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Abstrakt 
Bakalářská práce Občanský fotožurnalismus – amatéři v roli fotoreportérů se zabývá 

rostoucí aktivitou běžných občanů na vytváření obrazového mediálního obsahu, která 

zaznamenala v posledním desetiletí obrovský nárůst, a to především díky rozvoji 

komunikačních a informačních technologií. Práce je rozdělena do tří částí. První část se 

soustředí na teoretické vymezení fenoménu občanské žurnalistiky a občanského 

fotožurnalismu. Zároveň zobrazuje, jaký vliv mají nové technologie na amaterizaci 

žurnalistiky a rovněž poukazuje na vztah mezi amatéry zasahujících do médií 

a profesionály. Druhá část bakalářské práce charakterizuje sociální sítě a internetové 

služby umožňující publikování a následné sdílení fotografií, a které se zasloužily 

o rozvoj občanské obrazové žurnalistiky. Jsou jimi například weby Flickr, Twitter nebo 

fotografická agentura Demotix. Třetí část práce se zabývá konkrétními případy, kdy se 

amatérské fotografie dostaly do médií jako plnohodnotný zpravodajský materiál – 

například teroristické útoky v Londýně v roce 2005 nebo Arabské jaro v roce 2011. 

Ve všech třech částech je kladen důraz na tištěná a elektronická média. 

 

 

Abstract 
The bachelor thesis Citizen Photojournalism – Amateurs as Photoreporters deals with 

increasing citizen participation in creating visual media content which has seen big 

growth over the last decade thanks to development of communications and information 

technology. The thesis is divided into three separate parts. The first part focuses on 

theoretical definition of citizen journalism and photojournalism phenomena. It shows 

how big impact the new technologies have on journalism amateurisation and also 

remarks on relationship between amateurs interfering with media and professionals. 

Second part of the bachelor thesis describes social networks and internet services that 



   

contributed to expansion of visual journalism by enabling photo sharing and publishing. 

Some examples of these include Flickr, Twitter or photography agency Demotix. Third 

part looks into concrete examples of amateur photos making their way into media as 

a full-fledged news material – for example London 2005 terrorist attacks or Arab Spring 

in 2011. All three parts emphasise print and electronic media. 
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Úvod 

Rychlý rozvoj komunikačních a informačních technologií v mnoha ohledech 

proměnil a stále proměňuje podobu tradiční žurnalistiky a také samotnou práci 

profesionálních novinářů. Nové možnosti informování a zrychlení komunikace daly 

prostor i amatérům, aby se mohli zapojit do tvorby mediálního obsahu. 

Potenciál občanské žurnalistiky a občanské obrazové žurnalistiky zaznamenal 

v posledních letech velký vzestup. Stále častěji jsou amatérské materiály využívány 

v profesionální praxi a zase naopak. Sama média často vytváří platformy, kam mohou 

obyčejní lidé – „nenovináři“ přispívat a informovat o tom, co se stalo v jejich okolí. 

Občanská žurnalistika a fotožurnalistika přináší však velká očekávání a mnohé 

otázky. Pochybnosti se většinou týkají etických problémů, pravdivosti, manipulace, 

subjektivního postoje ve zpravodajství nebo kvality příspěvků. 

 

Bakalářská práce Občanský fotožurnalismus – amatéři v roli fotoreportérů 

popisuje stále častější případy, kdy amatérské fotografie pronikly do mainstreamových 

médií. 

V práci jsem popsala základní charakteristiku občanské žurnalistiky, občanské 

obrazové žurnalistiky a poukázala na vztahy mezi profesionálními novináři a amatéry. 

Rovněž jsem představila čtveřici nejvyužívanějších sociálních sítí nebo internetových 

služeb umožňující sdílení fotografií. Poté jsem se soustředila na konkrétní případy 

amatérské angažovanosti v médiích, které se udály v posledních letech. Na těchto 

příkladech demonstruji využití amatérských záběrů a komunitních webů v praxi. Důraz 

je kladen na tištěná a elektronická média. 

Od tezí se bakalářská práce mírně odchýlila ve struktuře. Z původního poměrně 

širokého záběru kapitoly „Nová média“ jsem se rozhodla zúžit výběr na charakteristiku 

sociálních sítí. Z pohledu občanského fotožurnalismu, kterým se práce zabývá, bylo 

vhodnější zaměřit se právě na tuto konkrétní oblast. V důsledku této změny byla 

podkapitola „Blogy“ nahrazena popisem poměrně nové služby pro úpravu a sdílení 

fotografií, Instagramem.  

Cílem mé práce bylo představit úlohu občanského fotožurnalismu v dnešní 

žurnalistice a obsáhnout možnosti jeho využití. 
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Důvodem pro výběr tématu práce byl můj dlouhodobý zájem o fotografii, 

fotožurnalismus jako obor a rovněž i zájem o sociální sítě a nové komunikační nástroje, 

které k rozvoji fenoménu občanské fotožurnalistiky výrazně napomáhají. 

 

1. Občanská žurnalistika a občanská obrazová 
žurnalistika 

Prudký vývoj informačních technologií velmi výrazně ovlivnil nejen současnou 

společnost, ale také samotná média. A to především jejich obsah. Zatím největší 

a nejzásadnější dopady v této oblasti má vynález internetu a počítačová technologie, 

které výrazně ovlivnily přístup k informacím. „Naše společnost se proměňuje tempem, 

který bere dech, změny probíhají stále rychleji. Je to dáno technologickým rozvojem, 

v posledních letech především v oblasti počítačů a telekomunikačních technologií.“1 

1.1 Vymezení pojmů 

1.1.1 Občanská žurnalistika 

Díky stále se rozvíjejícím komunikačním a informačním technologiím, jejich 

víceméně snadné dostupnosti a rovněž díky globálnímu rozšíření internetu, se hovoří 

o vzniku tzv. občanské žurnalistiky neboli vytváření mediálního obsahu amatéry. Tímto 

fenoménem rozumíme jistý druh žurnalistiky, kdy amatéři, tedy lidé bez předchozí 

novinářské  zkušenosti nebo vzdělání a s nulovou mediální výchovou, vytváří a šíří 

zpravodajství a informace. Ať už psanou či audiovizuální formou. Občanská 

žurnalistika je jak zpravodajská, tak publicistická činnost. Většinou se jedná o náhodné 

kolemjdoucí, očité svědky a obyčejné občany, kteří se náhodou vyskytli při nějaké 

neobvyklé nebo významné události. Amatéři tak díky moderním technologiím přejímají 

roli profesionálních novinářů. K tomu jim napomáhají hlavně chytré mobilní telefony, 

kterými lze fotografovat, natáčet videa i zvukové záznamy. Se smartphony, které mají 

navíc připojení k internetu, mohou velmi snadno šířit svá svědectví dál, ihned je nahrát 

na internetový server a sdílet je tak s ostatními lidmi. Používání mobilního internetu 

                                                
1 RUß-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 
Praha: Grada, 2005, s. 27. ISBN 80-247-0158-8. 
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celosvětově roste.2 Internet dal snadnou a vcelku levnou možnost, jak se aktivně podílet 

na vytváření zpravodajství, webových stránek nebo reagovat na aktuální dění.3 Tuto 

možnost jim poskytují kupříkladu sociální sítě4 nebo jiné speciální projekty, které byly 

k tomuto účelu vytvořeny.5 Často se pak stane, že informace nebo konkrétní příspěvky 

převezmou různá média, ať už online (internetové zpravodajské servery a magazíny) 

nebo ta tradiční (noviny, televize, rozhlas). 

 Občanskou žurnalistiku dostaly do popředí i blogy, které v 90. letech 

zaznamenaly obrovský boom a dodnes jsou velmi oblíbeným komunikačním 

a sdělovacím prostředkem. „Blogy se staly ohromným fenoménem a módou proto, že 

naplnily odvěké potřeby lidí: vyjádřit svůj názor, slyšet nebo číst názor ostatních, 

komunikovat, diskutovat.“6 Amatéři díky tomu mohou vytvořit nový a funkční mediální 

prostor, i když často bez ohledu na kvalitu jednotlivých příspěvků.  

Přestože může pohled amatérů vytvořit protiváhu příspěvků od profesionálních 

novinářů, je nutné na takovéto příspěvky nahlížet s kritičtějším přístupem a zvážit jejich 

důvěryhodnost.  Čtenáři se mohou setkat i s řadou dezinformací, omylů či novinářských 

kachen.7 Je nutné mít na paměti, že za amatéry většinou nestojí celá redakce, editor, 

šéfredaktor nebo vydavatel. V žurnalistice by měly platit jisté etické zásady a principy, 

které by měly být vodítkem pro novináře při jejich práci a se kterými nemusejí být 

všichni amatérští přispěvatelé seznámeni. Samozřejmě to neznamená, že etický kodex 

profesionálnímu žurnalistovi nezabrání v neetickém či nemorálním chování. „Etické 

                                                
2 RUSSELL, Jon. Mobile now accounts for 10% of Internet usage worldwide, double 
that of 2010. The Next Web [online]. [cit. 2012-05-09]. Dostupné z www: 
<http://thenextweb.com/mobile/2012/05/09/mobile-now-accounts-for-10-of-internet-
usage-worldwide-double-that-of-2010-
report/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheN
extWeb+%28The+Next+Web+All+Stories%29> 
3 PAPACHARISSI, Zizi. Journalism and Citizenship. New Agendas in 
Communications. New York: Taylor & Francis, 2009. s. 24. ISBN 978-9-415-80498-1  
4 Mezi nejoblíbenější sociální sítě, které umožňují sdílení příspěvků, dnes patří 
Facebook, Twitter, Google+, Flickr, Instagram a další. 
5 Mezi projekty, kde mediální obsah tvoří amatéři patří například britský Blottr nebo 
iReport, který patří pod televizní stanici CNN. 
6 ČERMÁK, Miloš. Nová média. Úvod a stručná historie. In Žurnalistika v informační 
společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. s. 36. 
ISBN 978-802-4616-841. 
7 Nepravdivé informace se objevily například na Twitteru při zemětřesení v Kalifornii 
v červenci 2008 a v listopadu téhož roku při teroristických útocích v Bombaji. Viz 
Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky Praha: 
Karolinum, 2009. s. 183. ISBN 978-802-4616-841. 
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kodexy a profesní normy jsou relativně slabými prostředky řízení a ovlivňování. 

Instancím sebekontroly, které je stanovují, se zpravidla nedostává sankčního potenciálu 

k tomu, aby je prosadily. Na druhou stranu i zákony jsou někdy jen podmíněně účinné, 

a to v případě, že nejsou podpořeny základním konsenzem mezi obyvatelstvem a každá 

hledá cestičky a skulinky, jak je obejít. Právě proto je důležité vzbudit především 

u novinářského dorostu pocit toho, čeho se v současnosti mnoha lidem v médiích 

dostává: etiky, zodpovědnosti a uvědomění si následků. Než novináři zveřejní nějakou 

story, měli by se zeptat, jaké škody tím mohou napáchat.“8 

Občanské angažovanosti je přesto připisována stále důležitější a významnější 

role. Stala se například součástí při demonstracích, které zasáhly Španělsko, 

Portugalsko nebo Řecko v roce 2011. Sociální sítě sehrály důležitou roli i při tzv. 

Arabském jaru, které se uskutečnilo v ten samý rok. V Česku se ujaly kupříkladu při 

demonstracích proti smlouvě ACTA9 v lednu 2012. 

 

Jakou roli bude hrát občanská žurnalistika do budoucna? Může dramaticky 

ohrozit práci profesionálních novinářů a fotoreportérů? Přestanou kvůli tomu redakce 

novin a magazínů fungovat jako tzv. gatekeepeři? Mohou mediální domy zkrachovat 

pod lavinou zpravodajských blogů? Například novinář Filip Rožánek občanské 

žurnalistice moc šancí nedává. „Občanská žurnalistika je hezký sen, reálně se ovšem 

nedá číst, nedá se poslouchat a nedá se na ni dívat. Nevzejdou z ní noví, lepší 

a nezávislejší novináři. Naopak: přejímá a zhoršuje nešvary, které soudobé žurnalistice 

vyčítáme,“ píše Rožánek ve svém článku Iluze občanské žurnalistiky pro server 

Mediář.cz.10 Podle novináře Miloše Čermáka má ale občanská žurnalistika dvě podoby. 

