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Abstrakt

Bakalářská práce Společenská a kulturní interpretace fotografie se zabývá společenskými 

aspekty fotografie, především způsobem jejího čtení, spojitostí se sociálními vědami a 

proměnami funkce od svého vzniku až po současnou dobu, zejména ze vztahu k individuálnímu 

pojímání fotografie. Text krátce nastiňuje definici fotografie jakožto technického obrazu a s ní 

spojeného fotografického gesta a uvádí nás do možností jejich sociologického zkoumání pomocí 

vizuální sociologie skrze vizuální sociologické fakty. Ukazuje fotografii jako formu 

společenského rituálu, nástroje zachování přítomnosti a stvrzení skutečnosti i prostředku moci. 

Předkládá dopady technické reprodukce na masové šíření obrazu a tím způsobené změny ve 

vztahu k obrazu. Ukazuje proměnu analogové fotografie archivované v rodinných fotoalbech, 

coby prostředku uchování rodinné paměti a biografie, na fotografii digitální, která nabývá nové 

funkce sebeprezentace především díky novému způsobu archivace ve virtuálním prostředí 

sociálních sítí a předkládá s tím spojenou teorii individualizace.



Abstract

The bachelor’s paper Social and Cultural Interpretation of Photography is concerned with 

social aspects of photography, primarily the way photographs are read, their relation to the 

social sciences, and the transformation of their functions, from their development to the present 

time, primarily in relation to the individual concept of the photograph.  The text briefly outlines 

the definition of a photograph as a technical image and the related act of photography, and 

introduces us to the possibilities of its social examination through visual sociology via visual 

social facts.  It shows photography to be a form of social ritual, a tool for preserving the present 

and a confirmation of an event, as well as a means of power.  It presents the impact of technical 

reproduction on the mass dissemination of images and the related changes in the relationship to 

images.  It shows the transformation of analogue photographs archived in family albums as a 

means of preserving family memory and biography, to digital photography that assumes a new 

role of self-presentation, primarily thanks to the new way of archiving in the virtual 

environment of social networks, thereby presenting a related theory of individualization.

Klíčová slova

album, biografie, digitalizace, fotografie, individualizace, sebeprezentace, obraz, 

vizualita

Keywords

album, biography, digitalization, photography, individualization, self-presentation, 

image, visuality

Rozsah práce: 71 872 znaků



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.

V Praze dne 12. 5. 2012 Hana Makovcová



Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Janu Balonovi, Ph.D. za ochotu a 

nasměrování.



Předběžná náplň práce

Fotografie a sociologie se zrodily prakticky v tu samou dobu. Když se na konci 

60. let sociologie potýkala s krizí a přerodem, v oblasti vizuální kultury došlo k 

masivnímu rozšíření. Boom digitální technologie způsobil ve fotografii zcela zásadní 

převrat. Miliony lidí po celém světě dennodenně pořizují snímek za snímkem, až se 

stáváme obrazem přesyceni. Nabízí se tedy otázka, zdali jsme takový objem obrazové 

informace vůbec schopni pojmout a správně číst. Vilém Flusser ve své knize Za filosofii 

fotografie říká, že fotografie by měla být určitým prostředníkem mezi divákem a 

zprostředkovávaným světem. Místo představení onoho světa ho ovšem překrývá. 

Člověk přestává být schopen obraz dešifrovat a vyčíst z něj představy. Fotografie je v 

sociologii využívána v podstatě od počátku existence obou oborů. Jsme si ale jisti, že ji 

umíme užívat správně? Práce si klade za cíl odhalit, jaká je schopnost dnešního diváka 

vnímat a interpretovat fotografii. Odhalit její přesah v současné době.

