrazových grafiků v tom, ţe 

dnes běţně překračují hranice autenticity a věrohodnosti. Mění význam zpravodajského 

obrazu tím, ţe přidávají nebo odebírají prvky, mění tonalitu a velmi specificky mění i 

kontext.“
17

   

 Fotomontáţí s celosvětovým dopadem, která byla vyuţita ve zpravodajské 

fotografii a uveřejněna na titulní straně, byl snímek, který pořídil fotoreportér deníku 

                                                 
16

 O. J. Simpson je bývalý americký boxer, který byl obviněn z vraţdy své manţelky a jejího milence. Po 

dlouhém, mnohými zpochybňovaném a americkou veřejností bedlivě sledovaném procesu byl O. J. 

Simpson zproštěn viny. 
17

 LÁB, Filip; LÁBOVÁ, Alena. Soumrak fotoţurnalismu?: Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. s. 60.   
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Los Angeles Times během americké invaze v Iráku. Přesněji řečeno šlo o dva snímky 

zkombinované dohromady. Brian Walski spojil dva nedokonalé snímky, aby stvořil 

jednu kompozičně dokonalou fotografii. Na snímku je voják se zbraní a v dramatickém 

gestu vůči uprchlíkovi drţícímu v náručí dítě a hledícímu jeho směrem. Z původních 

dvou fotografií jedna postrádala akci vojáka a ve druhé zase uprchlík nebyl v centru 

dění. Většina ostatních novinářů tento čin odsoudila především pro to, ţe podobné činy 

narušují důvěryhodnost fotografie (LÁB, LÁBOVÁ: 2009). Walski byl z Los Angeles 

Times propuštěn a veřejně se omluvil. 

 Jako zcela nový fenomén, který s sebou přinesla digitální fotografie, lze označit 

fotografie bez referentu (LÁB, LÁBOVÁ: 2009). Mitchell (MITCHELL: 2001) stejný 

úkaz popisuje jako případ chybějícího svědka. Klasická fotografie se bez referentu a 

fotografa neobešla. „Díky svému strojovému charakteru a závislosti na referentu je tedy 

samotný proces vzniku fotografického obrazu nanejvýše objektivní a pravdivý.“
18

 Jak jiţ 

bylo řečeno výše, s digitální fotografií jsou ale základní vlastnosti fotografického média 

narušeny, takţe digitální fotografie uţ se nemusí vztahovat k nějakému referentu ve 

skutečnosti a nemusí mít ani svého fotografa. Nejslavnějším případem fotografie bez 

referentu je obálka speciálního podzimního čísla časopisu Time z roku 1993, na které je 

portrét ţeny s titulkem Nová tvář Ameriky (New Face of America). Nejde ale o 

fotografii skutečné ţeny, nýbrţ její tvář byla vytvořena ze 14 tváří různých ras, z nichţ 

polovina jsou tváře muţské a polovina ţenské.     

 Jak ukazují uvedené i další početné případy manipulace digitální fotografie, 

v dnešní době je silně narušen tradiční empirický koncept seeing is believing, který 

fotografii doprovází od dne jejího vynálezu. Odborník na problematiku manipulace 

s obrazem Thomas H. Wheeler (WHEELER: 2002) ve své knize Phototruth or 

Photofiction z roku 2002 tvrdí, ţe bychom se mohli dostat do bodu, kdy bude čtenář 

předpokládat, ţe je fotografie upravená, pokud není uveden opak. Dnes o téměř deset let 

později praxe i názory odborníků dokazují, ţe jsme do tohoto bodu téměř dospěli.   

                                                 
18

 LÁB, Filip; TUREK, Pavel. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009. s. 46.  
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2.3 Etická úskalí digitální úpravy fotografií 

Problematika digitální úpravy fotografií a jejích etických hranic je sloţitá, neboť 

lze tvrdit, ţe kaţdá dnes zveřejněná fotografie je digitálně upravená. To bylo ale, 

podobně jako manipulace s fotografií, pravdou i u  fotografie klasické. 

"Dějiny fotografie jsou plné snímků, které prošly manipulací - a dokonce bychom 

mohli tvrdit, ţe dějiny fotografie jsou právě dějinami těchto manipulací. Nemluvím 

o oněch dobře známých snímcích, kde si politické poměry vyţádaly, aby v temné 

komoře na obrázek někdo přibyl nebo z něj zmizel. Spíše chci říci, ţe vytvoření 

jakékoli fotografie si vyţaduje jisté manipulační zásahy zvenčí. Vţdyť co jiného je 

fotografie neţ schopnost manipulovat světlo, expozici, chemické koncentráty, 

barevnost a tak dále? Jiţ pouhým přepisem světa v obraz, převodem tří dimenzí na 

dvě dimenze fotografie nutně řídí vznik nového  snímku. Umělost, "nepřirozenost" 

tedy tvoří nevyhnutelnou součást ţivota fotografie - a v tomto smyslu nejsou 

fotografie ve vztahu k podobě vnějších věcí o nic "pravdivější" ani "věrnější" neţ 

digitální obrázky.“
19 

Jak ale podotýká Wheeler (WHEELER: 2002), důvod proč je problematika 

upravované fotografie dnes tak ţivá je v tom, ţe digitální úpravy jsou oproti těm 

klasickým přístupnější a tím i pouţívanější.  

„Nástup digitální manipulace by mohl velmi rychle dosáhnout toho, co se 150 let 

nepodařilo jiným metodám falšování fotografického obrazu. Nemalé mnoţství 

komentátorů konstatovalo: „Na falšování fotografií není nic nového,“ to ale není zcela 

pravda. Je tu něco nového. Počítačová technologie učinila úpravu fotografií mnohem 

jednodušší a přístupnou pro mnohem více lidí.“
20

    

Zároveň digitální věk umoţňuje rychlejší a snadnější distribuci mediálních 

produktů, tedy i fotografií (JIRÁK, KÖPPLOVÁ: 2003). Globalizace a digitalizace 

způsobují, ţe mediální obsahy, v našem případě fotografie a fotomontáţe v médiích, 

mají rozsáhlejší, celosvětové publikum.   

                                                 
19

 BATCHEN, Geoffrey. Ektoplasma. In: Co je to fotografie? Karel Císař (ed.). Praha: Herrmann & 

synové, 2004. s. 349. 
20

 WHEELER, Thomas H. Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age. 

Mawhaw, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. s. 41. 
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Názory odborníků se v pohledu na editování snímků liší, někteří tvrdí, ţe jakákoliv 

digitální úprava snímku je nepřípustná, většina se ale shoduje na tom, ţe úprava je 

moţná, pokud jí  není ovlivněna reprezentovaná realita a vyznění  této reprezentace. I 

toto je ale ošidná formulace, protoţe hranice, kdy realita změněna je a kdy není, je 

velice tenká a subjektivní. 

William J. Mitchell (MITCHELL: 2001) ve své knize The Reconfigured 

Eye poukazuje právě na to, ţe počítačová koláţ či fotomontáţ a dnešní moţnosti jejích 

úprav zásadním způsobem ovlivňují celkové chápání fotografie a její status jako 

realistického média. U kompozitních snímků uţ neplatí jeden z jiţ zmiňovaných pilířů 

fotografie a to, ţe fotograf i fotografovaný při tvorbě snímku museli být oba najednou 

přítomni. Podle Mitchella je narušena jednota místa a času, typická pro klasickou 

fotografii. Fotomontáţ můţe zobrazit cokoliv, ať uţ reálné či nereálné, umoţňuje spojit 

subjekty, které by se před objektivem fotoaparátu nikdy sejít nemohly, je schopná je 

zasadit do neautentického prostředí a času.   

“Digitální montáţ podkopává náš podvědomý místopis a chronologii - naše pojetí 

toho, kde věci jsou a kdy se staly."
21

 

Výše popsaná základní vlastnost fotomontáţe, tedy její  schopnost zobrazit i to co 

v reálném světě neexistuje a zasadit postavy či věci do kontextu ve kterém ve 

skutečnosti nikdy existovat nemohly, je důleţitým předpokladem pro její vyuţití a můţe 

být chápana jako její výhoda i nevýhoda. Na jednu stranu dává autorovi výtvarné i 

významové moţnosti, které by mu klasická fotografie poskytnout nemohla. Nabízí tak 

ţivnou půdu pro uměleckou a karikaturní fotomontáţ, která v dnešní době v některých 

médiích nahrazuje na titulních stranách i uvnitř listů klasickou fotografii. 

"Montáţ, stejně tak jako ilustrace, má  výhodu v tom, ţe si v ní můţete, pokud ji 

nějakým způsobem přiznáte, dovolit spoustu věcí  a říct jimi daleko víc neţ  pouhou 

fotografií. Takţe ilustrace a montáţ, coţ  je vlastně jedno a to samé, má  těch 

moţností víc, protoţe fantazie je bezbřehá."
22 

                                                 
21

 MITCHELL, William J. The Reconfigured Eye: Visual Truth in Post-Photographic Era. Cambridge, 

Massachussets: MIT Press, 1994. s. 163.  
22

 Příloha č. 1; Hloubkový rozhovor s výtvarným ředitelem časopisu Týden Janem Vyhnánkem. 
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Naopak jako úskalí se můţe tato vlastnost jevit v případě,  ţe fotomontáţ či úprava 

obrazu není čtenáři přiznána. Především při vyuţití v ţurnalistice můţe 

přílišná realističnost montáţe vést k desinformaci čtenáře, který ji můţe povaţovat za 

realitu zachycující fotografii.  

 

2.3.1 Zpravodajská fotografie versus fotografická ilustrace 

U fotografií publikovaných v médiích je třeba rozlišovat zpravodajské fotografie, 

které by stále měly splňovat etické poţadavky ţurnalistiky a měly by i přes nutné dílčí 

digitální úpravy stále zachycovat realitu v co nejméně ovlivněné podobě, a fotografické 

ilustrace, které mohou vytvářet paralelu realitě a mají právo na autorskou licenci. 

Zpravodajské fotografie by se měly řídit zásadami novinářské objektivity a pravdivosti 

podobně jako psaná ţurnalistika, zatímco fotografická ilustrace, je-li tak označená nebo 

jednoznačně čtenářovi zřejmá, můţe zobrazovat i to co pravdivé není. Právě 

fotografická ilustrace je častým vyuţitím digitální fotomontáţe ve zpravodajských 

médiích. 

Označení ne zcela na první pohled odhalitelných fotografických ilustrací na 

stránkách seriózních médií by mělo být samozřejmostí, jak říká Wheeler: „Pokud 

nejsou fotografické ilustrace očividně nepravděpodobné, je třeba je v ţurnalistickém 

prostředí nějakým způsobem přiznat.“
 23

 Jaký způsob redakce média zvolí, není podle 

Wheelera důleţité, naopak zásadní je, aby označení „zabránilo zmatení čtenáře 

obrazovým materiálem“
24

. Navrhuje označení jako „digitálně upravená fotografie“
25

 

nebo „počítačově upravená fotomontáţ“
26

. Za nejdůleţitější ale povaţuje, aby jazyk, 

kterým je označení napsáno, byl srozumitelný pro čtenáře a pokud je to moţné, aby byl 

materiál pouţitý pro vytvoření ilustrace zdrojovaný.  

                                                 
23

 WHEELER, Thomas H. Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age. 

Mawhaw, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. s. 165.  
24

 WHEELER, Thomas H. Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age. 

Mawhaw, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. s. 165. 
25

 WHEELER, Thomas H. Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age. 

Mawhaw, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. s. 167. 
26

 WHEELER, Thomas H. Phototruth or Photofiction? Ethics and Media Imagery in the Digital Age. 