„Tou jednou je „občanské reportérství“, tedy spíše náhodná věc, kdy jste u nějaké 

důležité události a můžete o ní zpravit ostatní. To má obrovskou hodnotu a média se 

s těmito amatérskými vstupy učí pracovat. Viděli jsme to například při teroristických 

útocích v Bombaji, ale i dřív. Druhou polohou je pak „občanské komentování“, a to 

obsah většiny blogů. Tam je spousta zajímavého obsahu, často chytrého a skvěle 

                                                
8 RUß-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 
Praha: Grada, 2005, s. 237-238. ISBN 80-247-0158-8.  
9 ACTA je obchodní dohoda, která má zabránit padělání. Navrhuje mezinárodní 
standardy pro vymáhání práv duševního vlastnictví autora. Viz Stop Acta [online]. [cit. 
2012-04-16]. Dostupné z www: <http://www.stopacta.cz/> 
10 ROŽÁNEK, Filip. Iluze občanské žurnalistiky. Mediář. [online]. [cit. 2012-04-16]. 
Dostupné z www: <http://www.mediar.cz/iluze-obcanske-zurnalistiky/> 
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napsaného, nicméně zjednodušeně platí, že blogeři přežvýkávají jen tu základní 

zpravodajskou agendu, kterou stále vytvářejí média. Otázka zní, jak se tyto obsahy 

budou vyvíjet a jaký mediální „koktejl“ si lidé budou moci namíchat.“11 

1.1.2 Občanská fotožurnalistika 

Občanská žurnalistika nezasáhla pouze psanou žurnalistiku. Zásadními změnami 

si od dob svého vzniku v roce 1839 prošla také fotografie, a to především díky 

digitalizaci. S jejím nástupem se proměnily zásadní atributy fotografie, ale také samotná 

práce fotografů a fotoreportérů. Rovněž se zrychlil fotografický proces a technika 

zpracování. Z temné komory se práce přesunula k pracovnímu stolu s počítačem. 

K výraznému rozvoji došlo v průběhu 80. a 90. let, kdy se masově rozšířily 

digitální fotoaparáty, počítače a také internet mezi běžné uživatele a staly se všedními 

součástmi domácností. Nové technologie se pak společně zasloužily o rozšíření digitální 

fotografie tak, jak ji známe dnes. Rovněž umožnily uživatelům zaznamenat události, 

o kterých referují média. Díky internetu se otevřely nové distribuční kanály, pomocí 

nichž mohli amatérští fotografové sdílet své záběry s ostatními uživateli internetu. 

Snímky ve virtuální podobě se najednou dostaly k širšímu spektru lidí.  

Amatérští fotoreportéři se postupně začali prosazovat častěji a častěji. „Ve 

vizuálnímu chaosu značnou měrou přispívají také tzv. civilní fotožurnalisté, lidé, kteří 

se náhodou vyskytli u nějaké události, kterou vyfotografují nebo zaznamenají na video 

svého mobilního fotoaparátu a svými amatérskými záběry mizerné technické kvality 

pilně zásobují redakce.“12 

Velký vliv na vývoj digitální fotografie a občanské fotožurnalistiky zaznamenal 

především vynález mobilního telefonu se zabudovaným fotoaparátem. Stačilo už 

pouze připojení k internetu. „Jediným háčkem doposud bylo, jak spojit mobilní telefon 

(typické one-to-one médium) se světem internetu a jeho schopností vysílat one-to-few či 

one-to-many. S rozmachem chytrých telefonů s možností připojit se k internetu 

                                                
11 GRÁFOVÁ, Marie. Miloš Čermák: Štvu některé novináře tvrzením, že tisk už to má 
za sebou. 30 minut [online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z www: 
<http://www.30minut.cz/milos-cermak-stvu-nektere-novinare-tvrzenim-ze-tisk-uz-to-
ma-za-sebou/> 
12 LÁBOVÁ, Alena. LÁB, Filip. Obraz v digitálním věku. In Žurnalistika v informační 
společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. s. 61. 
ISBN 978-802-4616-841. 
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a s kvalitními internetovými prohlížeči tento problém padá. Revoluci odstartoval mobil 

firmy Apple iPhone.“ 13 

I český fotograf Bohdan Holomníček uvádí v rozhovoru pro server Digiaréna, že 

není důležité čím uživatel fotí, ale co fotí. „Bohdan Holomníček nepovažuje otázku 

fotografické techniky za významnou. Tvrdí, že není důležitá značka a model aparátu, 

ale schopnosti a odhodlání autora.“14 Nejspíš právě proto stále častěji přebírají média 

fotografie pořízené amatéry pomocí mobilních telefonů a nehledí ani tak na kvalitu 

snímků, ale na to, co autor zastihl a vyfotografoval. Zda byl ve správný čas na správném 

místě. 

Jedním z historických milníků občanské fotožurnalistiky, kdy hlavní roli sehrály 

mobilní telefony s fotoaparátem (camera phones) se stal rok 2005. Dne 7. července 

došlo v Londýně k sérii bombových teroristických útoků, které byly provedeny 

v dopravních prostředcích, převážně v metru. Tehdy nebylo vůbec možné, aby se 

novináři dostali přímo do místa dění. Jedinými fotoreportéry tak byli samotní pasažéři. 

Například cestující Alexander Chadwick pořídil svým mobilním telefonem fotografii 

z londýnského metra, kterou převzala média po celém světě.15 

Jsou však amatéři schopni správně uchopit a poskytnout čtenářům to, co by 

svým příspěvkem měli? Co musí správný fotoreportér umět a zvládat? „Dobrý 

fotoreportér musí být  fotografem a novinářem současně, měl by umět posoudit 

zpravodajskou hodnotu události, ale současně také fotograficky „vidět“ a ovládat 

dokonale techniku fotografování v nejrůznějších podmínkách (přesná expozice, 

zaostření hlavního motivu, zarámování), umět užívat kompoziční pravidla (odstranit 

rušivé obrazové prvky, umět zdůraznit podstatné) a také ovládat intuitivně umění vybrat 

a zachytit správný okamžik. K jeho profesní výbavě patří také přirozená zvídavost, 

instinkt a umění předvídat.“16 Také český dokumentární fotograf Jindřich Štreit říká, že 

ten, kdo zmáčkne spoušť ještě není fotograf. Podle něj se jedná o otázku myšlenkovou, 

                                                
13 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In Žurnalistika v informační 
společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. s. 172. 
ISBN 978-802-4616-841. 
14 VILGUS, Petr. Bohdan Holomníček: Není důležité čím, ale co fotíte. Digiaréna 
[online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z www: <http://digiarena.e15.cz/bohdan-
holomicek-neni-dulezite-cim-ale-co-fotite_4> 
15 ALLAN, Stuart a THORSEN, Einar. Citizen journalism: global perspectives. New 
York: Peter Lang, 2009, s. 28. ISBN 14-331-0296-X. 
16 LÁBOVÁ, Alena. Fotoreportáž. In O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, 
2010, s. 59. ISBN 978-802-4617-817. 
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koncepční a otázku dlouhodobé práce. Rovněž uvádí, že záleží na myšlence, obsahu 

a alespoň z části i na talentu autora.17 

1.2 Počátky amaterizace  

Příspěvky amatérů mají v médiích již dlouhá léta svou tradici. Jistá rozpoznatelnost 

amaterizace nastala až v momentě, kdy se samotná mediální produkce více 

zprofesionalizovala. Stálo se tak v průběhu průmyslové revoluce v 19. století. „Díky 

využívání nových komunikačních prostředků se zvyšovala rychlost, jakou byli lidé 

o událostech informováni, což souviselo s rozvojem využití telegrafu v novinářské 

práci. [...] Za telegrafní spojení se muselo platit, a proto byli zpravodajové nuceni 

změnit styl své práce. Již si nemohli dovolit květnaté popisy, ale naopak museli 

preferovat stručnost, přesnost, úplnost, vyjádření velkého množství informací při co 

nejmenším počtu slov. [...] V USA se zhruba od 60. let 19. století začala chystat změna 

v pojetí žurnalistiky, spočívající v postupném oddělování zpravodajských sdělení od 

názorových.“18 Podle Roberta W. McChesneyho k tomu však došlo o něco déle. 

„Představa, že by žurnalistika měla být politicky neutrální, nestranná, profesionální, 

dokonce „objektivní“, se objevila až ve dvacátém století. [...] Účelem žurnalistiky bylo 

přesvědčovat, stejně jako informovat, a tisk měl sklon k velké politické 

angažovanosti.“19  

Samotní čtenáři pak také začali přispívat do novin a časopisů. Měli potřebu 

prezentovat svůj pohled na svět. Z počátku se jednalo o názory a dopisy, kterými 

reagovali na společenské dění nebo na články publikované v minulých číslech 

jednotlivých periodik.  

Nástup internetu a technologický vývoj na konci 20. století tomu ale dodal zcela 

jiný a unikátní rozměr. Dal neprofesionálním žurnalistům možnost mnohem výrazněji 

a rozsáhleji zasahovat do obsahu médií, ale také konkurovat profesionálům. Média 

mnohokrát přišla o prvenství v informování o nějaké události. V současné době tzv. 

breaking news často přinášejí amatéři, kteří zprávu většinou šíří pomocí sociálních sítí 

                                                
17 VAŠÍČEK, A. Postavení a odkazy obrazové agentury Magnum Photos v současné 
novinářské fotografii. Praha: 2008. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. s. 55. 
18 BEDNAŘÍK, Petr. JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od 
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. s. 92-93. ISBN 978-802-4730-288. 
19 MCCHESNEY, Robert Waterman. Problém médií. Jak uvažovat o dnešních médiích. 
Český Těšín: Grimmus, 2009. s. 9. ISBN 978-809-0283-121. 
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a blogů. Ale nejen blogy a mikroblogy jsou považovány za nástroje občanské 

žurnalistiky. 

Jako jeden z prvních náznaků tvorby mediálního obsahu amatéry je podle 

mediálního teoretika Christophera Attona vznik tzv. fanzinů.20 V původním slova 

smyslu se jedná o magazíny, které tvoří fanoušci jednotlivých oblastí, na které se 

zaměřovaly. Většinou psali o literatuře (především sci-fi), filmu, hudbě či o jiných 

kulturních aktivitách. Prvním takovým fanzinem byl americký The Comet, který byl 

založen klubem Science Correspondence Club v roce 1930. Zabýval se žánrem science 

fiction.21 

V Česku se podobné časopisy začaly objevovat po roce 1989. Specializovaly se 

převážně na hudební směry. Mezi první tvůrce českých fanzinů patřili aktivisté 

z undergroundu a vyznavači metalové hudby.22 

 

2. Vztah profesionálů a amatérů  
Vztah profesionálů působících v mediální sféře a amatérů není zcela jednoduchý. 

Setkáváme se zde s vysokými nároky, velkými očekáváními, s pochyby a mnohdy 

s nepochopením. Ne všechna média mají totiž k občanské angažovanosti stejný přístup. 

2.1  Kdo je novinář 

„Co dělá z pisatele novináře? S rozšířením a využitím internetu jako média, kde 

může publikovat kdokoli, se pracovní definice „novináře“ stala složitější než kdy 

dříve.“23 Při snaze definovat novinářské povolání se většinou vychází z předpokladu, že 

se jedná o osobu, která je vybavena profesionálními schopnostmi a dovednostmi 

k tomu, aby dokázala z nepřetržitého toku informací rozpoznat, co je a co není 

podstatné. Dále pak získané informace správně zařadila do kontextu, odhadla, jaké bude 

                                                
20 ATTON, Chris. Alternative media. Thousand Oaks [Calif.]: Sage, 2002. ISBN 07-
619-6771-0. 
21 ATTON, Chris. Alternative media. Thousand Oaks [Calif.]: Sage, 2002. s. 56. ISBN 
07-619-6771-0. 
22 MRAČNO, Jakub. Fanzin psací lepidlo a kopírka. A2 [online]. [cit. 2012-04-16]. 
Dostupné z www: <http://www.advojka.cz/archiv/2006/39/fanzin-psaci-stroj-lepidlo-a-
kopirka> 
23 BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika. Praktická příručka pro novináře. Praha: 
Portál, 2004. s. 29. ISBN 05-960-0733-7. 
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mít důsledky a vše vyložila čtenáři či divákovi jasně, zřetelně a srozumitelně. Zároveň 

by měla odolat vnějším tlakům.24  

„S tím, jak se v moderních společnostech rozvíjela masová média a stávala se 

jejich integrální součástí, začala se postupem času stávat možnou formou obživy a s tím 

se začala ustavovat a diferencovat povolání, jež bylo a je možné v médiích vykonávat. 