Zásady pro vypracování

Téma bych chtěla uchopit za pomoci teoretických znalostí a pojmů jakými jsou 

například: obraz, aparát, idolatrie, program a informace nejen z vizuální sociologie 

kvalitativní analýzou předem zvolených respondentů jak z řad laiků tak profesionálů v 

oboru fotografie. Zajímá mě, jak v současné době fotografie interpretována divákem, 

jak byla původně zamýšlena tvůrcem a zdali to může být nějakým přínosem 

sociologickému bádání. Z názorů získaných rozborem teorie a rozhovory, vedenými s 

respondenty budou vyvozeny závěry.

Institut sociologických studií
Projekt bakalářské práce



Fakta samotná nejsou zajímavá. Zajímavé je hledisko, z něhož se k nim přistupuje.

Henri Cartier-Bresson
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Úvod
Náš dnešní svět, ve kterém žijeme, je z valné většiny konstruována vizuálními 

stimuly. Percepce reality je tvořena obrazem, který nám poskytuje nové významy a 

z nich plynoucí nové nároky a životní požadavky. Každý den jsme zasypáni tolika 

vizuálními podněty, až může naše mysl otupovat a stávat se částečně imunní vůči 

vnímané realitě. Nicméně vizualita může být též nástrojem, který nás učí vnímavosti a 

nové schopnosti čtení. Na takovémto převratu od textu k obrazu se podílela především 

fotografie, která mohla být zprvu pokládána za jakýsi odraz reality, nicméně sami se 

dnes můžeme přesvědčit, že tomu tak vůbec nemusí být a sama se může stát i velmi 

zdařilým nástrojem manipulace s realitou či realitu alespoň silně zkreslovat.

Dějiny sociologie i fotografie počínají téměř současně [Becker 1974]. V průběhu 

let se stejně vyvíjely, ale když na přelomu 60. a 70. let dvacátého století docházelo 

v oblasti sociologie ke krizi, vizuální kultura byla na svém obrovském vzestupu a spolu 

s ním se začaly rozšiřovat i vizuální metody do všech společenských věd, jejichž 

doménou byla dříve především práce s textem. Tzv. technické obrazy a vizuálno 

všeobecně dostávají stále více prostoru a my můžeme začít hovořit například o vizuální 

sociologii. 

Fotografie nám může být na jedné straně vděčným informačním kanálem, na 

straně druhé nám dává možnost zkoumat obrazy jako další prvek kultury. Fotografie se 

tak stává složkou společenské komunikace. Její užití a interpretace se pohybuje na 

zavedené symbolické rovině, avšak stejně jako text, ji můžeme číst různým stylem. 

Vizuální obraz tak může být společností jak tvořen, tak i bořen. Právě toto nám dává 

možnost analyzovat fotografii nejen sociologicky, ale například i sémiologicky, 

filosoficky, etnograficky, z pohledu teorie umění atd.

Pokud odhlédneme od vědecké stránky věci, fotografie pro nás může být velmi 

důvěrnou a citovou záležitostí, kdy se stává nástrojem zachování památky na výjimečné 

okamžiky a osoby našeho života. Nadto může být mnohdy prostředkem prezentace 

vlastní osobnosti, což v dnešním světě sociálních sítí nabývá většího, ale nikoliv nového 

rozměru. Již od počátku totiž lidé dávali skrze fotografii najevo svůj společenský původ 

či status a demonstrovali tak svůj osobní život. Fotografie se stala možností, jak 

zachovat rodinné dědictví, alespoň to duchovní. S postupem času se tento fenomén 

netýká pouze rodinné kolektivity, ale čím dál více se posouvá na úroveň individuální, 

což můžeme vidět na uvedených sociálních sítích.
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Cílem této práce je prezentovat pohled na fotografii ze společenského hlediska 

od jejích počátků až po současnost. Vycházeje z teoretických textů o fotografii, 

zaměřuji se především na její společenskou funkci. Nejdříve bych ráda jednoduše 

nastínila pojem fotografie, definovala okolnosti jejího pořizování a způsob samotného 