Mawhaw, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002. s. 167. 
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Mitchell netrvá striktně na slovním označení fotografické ilustrace, ale 

s Wheelerem se shoduje v tom, ţe je třeba, aby čtenářovi bylo zřejmé, ţe nejde o 

zpravodajskou fotografii. Kromě popisku můţe podle něj k uvedení na pravou míru 

poslouţit znalost kontextu a samotné výtvarné zpracování ilustrace, například 

nerealistická perspektiva nebo pouţití kresby či jiných výtvarných postupů v rámci 

ilustrace. Tvrdí, ţe čtenář musí být schopen rozeznat, ţe to co vidí, neslouţí k referování 

o pravdivé události.  

„Jinými slovy si musíme uvědomit, ţe základní pravidla, která platí v seriózní 

ţurnalistice, jsou zpochybněna. Pokud na toto zpochybnění pravidel není jasně 

upozorněno, nebo jsou záměrně porušena, pak se můţeme odůvodnitelně cítit 

podvedeni – ţe fikce se zvrhla do podvodu.“
27

  

Wheeler dále upozorňuje na to, ţe je třeba fotografickou ilustraci označit nejen 

srozumitelně, ale zároveň adekvátně jejímu obsahu. Jinými slovy jde také o umístění a 

viditelnost daného označení. Ty by podle Wheelera měly odpovídat míře potenciálu 

dané ilustrace ke zmatení čtenáře. Roli zde hraje umístění označení v rámci listu, jeho 

velikost a výraznost. 

I pokud je fotografická ilustrace řádně označena a čtenářům je jasně vysvětleno, ţe 

nejde o zpravodajskou fotografii, můţe mít její otištění vliv na věrohodnost 

fotoţurnalistiky. (LÁB, LÁBOVÁ, 2009) 

„Pokud jde o fotografickou ilustraci, jsou úpravy obrazu povoleny bez omezení, 

ovšem s tím, ţe takové fotografie budou jako ilustrace zřetelně označeny, aby 

nedocházelo k matení čtenářů. Jiní ovšem odmítají jakýkoliv zásah do 

fotografického obrazu a argumentují, ţe pokud bude docházet k manipulaci 

jakéhokoliv ţánru novinářské fotografie, bude oslabena její důvěryhodnost jako 

celku.“
28

  

Fotografické ilustrace nachází velké vyuţití na titulních stranách listů. Plní totiţ 

dokonale hlavní funkce titulní strany, a to zaujmout čtenáře a prodat tak co nejvíc 

                                                 
27

 MITCHELL, William J. The Reconfigured Eye: Visual Truth in Post-Photographic Era. 1st ed. 

Massachusets Institute of Technology: MIT Press, 1994. s. 218.  
28

 LÁB, Filip; LÁBOVÁ, Alena. Soumrak fotoţurnalismu?: Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. s. 48.  
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výtisků. Po mnoha letech, kdy se na titulních stranách mohly objevovat téměř jen 

kresby a fotografie, přichází digitální éra s obrovským potenciálem a fotografické 

ilustrace u některých médií téměř zcela vytlačují fotografii. Je to zajímavé především 

proto, ţe titulní strana tradičně byla unikátně rozsáhlým a exponovaným prostorem pro 

prezentaci kvalitních fotografií. Je ale jistě jednodušší zaujmout obrazem něčeho 

doslova neskutečného neţ zobrazováním reality.  

„V souvislosti s koláţemi a fotomontáţemi na titulních stranách zejména 

zpravodajských časopisů se mluví o tom, ţe pravda se  dnes stala obětí komerce, ţe 

je důleţitější prodat obraz reprezentující smyšlenou pravdu neţ dělat obrazy, které 

věrně zobrazují realitu a říkají pravdu.“
29

 

 

2.4 Klasifikace postupů tvorby digitální fotomontáže podle 
Williama J. Mitchella (MITCHELL: 2001) 

Pro to, aby bylo moţné hodnotit fotografie na titulních stranách časopisů Týden 

a Reflex, je třeba provést základní klasifikaci digitálních úprav, které se u počítačových 

koláţí či fotomontáţí nejčastěji provádí. Popisu postupů pouţívaných v umělecké i 

mediální praxi se podrobně věnuje William J. Mitchell ve své knize The Reconfigured 

Eye: Visual Truth in Post-Photographic Era (MITCHELL: 2001).  Je samozřejmostí, ţe 

seznam úprav není vyčerpávající a od doby vydání knihy prošel dalším vývojem, ale 

autor se především snaţí postihnout zásadní úpravy digitálního obrazu, které i 

s rozvojem jejich moţností zůstávají stejné dodnes. Při tvorbě fotomontáţí se různé 

postupy kombinují, aby tak vznikl výsledný produkt.   

V rámci klasifikace Mitchell znovu připomíná zásadní rozdíl mezi klasickou a 

digitální fotomontáţí, který je určující pro její současný velký rozvoj, a to velkou 

dostupnost, rychlost a relativní jednoduchost digitální tvorby. Jednotlivé postupy 

označuje za stavební prvky digitálního obrazu. 

„Stejně jako je tah štětcem základním postupem malby a expozice je základním 

postupem fotografování, tak výběr, přeměna a montáţ vyfocených, uměle 

                                                 
29

 LÁB, Filip; LÁBOVÁ, Alena. Soumrak fotoţurnalismu?: Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. s. 57.   
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vytvořených a nakreslených částí tak aby znovu vytvořily jednotnou scénu, jsou 

základními úpravami digitálního obrazu.“
30

  

 Ořezávání a vkládání (Cutting and Pasting) 

Spočívá ve vybrání určitého mnoţství sousedících pixelů a jejich vloţení někam 

jinam v rastrovací mříţce. Je tak moţné vyjmout část fotografie a posunout ji jinam na 

snímku nebo ji vloţit do snímku jiného. To umoţňuje tvorbu fotomontáţí z dílů různých 

fotografií.   

 Otáčení a zrcadlení (Rotating and Reflecting) 

Umoţňují části fotografie otáčet a vytvářet jejich repliky otočené podle svislých a 

vodorovných os. U této techniky je třeba pozorně zacházet se světlem a stínem na 

objektech. 

 Změna měřítka (Scaling) 

Pokud změníme měřítko části obrazu, výsledný efekt můţe být dvojí: buď se objekt, 

jehoţ měřítko bylo změněno, bude zdát větší či menší, a nebo bude působit, ţe je dál 

nebo blíţ v prostoru snímku. Tato úprava můţe způsobit rozdílnost v detailu 

jednotlivých částí snímku. 

 Roztahování a zkracování (Stretching and Shearing) 

Tyto úpravy slouţí ke zvýraznění nebo naopak zmenšení některé části digitálního 

obrazu. Například kdyţ potřebujeme někomu prodlouţit nebo naopak zmenšit nos. 

Problém můţe podle Mitchella nastat pokud má daná část některý detail, který 

roztáhnout či zmenšit nechceme. Je tedy třeba být pozorný k vnitřním detailům a 

upravovat je samostatně. 

 Falešná deformace (False Foreshortening) 

Jedná se o dvojrozměrnou deformaci perspektivy tím, ţe tvar původně 

obdélníkového nebo lichoběţníkového obrazu je díky posunutí jeho rohů změněn. 

                                                 
30

 MITCHELL, William J. The Reconfigured Eye: Visual Truth in Post-Photographic Era. Massachusets 

Institute of Technology: MIT Press, 1994. s. 164.  
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Touto úpravou lze ovlivnit naše vnímání hloubky obrazu. Tímto postupem lze vkládat 

obrazy do rámů, výhledy do oken nebo odrazy do zrcadel. 

 Pokřivení povrchu (Displacement Mapping) 

Tuto úpravu můţe provést software, který imituje efekt pokřiveného zrcadla nebo 

projekce obrazu na pokřivený povrch. Pouţívá se především pro změnu, zvýraznění 

nebo karikování některých částí lidské tváře nebo těla. 

 Prolínání a maskování (Blends, Mattes, and Masks) 

Alternativou k ořezávání a vkládání je prolínání, které je  oproti první technice 

umoţňuje splývání hran pozadí a popředí, takţe vznikne jednotný a přirozeně spojený 

celek. Tohoto postupu se uţívá při jednom z nejobvyklejších druhů fotomontáţe, 

nasazování jiné hlavy na tělo. U maskování se pouţívají jen černé a bílé pixely 

k označení plochy. U ploch, které jsou černé, není popředí nijak ovlivněno, naopak u 

těch bílých přední obrázek prosvítá.  

 Retušování a malování (Retouching and Painting)  

Retuš slouţí k odstranění nebo opravení něčeho neţádoucího na snímku, můţe jít o 

úpravu technických nedokonalostí na fotografii nebo k úplnému vymazání nebo naopak 

přikreslení některých částí. Dá se říci, ţe digitální retuš je velmi podobná té klasické. 

V softwarech pro úpravu fotografií jsou funkce, které jsou ovládány myší a imitují tahy 

štětcem, psaní perem, kreslení tuţkou nebo gumování. Moţné je také uţívání různých 

filtrů, které zajišťují efekt vodových barev, umoţňují snímek kolorovat či zesvětlit a 

ztmavit. 

 Kombinování uměle vytvořených obrazů a vyfotografovaných snímků 

(Combining Synthetic and Captured Images) 

Při této technice jde o kombinaci snímku, který byl pořízen fotoaparátem, a digitálně 

vytvořené simulace. Mitchell upozorňuje na to, ţe při podobné montáţi je třeba si dát 

pozor na některé aspekty, které by mohly v obrazu vypadat nepřirozeně. Tato pravidla 

platí i při tvorbě montáţí pouze z fotografií. Především je třeba si pohlídat osvětlení 

snímku a hru světla a stínu, popřípadě světelné odrazy. Také filtrování by mělo být 
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sjednocujícím prvkem všech částí obrazu, je třeba aby některé části nebyly ostřejší, 

světlejší nebo jinak tónované neţ jiné. 

 

3. Přístup jednotlivých redakcí k tvorbě fotomontáží  

Časopisy Týden a Reflex oba vynikají originálními koncepty svých titulních 

stran a v české mediální krajině jsou oba výraznými propagátory fotomontáţe. Oba 

v unikátní míře na svých titulních stranách vyuţívají neotřelých vizuálních materiálů a 

moderních moţností jejich úprav. V koncepčním vyuţívání fotomontáţe jsou oba 

časopisy na tuzemské mediální scéně ojedinělými případy. Například týdeník Respekt, 

který je svým zaměřením oběma časopisům ze zbývajících médií nejbliţší, pro svou 

titulní stranu také vyuţívá alternativu k fotografii, a to kresbu, ale z hlediska 

pravidelného uţití fotomontáţe jsou Reflex i Týden jedinečné. Ze světových médií 

podobně jako tyto dva tituly asi nejvíc vyuţívá časopis Time, který je oběma titulům 

blízký i svým zaměřením.  

Týden s pouţíváním fotomontáţí začal brzy, uţ v roce 1994, díky svému 

grafikovi Vladimírovi Nagajovi.  

„Dalším nápadným rysem grafického zpracování Týdne byla poměrně častá 

práce s koláţí, a to i na titulní straně. Podle Nagaje je to totiţ nejlepší cesta jak 

vyjádřit mnoho různých afér, přešlapů v politice nebo třeba témata, která se 

netýkají přímo konkrétního člověka nebo skupiny lidí. Navíc, pokud je dobře 

zpracovaná, leckdy dokáţe zaujmout více neţ obyčejné portréty.“
31

  

Koncepčním záměrem se ale fotomontáţ stala aţ po příchodu výtvarného 

ředitele Jana Vyhnánka
32

. I časopis Reflex od svého počátku experimentoval s fotografií 

a grafikou, bylo to moţné především díky jeho velmi kvalitní fotografické redakci, 

fotomontáţ se ale na jeho titulních stranách začala pravidelně objevovat aţ od začátku 

roku 2009. Jejich tvůrcem je téměř výhradně externista Jan Ignác Říha. 