Dnes můžeme v mediální sféře najít novináře, fotografy, grafiky, herce, moderátory, 

režiséry, kameramany, pracovníky reklamních a mediálních agentur a nejrůznější 

technické a podpůrné profese (korektory, osvětlovače, rešeršéry, správce webových 

aplikací). Jednotlivé oblasti mediální produkce se z hlediska činností nutných pro jejich 

rozvoj mění v závislosti na společenských podmínkách i technickém rozvoji.“25 

Ještě před několika lety byla striktně daná a jasně znatelná hranice mezi 

profesionály a amatéry. Stejně jako se měnilo v průběhu let novinářské povolání, stejně 

tak se měnilo i vzájemné postavení profesionálů (novinářů, fotografů) a amatérů 

v mediálním prostředí. Největší a nejzásadnější zlom nastal na konci 90. let 20. století. 

Rozdíly se od té doby částečně, přesto viditelně stírají, a to především díky nástupu 

internetu a digitalizace. Moderní technologie sebou přinesly nejen nové možnosti 

a změny v organizaci práce, ale umožnily také lepší příležitosti amatérského vstupu do 

veřejného komunikačního prostoru. To je právě jedním z charakteristických rysů 

technologie webu 2.0. Z uživatelů internetu se stávají tzv. prosumers (složení slov 

consumer a producer neboli spotřebitel a výrobce).26 

Profesionálové a amatéři se nyní doplňují, využívají, inspirují se, ale zároveň si 

konkurují. Někteří novináři či mediální teoretici však posledních několik let hovoří 

o tzv. deprofesionalizaci žurnalistiky a ztrátě novinářské identity. „Je zřejmé, že 

novináři se na počátku nového tisíciletí ocitli ve velmi nestabilním postavení. Na jednu 

stranu se stali významnou součástí politické a ekonomické (marketingové) komunikace 

a jsou předmětem manipulace ze strany politických elit a silných ekonomických 

subjektů. Na druhou stranu jsou oslabováni tím, že digitalizované komunikační 

                                                
24 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. s. 33. 
ISBN 978-807-3672-874. 
25 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 168. ISBN 
978-807-3674-663. 
26 GILLMOR, Dan. We the media: grassroots journalism by the people, for the people. 
Sebastopol: O’Reilly, 2004. s. 13. ISBN 05-960-0733-7. 
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prostředky v prostředí internetu jsou v rozvinutých společnostech dostupné prakticky 

komukoli.“27 

2.2  Rozdíly při tvorbě mediálního obsahu 

Rozdíly v práci jsou stále velmi znatelné. Novináři a fotografové za publikované 

materiály  nesou jistou zodpovědnost. U amatérských přispěvovatelů je značná absence 

editora, tlak ze strany šéfredaktora a možnost ukončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele při výskytu porušení pravidel. Schází jim rovněž etický kodex, který 

často bývá součástí právě pracovní smlouvy, finanční či technické zázemí nebo 

profesionální vztah s tiskovými mluvčími, institucemi, důležitými kontakty a jinými 

zdroji informací.  

Mezi nepoužívanější nástroje amatérů patří sociální sítě, blogy nebo fotoblogy. 

„Dnes je může používat prakticky kdokoli i ten, kdo o internetu nic neví. Zatímco dříve 

jste musel něco vědět o webových stránkách nebo jste musel mít nějakého profesionála, 

který se vám o vše staral. Teď každý amatér tím, že se mu nabízí jednoduchý redakční 

systém může pouze publikovat a nemusí se starat o technickou stránku,“28 říká v jednom 

z rozhovorů mediální analytik Milan Šmíd. Ale i novináři a fotografové, mnohdy i celé 

redakce, využívají tyto moderní platformy.29  

Velmi často se také stane, že jsou amatéři přímo zapojeni do tvorby 

zpravodajského, publicistického a obrazového obsahu. Dochází tak k adopci občanské 

žurnalistiky tradičními médii. Například známá fotoagentura Demotix, která byla 

založena na principu občanského fotožurnalismu, má smlouvy s těmi největšími 

zpravodajskými agenturami a mediálními domy. Díky tomu se fotografie naprostých 

amatérů mohou snadno dostat na titulní strany těch nejčtenějších periodik. 

I v českém mediálním prostředí můžeme zaznamenat spolupráci s neprofesionály. 

Využívá toho například zpravodajský server iDnes.cz, který přejímá články blogerů 

z webu blogy.idnes.cz  nebo fotografie ze serveru Rajče.net, který slouží jako uložiště 

a prostor pro sdílení fotoalb na internetu. Ve světovém měřítku jsou k těmto účelům 

vytvořeny speciální služby. Mezi nejoblíbenější servery sdílející fotografie odkud média 

                                                
27 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 183. ISBN 
978-807-3674-663. 
28 BBC [online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z www: 
<http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1144_omni_blog/page7.shtml> 
29 Čím dál více se v profesionální praxi využívá například služeb typu Instagram či 
Hipstamatic. 
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po celém světě přejímají fotografický materiál patří například Flickr nebo již zmiňovaný 

Demotix.  

2.3  Kritika amatérské produkce a etické námitky 

Občanská žurnalistika a fotožurnalistika se mnohdy setkává s nepochopením ze 

strany profesionálů. Amatérům je vyčítána závislost na zavedených médiích, kopírování 

citací, míchání subjektivního názoru do zpravodajství, absence žurnalistického vzdělání 

a praxe, nedodržování novinářských standardů a postupů, porušování etických pravidel 

a norem nebo častá manipulace s obrazem. Profesionálové upozorňují také na fakt, že 

informace od amatérů nemusí být vždy pravdivé a může dojít (někdy i záměrně) 

k rozšíření dezinformací. Tato omylnost se však mnohdy týká i samotných novinářů. 

Naopak amatéři vyčítají profesionálům a médiím pomalou reakci na nové 

trendy. Podle Dana Gillmora média nedostatečně rychle reagují na možnosti využití 

moderních technologií a nových komunikačních nástrojů. Tím pak výrazně ztrácejí.30 

 

S nástupem digitalizace a vzhledem k občanské obrazové žurnalistice bylo nutné, 

aby média začala přijímat inovované etické kodexy, které upravují pravidla při 

zpracovávání obrazového materiálu. Využití počítačů vyvolalo mnoho etických otázek, 

především kde se nachází hranice úpravy fotografií. „Se vstupem počítačové techniky 

do oblasti zpracovávání fotografie se otevřely a významnou měrou zjednodušily 

možnosti vytváření úprav fotografického obrazu. To celý fotografický proces výrazně 

urychlilo, zlevnilo a zpřístupnilo. Stinnou stránkou tohoto jevu jsou možnosti snadného 

manipulování s obrazem tak dokonalým způsobem, že pozměněný obraz není možné po 

technické stránce odlišit od originálního. Možnost provádět fotografické podvrhy je 

nežádoucím jevem zejména v oblasti novinářské fotografie. Protože se po nástupu 

digitální fotografie začaly množit případy použití takového druhu fotografických 

manipulací, začala média reagovat na tuto situaci přijímáním inovovaných etických 

kodexů, určující nová pravidla pro práci s fotografickým obrazem v éře digitálních 

médiích.“31 Pravidla zakotvená v etických kodexech ale nutně neplatí pro příležitostné 

fotografy a amatérské fotoreportéry jejichž snímky přebírají média. Ta už se totiž 

                                                
30 GILLMOR, Dan. We the media: grassroots journalism by the people, for the people. 
Sebastopol: O’Reilly, 2004. ISBN 05-960-0733-7. 
31 LÁBOVÁ, Alena. LÁB, Filip. Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií 
v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 135. ISBN 978-802-4616-476. 
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málokdy zajímají o pravdivost a reálnost pořízené fotografie nebo získané informace. 

Většina etických kodexů v českých médiích tyto problémy neřeší. Mnoho z nich 

nevěnuje obrazovému materiálu ani řádek a zabývají se výhradně psané žurnalistice. 

 

3. Vliv nových technologií na amaterizaci žurnalistiky 
Technologický rozvoj způsobil, že se naše společnost vyvíjí a proměňuje 

mnohem rychlejším tempem než tomu bylo kdy dříve. Zásadní změny zapříčinil 

především vývoj v oblasti počítačové a fotografické techniky nebo komunikačních 

nástrojů. „Za těchto podmínek se také žurnalistika stává stále rychlejší, cílem je co 

největší aktuálnost. [...] Klasické informační technologie (televize, počítače, telefon) se 

dají multimediálně propojit do jediné informační dálnice. Software, který umožňuje 

slyšet, vidět a současně simultánně zpracovávat text, je na vítězném tažení, které se 

nedá zastavit.“32 

3.1 Digitalizace a dostupnost fotografické techniky 

„Digitalizace informací spolu s rozvojem příslušných elektronických technologií 

podstatně zvýšily objem informací, které je možné ukládat a přenášet, a vytvořily 

základnu pro konverzi informačních a komunikačních technologií, takže informace je 

možné poměrně snadno převádět z jednoho komunikačního média do jiného.“33 

Výraznou proměnou si s příchodem digitalizace prošlo i médium fotografie. Rozdílná je 

fotografická technika, práce s fotoaparátem, fotografický proces, který se značně 

zrychlil, a způsob jakým fotografii užíváme. Nové jsou i některé její funkce, spjaté 

například s interaktivitou, derealizací či s reklamou a marketingem. Během několika let 

převzala digitální fotografie místo po analogové fotografii mezi uživateli a vybudovala 

si na trhu své místo. Mediální teoretik Marshall McLuhan však ve své knize Jak 

rozumět médiím tvrdí, že pochopení fotografie by bylo zcela nemožné, kdybychom 

nepochopili její vztahy k jiným starým i novým médiím.34  

                                                
32 RUß-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 
Praha: Grada, 2005, s. 27. ISBN 80-247-0158-8.  
33 THOMPSON, John B. Média a modernita. Praha: Karolinum, 2004. s. 132. ISBN 80-
246-0652-6. 
34 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 
2011. s. 214. ISBN 978-80-204-2409-9. 



   

 

14 

  

„Prvním digitálním fotoaparátem, který byl dostupný běžnému uživateli, byl 

přístroj Sony Mavica, uvedený na trh v roce 1981. Šlo spíše o technickou kuriozitu než 

o plnohodnotný aparát, schopný nahradit své klasické filmové konkurenty. Obrazová 

kvalita byla nevalná, fotoaparát samotný příliš drahý a možnosti zpracování obrazu 

prakticky nulové. Aby mohlo dojít k masovějšímu rozšíření této techniky, bylo nejdřív 

nutné naplnit jinou podmínku, s fotografií zdánlivě nesouvisející. Bylo třeba, aby se 

součástí každé domácnosti stal osobní počítač. K tomu došlo v průběhu posledních dvou 

desetiletí dvacátého století. Počítač se stal nedílnou součástí našich životů a hlavním 

pracovním nástrojem, dokonce došlo během velmi krátké doby k celosvětovému 

propojení jednotlivých počítačů pomocí internetu.“35 Z temné komory a laboratoře se 

tak většina práce přesunula k počítačům. Poté co fotograf snímek pořídí, jej lze převést 

do počítače v digitální podobě a dále ho pak podle libosti upravovat nebo vytvářet 

kopie, které nijak neztrácejí na technické kvalitě. 