čtení. Chtěla bych ukázat, co během studia a percepce obrazu činí fotografický snímek 

tím, co navždy zůstane vryto v naší paměti. V další části se již dostávám ke vztahu 

fotografie a společnosti, ve kterém hledám souvislost a snažím se lehce načrtnout to, co 

pak bude rozvedeno ještě dále, tedy jakých může fotografie nabývat společenských 

funkcí. Fotografií ze sociálního hlediska se zabývá obor vizuální sociologie, proto se 

v následující části snažím uvést nejen jeho podstatu, ale i okolnosti, ze kterých vychází 

– vizuální kulturu. Jelikož je fotografie v podstatě základem technické reprodukce 

obrazu, rozebírám toto téma v další kapitole. Definuji princip každé takové reprodukce, 

technický obraz, a zabývám se jeho vztahem ke klasické malbě a textu neboli médiím, 

jejichž místo začal zabírat. Závěr kapitoly patří dopadu technické reprodukce na 

společnost ve formě masové kultury. Tím, že se stalo fotografování tak rozšířeným, 

dostalo se i mezi amatéry a tím pádem i do běžných rodin, kde se stalo nedílnou 

součástí rodinných rituálů. Tomuto tématu se věnuji v páté kapitole, kde rozebírám 

souvislost rodinných alb se zachováním rodinné biografie. V poslední části se již 

zabývám procesem digitalizace a jeho dopadem na změnu funkce fotografie. S pomocí 

teorie nových médií osvětluji změny, které se ve fotografii odehrály a měly výrazný vliv 

na využití fotografie, coby prostředku sebeprezentace. Jelikož se snažím reflektovat 

fotografii v průběhu času, odpovídá tomu i výběr autorů, ze kterých vycházím. Jsou jimi 

jak klasici teorie fotografie, mezi něž patří například Roland Barthes či Walter 

Benjamin, ale i zcela současní autoři jako Lev Manovich či José van Dijcková . Závěr 

práce poté patří shrnutí základních poznatků. 
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1. Pořízení fotografie a její čtení

Fotografii se věnovalo velké množství teoretiků ať už z oboru sociologie, 

či mimo ni. I proto se jejich pohledy na čtení fotografie a její interpretaci mohou různit. 

V mnohém se však protínají. Vnímání fotografického obrazu totiž nemusíme brát jako 

líčení skutečnosti, ale jako jejího jmenovatele, který ji přímo určuje. Například Vilém 

Flusser1 definuje fotografii jako technický obraz. Není sám, kdo si k tomu, aby co 

nejlépe vyjádřil své myšlenky, vypomáhá zaváděním zcela nových termínů, jelikož 

dřívější soustava pojmů je již těžko aplikovatelná. Fotografii nesmíme brát pouze coby 

prostředek umění, či ještě obecněji jako pouhý prostředek záznamu, ale měli bychom na 

ni nahlížet v širokém rozsahu, což přináší daleko lepší možnosti v pochopení tohoto 

jevu. Abychom byli schopni porozumět, jak může fotografie zasahovat do současné 

společnosti, musíme zjistit, čím vlastně je a co se děje v průběhu její produkce. 

Podívejme se tedy, jakým způsobem můžeme fotografii číst, co z ní činí onen 

nezapomenutelný snímek, který se navždy zapíše do naší paměti a bude mít tím pro nás 

daleko větší význam.

1.1 Rozdělení rolí
Fotografii můžeme pokládat za prostředek opakování čehosi 

neopakovatelného, je „objektem trojího vztahování, totiž konání, trpění a dívání“ 

[Barthes 1994: 13]. Z toho vyplývá i existence několika výchozích hledisek, kterými 

můžeme fotografii posuzovat. Roland Barthes2 vidí ve svém díle Světlá komora tři 

základní: aparát ovládající a fotografii konající „Fotograf neboli Operátor“, obraz 

konzumující divák, pojmenovaný „Spectator“, a nakonec samozřejmě proces vzniku 

trpící objekt fotografie čili „Spectrum“ [Barthes 1994: 13]. Jak sám Barthes přiznává, 

nikdy se fotografii nevěnoval v praxi, proto mu pohled ze strany Operátora zůstal skryt. 