                                                 
31

 KUČERA, Vojtěch. Grafické zpracování časopisu Týden a jeho vývoj od zaloţení titulu aţ po 

současnost. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Katedra ţurnalistiky, 2008. 56 s. Vedoucí 

diplomové práce Mgr. Jaroslav Slanec. s. 12. 
32

 Jan Vyhnánek v Týdnu působil v letech 2001 - 2009 . Dnes je art directorem Hospodářských novin. 

Jeho působení v Týdnu bylo určující pro jeho současnou podobu. Ve funkci výtvarného ředitele  Týdne 

byl vystřídán Tomášem Daňkem. 
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V obou redakcích závisí volba materiálu na titulní stranu na vedení. Je to 

předpokládatelné, protoţe titulní strana je první, co čtenář uvidí a výrazným způsobem 

ovlivňuje prodej listu. Obsah musí být aktuální a zajímavý a forma by měla upoutat co 

nejširší okruh potenciálních čtenářů. Záměr redakce charakterizuje Říha: „Hlavním 

účelem není vyvolat kontroverzi, i kdyţ to tak někdy vypadá. Na druhou stranu ale musí 

jít o téma, které je aktuální a kterým se nějakým způsobem společnost zabývá. Cílem je 

ukázat na to, co se řeší ve společnosti. Ale cílem naopak není prvoplánová 

provokace.“
33

  

V Reflexu o tématu i o jeho zpracování, půjde-li o fotografii či fotomontáţ, 

rozhoduje šéfredaktor s editorem, v týdnu je potom volba záleţitostí většího okruhu lidí, 

ale poslední a rozhodující slovo v obou médiích má šéfredaktor, popřípadě  vydavatel. 

„Zadání bylo vţdycky kolektivní záleţitostí. Samozřejmě jde vţdy o to jakého druhu ta 

informace je, jak je relevantní a jaký má komerční potenciál. To znamená, jestli se bude 

prodávat, nebo nebude prodávat. Týden byl časopis, který byl závislý na přímém 

prodeji, takţe tam prodejnost hrála významnou roli. Nejdřív se rozhodlo, co bude na 

titulce, jaké bude sdělení, potom se vymýšlel vizuál.”
34

 Tematické okruhy, jimţ se 

montáţe nejčastěji věnují, by se v obou týdenících daly specifikovat takto: 

 fotomontáţe s politiky 

 fotomontáţe s veřejně známými osobnostmi  

 fotomontáţe se společenskými tématy 

Volbě témat a vizuální podobě fotomontáţí se budu blíţe věnovat v následujících 

kapitolách.  

Po zvolení tématu mají tvůrci volnou ruku, o vhodnosti nebo nevhodnosti konkrétní 

fotomontáţe se diskutuje aţ nad výsledným produktem. Pevně daný etický kodex pro 

fotomontáţ ani jedno periodikum nemá, hranice jsou individuální a jsou spíše otázkou 

vkusu a zásad autorů a vedení. „Pravidla v podstatě nejsou. Je to tak, ţe se něco udělá a 

pak se řeší, jestli je to příliš nebo ne.“
35

   

                                                 
33

 Příloha č. 2; Hloubkový rozhovor s autorem fotomontáţí časopisu Reflex Janem Ignácem Říhou .  
34

 Příloha č. 1; Hloubkový rozhovor s výtvarným ředitelem časopisu Týden Janem Vyhnánkem. 
35

 Příloha č. 1; Hloubkový rozhovor s výtvarným ředitelem časopisu Týden Janem Vyhnánkem. 
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Kodex, který by byl aktuální a v redakci pouţívaný, nemají týdeníky nejen pro 

tvorbu fotomontáţí, ale ani pro digitální úpravu zpravodajských fotografií. Týden 

podobný kodex vydal v roce 1998 a patřil tak k průkopníkům v oblasti českých 

redakčních etických kodexů, ale jak uvádějí autoři Láb a Lábová (LÁB, LÁBOVÁ: 

2009), tento kodex v dnešní redakci není příliš vyuţívaný. Z tohoto hlediska ale nejsou 

Týden a Reflex výjimkou, Láb a Lábová jejich přístup povaţují za emblematický pro 

česká média: „Etický kodex upravující práci s fotografickým obrazem v rámci 

novinářské práce povaţují praktici této profese v podstatě za obtěţující zbytečnost. 

Oproti příkladům např. ze Spojených států je citlivost vůči zásahům do obrazových 

materiálů mnohem niţší, a obecně takové zásahy nejsou povaţovány za něco 

principiálně negativního a předem vyloučeného.“
36

 

Je třeba zdůraznit, ţe obě média své montáţe důsledně jako takové označují a ve 

většině případů je lze rozlišit i díky zřejmé nadsázce výsledného obrazu, jak říká Říha: 

„Já osobně se snaţím, aby z té tvorby bylo pochopitelné, ţe je to „fake“. Řeším to třeba 

barevností nebo nějakým detailem, který je úplně nesmyslný, a díky kterému člověku 

dojde, ţe tohle přece není pravda.“
37

  

Vrátíme-li se k diskuzi o nutnosti zřetelného označení fotografických ilustrací ve 

zpravodajských médiích z kapitoly 2.3.1, je jasné, ţe kritéria nastíněná teoretiky 

Mitchellem a Wheelerem jsou dodrţena z velké části, ne však zcela. Obě periodika 

montáţe, ty očividné i méně zřejmé, označují, otázkou ale zůstává, zda je forma 

označení adekvátní obsahu tak, jak poţaduje Wheeler. Týden montáţe označuje hned na 

titulní straně, podél pravého okraje stránky je většinou text: Foto: 

Profimedia/Montáţ/Design: Jan Vyhnánek. Text je ale psán velmi malým písmem a 

domnívám se, ţe čtenář, který se po něm nebude pídit, si ho ani nevšimne. Jinými slovy, 

pokud by fotomontáţ opravdu matoucí byla, coţ se ovšem téměř neděje, není jisté, zda 

by ji toto označení uvedlo na pravou míru. Reflex své montáţe označuje uvnitř listu, na 

páté straně, která je věnována obsahu. Texty se mírně liší, ale podstatu, tedy ţe se jedná 

o upravený snímek, popřípadě o ilustraci, zachycují vţdy přesně. Oproti Týdnu je 

reflexovské označení postřehnutelnější, ale na druhou stranu není uvedeno přímo u 

                                                 
36

 LÁB, Filip; LÁBOVÁ, Alena. Soumrak fotoţurnalismu?: Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. s. 150. ISBN 978-80-246-1647-6.  
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 Příloha č. 2; Hloubkový rozhovor s tvůrcem fotomontáţí časopisu Reflex Janem Ignácem Ríhou. 
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fotomontáţe. Celkově lze říci, ţe ne zcela vyčerpávající označení je v kombinaci 

s nadsázkou a detaily, které fotomontáţ usvědčují, dostačujícím určením ilustrace. 

S etickými hranicemi je úzce spojeno i další aktuální téma v souvislosti 

s montáţemi, a to zdroje. Oba tvůrci, Říha i Vyhnánek, uvádějí, ţe vychází z vlastních 

zdrojů, autorských fotografií fotografů z redakce a ze zakoupených agenturních 

fotografií. Vyhnánek v otázce autorství fotografií vidí zcela nevyřešené téma: „Co je 

zajímavá část celé téhle věci, je otázka nejen toho, co z toho vzniká a jak tím posouváte 

realitu, ale i otázka autorských práv na jednotlivé části toho díla. Protoţe samozřejmě 

pouţíváte hromadu zdrojů a kaţdý z nich je zatíţen vlastním autorským právem a pořád 

je to nějaké dílo, i kdyţ je prodávané přes agenturu. Ale tohle ještě nikdo nijak nevyřešil 

a jsou na to dost rozdílné názory a my jsme za to byli hodně tepaní různými kolegy.“
38

 

Obě periodika svůj hlavní zdroj uvádějí, někdy ale není zcela zřejmé, z kolika kusů 

montáţ pochází, takţe není úplně moţné posoudit, zda je uvádění zdrojů kompletní. 

Některé montáţe jsou tvořeny ze snímků redakčních fotografů. Říha si myslí, ţe by 

pravidelná a plánovaná spolupráce s fotografy přinesla fotomontáţím větší moţnosti a 

kvalitu, ale také si z vlastní zkušenosti uvědomuje komplikovanost takové spolupráce 

vycházející především z náročnosti časové i organizační. Jako překáţka se také jeví 

neochota fotografů poskytnout své snímky k úpravě. 

Pro tvorbu fotomontáţí oba autoři pouţívají primárně Adobe Photoshop, Jan 

Vyhnánek ještě jako nástroj uvádí další výrobek společnosti Adobe Systems, Illustrator. 

Jelikoţ se jedná o týdeníky, které pracují s aktuálními obsahy, a poţadavek na aktualitu 

je určující zejména pro titulní stranu, autoři na tvorbu montáţí často mají poměrně málo 

času, coţ se podle Jana Vyhnánka můţe někdy projevit i na jejich kvalitě.  

V analýze, která následuje v dalších kapitolách, se budu, jak specifikuje téma mé 

práce, věnovat výhradně titulním stranám s fotomontáţemi. Záměrně tedy opominu 

titulní strany, na nichţ nebyla viditelně upravená fotografie, stejně jako montáţe a 

ilustrace uvedené uvnitř listů. V analýze montáţe tematicky rozdělím do tří výše 

uvedených skupin. Z kaţdé z nich podrobně rozeberu dvě montáţe, které jsou pro svou 

skupinu a tvorbu časopisu nejpříznačnější.  

                                                 
38

 Příloha č. 1; Hloubkový rozhovor s výtvarným ředitelem časopisu Týden Janem Vyhnánkem. 
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Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kompoziční analýzu neboli metodu the good 

eye
39

, tak jak ji popisuje Gillian Rose ve své knize Visual Methodologies: An 

Introduction to the Interpretation of Visual Materials (ROSE: 2007). Tato metoda podle 

Roseové je: způsob pozorování obrazů, který není metodologicky jednoznačný ale který 

i přesto produkuje přesný způsob popisování obrazů.
40

 Původně se metoda vyvinula pro 

obrazy, ale podle Roseové je moţné a dokonce vhodné ji pouţívat pro všechny 

obrazové materiály. Metoda se zajímá i o původ a především technologický postup při 

tvoření materiálů, ale největší důraz klade na kompoziční celistvost. Tu je moţné 

hodnotit podle pěti základních faktorů: obsah, barva, organizace prostoru, světlo a 

celkové vyznění. Tato metoda hodnotí vizuální dílo jako celek. 

 Vzhledem k tomu, ţe sledovaná čísla obou časopisů pochází z období 1. 1. 2009 – 

30. 6. 2009, tak i statistické údaje týkající se čtenosti a nákladu se budou týkat 

zmiňovaného období. 

 

4. Analýza fotomontáží na titulních stranách časopisu 
Reflex  
 

4.1 Profil média 

S prodaným nákladem 60 038 výtisků a předpokládanou čteností 282 000 čtenářů 

se časopis Reflex v roce 2009 řadil na šesté místo v kategorii společenských časopisů.
41

 

První číslo časopisu vyšlo v roce 1990, od roku 1993 je jeho vydavatelem společnost 

Ringier ČR, as. se sídlem v Praze. Časopis Reflex vychází kaţdý čtvrtek a jedno jeho 

číslo v běţné síti v roce 2009 stálo 35 Kč
42

. 
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 V angličtině DOBRÉ OKO.  
40

 ROSE, Gillian. Visual Methodologies: An introduction to the Interpretation of Visual Materials. 