Kromě digitálních fotoaparátu se o rozvoj občanské fotožurnalistiky zasloužily 

také smartphony neboli chytré mobilní telefony. V 21. století se mobilní telefony 

začlenily do našich životů jako jejich běžná součást. V dnešní době již neslouží pouze 

jako telekomunikační nástroj, jako interpersonální médium. Spolu s připojením 

k internetu a se zabudovaným fotoaparátem nabízí uživatelům mnohem více možností. 

Role mobilních telefonů se během posledních deseti let zásadně změnila. Slouží též jako 

silný nástroj pro vývoj amaterizace médií. Jedná se totiž o přístroj, který nosí většina 

jeho uživatelů stále u sebe, a tak mohou zaznamenat neobvyklou či významnou situaci, 

u které se ať už záměrně nebo náhodou vyskytli. Pokud mají ve svém mobilním telefonu 

rovněž připojení k internetu, mohou snadno pořízený snímek ihned sdílet na sociálních 

sítích. Informace se během chvíle dostane k dalším lidem. Stalo se tak i v případě 

nouzového přistání letadla na řece Hudson v roce 2009. Tehdy jeden ze svědků události 

Janis Krums zveřejnil informaci na mikroblogovací službě Twitter a následně zaslal 

fotografii daného letadla. Tento snímek se pak dostal na titulní strany několika deníků.36 

                                                
35 LÁBOVÁ, Alena. LÁB, Filip. Obraz v digitálním věku. In Žurnalistika v informační 
společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. s. 113-
114. ISBN 978-802-4616-841. 
36 Twitterer posts plane picture. BBC [online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z www: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/7834505.stm> 
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3.2 Internet a globalizace médií 

V souvislosti s technologickým rozvojem považujeme internet za nové 

médium37, které zásadně proměnilo mediální sféru. Stal se jedním z nejpoužívanějších 

telekomunikačních a informačních zdrojů. „Internet je v diskuzi o tom, co jsou média, 

třeba chápat především jako specifické – technologické – prostředí, v němž se nabízí 

možnost využití nejrůznějších produktů, z nichž jen některé (zpravodajské servery, 

blogy, YouTube, ale také veřejně přístupné sociální sítě typu facebook či twitter atd.) 

nesou charakteristiky masové komunikace, zatímco celá řada dalších možností využití 

internetu (e-mail, Skype, ICQ, chaty apod.) má daleko blíže ke komunikaci soukromé 

a interpersonální.“38 

 Internet od základu proměnil mimo jiného i žurnalistickou práci. Zjednodušil 

například vyhledávání informací a souvislostí nebo vzájemnou komunikaci mezi kolegy 

v redakci. Změnila se pracoviště novinářů. Newsroom neboli místnost soustřeďující 

aktuální informace, reportéry a redaktory, který byl dříve plný  psacích strojů nyní 

vystřídaly počítače, notebooky a tiskárny. Připojení k internetu také velmi usnadnilo 

vstup amatérů do médií. Po počátečním větším finančním vkladu mohou lidé po celém 

světě celkem levně prezentovat své názory masovému publiku, šířit tak po celé 

zeměkouli své názory a pohledy na svět a aktuální dění nebo sdílet obrazy, které 

zachytili na své fotoaparáty či mobilní telefony. 

 Díky internetu mají lidé snadný a rychlý přístup k informacím, které pochází 

i daleko za jejich hranicemi. Komunikace na mnoha úrovních se stále více odehrává 

v globálním měřítku. „Zcela nepochybným rysem současnosti je to, že ekonomické 

procesy (včetně proměn vlastnických struktur), jakož i společenské a kulturní procesy 

(včetně komunikačních), překračují hranice stávajících státních útvarů a propojují se 

v tržním, sociálním i kulturním prostředí mimo rámec jedné země či jednoho 

(politického) národa. Ať už se tato skutečnost hodnotí z pozitivního pohledu jako 

proces, který otevírá nové možnosti spolupráce a komunikace a „zmenšuje svět“, anebo 

kriticky jako bezskrupulózní prosazení se neregulovatelného, imperiálního trhu, který se 

                                                
37 Médium je obecně zprostředkující činitel nebo prostředí. V komunikaci se jedná o 
vše, co slouží jako prostředek k uchování a přenosu informací v prostoru a čase. Viz 
OSVALDOVÁ, Barbora. HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 
marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. s. 118. ISBN 978-807-2772-667. 
38 BEDNAŘÍK, Petr. JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od 
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. s. 18. ISBN 978-802-4730-288. 
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kartelizuje a vzpírá jakémukoliv omezení. [...] Globalizace obsahů v oblasti komunikace 

a kultury je jedním z podstatných rysů poslední čtvrtiny 20. století.“39 

 

4. Sociální sítě 
Ze sociologického hlediska lze sociální síť stručně charakterizovat jako 

propojenou skupinu lidí, která je utvořena na základě jejich společných zájmů, vztahů 

a vzájemné komunikaci. V moderním pojetí a v principu technologie webu 2.0 se jedná 

o systém, který sdružuje uživatele na jednom místě a umožňuje jim vytvářet propojenou 

síť kontaktů a jakousi virtuální komunitu.  

Sociální sítě svým uživatelům nabízejí široké portfolio služeb. Poskytují jim 

rovněž i určitou formu sebeprezentace. Po zaregistrování si uživatel vytvoří osobní 

profil, na který podle vlastního uvážení zveřejní informace o své osobě. Členové poté 

mohou mezi sebou vyhledávat, tvořit síť kontaktů a rozvíjet vzájemnou komunikaci. 

Sociální sítě rovněž umožňují sdílet publikované příspěvky – fotografie, videa, odkazy 

na jiné webové stránky či další aktivity. Aby uživatelé trávili co nejvíce času v jejich 

virtuálním světě, postupně se vyvíjejí a rozšiřují portfolio doplňkových služeb například 

o marketingové využití, tematické diskuze, upozornění na konané události a následné 

pozvánky (sociální sítě se stávají významným mobilizačním nástrojem), online hry 

a další.  

Díky technologickému rozvoji se komunikace mezi uživateli stále zrychluje. 

Významnou měrou k tomu přispívají chytré mobilní telefony s připojením k internetu. 

Mobilní operační systémy (iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS atd.) dnes 

nabízejí speciální aplikace, které zjednodušují mobilní aktivitu na sociálních sítích. Tyto 

funkce se pak podílejí i na vývoji občanské žurnalistiky a fotožurnalistiky. Právě sdílení 

toho, co se kolem uživatelů aktuálně děje, je jednou z nejdůležitějších funkcí 

internetových komunitních serverů. Amatérský obsah však nemusí nutně přebírat přímo 

média. Velmi často se fotografie nebo videa virálně šíří mezi samotnými uživateli, a tím 

se informují navzájem. 

 

 

                                                
39 JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. s. 192-
193. ISBN 978-807-3672-874. 
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Sociální sítě se staly společenským fenoménem a jejich sílu si uvědomují nejen 

lidé z oblasti marketingu, PR, personalistiky, ale též politické osobnosti. Vůbec 

největším průkopníkem a nejvýraznějším uživatelem sociálních sítí mezi politiky je 

44. americký prezident, Barack Obama. Aktivně používá sítě Twitter, Facebook, 

Google+ nebo Fousquare. Při své prezidentské kampani v roce 2008 dokázal využít moc 

těchto masových komunikačních médií a získal si řadu voličů, kteří ho dostali až na 

prezidentský úřad. Profil Baracka Obamy na mikroblogovací službě Twitter  

(@BarackObama) je jedním z nejpopulárnějších účtů na síti.40   

„Sílu sociálních sítí jako masového komunikačního média objevili také vládci 

v Arabském světě. „Jasmínová revoluce“ se díky společnému jazyku /arabštině/ 

bleskově převalila z Tuniska i do ostatních arabských států – od Egypta přes Saudskou 

Arábii a Sýrii až po Libyi. Egyptský prezident Mubarak dokonce v marné snaze udržet 

se u moci nechal zcela „vypnout“ internet a mobilní sítě, přesto jeho režim padl. Snad 

jediný diktátorský režim, který není podobným lidovým hnutím přímo „ohrožen“, je 

Čína, která svobodné západní sociální sítě blokuje od samého začátku (místo Facebooku 

mají státem kontrolovanou síť QQ.com, YouTube nahradili státním youku.com, Twitter 

zavřeli bez náhrady).“41 

Sociální sítě rovněž přejímají roli nositele tzv. breaking news. Díky mobilnímu 

internetu často obyčejní občané informují o události mnohem rychleji než tradiční 

média. Již mnohokrát se stalo, že například mikroblogovací služba Twitter „ukradla“ 

mainstreamovým médiím prvenství v informování. Mezi uživateli se šíří informace 

jakéhokoli druhu, ať už se jedná o úmrtí známé osobnosti nebo válečný konflikt.  

Ve světovém měřítku patří mezi nejznámější a nejpoužívanější sociální sítě 

například Facebook, Twitter, Myspace, LinkedIn, Flickr, Foursquare, Last.fm nebo 

Google+. V počtu uživatelů drží pomyslnou první příčku Facebook, který byl původně 

určen výhradně pro studenty Harvardské univerzity. V tuto chvíli čítá již přes 900 

milionů registrovaných uživatelů, z nichž je jich až 500 milionů mobilních.42 Čísla však 

stále výrazně rostou. 

                                                
40 V tuto chvíli sleduje amerického prezidenta Baracka Obamu 14 367 272 followerů. 
Viz Twitter [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: 
<https://twitter.com/#!/BarackObama> 
41 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 146. 
ISBN 978-802-4517-421. 
42 SEDLÁK, Jan. Facebook má 900 milionů lidí a nové patenty od Microsoftu. Connect 
Živě [online]. [cit. 2012-04-25]. Dostupné z www: 
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Komunitní weby vznikají i v českém prostředí. Jsou jimi například Spolužáci, 

Líbímseti nebo Lidé. Nedosahují samozřejmě takového počtu uživatelů jako 

celosvětově rozšířené sociální sítě. 

4.1 Twitter 

„Jedním z nejrychleji rostoucích internetových trendů v roce 2008 bylo 

mikroblogování. Jak název napovídá, jde o publikování velmi krátkých textů. Uživatelé 

mohou pomocí webu, mobilního internetu, SMS a v některých případech i instatnt 

messagingu zveřejňovat krátké zprávy s limitem kolem 140 znaků. [...] Mikroblogování 

je výrazně společenská aktivita. Autoři mohou nejen publikovat, ale zároveň i odebírat 

zprávy od svých přátel či lidí, kteří je zaujali.“43 I po čtyřech letech je mikroblogování 

u internetových uživatelů velmi oblíbené a navíc se ukázalo, že může mít i zajímavé 

využití v žurnalistice, převedším co se týče občanské angažovanosti. 

Jednou z nejznámějších mikroblogovacích služeb se stal Twitter, který dnes čítá 

zhruba 500 milionů registrovaných uživatelů.44 Aktivní uživatelé denně zašlou až 

miliardu příspěvků denně.45  

Provozovatelem webu je kalifornská společnost Twitter, Inc. Oblíbenou 

mikroblogovací službu založil v San Franciscu v roce 2006 Jack Dorsey, současný 

předseda společnosti Twitter, Inc. „[...] měl nápad na komunikaci lidí v malé skupině 

pomocí krátkých textových zpráv. Obsah těchto zpráv neměl být nijak složitý či vážný. 

Mělo se psát o tom, co právě dělají, o čem přemýšlí apod. Původní krycí jméno pro 

službu založenou na této myšlence bylo „twttr“. [...] Název „Twitter“ vzešel z definice 

                                                                                                                                          
<http://connect.zive.cz/clanky/facebook-ma-900-milionu-lidi-a-nove-patenty-od-
microsoftu/sc-320-a-163408/> 
43 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In Žurnalistika v informační 
společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. s. 171. 
ISBN 978-802-4616-841. 
44 V Česku se na Twitteru zaregistrovalo přibližně 100 tisíc uživatelů. Viz RŮŽIČKA, 
Jan. Na Twitter se přihlásilo už 500 milionů lidí. Jen pětina je aktivní. iHned [online]. 
[cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: <http://tech.ihned.cz/c1-54831320-na-twitter-se-
prihlasilo-uz-500-milionu-lidi-jen-petina-je-aktivni> 
45 RŮŽIČKA, Jan. Na Twitter se přihlásilo už 500 milionů lidí. Jen pětina je aktivní. 
iHned [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: <http://tech.ihned.cz/c1-54831320-
na-twitter-se-prihlasilo-uz-500-milionu-lidi-jen-petina-je-aktivni> 
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„krátké vzplanutí bezvýznamných informací“ a „cvrlikání ptáků“ a jasně tak vymezoval 

účel produktu.“46 V červenci téhož roku byl web představen veřejnosti.  