Ve své eseji se proto věnuje dvěma pohledům zbylým, tedy „subjektu pozorovaného a 

                                               
1 Profesor Vilém Flusser (12. května 1920 – 27. listopadu 1991) byl český filosof a novinář, který ovšem 
díky útěku před nacisty působil téměř celý život v Brazílii. Díky nutnosti emigrace absolvoval pouze 
jeden semestr na Právnické fakultě UK, dále se vzdělával jako samouk. Jednou z jeho nejznámějších 
publikací je kniha Za filosofii fotografie vydaná poprvé německy roku 1983
2 Roland Barthes (12. listopadu 1915 – 25. března 1980) byl francouzský literární teoretik, filosof, kritik a 
sémiotik. Zabýval se rozmanitou škálou odvětví humanitních věd a ovlivnil tak nejrůznějších teoretických 
škol od strukturalismu přes sémiotiku až k post-strukturalismu. Jeho zásadními díly pro tuto práci jsou 
Mytologie vydaná roku 1957 a především jeho poslední publikace před smrtí, Světlá komora: vysvětlivka 
k fotografii.
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pozorujícího“ neboli diváka, kterým může být skutečně každý z nás [Barthes 1994]. 

Zároveň nezamýšlí konstruovat jeho všeobecně platný model, jelikož chce vycházet 

z pohledu svého vlastního, tedy něčeho ryze subjektivního.

1.2 Fotoaparát a fotografické gesto
Čím je ale ten přístroj neboli aparát, kterým jsme schopni pořizovat 

obrazové záznamy? Dle Viléma Flussera fotoaparát ilustruje robotizaci práce, proto 

nemůžeme o fotografovi říct, že pracuje, ale dává vzniknout symbolům a symbolickým 

plochám, se kterými manipuluje a shromažďuje je. Fotografické kamery se zrodily 

proto, aby zastupovaly dané procesy myšlení, a to v číslech. Celkově to nejlépe ilustruje 

definice: „Aparáty jsou black boxes, které simulují myšlení ve smyslu kombinační hry 

s číselnými symboly a přitom toto myšlení tak mechanizují, že se v budoucnosti stanou 

lidé pro ně stále méně kompetentními, a myšlení budou muset stále více přenechávat 

aparátům“ [Flusser 2004: 26].

Pořizování fotografie aparátem provází fotografický akt. Určité gesto, při 

kterém se aparát podřizuje vůli fotografa, realizuje jeho vizi, avšak samotný fotograf 

nemůže požadovat výsledky nad schopnosti daného aparátu. „Ztuhnutí času, které je 

charakteristickým znakem fotografie, není dávno jen technikou tohoto obrazu, nýbrž je 

také dáno aktem fotografování samým. A fotka je potom cosi jako zformovaná vizuální 

myšlenka, přesná, protože přesně myšlená“ [Petříček 2009: 37]. Při tomto gestu dochází 

k uskutečnění fotografových představ a proces se stává něčím konečným. Flusser toto 

gesto připodobuje k lovu, při němž vlastně stejným způsobem čekáme na kořist. Jak 

fotografovaný svět, tak program aparátu nejsou skutečné. Skutečný je jenom výsledek 

v podobě snímku, čímž mažeme hranici mezi realismem a idealismem. Skutečný je 

symbol nikoliv sám obsah. „Fotografické gesto se člení do sekvence skoků, jimiž

fotograf překonává neviditelné překážky jednotlivých časoprostorových kategorií“ 

[Flusser 2004: 31], tedy překážky, které nám klade předmět naší fotografie. Takové 

gesto obsahuje jak vybranou realitu, kterou chce fotograf zachytit, tak volbu aparátu a 

jeho programu i stisknutí spouště. Ve fotografii je poté zakódována jak spolupráce, tak 

soupeření mezi fotografem a jeho strojem, což znamená, že ji můžeme dešifrovat jen 