London: SAGE Publications Ltd, 2007. s. 35. 
41

 Údaje jsou převzaty ze statistiky Media Projekt vytvořené společnostmi GfK Praha a Median pro Unii 

vydavatelů a Asociaci komunikačních agentur. Průzkum se vztahuje k období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009. 

[citováno dne 10. 5. 2011] Dostupné z: http://www.median.cz/docs/MP_2009_1+2Q_zprava.pdf. Údaje 

z posledního sledovaného období (1. 10. 2010 – 31. 3. 2011) jsou dostupné v průzkumu stejné agentury 

od stejného zadavatele na následujícím odkazu. Dostupné z: 

http://www.median.cz/docs/MP_2010_4+1Q_zprava.pdf 
42

 K dnešnímu dni jedno číslo časopisu stojí 39 Kč. 
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Podle vlastních webových stránek časopis Reflex „inteligentnímu čtenáři 

předkládá originální a neotřelý pohled na aktuální společenská, kulturní i politická 

témata; představuje české i světové osobnosti v prestiţních interview a nabízí nové úhly 

pohledu na svět i ţivotní styl“.
43

 Nabízí informace o důleţitém dění a jeho 

publicistickou reflexi, stejně jako informace ze světa kultury a ţivotního stylu. Ve velké 

míře postihuje aktuální společenská témata. Pravidelné rubriky jsou mimo jiné 

Aktuálně, Téma Reflexu, Labyrint kultury, závěrečné Á propos a jiţ kultovní komiks 

Zelený Raoul kreslíře Štěpána Mareše. V letech 2005, 2006 a 2007 byl Reflex v anketě 

Unie vydavatelů zvolen časopisem roku v kategorii společenských časopisů. 

Šéfredaktorem Reflexu v roce 2009 byl a dodnes je Pavel Šafr, zastupoval ho Dan 

Hrubý
44

. Šéf fotografické redakce a také nejvýraznější fotografická osobnost Reflexu je 

Jan Šibík
45

, v čele grafického oddělení působil Michal Kořán.  

 

4.2 Analýza 

Z celkového počtu 26 čísel časopisu ve sledovaném období, na titulní straně bylo 

11 fotomontáţí a 15 fotografií (viz Příloha č. 6). První fotomontáţ nejen v tomto 

období, ale také od dvorního autora Jana Ignáce Říhy, byla uveřejněna v čísle 4/2009 ze 

dne 22. 1. 2009. Poslední ve sledovaném období se na titulní straně objevila v čísle 

24/2009 z 11. 6. 2009.    

Z hlediska rubrik, ke kterým se montáţe váţí, jsou na tom nejlépe rubriky 

Aktuálně a Téma Reflexu se shodným počtem pěti montáţí (viz Příloha č. 10). Jedna 

zbývající montáţ se vázala k části Fenomén. Rubrika Aktuálně se vţdy nachází mezi 

šestou a desátou stranou týdeníku a jak její název napovídá, věnuje se současnému, 

především politickému, dění. Téma Reflexu je část, která se objevuje zhruba v polovině 

listu a svým obsahem zasahuje podobnou tematiku jako rubrika Aktuálně, svým 

                                                 
43

 Reflex. Vydáno 9. 5. 2011 [citováno dne 12. 5. 2011] Dostupné z www: 

http://www.ringieraxelspringer.cz/clanek/39/reflex 
 
44

 Dnes se o post zástupce šéfredaktora dělí William Buchert a Marek Stoniš. 
45

 Jan Šibík je jedním z nejúspěšnějších českých reportáţních fotografů a několikanásobný drţitel ocenění 

Czech Press Photo. 

http://www.ringieraxelspringer.cz/clanek/39/reflex
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tématům ale oproti ní poskytuje větší prostor. Většinou se jedná o reportáţe či analýzy. 

Rubrika Fenomén se zabývá aktuálními trendy ve společnosti a mívá formu reportáţe. 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, z hlediska tematiky se fotomontáţe dají 

rozdělit do tří skupin. 

 

4.2.1 Fotomontáže s politiky 

Na čtyřech z celkového počtu 11 fotomontáţí časopisu Reflex byl zobrazen český 

politik (viz Příloha č. 8).  

 Reflex. č. 6/2009; 5. 2. 2009. s. 26-30. rubrika: Téma Reflexu.  

Obálka byla první politická karikatura, kterou Jan Ignác Říha tvořil pro Reflex. 

Je na ní portrét Davida Ratha, tehdejšího hejtmana Středočeského kraje. David Rath 

na fotografii má oční kontakt se čtenářem a pod nosem má digitálně přidělaný knír 

tak, aby vypadal jako Adolf Hitler. Na sobě má bílou košili, černé sako a kravatu, 

pozadí je oranţové, vzorované a celý obraz je orámován jako poštovní známka. 

V pravém horním rohu známky je bílý nápis „30 KČ POPLATEK“, který odkazuje 

na kroky, které David Rath tehdy podnikal proti zavedení poplatků u lékaře. V dolní 

části strany je pak červený nápis „ČESKÁ REPUBLIKA“. Článek váţící se 

k montáţi se týkal profilu Davida Ratha jako politika a rekapitulace jeho počínání. 

Text i montáţ byly reakcí na výroky Davida Ratha na téma koncentračních táborů. 

Digitální zásah do samotné fotografie byl velmi malý, a tak celek působí velmi 

přirozeně. Vévodí mu barevná střízlivost a jednotný ráz. Při tvorbě montáţe autor 

pravděpodobně vyuţil základních úprav ořezávání, vkládání a maskování.   

 Reflex. č. 14/2009; 2. 4. 2009. s. 6-10. rubrika: Aktuálně.  

Na této titulní straně se objevil portrét Václava Klause stylizovaného do upíra. 

Prezidentovi republiky z pusy teče krev, její kapky má i na tváři, ucho má 

vytvarované do špičky, zornice jeho očí mají hadí tvar, jsou zasazeny do zelených 

duhovek a skrývají se za červenými (krvelačnými) brýlemi. K montáţi je přiřazen 

titulek: „Je při chuti: Čeští kanibalové večeří před očima Evropy.“ Titulní strana se 
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váţe k článku o fenoménu „rebelů“ v české politice a přirovnává českou politickou 

scénu k hostině kanibalů. K tématu se váţe i editorial šéfredaktora Pavla Šafra. 

Uvnitř listu jsou otištěny ještě další dvě montáţe z cyklu, první zobrazuje Jiřího 

Paroubka také jako upíra a Mirka Topolánka s rohy na hlavě.  

Vizuálně je montáţ velmi dobře vyvedená. Je propracovaná do posledních 

detailů, například na kůţi Václava Klause jsou uměle vytvořeny drobné praskliny, a 

celý obraz působí jednotně. Jeho temnou atmosféru zdůrazňuje tmavé pozadí a 

důmyslné prosvětlení obličeje. Kromě maskování autor vyuţil různě se 

překrývajících filtrů a funkcí malování. 

 

4.2.2 Fotomontáže s veřejně známými osobami 

Do této kategorie spadají z daného období 3 montáţe (viz Příloha č. 8). 

 Reflex. č. 4/2009; 22. 1. 2009. s. 6-10. rubrika: Aktuálně. 

První fotomontáţ autora Jana Ignáce Říhy pro Reflex. Je na ní zobrazen 

výtvarník David Černý s tělem kojence. Pravá ruka, která je ovšem dospělá a vůči 

tělu nepatřičně velká, je zdviţena směrem ke čtenářovi v gestu se vztyčeným 

prostředníkem. Dítě je nahé a leţí na pozadí s motivem pomačkané vlajky Evropské 

unie. Červeně psaný titulek říká: „David Černý: Evropě to osolil“. Montáţ se váţe 

k odhalení jeho plastiky Entropa
46

, kterou vytvořil u příleţitosti českého 

předsednictví Evropské unii.  

Výměna hlavy je jeden z nejčastějších typů fotomontáţe (LÁB, LÁBOVÁ: 

2009). Při jeho tvorbě je nutné provést ořezávání a vkládaní a v tomto případě byla 

pravděpodobně provedena také úprava nazvaná pokřivení povrchu pro vytvoření 

efektu pomačkané vlajky. Nasazení hlavy i ruky je provedeno precizně, pozornost je 

kladena i na odpovídající osvětlení těla, tváře i pozadí, které všechny pochází 

z různých zdrojů. Přechody jsou zjemněné a nepůsobí nápadně.  

 Reflex. č. 9/2009; 26. 2. 2009. s. 28-36. rubrika: Téma Reflexu. 

                                                 
46

 Plastika vyvolala kontroverzní reakce, protoţe zobrazovala jednotlivé evropské země podle o nich 

rozšířených stereotypů. 
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Fotomontáţ zobrazuje tehdejšího generálního ředitele České televize. Je 

zobrazen téměř nahý, na sobě má jen spodní prádlo s kšandami s leopardím vzorem. 

Obě ruce má zvednuté se zdviţenými palci v optimistickém gestu, prsty jsou 

ozdobeny okázalými zlatými prsteny, na krku má zlaté řetězy a na jednom z nich 

visí zlatý znak České televize s červeným středem. V obličeji má velmi šťastný 

výraz se širokým úsměvem a za hlavou se místo svatozáře skví monoskop zpoza 

kterého prýští světlo. Titulek zní: „Děkuji vám za vaše poplatky“ a uvozuje článek, 

který se zabývá moţností Jiřího Janečka na znovuzvolení do křesla generálního 

ředitele ČT v nadcházejících volbách a také spekulacemi o jeho hospodaření 

s finančními prostředky během působení ve funkci. 

Opět je vyuţito metody výměny hlavy. Tato montáţ se skládá z mnoha částí 

(hlava, tělo, pozadí, monoskop, šperky atd.) ale i přesto působí jednotně jako celek. 

Svědčí to o důkladném výběru materiálů a pečlivé práci při jeho skládání. I dodělané 

osvětlení je propracované, světlo vychází zpoza hlavy a tomu odpovídají světla a 

stíny v obrázku. Jediné co působí v obrázku nepatřičně je spodní prádlo, které je 

zřejmě vytvořeno uměle a má příliš ostré a pravidelné obrysy. 

 

4.2.3 Fotomontáže se společenskými tématy 

Počet montáţí s touto tematikou dosáhl ve sledovaném období čísla čtyři (viz Příloha č. 

8).  

 Reflex. č. 7/2009; 12. 2. 2009. s. 36-42. rubrika: Téma Reflexu. 

Titulní stranu tvoří bosé nohy oběšence, které visí z horní části strany. Nohy jsou 

zobrazeny od kotníků níţ a jsou na kotnících svázané provazem. Ilustrace je 

jednoduchá na modrém pozadí, barvy jsou přirozené. Přes střed strany je velký 

titulek „Trest smrti ţije“ a upozorňuje tak na téma článku, které se zabývá historií a 

současností trestu smrti a moţností jeho obnovení.  

Nohy na titulu jsou pravděpodobně zcela vytvořeny digitálně. Obraz tak 

dokazuje dnešní velké technické moţnosti softwarů pro úpravu a tvorbu digitálních 

obrazů. 
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 Reflex. č. 17/2009; 23. 4. 2009. s. 30-34. rubrika: Téma Reflexu. 

Na titulní straně jsou zobrazeny tři osoby, v pozadí sedí nalevo muţ a napravo 

ţena, v popředí potom sedí osoba, která je rozdělena podél svislé osy na dvě 

poloviny, jednu ţenskou a jednu muţskou. Všechny postavy sedí na bílých 

kvádrech, ty v pozadí hrají na housle, ta v popředí mezi koleny drţí violoncello. 