V současné době nevydělává sociální síť tak, jak by si společnost Twitter, Inc. 

přála. „Největší problém Twitteru je jeho ekonomická situace. Zatím totiž nenalezl 

model, který by generoval výrazný zisk. V současnosti tak stále ještě aplikuje tzv. 

strategii URL (Ubiquitous Now, Revenues Later – nyní získávát zákazníky, zisk přijde 

později) s nadějí, že časem miliony svých uživatelů přetaví do černých čísel.“47 

K využívání mikroblogovací služby je potřeba vlastnit emailovou adresu 

a zaregistrovat se na webu. Na sociální síti uživatelé spravují vlastní profil, na který 

mohou přispívat tzv. tweety neboli krátké zprávy omezené 140 znaky. Původní prototyp 

Twitteru však povoloval libovolný počet znaků. Zprávy, které byly delší než povolený 

limit mobilních operátorů, tedy 160 znaků, byly rozesílány po částech. Aby nedocházelo 

k větší útratě za SMS zprávy, omezili vývojáři počet znaků na 140, aby navíc zůstala 

i rezerva pro uživatelské jméno autora. Vůbec první tweet, který byl odeslán zněl „Just 

setting up my twttr.“48  Tweety mohou uživatelé doplnit i o fotografie nebo odkazy na 

jiné webové stránky. Tyto příspěvky se pak zobrazují nejen na uživatelském účtu 

autora, ale rovněž je vidí jeho odběratelé, tedy followers. Na domovské stránce se po 

přihlášení uživatele objeví tzv. timeline, která funguje jako časová osa shromažďující 

všechny tweety těch, které uživatel sleduje neboli following. Služba nefunguje na 

principu oboustranného přátelství, jako je to například u sociální sítě Facebook. 

Uživatelé si odebírání příspěvků nemusí oplácet. Mohou ale libovolně reagovat na 

příspěvky ostatních, udělit jim komentář nebo dát tzv. retweet.49 K dispozici je rovněž 

vytvoření vlastního listu oblíbených uživatelů nebo jednotlivých tweetů. Sociální síť 

navíc využívá speciální nástroj pro třídění informací. Tzv. hashtagy jsou důležitá slova 

označená znakem „#“, která napomáhají uživatelům vyhledávat v nepřetržitém toku 

informací. Hashtagy také vytváří vlákna konverzací na podobné nebo stejné téma. 

                                                
46 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 145. 
ISBN 978-802-4517-421. 
47 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 147-
148. ISBN 978-802-4517-421. 
48 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 145. 
ISBN 978-802-4517-421. 
49 Retweet je označení pro cizí tweet, který uživatel přepošle svým odběratelům. 
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Twitter je v současné době ve 28 jazykových mutacích.50 Český jazyk prozatím 

chybí a není jasné, zda bude služba vůbec dostupná i v češtině. 

Internetová služba je přístupná jak z webového prohlížeče, externích aplikací, 

ale rovněž i z mobilních telefonů (ať už přes speciální mobilní aplikace nebo  SMS 

zprávy). To je její hlavní výhoda. S mobilním telefonem, který má přístup k internetu 

mohou uživatelé ihned reagovat na aktuální události a pokud mají navíc zabudovaný 

fotoaparát mohou k textu rovnou přidat i fotografii. V tom právě tkví úspěch 

mikroblogování, které se stalo nejefektivnějším způsobem, jak co nejrychleji 

a nejvýstižněji informovat okolí o nějaké situaci. Proto si ho začala více všímat média 

a novináři, kteří jej začali využívat jako zajímavý komunikační nástroj. 

Z žurnalistického hlediska nabízí Twitter hned několik možností. Specialista na 

online žurnalistiku a vztah amatérů a profesionálů na internetu Adam Javůrek je rozdělil 

do čtyřech oblastí: Twitter jako místo pro občanskou žurnalistiku, Twitter jako další 

nástroj k šíření profesionálního zpravodajství, Twitter jako nezpracovaný materiál 

k analýze nebo Twitter jako prostor pro diskuzi a spolupráci.51 Podle Adama Javůrka 

mohou být mikroblogy zdrojem původních informací a mohou tím do jisté míry 

konkurovat tradičnímu zpravodajství.52 Případů, kdy se na Twitteru objevily informace 

rychleji než v mainstreamových médiích, je hned několik. Stalo se tak kupříkladu při 

teroristických útocích v Bombaji v listopadu 2008. Objevily se zde prvotní informace 

o události a navíc byly tehdy sociální sítě Twitter a Flickr zaplaveny fotografiemi 

přímých účastníků „nenovinářů“.53 

V průběhu roku 2011 umožnil Twitter svým uživatelům nahrávat na síť 

fotografie přímo z webového rozhraní, aniž by museli využít externí služby (Twitpic 

nebo Yfrog). Pro tento účel navázala sociální síť spolupráci se službou Photobucket. 

Společně také shromažďují přidané fotografie uživatele na jednom místě. Díky tomu si 

jeho followers mohou prohlédnout všechny publikované fotografie najednou. Přidávání 

                                                
50 Twitter [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: <https://twitter.com/> 
51 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In Žurnalistika v informační 
společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. s. 173-
174. ISBN 978-802-4616-841. 
52 JAVŮREK, Adam. Žurnalistika ve 140 znacích. In Žurnalistika v informační 
společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009. s. 174. 
ISBN 978-802-4616-841. 
53 CAULFIELD, Brian. KARMALI, Naazneen. Mumbai: Twitter's Moment. Forbes 
[online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné z www: 
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fotografií rovnou přes Twitter zpřístupnili i vývojáři různých mobilních aplikací. Tento 

způsob publikování je mnohem rychlejší než tomu bylo dříve. Ostatní uživatelé na ně 

mohou ihned reagovat, aniž by museli navštívit jiné internetové služby.54 

4.2 Flickr 

Flickr je jedním z nejznámějších komunitních webů pro sdílení fotografií. Byl 

založen v roce 2004 společností Ludicorp.55 Je často uváděn jako příkladný server webu 

2.0. Fotoslužba byla představena při příležitosti konání O’Reillyho konference 

(O’Reilly Emerging Technology Conference) v San Diegu a dne 10. února byla 

oficiálně spuštěna na stávající adrese www.flickr.com. Tým, který stojí za fungováním 

webu, toto „oficiální“ datum každoročně oslavuje společně s uživateli.56 V roce 2005 

pak koupila Flickr internetová společnost Yahoo!, která sdílela stejnou vizi pro 

budoucnost fotoslužby, a rozšířila portfolio svých služeb. V této době byly už digitální 

fotoaparáty běžně rozšířeny v domácnostech, a tak mohli lidé novou službu využít pro 

sdílení svých fotografií. 

„Flickr funguje na principu obchodního  modelu „freemium“, který je u webu 

2.0 velmi rozšířen.“57 Zdarma mohou uživatelé využít základní služby, které Flickr 

nabízí. Za téměř 25 dolarů ročně si pak mohou zájemci předplatit mnohem širší 

portfolio služeb. 

Flickr si podle svých zakladatelů klade hlavní dva cíle. Funguje jako uložiště 

kam mohou uživatelé vkládat fotografie, které pak snadno sdílejí s ostatními, a zároveň 

jako prostor pro snadnou organizaci snímků či video souborů.58 Sám uživatel si může 

v nastavení svého profilu určit, jak bude s jeho publikovaným materiálem zacházeno 

a kdo jej může vidět. Na Flickru se sdružují jak profesionální, tak i amatérští 

                                                                                                                                          
<http://www.forbes.com/2008/11/28/mumbai-twitter-sms-tech-internet-
cx_bc_kn_1128mumbai.html> 
54 Blog Twitter [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: <http://blog.twitter.com/> 
55 Zakládajícími členy společnosti Ludicorp byli Caterina Fake, Stewart Butterfield a 
Jason Classon. Viz Ludicorp [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: 
<http://ludicorp.com/> 
56 V únoru 2012 vytvořil tým Flickru výroční sérii s názvem „8 let, 8 členů, 8 příběhů“. 
Viz Blog Flickr [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: 
<http://blog.flickr.net/en/2012/02/10/an-amazing-8-years/> 
57 PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010, s. 114. 
ISBN 978-802-4517-421. 
58 Flickr [online]. [cit. 2012-04-18]. Dostupné z www: <http://www.flickr.com/about/> 
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fotografové. Rozdíly mezi nimi se viditelně stírají. Běžný návštěvník málokdy pozná, 

kdy se jedná o profesionála a kdy ne. 

Již od svého vzniku v roce 2004 začal Flickr rozšiřovat nabídku svých služeb 

a snažil se je stále zdokonalovat a rozvíjet. Zaregistrovaným uživatelům nenabízí pouze 

sdílení fotografií, ale rovněž videí nebo audio souborů, které mají vlastní URL59 adresu. 

Poskytuje jim také možnost vytvářet síť kontaktů. Uživatelé si mohou navzájem 

komentovat a přidávat do oblíbených publikované příspěvky nebo nad nimi diskutovat. 

Jedním z nejdůležitějších vylepšení, které Flickr umožnil však byla funkce tagování 

a přidávání poznámek, které vývojáři zpřístupnili 9. května 2004. Tagy nebyly viditelné 

pouze autorovi snímku, který je vložil, ale i všem ostatním uživatelům nebo 

nezaregistrovaným či náhodným návštěvníkům webu. Později byla tato funkce rozšířena 

i o identifikaci osob, které byly zobrazovány na fotografiích. K popularitě Flickru 

přispěla i možnost sdružování se do nejrůznějších uživatelských skupin, které mají 

společné téma, zaměření, tvůrčí přístup apod. Někteří uživatelé dokonce začali cíleně 

tvořit takové snímky, aby se mohli zařadit do určité skupiny a podílet se na jejím 

obsahu. 

Je též důležité zmínit spolupráci Flickru s obrazovou bankou Getty Images, která 

odstartovala v březnu roku 2009. 60 Jedná se totiž o zásadní posun v historii fungování 

tohoto serveru. V rámci společného programu oslovuje americká fotobanka různé 

uživatele Flickru jejichž fotografie se pak mohou zařadit do výběru snímků, které se 

nacházejí přímo na webových stránkách Getty Images a jsou určeny ke komerčnímu 

využití. Tato možnost může uživatele pobídnout ke zkvalitnění fotografií, které na 

Flickru publikují. Do programu se nemohou přihlásit, ale musí je objevit samotní editoři 

z Getty Images.61 

Oblíbený web pro sdílení fotografií se díky svým možnostem stal postupně také 

cenným zpravodajským zdrojem. Navíc díky klasickým tagům, geotagům 

a podrobnějším popiskům lze mezi fotografiemi velmi snadno vyhledávat novinářský 

obsah. Podobně jako na Twitteru se zde často objevily zpravodajské fotografie 

                                                
59 Uniform Resource Locator 
60 GROVE, Jennifer. Flickr photos become stock photography at Getty Images. 
Mashable [online]. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z www: 
<http://mashable.com/2009/03/11/getty-images-flickr-collection/> 
61 KINCAID, Jason. Getty Images begins licencing Flickr photos. Techcrunch [online]. 
[cit. 2012-04-22]. Dostupné z www: <http://techcrunch.com/2008/07/08/getty-images-
begins-licensing-flickr-photos/> 
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z nečekané události mnohem rychleji než je získala „oficiální“ média. Stalo se tak 

v případě teroristických útoků v indické Bombaji v listopadu 2008. Tehdy Vinukumar 

Ranganathan, který na webu působí pod uživatelským jménem Vinu62, zaslal jako první 

snímky z tragické události.63 Nejedná se však pouze o ojedinělý případ. Jemu 

podobných je na Flickru stále více a více. 