tehdy, pokud budeme schopni odhalit souvislosti. K čemu ale dochází, když se 

fotografii snažíme číst?
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1.3 Snímek, který nás zasáhne – studium a punctum
Roland Barthes předkládá, že „vodítkem jeho analýzy bude přitažlivost 

jednotlivých snímků“ [Barthes 1994: 21], tedy že se bude jednotlivým fotografiím 

věnovat dle jejich subjektivního působení. Jak ale tuto atrakci lépe definovat, když se 

setkáváme s paradoxem touhy pojmenovat podstatu fotografie a zároveň na straně 

druhé, se střetáváme s pocitem, že fotografie je pouhou nahodilostí? Autor si vypomáhá 

si definicí pojmů pocházejících z latiny, studium a punctum.

Studiem zde nemyslíme přímo učení, nýbrž pozornost k něčemu, či 

náklonnost pro někoho, jakýsi všeobecný zájem, který je sice starostlivý, ale nikterak 

akutní [Barthes 1994]. Je to výchova, jež nám dává možnost přiblížit se Operátorovi, ale 

prožívat jeho záměr skrze sebe samého, diváka.  Právě díky studiu nás určitý snímek 

poutá. Činí jej přitažlivým. V první vteřině si nás získá a osloví a vydělí se tak z těch, 

které nás ani na chvíli nezaujmou. Což ovšem neznamená, že studium neobsahují 

obrazy, které si chvíli zasloužily naši pozornost, avšak více si na ně nevzpomeneme. To, 

co pouhé studium konečně protne a vytvoří tak z fotografie něco nezapomenutelného, je 

punctum. Tedy něco, co zintenzivní samotné studium a opravdu se nás dotkne. Nezáleží 

na tom, co to konkrétně je, avšak často to bývá nějaký detail, který i když detailem 

zůstává, může se rozšířit a paradoxně vyplnit celý snímek [Barthes 1994]. Nutné je 

podotknout, že to vše je zcela subjektivní a divák si punctum k obrazu v podstatě 

přidává sám a posunuje se tím od pouhého „mít rád“ k něčemu silnějšímu.3

Punctum samozřejmě nemusíme a ani nemůžeme nalézt všude. Pakliže 

snímku věnujeme studium, ale nenacházíme punctum, je takový obrázek pouze 

jednosložkový neboli jak autor sám uvádí, unární. „Fotografie je unární tehdy, když 

„emfaticky“4 transformuje „realitu“, aniž ji zdvojí nebo rozkolísá“ [Barthes 1994: 40]. 

Zařazuje mezi ně rádoby šokující reportážní fotografie či snímky pornografické. Zde si 

pokládám otázku, zdali není nutnost přítomnosti puncta pouze výsadou diváka, který se 

nespokojí s prostým zobrazením, zatímco nenáročný se omezí na celkovou vizuální 

formu, a přesto si obraz zapamatuje. Otázkou šokování se autor zabývá i ve 

                                               
3 Touha zaujmout diváka se objevuje v textu Ornamentální kuchyně publikovaném v Barthesově 
Mytologii. Zabývá se zde perfektně stylizovanými fotkami jídel, publikovaných v časopisu Elle. Hlavními 
činiteli, kteří mají za úkol zachytit divákovu pozornost, jsou úhlednost, která jde ruku v ruce 
s ornamentálností. Touha po co nejdokonalejší podobě jídla tak paradoxně ničí jeho opravdovost. Toto 
můžeme vidět i dnes o půl století později, kdy jsou nám s rozmachem tzv. foodstylingu v médiích 
mnohdy předkládány potraviny či nápoje, které jsou ke svému dokonalému vzhledu nejrůzněji chemicky
upravovány, až se zcela ztratí jejich původní podstata, poživatelnost.
4 Důrazně až vzrušeně.
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svém souboru esejů s názvem Mytologie5. Přemítá zde nad fotografiemi, u nichž bylo 