Levá, ţenská, polovina hermafroditní osoby má na sobě červené společenské šaty, 

botu na podpatku, make-up a zpoza krku vykukují tmavé vlasy staţené do culíku. 

Pravá ruka drţí smyčec. Muţská polovina má na sobě černý oblek, bílou  košili, 

motýlka a společenskou obuv. Vlasy má tmavé a krátké, levá ruka svírá krk 

violoncella. Vše je vyvedeno na bílém pozadí a montáţ je opatřena titulkem 

„Sexmise z Bruselu: Povinná rovnost pohlaví.“. K ní se váţící článek rozebírá 

evropská pravidla pro rovnoprávnost ţen a muţů. 

Kombinování jednotlivých prvků montáţe je provedeno pečlivě a spoje nebo 

ostré hrany nejsou viditelné, autor vyuţil retuše pro jejich zahlazení. Obálka je 

výrazně symetrická, coţ dobře podtrhuje podstatu tématu. 

 

5. Analýza fotomontáží na titulních stranách časopisu 
Týden 
 

5.1 Profil média 

Časopis týden spadá do kategorie zpravodajských týdeníků a vychází kaţdé 

pondělí. Na český mediální trh byl uveden v roce 1994. Jeho vlastníkem je od roku 

2000 společnost Mediacop s. r. o., která sídlí v Praze. Podle statistiky agentury Median 

měl Týden v roce 2009 prodaný náklad 47 572 výtisků a 212 000 odhadovaných 

čtenářů.
47

 Jeden výtisk časopisu stojí 35 Kč.  

                                                 
47

 Údaje jsou převzaty ze statistiky Media Projekt vytvořené společnostmi GfK Praha a Median pro Unii 

vydavatelů a Asociaci komunikačních agentur. Průzkum se vztahuje k období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009. 

[citováno dne 10. 5. 2011] Dostupné z: http://www.median.cz/docs/MP_2009_1+2Q_zprava.pdf. Údaje 

z posledního sledovaného období (1. 10. 2010 – 31. 3. 2011) jsou dostupné v průzkumu stejné agentury 

od stejného zadavatele na následujícím odkazu. Dostupné z: 

http://www.median.cz/docs/MP_2010_4+1Q_zprava.pdf. 
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Na svých webových stránkách
48

 uvádí, ţe za své hlavní pilíře povaţuje ověřené 

informace a závěry, které staví na argumentech. Přináší zpravodajství z domova i ze 

světa, zabývá se publicistikou na společensky významná témata a mezi sféry jeho zájmu 

patří i sportovní a kulturní dění. O jeho zaměření svědčí i jeho pravidelné rubriky 

Události, Ekonomika, Moderní ţivot, Svět a Kultura.
49

 Jako jedna z mála českých 

tiskovin má i svou vlastní mediální rubriku. V letech 2001 a 2004 získal ocenění 

Časopis roku, které kaţdoročně uděluje Unie vydavatelů.  

Týden měl ve sledovaném období dva šéfredaktory. Nejprve jím byl Dalibor 

Balšínek, od čísla 6/2009 ho ve funkci vystřídal Daniel Málek
50

. Ve funkci zástupce 

šéfredaktora působil Jan Draţan. V čele fotografického oddělení stál Jan Zatorsky a 

grafické oddělení vedl Michal Vocel. Funkci výtvarného ředitele zastával Jan 

Vyhnánek, který byl také ve většině případů autorem titulních stran a téměř výhradně na 

nich uveřejněných fotomontáţí. 

 

5.2 Analýza 

Ve sledovaném období vyšlo 26 čísel časopisu Týden, z nichţ na 20 titulních 

stranách figurovala fotomontáţ, 6 stran zdobila fotografie (viz. Příloha č. 5).První 

montáţ ve sledovaném období vyšla v čísle 1/2009 ze dne 5. 1. 2009 a poslední číslo 

časopisu s fotografickou ilustrací na titulu v daném období vyšlo 22. 6. 2009 a jednalo 

se o číslo 25/2009.  

Nejvíc montáţí (osm) se vázalo k článkům z rubriky Kauza, ta se objevuje mez 16. 

a 23. stranou listu a věnuje se především společenským tématům. Část Téma, je 

týdnovskou obdobou rubriky Téma Reflexu a vázalo se k ní pět ilustrací, stejně jako 

Události jsou ekvivalentem reflexovské Aktuality. Na články z Událostí odkazovaly 2 

fotomontáţe. Po jedné ilustraci pak měly části Rozhovor a Reportáţ.   

                                                 
48

 Ceník inzerce časopisu Týden 2009. Vydáno 1. 1. 2009 [citováno dne 12. 5 2011] Dostupné z : 

http://www.tyden.cz/staticky-obsah/sluzby/inzerce/docs/Tyden_cenik%202009_email.pdf 
49

 Ceník inzerce časopisu Týden 2009. Vydáno 1. 1. 2009 [citováno dne 12. 5 2011] Dostupné z : 

http://www.tyden.cz/staticky-obsah/sluzby/inzerce/docs/Tyden_cenik%202009_email.pdf 
50

 Dnes ve funkci šéfredaktora týdne působí František Nachtigall. 

http://www.tyden.cz/staticky-obsah/sluzby/inzerce/docs/Tyden_cenik%202009_email.pdf
http://www.tyden.cz/staticky-obsah/sluzby/inzerce/docs/Tyden_cenik%202009_email.pdf
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5.2.1 Fotomontáže s politiky 

Z celkového počtu 20 montáţí na titulních stranách časopisu Týden ve sledovaném 

období, čtyři zobrazovaly politické osoby (viz. Příloha č. 7). 

 Týden. č. 13/2009; 30. 3. 2009. s. 10-15. rubrika: Kauza. 

Na titulní straně z třicátého března jsou tři tehdejší nejvýznamnější tváře české 

politiky, Jiří Paroubek (v popředí vlevo), Václav Klaus (v popředí vpravo) a Mirek 

Topolánek (v pozadí uprostřed). Pozadí je světlé v odstínech modré a růţové a má 

nejspíš znázorňovat světla reflektorů. Všichni tři politici mají uvolněné výrazy ve 

tvářích, tváří se spokojeně. Jednotlivé figury nejsou v měřítku a tvoří nesourodou 

skupinu. Zespodu stránky vykukuje kočka, která jako by skákala na Václava Klause. 

Ta právě vytváří nereálný detail, který čtenáře upozorňuje na to, ţe nejde o reálný 

snímek, i kdyţ je to patrné i z provedení montáţe. V horní části strany je černý 

titulek „Cesta do pekel“ a článek váţící se k titulní straně se týká pádu vlády a 

tehdejší sloţité a rychle se vyvíjející politické situaci, kdy Česko předsedalo 

Evropské unii, ale zároveň muselo řešit pád vlády. 

Tři postavy jsou zřejmě vyříznuty a vloţeny dohromady na jedno pozadí. Je to 

zřejmé z toho, ţe nejsou stejně nasvíceny, ačkoliv stojí těsně vedle sebe, tak pohled 

kaţdého z nich směřuje jinam a nijak na sebe vzájemně nereagují. Vtipným detailem 

je kočka, kterou jakoby ukazuje Václav Klaus. Můţeme se jen domnívat, zda se 

jedná o metaforické přirovnání ke Kocourkovu.  

 Týden. č. 23/2009; 8. 6. 2009. s. 14-15. rubrika: Události. 

Na titulu je tentokrát portrét Mirka Topolánka s rozevřenými novinami El País. 

Topolánek do nich zamyšleně hledí s pevně sevřenými ústy, která vyzařují obavy. 

Spolu s titulkem Topolánek dole bez odkazuje montáţ na mezinárodní aféru z roku 

2008, která vznikla, kdyţ byl Mirek Topolánek vyfocen nahý na dovolené ve vile 

Silvia Berlusconiho. Aféra se znovu otevřela, protoţe byly zveřejněny premiérovy 

inkriminující snímky. 
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Ilustrace je velmi realistická a bez znalosti souvislostí je na první pohled těţké ji 

odhalit. Nutno podotknout, ţe je ale řádně označena, tak jak jiţ byl řečeno výše. 

Autor zde pravděpodobně vyuţil maskování, které umoţňuje viditelnost některých 

částí pozadí a popředí. Vizuálně se tato montáţ nejvíce podobá montáţím z časopisu 

Reflexu, které velmi často zachycují portréty v podobném měřítku.   

 

5.2.2 Fotomontáže s veřejně známými osobami 

Ve sledovaném období byla v časopisu Týden jedna fotomontáţ s veřejně známou 

osobou (viz Příloha č. 7). 

 Týden. č. 11/2009; 16. 3. 2009. s. 16-19. rubrika Kauza. 

Jediná fotografická ilustrace spadající do kategorie fotomontáţí s veřejně 

známými osobami je obálka na níţ je vyobrazen Josef Fritzel
51

. Jeho policejní 

fotografický portrét, na němţ má oční kontakt s fotoaparátem, je umístěn ve středu 

titulní strany, na pozadí rakouské vlajky. K ilustraci patří titulek Bestie vypovídá, 

který odkazuje k článku, který se váţe k začátku procesu s obviněným.  

Kromě ořezávání a vkládání není obraz nijak viditelně upravován, výsledek 

působí stroze a chladně, coţ bylo pravděpodobně záměrem autora. Obraz je sladěn 

s tradiční černo červeno bílou grafikou časopisu. 

 

5.2.3 Fotomontáže se společenskými tématy 

Fotomontáţí se společenskými tématy bylo v Reflexu 15 z celkového počtu 20 montáţí 

(75 procent) (viz Příloha č. 7). 

 Týden. č. 1/2009; 5. 1. 2009. s. 12-16. rubrika: Kauza. 
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 Josef Fritzel je muţ, který ve sklepě svého domu 24 let věznil svou dceru a během té doby s ní zplodil 

sedm potomků. Byl usvědčen ze znásilňování, únosu, zotročování, zabití a incestu a odsouzen k doţivotí. 

Během vyšetřování případu a následného procesu se Josef Fritzl i jeho podoba stali veřejně známými po 

celém světě.   
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Na titulní straně prvního čísla Týdne roku 2009 jsou muţ a ţena. Oba zobrazeni 

od pasu nahoru a jsou svlečeni do půl těla, přičemţ ţena si zakrývá ňadra. Oba 

působí atraktivně a dívají se do objektivu. Muţ jí červené jablko a v pozadí za 

párem je fotografie zimního ojíněného stromu, na který jsou ale uměle přidaná 

červená jablka. Spolu s titulkem Budeme platit za hříchy – Hubený rok 2009 

ilustrace odkazuje na prvotní hřích Adama a Evy. Článek pak hovoří o ekonomické 

krizi a o předpovědi, ţe rok 2009 bude mít sloţitý ekonomický vývoj. 

Ilustrace je v tlumených barvách, jen červená jablka v obrazu vynikají a 

korespondují s červeným logem a zbytkem grafiky. Obraz jinak působí necelostním 

dojmem, různé části jsou odlišně osvětlené, viditelné je i různé rozlišení 

jednotlivých částí obrazu. Montáţ je dobře spojena s tématem, má pointu a je z ní 

zřetelné, ţe nejde o fotografii.  

 Týden. č. 8/2009; 23. 2. 2009. s. 16-23. rubrika: Kauza. 