4.3 Demotix 

Britská fotografická agentura Demotix umožňuje nezávislým novinářům 

a amatérům publikovat obrazový materiál, který je následně nabízen médiím. Stala se 

oblíbeným prostředníkem mezi občanskou fotožurnalistikou a mainstreamovými médii.  

Demotix, za jehož zrodem stojí dvojice Turi Munthe a Jonathan Tepper, byl 

založen v lednu roku 2009. Zakladatel Turi Munthe ve svém článku pro Nieman 

Reports říká, že by Demotix nemohl existovat v jiné době nebo na jiném místě. Podle 

něj dnes sdělovací prostředky a především reportážní fotografie prošly revolucí, a to 

díky digitalizaci, webu 2.0, ekonomické situaci a jiným faktorům. Právě tyto podmínky 

pak daly vzniknout fotografické agentuře tohoto typu. Demotix byl založen s cílem stát 

se „The Associated Press“ nezávislých novinářů, jenom větší, rychlejší, širší, světovější 

a demokratičtější. Idea zakladatelů byla jednoduchá. Chtěli vytvořit prostor, který by 

poskytoval útočiště pro svobodný proslov a jakýsi bezpečný přístav pro libovolné 

přispěvovatele. Dát jim možnost si vydělat peníze u zpravodajských organizací, kde 

jsou editoři ochotni zaplatit za fotografie, které uživatelé Demotixu sdílejí.64 

Po třech letech fungování čítá komunita fotoagentury už více než 25 000 členů 

a 4 500 aktivních fotoreportérů z celého světa.65 Ti svými fotoaparáty pořizují snímky 

jak z krizových oblastí, nečekaných tragických událostí, demonstrací, ale také 

z nejrůznějších společenských, módních, kulturních či sportovních akcí. Ve 

fotografickém materiálu Demotixu se objevuje opravdu široké spektrum témat. Navíc 

                                                
62 Flickr [online]. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z www: 
<http://www.flickr.com/people/vinu/> 
63 ARTHUR, Charles. How Twitter and Flickr recorded the Mumbai terror attacks. 
Guardian [online]. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z www: 
<http://www.guardian.co.uk/technology/2008/nov/27/mumbai-terror-attacks-twitter-
flickr> 
64 MUNTHE, Turi. Demotix: Inventing a New Marketplace. Nieman reports. Spring 
2010. s. 62. ISSN 0028-9817.  
65 Demotix [online]. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z www: 
<http://www.demotix.com/about-demotix/who-you-are> 
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není nijak limitován. Uživatelé mohou do databáze nahrát libovolný počet příspěvků, 

které chtějí sdílet se světem. Přispěvovatelé nejčastěji zachycují fotografie z blízkého 

okolí, ve kterém žijí a které velmi dobře znají. Turi Munthe tvrdí, že většina z nich jsou 

odborníci či „poloprofesionálové“, ale přesto se i mezi úplnými amatéry a „lidmi 

z ulice“ najdou talentovaní fotoreportéři.66 

Tým přispěvovatelů stále roste67, stejně i počet jeho zákazníků. Demotix se 

postupně stal významným a vyhledávaným obrazovým zdrojem s rozsáhlou sítí 

amatérských fotoreportérů. Jeho prostřednictvím se mohou častokrát publikované 

fotografie dostat na stránky nejčtenějších světových médií. Agentura spolupracuje 

s deníkem New York Times, Wall Street Journal, Guardian, Boston Globe či 

magazínem Time. Služby Demotixu nevyužívají pouze tištěná a elektronická média. 

Smlouvu má také s rozhlasovou a televizní společností BBC, NBC nebo s televizní 

stanicí CNN.68 Každý den jim pak zasílá nabídku okolo 200 nejlepších 

a nejaktuálnějších fotografií.  

Demotix se s autorem rozděluje vždy rovným dílem. Z každého prodeje si 

fotografická agentura strhává polovinu ceny, ať už jde o fotografii na první straně 

deníku New York Times za tisíc dolarů nebo za malý poplatek v hodnotě dvaceti 

dolarů.69 

Proto, aby uživatelé mohli přispívat do obsahu, který obrazová agentura nabízí 

médiím, musí dodržet několik podmínek a zachovávat jistá pravidla. Fotografie musí 

být bezvýhradně původní prací autora, zobrazovat realitu bez jakékoli úpravy 

a zkreslení situace, nesmí porušovat jakákoli práva a zákony, nesmí být pořízena na 

objednávku nebo nesmí obsahovat hanlivý, poškozující či jinak neslušný a nemravný 

materiál.  

                                                
66 MUNTHE, Turi. Demotix: Inventing a New Marketplace. Nieman reports. Spring 
2010. s. 63. ISSN 0028-9817.  
67 Podle statistik Demotixu počet uživatelů naroste měsíčně o 10 %.  Viz Demotix 
[online]. [cit. 2012-04-22]. Dostupné z www: <http://www.demotix.com/about-
demotix/who-you-are> 
68 Demotix [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupné z www: 
<http://www.demotix.com/about-demotix/what-we-do> 
69 MUNTHE, Turi. Demotix: Inventing a New Marketplace. Nieman reports. Spring 
2010. s. 63. ISSN 0028-9817.  
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4.4 Instagram 

Bezplatnou aplikaci  a zároveň sociální síť Instagram, která uživatelům nabízí 

úpravu a sdílení fotografií rovnou z mobilních telefonů, založila dvojice Kevin Systrom 

a Mike Krieger. Původně byla určena pro smartphony s operačním systémem iOS 

technologické společnosti Apple. Je však kompatibilní i s jinými výrobky od Applu, 

například s iPadem či iPodem Touch. V internetovém obchodě AppStore se aplikace 

objevila v říjnu 2010. Od té doby si ji stáhlo už více než 30 milionů uživatelů a zařadila 

se tak mezi neoblíbenější aplikace pro chytré mobilní telefony. V březnu 2012 byla 

zpřístupněna i uživatelům mobilní platformy Android. Po uvedení v Android Marketu si 

ji během dvanácti hodin stáhlo až milion nových uživatelů.70 

V průběhu dubna 2012 došlo k zásadnímu zlomu v historii této malé firmy.71 Za 

jednu miliardu dolarů odkoupila jednu z nejstahovanějších mobilních aplikací 

společnost Facebook.72 Jedná se zatím o nejvyšší akvizici od vzniku populární sociální 

sítě Marka Zuckerberga. Facebook chce Instagram a zkušenosti jeho týmu využít pro 

zdokonalení sdílení fotografií ve svých dalších produktech.73 

Mobilní aplikace nabízí svým uživatelům snadnou úpravu fotografií zachycené 

mobilním telefonem. Není ale podmínkou nahrávat pouze fotografie pořízené mobilem. 

Uživatel může nahrát jakoukoli fotku, která je uložena v paměti přístroje. K úpravě 

slouží sedmnáct speciálních filtrů (Amaro, Rise, Hudson, X-pro II, Sierra, Lo-fi, 

Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Valencia, Nashville, 1977 

a Kelvin), možnost přidání rámečku, otáčení nebo rozmazání určitých částí snímku. Lze 

                                                
70 Facebook za miliardu kupuje Instagram. Dal za něj dvakrát více než musel. iHned 
[online]. [cit. 2012-04-26]. Dostupné z www: <http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
svet/c1-55344370-facebook-za-miliardu-dolaru-kupuje-instagram-dal-za-nej-dvakrat-
vice-nez-musel> 
71 Instagram, který používají miliony lidí, má pouhých dvanáct zaměstnanců. Viz 
VOLF, Tomáš. Instagram se narodil na pláži. Z Kevina Systroma za rok a půl udělal 
milionáře. iHned[online]. [cit. 2012-04-26]. Dostupné z www: 
<http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-55352660-instagram-se-narodil-na-plazi-z-
kevina-systroma-za-rok-a-pul-udelal-milionare> 
72 STROUHAL, Jan. Zuckerberg vládcem: Představenstvo Facebooku o koupi 
Instagramu do poslední chvíle nevědělo. iHned [online]. [cit. 2012-04-26]. Dostupné z 
www: <http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-55503480-zuckerberg-vladcem-
predstavenstvo-facebooku-o-koupi-instagramu-do-posledni-chvile-nevedelo> 
73 Facebook za miliardu kupuje Instagram. Dal za něj dvakrát více než musel. iHned 
[online]. [cit. 2012-04-26]. Dostupné z www: <http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
svet/c1-55344370-facebook-za-miliardu-dolaru-kupuje-instagram-dal-za-nej-dvakrat-
vice-nez-musel> 
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je však publikovat i bez úprav. Fotografie v Instagramu mají navíc neobvyklý čtvercový 

formát, který má být odkazem na fotoaparáty značky Polaroid. Snímky lze doplnit 

o popisek nebo geolokaci, která je propojena s databází služby Foursquare. 

Nejdůležitější funkcí je snadné sdílení fotografií i na dalších sociálních sítí. 

Snímky se tedy nešíří výhradně jen mezi uživateli Instagramu. Autor má možnost zaslat 

svou fotografii na sociální sítě Facebook, Twitter, Flickr nebo publikační služby Tumblr 

a Posterous. Tak se jednoduše dostane mezi mnohem více lidí, kteří ji mohou dále sdílet 

a komentovat.  

O Instagramu se mnohdy hovoří jako o „obrazovém Twitteru“. Tyto dvě sociální 

sítě totiž fungují velmi podobně, ale pouze s tím rozdílem, že se na Instagramu primárně 

šíří nikoli krátké textové zprávy, ale fotografie. Stejně jako na Twitteru se i zde uživateli 

zobrazí chronologický proud snímků fotografů, které odebírá. Rovněž není nutné, aby 

byl sám uživatel na sociální síti aktivní. Může pouze sledovat své oblíbené 

přispěvovatele. I Instagram využívá tzv. hashtagy, které slouží jako speciální nástroj pro 

organizaci a třídění, čímž zjednodušují vyhledávání v informačním toku. 

Kromě osobních fotografií miliony uživatelů se zde začínají objevovat i snímky 

mající zpravodajský charakter. Oblíbená aplikace se díky tomu stává dalším zdrojem 

občanské fotožurnalistiky. Poslední dobou se ale stále častěji objevují případy, kdy se 

fotografie ze služeb tohoto typu74 využívají i v profesionální praxi. Časopis Bloomberg 

Business Week nedávno publikoval prezentaci zachycující dvanáct zkušených 

fotoreportérů, kteří pracují s mobilním telefonem společnosti Apple a využívají 

speciální efekty Instagramu. Mezi uvedenými fotografy jsou například Damon Winter 

z New York Times, Joachim Ladefoged z fotografické agentury VII, Ben Lowy 

z fotobanky Getty Images nebo Anna Dickson z Huffington Post.75 Jedním 

z profesionálních fotoreportérů, kteří ke své práci využívají Instagram je také Richard 

Koci Hernandez, který pracuje pro deník San Jose Mercury News.76 

 

                                                
74 Další službou podobnou Instagramu je například aplikace Hipstamatic, která je určena 
uživatelům mobilních telefonů firmy Apple. 
75 Photographers on Instagram. Bussiness Week [online]. [cit. 2012-04-27]. Dostupné z 
www: <http://images.businessweek.com/slideshows/2012-04-23/photographers-on-
instagram> 
76 NESS, Carol. For photojournalist at the pinnacle, Instagram is a game changer. News 
Center [online]. [cit. 2012-04-27]. Dostupné z www: 
<http://newscenter.berkeley.edu/2012/04/23/poi-richard-koci-hernandez/> 
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5. Případové studie občanského fotožurnalismu 
V průběhu posledních let se sociální sítě a jiné podobné internetové služby 

stávají stále více využívanými zdroji informací a zároveň nástroji občanské žurnalistiky 

a fotožurnalistiky. Tři vybrané události (teroristické útoky v Londýně v roce 2005, 

nouzové přistání na řece Hudson v roce 2009 a Arabské jaro 2011) to jen potvrzují 

a rovněž ukazují, že občanský aktivismus může být užitečný i pro novináře a najít si 

v médiích své místo. 