záměrem šokovat diváka. Na příkladu snímků z popravy guatemalských komunistů, 

které nás mají zasáhnout nefalšovanou hrůzou, dokládá, že sebevíc šokující téma nás 

nemůže tolik ovlivnit, pokud je nám podáno až přespříliš explicitně přímo na zlatém 

podnose bez možnosti, abychom si „(…) sami pro sebe objevili vlastní způsob přijímání 

této syntetické stravy (…)“ [Barthes 2004: 74]. Neboli každý z těchto snímků se nás již 

stěží může dotknout, když nám byla sebrána možnost vytvořit si vlastní názor. Místo 

toho jsme nuceni fotografii přijmout tak jak je. Jak si fotograf myslel, že diváka nejlépe 

osloví, zatímco to dle autora „přespříliš vyhrotil“ [Barthes 2004: 74] a sebral tak svému 

dílu možnost hrůzu ne podnítit, ale pouze zaznamenat. Autor v závěru zmiňuje ale i 

fotografie, které ho zasáhnout dokázaly – fotografie novinové, jejichž hlavní devizou 

byla přirozenost, která je „…současně zbavena příkras i vysvětlení“ [Barthes 2004: 76] 

a divák je tak podporován v tvorbě vlastního úsudku na základě svých otázek. Takto 

bychom tedy mohli definovat základní kameny při objevování dobré fotografie. Avšak 

aby byla fotografie dobrá a pro diváka atraktivní, musí být fotograf schopen svůj aparát 

použít ve vhodnou chvíli na správném místě, což se do fotografie následně promítne.

1.4 Patero „překvapení“ při čtení snímku
Fotografie je ryzí nahodilostí, a možná i proto je základním gestem 

fotografa překvapení, které rozlišuje na „překvapení vzácného, nezachytitelnosti 

momentu lidským okem, překvapení mistrovské zdatnosti, práce s technickou deformací 

a překvapení šťastného nálezu“ [Barthes 1994: 33]. U překvapení vzácného již můžeme 

tušit, že fotografie zachycuje cosi, co nepovažujeme za obvyklé. Nemusí jít o esteticky 

příjemnou záležitost, obsah fotografie může být též dost dobře nevábný, avšak diváka 

na něm přitahuje jeho běžná nedosažitelnost, jakou jsou v Barthesově příkladě smějící 

se lidé s tělesnými deformacemi, což je skutečně spíše hrůzu nahánějící, ale svojí 

bizarností jistě velmi poutavé. Druhou zmíněnou předností, která může učinit fotografii 

zajímavou, je moment, který bychom sami okem zafixovat nedovedli. To jediné gesto, 

postoj vedený náhlým pohnutím mysli, který se ve chvíli změní. Ať už je to dílem 

náhody či další formy překvapení, mistrovské zdatnosti, která se někdy může 

                                               
5 Tento soubor esejů, jež byly psány v měsíčních intervalech mezi lety 1954-1956 jako odpovědi na 
aktuální témata, patří mezi autorova nejvýznamnější díla. Dělí jej na dvě části, z nichž se první dotýká 
projevů masové kultury a konzumní společnosti. Druhá polovina se pak snaží o obecnější, teoretický 
rámec. Je tedy nasnadě, aby se zde objevilo i téma fotografie.
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promítnout i do práce s technickou deformací, je jisté, že právě tento běžně 

nezachytitelný moment dodává fotografii skutečné výjimečnosti. Zmíněná mistrovská 

zdatnost pak může pomoci tyto scény postihnout ohromujícím stylem často na hranici 

perfekce. Oproti tomu může fotograf nalézat potěšení a sebevyjádření v záměrné 

deformaci a chybovosti, kterou mnohdy může obrazu dodat na určité poetice. A 

konečně šťastný nález, přinášející s sebou neplánovanost a možná i zmíněnou „čistou 

kontingenci“ [Barthes 1994: 29].