Ilustrace uvedená na tomto čísle časopisu Týden vyuţívá notoricky známé 

fotografie z filmu Ostře sledované vlaky reţiséra Jiřího Menzela z roku 1966. Je na 

ní zobrazen Miloš Hrma, kterého hrál Václav Neckář, jak běţí podél kolejí a mává, 

na sobě má rozevlátý plášť a ve scéně sněţí. Fotografie je nechána v černobílém 

originálu, jen v pozadí je na koleje přidán vlak Pendolino. Jako jediná část ilustrace 

je vlak barevný, i  přesto ale není příliš výrazný, protoţe i zbytek grafiky Týdnu a 

upoutávky z titulní strany jsou v barevném provedení. Titulek k tématu zní České a 

drahé  a uvozuje článek o stavu Českých drah. 

Montáţ patří k těm povedenějším z daného období. Má vtip, pointu, nápadité 

provedení a dobře souvisí s tématem. I její vizuální provedení je dobré, je ale pravda 

ţe spojením barevné a černobílé fotografie se určitá nekonzistence předpokládá a 

zároveň obtíţně odhaluje.   
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Závěr 

 Práce se zabývala postavením fotomontáţe v českých médiích. Na příkladu 

týdeníků Reflex a Týden charakterizovala základní rysy moderní fotografické ilustrace a 

zasadila ji do historického i současného kontextu. Popisuje významné případy 

fotografické manipulace v klasické i digitální éře a přibliţuje tak cestu podobě dnešní 

fotografické ilustrace. V analýze vedené metodou the good eye (ROSE: 2007) se 

zabývala montáţemi uveřejněnými na titulních stranách uvedených periodik v období 1. 

1. 2009 – 30. 6. 2009. Pomocí hloubkových rozhovorů dále práce charakterizuje 

redakční praktiky obou periodik při tvorbě ilustrací. Teoreticky práce vychází 

především z úvah o charakteru fotografie a fotografické montáţe. 

Naše všeobecná víra v realističnost fotografických obrazů je narušena, nezmizela 

však zcela. Dnešní divák si je spíše vědomý moţností falsifikace a manipulace reality na 

snímcích a díky tomuto uvědomění nevnímá veškeré úpravy fotografií jako nutně 

negativní. O tom svědčí i fakt, ţe dva významné české týdeníky, závislé na prodeji, volí 

fotomontáţ jako vizuální materiál na své titulní strany. Ilustrace nahrazují fotografie a 

děje se tak především proto, ţe vydavatelé a šéfredaktoři doufají, ţe jim neokoukaná 

originální forma na titulní straně, která si můţe dovolit více neţ fotografie a zobrazit to, 

co by fotografie nikdy zachytit nemohla, zvýší prodej. 

Z analýzy obrazových materiálů obou periodik vyplývá, ţe časopis Týden 

v daném období vyuţíval fotomontáţí výrazně více neţ týdeník Reflex. Z totoţného 

počtu vydaných čísel měl Týden na titulních stranách téměř dvakrát častěji fotomontáţ 

neţ Reflex. I z hlediska tematiky fotografických ilustrací se periodika liší. Týden dává 

výrazně přednost montáţím se společenskou tematikou, následuje montáţ s politickými 

osobnostmi a zcela na okraji jsou obrazy s jinými neţ politickými, veřejně známými 

osobami. U Reflexu jsou všechny tři kategorie vyrovnané. Oba týdeníky pro montáţe 

volí aktuální témata, která upoutají pozornost čtenáře, coţ plně koresponduje i s funkcí 

titulní strany. 

Z tvorby je patrné, ţe Týden měl ve sledovaném období za sebou jiţ osm let 

systematického vyuţívání montáţí, zatímco Reflex s nimi touto dobou teprve začínal. 

Montáţ v Týdnu působí vyčerpaným dojmem, hledá nová témata a impulsy. Některé 

montáţe, jak přiznává i jejich autor, slouţí pouze jako náhrada ilustračních fotografií, 

některé takové postrádají pointu. V ilustracích Reflexu je naopak pointa a karikatura 
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zásadním prvkem. Montáţ byla v Reflexu pouţita na méně neţ polovině čísel a zřejmě 

byla pouţita pouze u témat, pro která se její forma hodila.  

Ve většině montáţí obou periodik vystupují lidé, v Reflexu jsou zpravidla ve 

větším měřítku neţ v Týdnu. Barevně jsou reflexovské montáţe jednotnější, častěji 

uţívá jejich tvůrce i filtrů pro sjednocení obrazu, ale obě periodika kladou důraz na 

propojení barevnosti grafiky a montáţe. V ilustracích obou médií se často objevuje 

červená barva, která je pro oba týdeníky barvou jejich loga. Práce s barvou je 

sofistikovaná, bývá pouţita pro zvýraznění některých prvků.  

Rozdílná je pro obě média i práce se světlem, v Reflexu je světlo vytvářeno 

dodatečně digitálně, tak aby působilo realisticky a jednotně, Týden spíše vychází 

z původního osvětlení jednotlivých částí montáţe. Kompozice je u Týdne rozmanitá a 

většinou bohatá, Reflex je kompozičně stálý, v naprosté většině případů jde o do detailu 

propracovaný a upravený portrét. 

Montáţe v časopisu Týden svým zpracováním, tedy hrubšími okraji jednotlivých 

částí nebo kombinováním mnoha částí k vytvoření jedné scény spíše připomínají 

montáţe klasické z období surrealismu, které spojovaly zdánlivě nezkombinovatelné 

prvky. Pod vedením velmi zkušeného grafika a tvůrce montáţí Jana Vyhnánka si 

udrţovali osobitý vzhled a jasně rozpoznatelný rukopis, ačkoliv některé z nich byly 

zřejmě šity horkou jehlou a jejich detaily a propracování mohly být lepší. Jednotnost 

ovšem trochu postrádají tehdejší montáţe Jana Ignáce Říhy pro Reflex. Na druhou 

stranu jsou ale jeho ilustrace kvalitní reprezentací moderních trendů a postupů 

v digitální úpravě fotografií, vţdy jsou propracované do nejmenšího detailu a 

z vizuálního hlediska jsou velmi zdařilé.  

 Po etické stránce si oba týdeníky drţí vysoký standard, ačkoliv pro podobné 

úpravy nemají pevný etický kodex. Ilustrace jsou jasně označené a většinou i 

rozpoznatelné, ať uţ celkovým zpracováním nebo vloţeným absurdním detailem.  

 Neměli bychom opakovat chybu starou více neţ 150 let a povaţovat digitální 

fotomontáţ za náhradu fotografie, tak jako byla kdysi fotografie povaţována za 

substituci malby. Vyuţití fotografické ilustrace v médiích můţe být přínosné, pokud 

nebude naduţíváno a nebude tak předčasně vyčerpána jeho forma. Kohabitace fotografií 

a fotomontáţí je moţná a snad i ţádoucí, podobně jako dnes v časopisu Reflex. 
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Summary 

Thesis The Usage of Composite Photography in Czech Media – Photographs on 

Frontpages of Magazines Reflex and Týden reflects current form of Czech digital 

photomontage. It unfolds from theoretical works on character of photography and 

describes evolution of classic and digital photographic manipulation leading to 

characterization of current state of the form and its ethical borders. It uses in-depth 

interviews with authors of illustrations on the covers of magazines Týden and Reflex 

and it examines the photomontages themselve in the good eye analysis (ROSE: 2007) in 

the period of 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009. 

The analysis shows that both periodicals feature up to date topics and stick to 

high ethical standards, always disclosing their photomontages to the reader. They both 

work carefully with colour and usually portray people in their works. Magazine Týden 

uses photomontage more than reflex and it also prefers it to photography. Most of their 

illustrations are made by Jan Vyhnánek and  have social theme. They are not very 

detailed, but on the other hand, they have  joint look and are easily recognizable. 

Illustrations in Reflex, on the other hand, aree more detailed and use modern techniques, 

but they are not visually uniform and emblematic. They are more diverse in themes and 

there are almost as many photographs on front page of Reflex as photomontages.  

We should not repeat the same mistake and consider photomontage to be a 

substitution of photography as we thought about photography in relation to painting. 

The usage of composite photography in media can be beneficial if it is not overused and  

untimely exhausted. Cohabitation of photography and photomontage is possible and 

maybe even desired similarly like it is used today in magazine Reflex.   
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Přílohy 

Příloha č. 1: Hloubkový rozhovor s výtvarným ředitelem časopisu Týden Janem 

Vyhnánkem (přepis rozhovoru) 

 

Jak vypadá proces tvorby titulní strany v Týdnu? 

 

Zadání bylo vţdycky kolektivní záleţitostí. Samozřejmě jde vţdy o to jakého druhu ta 

informace je, jak je relevantní a jaký má komerční potenciál. To znamená, jestli se bude 

prodávat nebo nebude prodávat. Týden byl časopis, který byl závislý na přímém prodeji, 

takţe tam prodejnost hrála významnou roli. Čili určitě to byla záleţitost širšího vedení, 

jako šéfredaktor, jednotliví editoři a redaktoři, kteří zpracovávali to téma a tak dále. 

Nejdřív se rozhodlo, co bude na titulce, jaké bude sdělení. A potom se vymýšlel vizuál. 

 

Kdo pak na montáţích pracoval? 

 

To uţ jsem dělal jenom já, protoţe tam prostě struktura grafického oddělení byla 

taková. Čili zase tolik nás tam nebylo, aby to byla nějaká kolektivní záleţitost, takţe 

tyhle věci jsem dělal jenom já. Ale grafiků tam bylo samozřejmě víc a kdyţ jsem tam 

nebyl, tak to samozřejmě dělal někdo jiný, ale jinak jsem to většinou dělal sám. 

 

Spolupracoval jste nějakým způsobem s autorem článku k danému tématu? 

 

Ano i ne. Já mám pocit, ţe spíš ne, protoţe často se stávalo, ţe to jak byla montáţ 

zpracovaná úplně neodpovídalo tomu článku. Rozhodně to byla komerční záleţitost v 

tom smyslu, ţe to muselo být prodejné. Nechci aby vznikla představa, ţe to vůbec 

nemělo spolu nic společného, ale tam spíš šlo o nápad a o způsob, kterým to bylo 

zpracované. 

 

Kdyţ vy jste do týdne přišel, tak uţ redakce s fotomontáţemi pracovala... 
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Ano i ne. Samozřejmě ţe v té době uţ technologie byla na poměrně slušné úrovni, nebo 

relativně slušné úrovni, takţe nějaké snahy určitě proběhly, ale koncept to nikdy nebyl. 

Do té doby se tím ještě nahrazoval nedostatek obrazového materiálu, který by se dal 

pouţít na titulní stranu. Teprve potom jsme se nějak dohodli se šéfredaktorem 

Balšínkem, ţe to zavedeme jako koncept. Totéţ co udělal vlastně Reflex před dvěma lety. 

 

Proč se k fotomontáţím na titulní straně v Týdnu přešlo? 

 

Ono je to asi tak, ţe vţdy kdyţ tvoříte nějakou titulní stranu, tak máte k dispozici pouze 

omezené mnoţství fotografií nebo vizuálního materiálu. A ve většině případů není 

dobrý. Na druhou stranu ještě montáţ, stejně tak jako ilustrace, má výhodu v tom, ţe si v 

ní můţete, pokud ji nějakým způsobem přiznáte, dovolit spoustu věcí, kterými můţete 

říct daleko víc neţ pouhou fotografií. Takţe ilustrace a montáţ, coţ je vlastně jedno a to 

samé, má těch moţností víc, protoţe fantazie je bezbřehá. A to byl ten nejhlavnější 

důvod. 

 

Podle čeho se určovalo, zda bude na obálce fotografie nebo fotomontáţ? 