5.1 Případová studie: Teroristické útoky v Londýně v roce 2005 

Teroristické útoky v Londýně z roku 2005 byly stěžejní událostí v souvislosti 

s občanskou angažovaností v oblasti zpravodajství. Jedná se o jeden z prvních 

a nejvýznamnějších příkladů občanského fotožurnalismu. 

 

Hlavní město Velké Británie paralyzovala 7. července v roce 2005 série 

sebevražedných bombových útoků. Stalo se tak den poté, co Londýn získal 

pořadatelství letních olympijských her v roce 2012. Ve stejný den začal ve Skotsku 

summit G8.  

Během ranní dopravní špičky (mezi 8:50 až 9:47  místního času), kdy lidé dojíždějí 

do práce, došlo v městské hromadné dopravě ke čtyřem výbuchům. Bomby byly 

odpáleny v samotném centru metropole. Tři výbušniny explodovaly v soupravách 

metra, a to poblíž stanic Liverpool Street/Aldgate, King’s Cross/Russel Square 

a Edgware Road Station. Poslední, čtvrtá bomba, vybuchla v doubledeckeru na 

Tavistock Square, nedaleko King’s Cross.77 

O život přišlo celkem 52 lidí a více než 770 jich bylo zraněno.78 Nejvíce obětí bylo 

v metru, které explodovalo poblíž stanic King’s Cross a Russel Square. Zde zemřelo 

26 pasažérů. Mezi obětmi nebyli žádní Češi. 

Část města se ocitla bez proudu, byla zastavena doprava79 (dopravní podnik uzavřel 

celé metro) a ulice ovládl chaos civilních občanů. Tisíce lidí, kteří v tu chvíli cestovali 

dopravními prostředky, zůstali uvězněni v některých stanicích metra. Zavřena byla 

i některá nádraží. 

                                                
77 Viz Příloha č. 1 
78 BBC [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné z www: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/uk/2005/london_explosions/default.stm> 
79 Viz Příloha č. 2 
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Krátce po události vyloučily britské úřady možnost, že se jednalo o nehodu 

a potvrdily sérii koordinovaných teroristických útoků. K nim se později přihlásila 

skupina napojená na Al-Káidu. Podle vyšetřování za bombovými útoky stáli čtyři 

sebevražední atentátníci Mohammad Sidique Khan, Hasib Hussain, Shezad Tanweer 

a Germaine Lindsay. Všichni byli praktikující muslimové. Na územní Velké Británie se 

narodili a žili zde. Tři z nich byli pákistánského původu. 

O dva týdny později byly v metru nalezeny další nevybuchlé bomby. Další den, tedy 

22. července, policie zastřelila jednoho pasažéra v metru s podezřením, že jde 

o sebevražedného útočníka. 

 

Z důvodu přísných bezpečnostních opatření se na místo tragických událostí nemohli 

novináři a fotoreportéři dlouho dostat. Bylo zcela nemožné, aby vstoupili do metra 

v centru Londýna a zaznamenali, co se děje v podzemí. Média byla najednou odkázána 

na obrazový materiál přímých účastníků a civilních občanů, kteří se stali svědky 

události.80 Profesionální novináři se na kritická místa dostali až později. Na  titulních 

stranách zahraničního tisku a na obrazovkách televizních stanic (například v New York 

Times, Washington Post nebo BBC)  se proto objevily fotografie pořízené mobilními 

telefony se zabudovaným fotoaparátem přímo od svědků a obětí teroristických útoků.  

Protože byl v metru kouř a tma, byly fotografie, které dokumentovaly situaci v podzemí, 

značně nekvalitní a zrnité. Tyto bezprostřední autentické snímky kolovaly internetem 

i mainstreamovými médii brzy po tragédii. Často lidé zasílali své fotografie nejprve 

rodinným příslušníkům a známým. Poté se pomocí internetu a mobilních telefonů šířily 

dál. Lidé se takto dovídali informace, o tom co se děje v podzemí, mnohem dříve než to 

mohla zvládnout sama média. 

Jedním z autorů fotografií byl například Adam Stacey81, který se při výbuchu 

v metru nacházel mezi stanicemi Piccadilly Line a King’s Cross. Naštěstí nebyl 

v soupravě, kde explodovala bomba. Spolu s dalšími cestujícími, kteří byli uvězněni 

v podzemí, vystoupil z vlaku a vracel se po kolejích. Při snaze dostat se bezpečně ven 

pořizoval svým mobilním telefonem snímky. Bez vědomí, že došlo k teroristickému 

útoku se nechal svým kamarádem vyfotografovat v zakouřeném metru s kusem oblečení 

                                                
80 ALLAN, Stuart a THORSEN, Einar. Citizen journalism: global perspectives. New 
York: Peter Lang, 2009, s. 28. ISBN 14-331-0296-X. 
81 BBC [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné z www: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5102860.stm> 
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před obličejem82, aby to mohl ukázat svým kolegům v práci. Adam Stacey byl totiž 

zrovna na cestě do zaměstnání. Ještě než si uvědomil, jak by mohly být jeho fotografie 

vzácné, šířily se dávno po internetu. Za své záběry neobdržel žádnou finanční odměnu. 

Pozornosti se mu však dostalo, protože časopis Time jeho snímek nakonec vybral jako 

jeden z nejlepších v roce 2005.  

I fotografie amatérského fotografa Alexandera Chadwicka se dostala do médií. 

Chadwick byl jedním z cestujících. Na mobilní telefon se mu podařilo vyfotografovat 

metro zahlcené do oblaku kouře.83 

Dalším z těch, kteří pořídili podobné fotografie byl také Cian O’Donovan.84 Nebyl 

přímým účastníkem teroristických útoků, ale nacházel se poblíž jednoho z míst, kde 

bomby explodovaly. Když slyšel o tom, co se stalo nedaleko jeho domu, rozhodl se 

pokusit pořídit nějaké fotografie.85 Během dne pak nafotil asi čtyřicet fotografií, většinu 

mobilním telefonem značky Nokia. Několik z nich zaslal na Flickr a připojil se k dalším 

lidem, amatérským fotografům, kteří onu událost vyfotografovali a sdíleli na internetu.  

Během prvních osmi hodin od útoků, které zasáhly centrum Londýna, zaslali 

uživatelé Flickru až 300 fotografií  zachycující tragickou událost. Počet snímků se 

postupně zvyšoval. Právě tato oblíbená služba pro sdílení fotografií se stala tou 

nejvyužívanější v případě teroristických útoků v Londýně v létě roku 2005, stejně tak 

i Moblog.co.uk, web sdružující snímky pořízené mobilními telefony. 

5.2 Případová studie: Nouzové přistání letadla na řece Hudson 

Fotografie z Twitteru, která „dobyla“ mainstreamová média. Tak by se dala 

charakterizovat známá fotografie havarovaného letadla, které nouzově přistálo na 

newyorské řece Hudson, pořízená amatérským fotografem Janisem Krumsem. Díky této 

události se začalo více hovořit o sociální síti Twitter jako o dalším významném zdroji 

zpravodajského obrazového materiálu a také jako o nástroji občanského fotožurnalismu. 

 

Kapitán Airbusu A-320 letecké společnosti US Airways, Chesley Sullenberger, 

který cestoval se 150 pasažéry a dalšími 4 členy posádky na palubě, byl 15. ledna 2009 

                                                
82 Viz Příloha č. 3 
83 Viz Příloha č. 4 
84 STORY, Louise. Witness photos on web captured London drama. The New York 
Times [online]. [cit. 2012-05-03]. Dostupné z www: 
<http://www.nytimes.com/2005/07/08/technology/08blog.html?_r=1> 
85 Viz Příloha č. 5 
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nucen krátce po startu nouzově přistát na hladině řeky Hudson v New Yorku. Předešel 

tím pádu do hustě zastavěné městské části a zabránil tragickému neštěstí. Černá skříňka 

později prozradila, že stroji, který měl namířeno do města Charlotte v Severní Karolíně, 

přestaly současně fungovat dva motory.86 Brzy po vzlétnutí se Airbus údajně střetl 

s husím hejnem.87 Letadlo se jako zázrakem nerozlomilo, ale při přistání se ihned začalo 

potápět. Lidé se z něj pokoušeli dostat nouzovými východy a shromažďovali se na 

křídlech letadla. Záchranáři k místu připluli na člunech, aby cestující co nejrychleji 

evakuovali a mohli je poté ošetřit. Všichni pasažéři včetně posádky nehodu přežili, jen 

několik z nich utrpělo lehčí zranění. Většinou byli podchlazení. 

 

Nejznámějším a nejrozšířenějším snímkem z havárie letadla, které přistálo na 

řece Hudson, se stala fotografie „amatéra“ Janise Krumse z Floridy88, který byl v době 

nehody na nedalekém trajektu. Neobyčejnou událost zaznamenal na svůj mobilní 

telefon iPhone od firmy Apple. Snímek poté publikoval na webových stránkách 

TwitPic, které slouží především uživatelům mikroblogovací služby Twitter.89 Autor 

k příspěvku přidal komentář „Tohle je letadlo na řece Hudson. Jsem na trajektu, který 

jede vyzvednout cestující. Šílené.“90 a stal se jedním z prvních svědků, kteří informovali 

další uživatele internetu o tom, co se právě událo. Byli dokonce o několik minut 

rychlejší než mainstreamová média. Oblíbená mikroblogovací služba takto opět 

potvrdila, že dokáže být rychlým a stručným zdrojem informací a nositelem tzv. 

breaking news. V tomto případě se rovněž ukázala i role občanské žurnalistiky. Pomocí 

sociálních sítí se šiřiteli zprávy stali „nenovináři“. Na Twitteru se pak fotografie Janise 

Krumse šířila dál mezi ostatními uživateli. Servery ale takový silný nápor zájemců 

nevydržely a na nějaký čas úplně zkolabovaly.  

Práva na používání snímku havarovaného letadla na newyorské řece nakonec 

odkoupila americká tisková agentura Associated Press. Ta ji pak poskytla dalším 

                                                
86 Airbusu, který přistál na řece, vysadily oba motory. Aktuálně [online]. [cit. 2012-05-
03]. Dostupné z www: 
<http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=627222> 
87 Na řece Hudson v New Yorku nouzově přistál airbus, srazil se s ptáky. iDnes 
[online]. [cit. 2012-05-05]. Dostupné z www: <http://zpravy.idnes.cz/na-rece-hudson-v-
new-yorku-nouzove-pristal-airbus-srazil-se-s-ptaky-1pg-
/zahranicni.aspx?c=A090115_220826_zahranicni_abr> 
88 Viz Příloha č. 6 
89 Tehdy ještě museli uživatelé Twitteru využívat ke sdílení fotografií externí služby.  
90 TwitPic [online]. [cit. 2012-05-05]. Dostupné z www: <http://twitpic.com/135xa> 
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médiím. Fotografie přezdívaná „Zázrak na řece Hudson“ obletěla svět a dostala se na 

titulní strany několika velkých amerických deníků, například Los Angeles Times nebo 

Charlotte Observer.91 Amatérský fotograf Janis Krums získal dokonce  speciální cenu 

Shorty Awards, které jsou udělovány autorům stočtyřicetiznakových tweetů 

uveřejněných na Twitteru.92 

Několik amatérských fotografií93 z této události se objevilo také na komunitním 

webu Flickr. Snímky ukazují šťastné pasažéry, pro které přijeli záchranáři, ale i zraněné, 

kteří museli být ošetřeni v  nemocnici. Rovněž na internetovém serveru YouTube byly 

publikovány desítky videí nevalné kvality, které byly pořízené mobilními telefony nebo 

kapesními videokamerami, a které zaznamenaly situaci krátce po havárii. 

5.3 Případová studie: Arabské jaro 2011 

Při tzv. Arabském jaru v roce 2011 ukázaly sociální sítě svá další využití 

a sehrály v něm velmi důležitou roli. Občanská žurnalistika byla rázem na vzestupu, 

protože tradiční média nebyla v některých případech schopna plnit svoji úlohu. Novináři 

a fotoreportéři totiž neměli na některá krizová místa vůbec přístup. Na komunitních 

webech se demonstranti nejen sdružovali, organizovali se, ale také zde publikovali své 

fotografie a videa, které zaznamenali přímo z míst dění pomocí mobilních telefonů nebo 

malých kompaktních fotoaparátů. 