 

Tam šlo především o to, co mělo být sdělením. Protoţe dělat nějakou samoúčelnou 

fotomontáţ, to také není úplne v pořádku. Čili pokud to daná situace vyţadovala, tak 

jsme tu montáţ upřednostnili, protoţe jsme chtěli, aby to byl náš pocit. Ale nebylo to 

nikdy podmínkou, takţe pokud  by tam měla být nějaká dobrá fotografie, tak bychom ji 

pouţili. 

 

Existovala v rámci redakce nějaká etická pravidla pro tvorbu fotomontáţe? 

Narazili jste na něco, kam uţ jste nechtěli jít? 

 

Samozřejmě, ţe narazili. To se ale velice těţko popisuje, protoţe kaţdý má tu hranici 

někde úplně jinde, nebo kaţdý na to nazírá úplně jiným způsobem. Takţe spíš to bylo 

věcí nějakého obecného konsensu a pak samozřejmě do toho mohl sáhnout vydavatel, 

popřípadě šéfredaktor. Respektive, šéfredaktor to vţdycky schvaloval, takţe to byla 

nějaká exekutivní autorita, která mohla vţdycky říct: "Tak tohle ne." Nemohli jsme si 

dělat úplně, co jsme chtěli. A nad ním byl samozřejmě vydavatel. Samozřejmě ţe 

šéfredaktor má zodpovědnost za ten časopis a vydavatel zase za ty peníze. 
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Samozřejmě ţe byly obálky, které nám smetli ze stolu a řekli nám, ţe tohle nejde. 

 

Vzpomenete si na nějakou konkrétní? 

 

Ne, ale byly takové. 

 

Existuje v redakci Týdne nějaký etický kodex týkající se digitální úpravy 

fotografií?  

 

Co se týče fotomontáţe, tak pokud to není tuhá realita, jako ţe tvrdíte, ţe toto je pravda 

a je to z toho zjevné, tak existují jen ta pravidla co má člověk v sobě sám. Pak je ale 

něco jiného, kdyţ tvrdíte, ţe toto je skutečná realita, tam uţ je to trochu problém. 

Neříkám, ţe se to nedělá, dělá se to taky. Je spousta fotografií, kdyţ se podíváte na 

World Press Photo, tak většina těch fotografií je upravená. Někdy je to co tam překáţí 

vyretušované, někdy je upravená barva...Ale nebere se to tak, protoţe ta vlastní 

skutečnost není porušená.  

U těch fotomontáţí, jako třeba na titulkách Týdne, je to ale jinak. Kdyţ to přiznáte a 

přidáte k tomu nějakou nadsázku a je to zjevné, tak z mého pohledu, tam není ţádný 

problém.  

 

Pokud byl případ, ţe nebylo zjevné, ţe šlo o fotomontáţ, dali jste to čtenáři nějak 

najevo, ţe na titulní straně není fotografie reality, ale právě fotomontáţ? 

 

Ano i ne. V některých případech jistě, a v některých případech, kdy se jednalo jen o 

velmi drobné zásahy do toho obrazu, tak asi ne. Na druhou stranu, ve většině případů, 

tam byly fotografie našich fotografů. A naši fotografové, uţ z podstaty věci neţ 

odevzdali tu fotografii, tak do ní nějakým způsobem digitálně zasáhli, to dělá hodně 

fotografů. Takţe kdybychom to měli brát jako úplně absurdně, tak uţ v tento okamţik to 

byla nějaká fotomontáţ. To je velmi tenká hranice a tenký led, kde ještě to je a kdy to uţ 

není fotomontáţ. 

 

Máte to nějak sám pro sebe definované, co je a není fotomontáţ? 

 

Nemám. 
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Co jste vyuţíval za materiály při tvorbě montáţí? 

 

Fotografie našich fotografů, ale i agenturní  fotografie. Některé věci byly sloţené třeba 

z deseti, patnácti různých fotografií. Kdyţ pak něco potřebujete, tak si koupíte fotku. 

Třeba potřebujete strom, tak si koupíte strom a dáte ho tam. 

Co je zajímavá část celé téhle věci, je otázka nejen toho, co z toho vzniká a jak tím 

posouváte realitu, ale i otázka autorských práv na jednotlivé části toho díla. Protoţe 

samozřejmě pouţíváte hromadu zdrojů a kaţdý z nich je zatíţen vlastním autorským 

právem a pořád je to nějaké dílo, i kdyţ je  prodávané přes agenturu. Ale tohle ještě 

nikdo nijak nevyřešil a jsou na to dost rozdílné názory a my jsme za to byli hodně tepaní 

různými kolegy.  

 

Za co konkrétně? 

 

Třeba za to, ţe jsme pouţili část agenturní fotografie a nebylo to řečeno. 

 

Při procházení titulních stran Týdne, jsem si všimla, ţe některé fotomontáţe jsou 

pouţity ne jako karikatura, ale místo ilustračních fotografií. Například tam byly 

dvě ţeny hádající se přes ţivý plot. Jaký je důvod uţití fotomontáţe v tomto 

případě? 

 

To jste si vybrala, ne zrovna plodné období, protoţe tam docházelo ke tříbení názorů, co 

to můţe být a co to být nemůţe. Nebo respektive, kudy půjde celý  časopis, jaká bude 

zpracovávat témata a jak se bude profilovat na trhu. Čili z vizuálního hlediska to nebylo 

zrovna nejšťastnější. Spíše se akcentovala témat, která byla blíţ k life-stylu neţ k 

čemukoliv jinému.  

Ale k té vaší otázce, tady třeba u téhle konkrétní obálky, ta vznikla velmi rychle, bylo to 

v časovém presu a v podstatě to bylo jen proto, ţe nebyla vhodná ilustrační fotografie. 

Kdyby taková fotografie existovala, tak věřím, ţe by tam byla čistá fotografie, ne 

fotomontáţ.   

 

Co jste pouţíval při tvorbě fotomontáţí za program? 
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Pouţívali jsme standardní programy Illustrator a  Photoshop. 

 

Kromě Týdnu a Reflexu, víte o nějakých českých nebo zahraničních médiích, která 

by se fotomontáţi na titulní straně systematicky věnovala? 

 

Ono je to hrozně těţké vůbec říct co je to fotomontáţ. Fotomontáţ je vţdycky práce s 

obrazem. A práci s obrazem pouţívají úplně všechna světová média. Do jaké hloubky, to 

uţ je věc jiná. Takţe u nás i v zahraničí je jich třeba 90 procent.  

 

A kdyţ bychom pojmem fotomontáţ mysleli zjevnou přiznanou fotomontáţ s 

například karikaturním záměrem? 

 

Tak potom třeba časopis Time, nebo Stern a podobně. U nás v Týdnu to také prošlo 

nějakým vývojem. Já jsem měl snahu to přenést i do takové malované ilustrace ale aby 

to pořád ještě byla fotografie. Ne vţdycky se to úplně podařilo. Myslím, ţe to pouţívá 

spousta zahraničních periodik, i kdyţ teď uţ se od toho tak trochu upouští. V Týdnu to 

mělo nějaký vývoj, něco se tam stalo a teď uţ je to zase úplně jinak, i kdyţ teď to 

pouţívají také, ale zase úplne jiným způsobem. Stejně jako Reflex to také pouţívá úplně 

jiným způsobem. Přestoţe je to to samé, tak je to něco jiného. 

 

Kolik času jste měl na tvoření jednotlivých montáţí? 

 

Moc ne, tak tři hodiny. Uzávěrka byla v pátek, třeba do dvou do rána jsme to museli 

poslat a porada byla ve dvě hodiny odpoledne. Tam se dohadovalo přes co se to bude 

hrát a ve čtyři hodiny jsme dostali zadání. Typicky se to dělalo mezi čtvrtou a osmou 

hodinou. Někdy se téma profilovalo uţ během týdne, ale většinou ne. Tady je 

samozřejmě přímá úměra jako ve všech oborech - čím víc času na to máte, tím 

kvalitnější můţete odevzdat výsledek. A upřímně řečeno, mnohdy to na tom bylo vidět. 

Někdy to byla rychlá jehla, někdy to bylo úplně hloupé a někdy to bylo dobré. 

 

Příloha č. 2: Hloubkový rozhovor s tvůrcem fotomontáţí časopisu Reflex Janem 

Ignácem Říhou (přepis rozhovoru) 

Jaký je proces vzniku titulní strany časopisu Reflex? 
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Především je všechno velmi rychlé. Já pracuji z domova, nejsem stálým členem redakce. 

Většinou je na to zoufale málo času, protoţe je to týdeník. Buď je to tak, ţe nejuţší 

vedení redakce, to znamená většinou šéfredaktor s editorem, vymyslí téma, a buď k 

němu vymyslí i koncept a ten mi zavolají a zadají, anebo mi dají pouze téma. Jako teď 

třeba nedávno mi zavolali a řekli: "Máš téma Nora Mojsejová a máš na to čtyři dny." 

Někdy uţ mají dopředu vymyšlený titulek, který k tomu bude, coţ je pro člověka 

inspirativnější, ale někdy s titulkem čekají, aţ jak bude vypadat fotomontáţ. Je to hodně 

individuální. 

 

Kdo rozhoduje o tom co na titulce bude? 

 

Já si myslím ţe v Reflexu je to šéfredaktor, kdo má poslední slovo. Samozřejmě se radí 

se svými zástupci, ale poslední slovo má on. 

 

Spolupracujete při tvorbě fotomontáţe s autorem článku, který se k ní váţe? 

 

Většinou je to tak, ţe mi pošlou alespoň předběţný text, o čem téma bude. Po emailu 

nebo po telefonu mi sdělí hlavní linku, třeba - bude to o Karlu Gottovi, kterému bude 

sedmdesát. 

 

Jak by se dala charakterizovat témata, na kterých nejčastěji pracujete? 

 

Hlavním účelem není vyvolat kontroverzi, i kdyţ to tak někdy vypadá. Na druhou stranu 

ale musí jít o téma, které je ve společnosti aktuální a kterým se nějakým způsobem ta 

společnost zabývá. Cílem je ukázat na to, co se řeší ve společnosti. Ale cílem není 

prvoplánová provokace. Třeba Rath si o to vyloţeně řekl, Mojsejová taky a Paroubek si 

o to říkal celou dobu. 

Zajímavé je, ţe kdyţ jsem byl na poslední poradě se Šafrem a se Stonišem, tak mi říkali, 

ţe po Novém roce šel prodej níţ, protoţe se tam na titulce objevily zase politické věci. 

Vypadá to, ţe lidé uţ jsou z politiky unavení, takţe se hledají témata z jiného soudku, 

společenská témata. 
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Já jsem se domnívala, ţe je to přesně naopak, protoţe pokud vím, tak tak číslo, 

které mělo na obálce Davida Ratha s hitlerovským knírkem, bylo 

nejprodávanějším číslem Reflexu vůbec... 

 

To je pravda, ale to bylo nejspíš náladou ve společnosti. Rathovi výroky všichni znali, 

všude se o tom mluvilo a obecně byli všichni naladění proti Paroubkovi i proti Rathovi. 

A teď najednou je tu nová vláda, která podniká nepopulární kroky a najednou ten 

veřejný nepřítel číslo jedna není úplně přesně definovaný. 

Pro mě bylo ještě zajímavé, kdyţ pozvali mě a fotografa Romana Černého na průzkum, 

který si Reflex nechal zaplatit. Různým lidem ukazovali obálky Reflexu a byly tam 

například fotky z války od Šibíka, pak tam byla montáţ, pak nějaká jiná fotka a 

podobně. Lidé měli na hlavách kamerky, které snímali na co se ti čtenáři zaměřují a z 

toho pak vyšla pravidla, jak by měla ta obálka vypadat - ţe by měl na ní být jasný oční 

kontakt, neměla by být příliš tmavá a podobně. 