 

 Arabským jarem nebo též jasmínovou revolucí označujeme vlnu protestů, 

demonstrací a nepokojů probíhající v arabských státech, které započaly na konci roku 

2010 a některé trvají až do současnosti. Většinu z nich spojovala a spojuje především 

nespokojenost se životními podmínkami, velkou nezaměstnaností a s vládnoucím 

diktátorským režimem na daném území. 

 Revoluci odstartovala smrt tuniského prodavače ovoce a zeleniny Mohameda 

Bouaziziho, který se 17. prosince roku 2010 upálil na protest proti nezaměstnanosti 

                                                
91 Viz Příloha č. 7 
92 ČERMÁK, Miloš. Až nás budou miliardy...aneb poslední zprávy z planety Twitter. 
Technet iDnes [online]. [cit. 2012-05-05]. Dostupné z www: <http://technet.idnes.cz/az-
nas-budou-miliardy-aneb-posledni-zpravy-z-planety-twitter-pti-
/sw_internet.aspx?c=A100309_145902_sw_internet_mbo> 
93 Viz Příloha č. 8 
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a špatným životním podmínkám, které v zemi panují.94 Po jeho činu se v Tunisku 

rozjela první vlna protivládních nepokojů. Povstání nakonec vyústilo ke svržení 

autoritářského prezidenta Zína Abidína bin Alího. 

Rozsáhlé demonstrace se rozšířily i do dalších arabských zemí – Egypta, 

Alžírska, Libye, Jemenu, Maroka, Jordánska, Ománu, Saudské Arábie, Bahrajnu či 

Sýrie. Nepokoje zasáhly více než 15 arabských států a vyžádaly si až desítky tisíc obětí. 

Nejvíce lidí zemřelo v Libyi, poté v Sýrii a Jemenu.95 

Průběh a výsledky nepokojů se v jednotlivých státech lišily. V Egyptě padla 

vláda prezidenta Husního Mubáraka, v Libyi došlo dokonce k občanské válce a díky 

rozsáhlé letecké akci NATO byl svržen režim a diktátorský vůdce Muammar Kaddáfí 

usmrcen. Prezident Jemenu Alí Abdalláh Sálih se dohodl s opozicí a odstoupil ze své 

funkce. V některých zemích, například v Alžírsku či Maroku, se situace uklidnila, 

protesty byly potlačeny a následně byly zavedeny reformy. Jinde se občané bouří 

dodnes a situace je stále nejasná. Například v Sýrii i nadále probíhají rozsáhlá vojenská 

povstání. 

 

Nepokoje v arabských státech mohli uživatelé internetu sledovat téměř v přímém 

přenosu pomocí sociálních sítí,  a to především díky Twitteru, Facebooku, na 

interaktivních mapách nebo na živém videostreamu. Tyto internetové servery se staly 

hlavními komunikačními kanály. Proto se také můžeme setkat s označením Arabského 

jara jako „Facebook/Twitter revoluce“. Webové služby byly využity především při 

demonstracích v Egyptě jako dobrý komunikační a mobilizační prostředek. Ujala se zde 

nejvíce kombinace využívání mikroblogovací sítě Twitter a služby Google Realtime 

Search.96 Vedle textů se zde objevovaly i fotografie nebo videa přímo z místa dění. 

Demonstranti se pomocí sociálních sítí sdružovali a svolávali na další protesty. K tomu 

jim nejvíce posloužila sociální síť Facebook, kde bylo možné se seskupovat na tzv. 

                                                
94 Witnesses report rioting in Tunisian town. Reuters [online]. [cit. 2012-05-07]. 
Dostupné zwww:  <http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE6BI06U20101219> 
95 POLOCHOVÁ, Iveta. Před rokem zažehl arabská povstání. Jeho rodina utekla před 
pomluvami. iDnes [online]. [cit. 2012-05-07]. Dostupné z www: 
<http://zpravy.idnes.cz/pred-rokem-zazehl-arabska-povstani-jeho-rodina-utekla-pred-
pomluvami-1jx-/zahranicni.aspx?c=A111216_154037_zahranicni_ipl> 
96 BOČEK, Jan. Praktický návod k revoluci podle egyptského vzoru. Živě [online]. [cit. 
2012-05-07]. Dostupné z www:  <http://www.zive.cz/clanky/prakticky-navod-k-
revoluci-podle-egyptskeho-vzoru/sc-3-a-155583/default.aspx> 
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Pages. Facebookové stránky „Tunis“ nebo „Tunisia“ měli více než 600  000 členů.97 

Prostřednictvím sociálních sítí byly organizovány demonstrace v tuniském Sousse nebo 

v egyptské Káhiře a Suezu. Stát se snažil koordinaci nepokojů co nejvíce znemožnit, 

a tak došlo i k zablokování internetových a mobilních služeb. Egyptská vláda to však 

popírala.98 Protestanti se i přesto scházeli dál. 

Kdo měl u sebe mobilní telefon a přístup k internetu, mohl se stál 

„fotoreportérem“. Na serverech TwitPic a Flickr byly publikovány fotografie 

amatérských fotografů, kteří zachytili situaci v ohnisku dění. Celý svět pomocí nich 

mohl sledovat, co se v těchto krizových místech zrovna děje. Pro snazší orientaci 

a dohledání fotografií z demonstrací se ujali například hastagy #jar25, #arabspring, 

#egypt, #libya nebo #protest. Na Flickru vzniklo i fotoalbum s názvem LIVE-Jan 25: 

Egypt’s Freedom, které shromažďovalo všechny fotografie z Twitteru týkající se 

protestů v Egyptě. 99 Amatérské snímky se nejen šířily po sociálních sítích, ale přebírala 

je světová média jako plnohodnotný zpravodajský materiál. A to i přesto, že snímky 

byly pořizovány mobilními telefony, a proto byly často nevalné technické kvality.100 

Kvalitnější fotografie amatérských fotografů nabízela britská fotoagentura Demotix. 

Účastníci a pozorovatelé nepokojů sem nahráli fotografie z různých zemí, jak z Egypta, 

Tuniska, Libye, Sýrie, Jemenu či Bahrajnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 MILADI, Noureddine. New media and the Arab revolution: Citizen reporters and 
social activism. Journal of Arab. 2012, roč. 4, č. 2, s. 118. ISSN 1751-9411. 
98 VOKÁČ, Luděk. Egypt kvůli protestům zablokoval mobilní telefony i internet. Mobil 
iDnes [online]. [cit. 2012-05-07]. Dostupné z www: <http://mobil.idnes.cz/egypt-kvuli-
protestum-zablokoval-mobilni-telefony-i-internet-pbw-
/mob_tech.aspx?c=A110128_195924_mob_tech_vok> 
99 Viz Příloha č. 9 
100 Viz Příloha č. 10 
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Závěr 
Bakalářská práce Občanský fotožurnalismus – amatéři v roli fotoreportérů si 

kladla za cíl obsáhnout rostoucí popularitu občanské žurnalistiky a fotožurnalistiky, 

využitelnost nových komunikačních a informačních nástrojů a na konkrétních 

příkladech, které se udály v posledních letech, ukázat, jak se amatérské záběry dostaly 

do tradičních médií. 

Revoluční změny v oblasti informačních a komunikačních technologií přinesly 

řadu úspěchů občanské žurnalistiky a občanského fotožurnalismu. Tento fenomén však 

stále vzbuzuje u  mediálních odborníků, profesionálů a také u uživatelů jisté 

pochybnosti. Přestože amatérské záběry mohou velmi často poskytnout možnost 

nahlédnutí na aktuální dění v krizových oblastí, kam média nemají mnohdy žádný 

přístup, stále zpochybňují etické normy klasické žurnalistiky. Je rovněž těžké se oprostit 

od subjektivního postoje autora, nevědomosti jeho záměrů, možného zkreslení reality 

a ať už vědomé či nevědomé manipulace s informacemi. 

Tradiční sdělovací prostředky hrají stále zásadní roli v informování, ale je však 

velmi důležité, aby se média naučila pracovat s těmito alternativními zdroji informací. 

Amatéři totiž mohou svými příspěvky přinést jistou míru autenticity, bezprostřednosti, 

aktuálnosti a přiblížit se tak více čtenářům. To dokazují i případové studie vybraných 

příkladů občanské angažovanosti v médiích, které jsou uvedeny v bakalářské práci. 

Události teroristické útoky v Londýně z roku 2005, nouzové přistání letadla na řece 

Hudson v New Yorku a Arabské jaro 2011 mají několik společných znaků. Bylo 

především dílem náhody, že se amatéři, jejichž fotografie převzala média, vyskytli „na 

pravém místě, v ten pravý čas“ a zároveň zachovali nadhled nad vážností situace, aby ji 

zdokumentovali. Snímky byly pořízeny mobilními telefony, a proto jejich kvalita 

nedosahuje takové úrovně, na jakou jsou čtenáři ve většině případech zvyklí. Přesto 

však plně poskytly obraz toho, co se stalo.  

Je však nutné mít stále na paměti všechna úskalí a negativa, které zasahování 

amatérů a jejich podílení se na mediálním obsahu může přinést. Amatéři většinou 

zachycují danou situaci z pohledu účastníka a čtenáři tak mohou mít problém oprostit se 

od jejich subjektivního postoje. Zároveň si neuvědomují záměr, se kterým autor snímek 

pořídil. Může také dojít ke chtěnému či nechtěnému zkreslení situace nebo k manipulaci 

obrazu. Konzumenti médií však bohužel nemají žádnou záruku, že se s podobnými 

problémy nemohou setkat i v profesionální praxi. 
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Summary 
Citizen participation in media content creation without any journalistic 

experience has seen greater and greater successes. Increase in citizen engagement is 

supported by a lot of factors, especially by easy availability of necessary equipment. 

Traditional media face significant competition from event eyewitnesses who, equipped 

with mobile phones and an internet connection, become reporters informing their 

friends using social networks or similar internet services and provide visual and textual 

material. 

Bachelor thesis Citizen Photojournalism – Amateurs as Photoreporters set a goal 

to cover increasing popularity of citizen journalism and photojournalism phenomena 

and applicability of new communication and information tools and to demonstrate 

concrete examples from recent years how were amateur materials used in professional 

practice. 
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(fotografie) 

Příloha č. 8: Havarované letadlo na řece Hudson v New Yorku (fotografie) 

Příloha č. 9: LIVE-Jan 25: Egypt’s Freedom (fotografie) 

Příloha č. 10: Demonstranti v Egyptě (fotografie) 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Vrak vybuchlého doubledeckeru. (fotografie) 

 
< http://www.flickr.com/photos/linusmoran/4643725553/> 
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Příloha č. 2: Zastavení dopravy v Londýně. (fotografie) 

 

< http://www.flickr.com/photos/drebben/24227694/in/set-343192> 
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Příloha č. 3: Adam Stacey při teroristických útocích v Londýně (fotografie) 

 
< http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5102860.stm> 

 

Příloha č. 4: Londýnské metro po výbuchu bomby (fotografie) 

 
< http://www.nytimes.com/2005/07/09/arts/09boxe.html> 
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Příloha č. 5: Ulice Londýna několik hodin po teroristických útocích (fotografie) 

 
< http://www.flickr.com/photos/keepingitfake/24249024/> 
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Příloha č. 6: Nouzové přistání letadla na newyorské řece Hudson (fotografie) 

 
< http://janiskrums.files.wordpress.com/2009/12/img_0099.jpg> 
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Příloha č. 7: Fotografie Janise Krumse na titulních stranách amerických deníků 

(fotografie) 

 
< http://www.olhave.com.br/blog/?m=200901&paged=2> 
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Příloha č. 8: Havarované letadlo na řece Hudson v New Yorku (fotografie) 

 
< http://www.flickr.com/photos/gregorylam/3200097438/> 

 

Příloha č. 9: LIVE-Jan 25: Egypt’s Freedom (fotografie) 

 
<http://www.flickr.com/photos/el-

amiro21/sets/72157625902989604/with/5387529468/> 
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Příloha č. 10: Demonstranti v Egyptě (fotografie) 

 
< http://www.flickr.com/photos/el-amiro21/5386920077/> 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