 

Jaké konkrétní zadání jste měl při tvorbě obálky s Davidem Rathem jako 

Hitlerem? 

 

To byla práce kterou já jsem v Reflexu začínal a měl jsem schůzku s šéfredaktorem 

Reflexu, kde jsem mu ukazoval svou volnou tvorbu a on říkal: "Tak mám pro vás první 

úkol, zadání je David Rath, máte na to pět dní." A to bylo všechno. Já jsem hned říkal, 

ţe bych Ratha udělal jako Hitlera, ale pak jsme od toho upustili a vytvořil jsem ho s 

maskou Hanibala. Tahle montáţ pak nakonec vyšla aţ asi o půl roku později v létě. A 

tohle jsem v té době ukazoval Šafrovi, který říkal, ţe mu to přijde trochu moc, takţe to 

neuveřejnili. Pak jsem pro Reflex udělal stylizaci Davida Černého jako miminka a to 

vydali. A poté začal mluvit Rath v televizi a pak uţ to bylo. 

 

Podle čeho se rozhoduje zda bude na obálce fotografie nebo fotomontáţ? 

 

To já nevím. Pro mě to funguje tak, ţe buď dostanu zadání nebo ne. 

 

Jaké vidíte výhody a nevýhody pouţití fotomontáţe oproti fotografii? 
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Nevýhod to má samozřejmě spoustu. Výhoda je tam, ţe Paroubka asi těţko přitáhne 

někdo do fotoateliéru a přinutí ho aby se třeba svlékl a lehl si nahý na zem. Tohle ta 

fotomontáţ třeba dovolí, ale já se pořád nejvíc potýkám s hledáním formy. Jestli  to má 

být úplně super realistické, nebo jestli se to má záměrně přehnat, aby bylo na první 

pohled vidět ţe to není pravda. Protoţe stejně všichni vědí, ţe je to montáţ. 

Velkou nevýhodou fotomontáţe jsou fotky samotné. Mnohdy je to tak, ţe se jedná o 

člověka, který má třeba tři existující fotky potaţmo ty co jsou dostupné v agenturách, a 

všechny tři jsou špatné. S tím se potom pracuje těţko. 

 

Pokud se snaţíte udělat montáţ tak, aby vypadala co nejvíc reálně, dáte čtenáři 

nějak najevo, ţe jde o montáţ? 

 

Já osobně se snaţím, aby z té tvorby bylo pochopitelné, ţe je to „fake“. Řeším to třeba 

barevností nebo nějakým detailem, který je úplně nesmyslný, a díky kterému člověku 

dojde, ţe tohle přece není pravda. 

 

Setkal jste se někdy s tím, ţe by někdo nepochopil, ţe se jedná o montáţ? 

 

Teď aktuálně, kdyţ jsem dělal fotomontáţ s Norou Mojsejovou, protoţe ona si našla 

moje telefonní číslo a začal telefonický teror. Já jsem si vzal po půl roce pět dní volna, 

odjeli jsme na hory do Orlických hor, vyštrachali jsme se na chalupu a mně zazvonil 

telefon a Nora Mojsejová mi začala nadávat, ale tak hrozně, ţe jsem v ţivotě neslyšel 

tolik sprostých slov. A ještě k tomu přidala: "A nemysli si, ţe si tě tam v těch Orlickejch 

horách nenajdu!" A v ten moment se mi udělalo nevolno. 

A díky tomu, ţe se to pak trochu víc řešilo, tak jsem se dostal na diskusní fóra, kde lidé 

řešili, jestli se opravdu nechala svléknout nebo nenechala. Tak v tu chvíli jsem si říkal, 

proboha co blbnete, vţdyť je to nesmysl, to by přece nikdo neudělal. 

 

Existují v Reflexu nějaká interní pravidla, kam uţ byste s fotomontáţí nemohl 

zajít? 

 

Pravidla v podstatě nejsou. Je to tak, ţe se něco udělá a pak se řeší, jestli je to příliš 

nebo ne. Já tu práci doma udělám, pošlu to a čekám na odezvu z redakce. 
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A existuje v Reflexu nějaký etický kodex týkající se digitální úpravy fotografií 

obecně? 

 

Tohle já nevím, ale já osobně jsem v tomhle trochu anarchista. Podle mě jde o to, co je 

člověk osobně schopný udělat a kam jít. Podle mě má kaţdý nějaké vnitřní zábrany a 

určité věci by prostě neudělal nebo by ani nebyl schopný to téma zpracovávat. Třeba 

kdyţ ty fašisti hodili zápalnou láhev Romům do toho baráku, tak samozřejmě Šafr měl 

editorial na tohle téma a já jsem najednou nebyl vůbec schopný se k tomu nějak 

postavit. Já jsem si představoval tu holčičku a najednou mně to přišlo hrozné. To samé 

je kdyby mi někdo teď řekl, ţe mám zpracovat Aničku nebo něco podobného. 

 

Uţ jste říkal, ţe je často problém s materiály pro montáţe. Jaké materiály vy 

pouţíváte? 

 

To co já nejsem schopný získat z vlastních zdrojů, si nechám poslat z agentury. Ať uţ to 

jsou fotky politiků nebo něco co se opravdu těţko hledá. Jak uţ jsem říkal, ideální by 

byla spolupráce mě a nějakého fotografa z Reflexu, protoţe to by ty věci vypadaly zase 

úplně jinak. 

 

A proč ta spolupráce nefunguje? 

 

O to se pokusili jednou, kdyţ chtěli udělat fotografii Václava Klause jak odjíţdí z hradu 

v trabantu. Sehnali krásný trabant, který dovezli před Praţský hrad, byl tam fotograf, já 

jsem tam  přijel a my jsme zjistili, ţe ať se to vyfotí, jak se to vyfotí, tak tam bude krásný 

trabant, krásný hrad, ale Klaus tam bude prakticky nepoznatelný. Takţe to vlastně 

vyšumělo. 

Některé věci, jako ruce, nohy nebo tělo si vyfotím doma sám. A kdyţ uţ je opravdu 

nejhůř, kdyţ jsme třeba dělali montáţ s Jiřím X. Doleţalem a jeho ţenou, tak mi je v 

Reflexu vyfotili, protoţe jsem je opravdu potřeboval v konkrétní poloze. 

 

Nehraje v té spolupráci roli i to, ţe fotografové neradi propůjčují své snímky pro 

další úpravy? 
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Určitě je to tak a já se jim vůbec nedivím. Já bych za to taky řezal ruce, kdyţ mi někdo 

dělá něco s montáţí, jako to třeba grafici někdy dělají. Oni totiţ pracují v programu 

InDesign, coţ je úplně něco jiného neţ Photoshop, který je velice detailní. 

 

Řešíte nějak autorství jednotlivých částí montáţe? 

 

To je hodně sloţité. Většinou je to tak, ţe ty části, které já si nakoupím, kdyţ jde třeba 

jen o sako nebo figuru, tak tam prakticky není co řešit. Já si koupím fotku chlapa a 

ořeţu ji tak, ţe mi z ní zůstane jen to sako a u montáţe se pak uvede třeba Říha/ČTK 

nebo Říha/Profimedia. Většinou je to ale tak skombinované dohromady, ţe uţ se to ani 

nepozná co tam je vyfocené. 

 

Co pouţíváte při tvoření za program? 

 

Primárně Photoshop.  

 

Sledujete fotomontáţe v jiných médiích? 

 

Určitě ano. Koukám se na titulky Týdne, protoţe ten taky fotomontáţ dělá, ale tam se 

koukám spíš na technickou stránku. Jinak projíţdím web a koukám se do různých 

kreativních studií, jak pracují. Teď jsem třeba zjistil, ţe v Portugalsku mají něco čemu 

se říká Photoshop Battle a kaţdý rok se tam utkají lidé z celého světa, napíchnutí na 

velký monitor. Sledují je diváci, jak oni osm hodin něco vyrábí. Podobné věci sleduji, 

protoţe ten program má pořád spoustu triků o kterých nevím a takhle se učím nové věci. 

 

Co si myslíte o tom, ţe je na titulkách Reflexu v současné době víc fotomontáţí neţ 

fotografií? 

 

Já si myslím, ţe to není úplně dobře. Já mám fotky hrozně rád a ačkoliv jsem rád, ţe 

mám díky fotomontáţi v Reflexu práci, tak se bojím toho, aby se toho lidi nepřesytili.   

 

Z mého hlediska je totiţ titulní strana unikátně velký prostor pro autorskou 

fotografii s rozsáhlým publikem a kdyţ se vez,e v úvahu jak kvalitní fotoredakci 

Reflex má, jestli není škoda, ţe jich tam moc nevychází.  
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No právě, mně to někdy přijde aţ zbytečné, abych něco dělal já, kdyţ by se to dalo 

pokrýt fotografií. Já bych sice neměl práci, ale vím, ţe by to určitě bylo osvěţení a v 

některých případech by to bylo lepší. 

 

Proč si myslíte, ţe to tak je? Hraje roli prodej? 

 

Já si nejsem jistý, ale myslím si, ţe prodej úplně velkou roli nehraje, protoţe i ta 

fotomontáţ je z tohoto hlediska někdy dobrá a někdy ne. Jestli montáţ víc prodává nebo 

ne, to nedokáţu říct. 
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Příloha č 3: Soubor titulních stran časopisu Týden v období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009 

(obrázky) 

 

   

1/2009    2/2009    3/2009 

 

   

 4/2009    5/2009    6/2009 

 

   

 7/2009    8/2009    9/2009 
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 10/2009   11/2009   12/2009 

 

   

 13/2009   14/2009   15/2009 

 

   

 16/2009   17/2009   18/2009 
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 19/2009   20/2009   21/2009 

 

   

 22/2009   23/2009   24/2009 

 

  

   25/2009          26-27/2009 
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Příloha č. 4: Soubor titulních stran časopisu Reflex v období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2009 

(obrázky) 

 

   

 1/2009    2/2009    3/2009 

 

   

 4/2009    5/2009    6/2009    

 

   

 7/2009    8/2009    9/2009 
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 10/2009   11/2009   12/2009 

 

   

 13/2009   14/2009   15/2009 

 

   

 16/2009   17/2009   18/2009 
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 19/2009   20/2009   21/2009 

 

   

22/2009   23/2009   24/2009   

 

  

   25/2009   26/2009 
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Příloha č. 5: Vizuální materiály na titulních stranách časopisu Týden (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Vizuální materiály na titulních stranách časopisu Reflex (graf) 

 

 

 

 

 

6

20

Vizuální materiály na titulních stranách 
časopisu Týden

Fotografie

Fotomontáže

15

11

Vizuální materiály na titulních stranách 
časopisu Reflex

Fotografie

Fotomontáže
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Příloha č. 7: Fotomontáţe v časopisu Týden podle tématu (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 8: Fotomontáţe v časopisu Reflex podle tématu (graf) 

 

 

 

 

 

4

1

15

Fotomontáže v časopisu Týden podle tématu

Politické osobnosti

Veřejně známé osoby

Společenská témata

4

3

4

Fotomontáže v časopisu Reflex podle tématu

Politické osobnosti

Veřejně známé osoby

Společenská témata
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Příloha č. 9: Fotomontáţe v časopisu Týden podle jejich vazby k rubrikám (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 10: Fotomontáţe v časopisu Reflex podle jejich vazby k rubrikám (graf) 

 

 

8

5

2

1
1

Fotomontáže v časopisu Týden podle jejich 
vazby k rubrikám

Kauza

Téma

Události

Rozhovor

Reportáž

5

5

1

Fotomontáže v časopisu Reflex podle jejich 
vazby k rubrikám

Téma Reflexu 

Aktuálně

Fenomén