Autor toto téma uzavírá tvrzením, že: „všechna tato překvapení se řídí 

principem výzvy“ [Barthes 1994: 33], čímž dokládá, proč mu dle jeho osobního názoru 

nejsou vlastní. Dodává, že: „aby mohla fotografie překvapovat, fotografuje nejprve cosi 

pozoruhodného; pak ale (…) za pozoruhodné vyhlašuje všechno, co fotografuje“ 

[Barthes 1994: 34]. To je dnes (a zřejmě vždy byla) běžná praxe. Ne vše, co 

fotografujeme, a připadá nám atraktivní, je následně též přitažlivé pro diváka. Vše tak 

bude vždy podléhat ryze subjektivním dojmu.

2. Společenská funkce fotografie

Pojmem funkce se v sociologii zabývá celý směr teoretické sociologie 

označovaný jako strukturální funkcionalismus. Jeho východiskem je teorie, že 

společnost je složena ze struktur, z nichž každá obsahuje svoji danou funkci tak, jako 

například orgány v lidském těle. Na každý element společenské struktury musí být 

nahlíženo dle jeho podpory funkčnosti celku. Již v díle Agusta Comta je možné nalézt 

určité funkcionalistické premisy, avšak čistě funkcionalistickou koncepci přináší až 

Herbert Spencer, jehož myšlenky dále významně rozvíjí například Talcot Parsons6 či 

Robert K. Merton7. „Sociální funkce umění postihují zejména mezilidskou komunikaci, 

potřebu sociální identifikace člověka (…), koordinací společenských činností (…). 

Sociální funkce umění předcházejí mnohdy nerozlišitelně ve funkce psychologické a 

naopak“ [Kulka 2008: 22]. Čímž máme na mysli umění, jako například prostředek 

ztotožnění se s danou skupinou či institucí. Fotografie jakožto umělecká forma může 

                                               
6 Jeho teorie předpokládá existenci dvou složek; složky sociální činnosti a složky sociálního systému. 
Tyto složky jsou vzájemně propojené.
7 Parsonsův žák
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být pokládána právě za takovýto prvek jedné struktury, čímž ve společnosti samozřejmě 

určitou funkci nabývá. Pojďme si zhruba načrtnout, jaká je.

2.1 Zachování přítomnosti a stvrzení skutečnosti
Susan Sontagová8 nám ve své eseji O fotografii nabízí souhrnný pohled 

na fotografii z mnoha různých úhlů, a to od časů vzniku tohoto fenoménu až po dnešní 

dobu. Tedy od fotografie, jež byla výsadou několika vyvolených, až k jejímu masovému 

rozšíření. Nesnaží se, kupříkladu na rozdíl od Rolanda Barthesa, vnášet svůj subjektivní 

názor, ale naopak usiluje o co možná nejvíce povšechný popis postojů k fotografii 

vycházejících z běžného života. Fotografie má dle Sontagové především tři základní 

funkce: „je společenským rituálem, obranou vůči úzkosti a nástrojem moci“ [Sontag 

2002: 14], prvnímu případu bych se ráda věnovala hlouběji v dalších kapitolách. 

Z počátku knihy je srovnáván vztah mezi divákem a fotografií k 

Platónově jeskyni, kdy veškerý lid v této jeskyni s vytrvalostí zůstává a vstřebává pouhé 

odrazy skutečnosti zprostředkované právě obrazem. Je zde ovšem rozdíl mezi obrazem 

fotografickým a malbou. Od počátků fotografie již bylo zachyceno snad vše, co lze. 

Mohli bychom si myslet, že veškerou skutečnost můžeme zachovat ve svém vědomí v 

podobě obrazů. Zachycené fotografie nám potvrzují existenci i těch věcí, o kterých jsme 

mohli mít pochybnosti. Vidíme to jisté tvrzení, které zmiňoval i Roland Barthes. 

Fotografický obraz sice může realitu zkreslovat, ale předpokládáme, že se zakládá na 

skutečnosti. Nutné je podotknout, že Sontagová9 řadí malbu i fotografii na stejnou 

úroveň ve schopnosti interpretace skutečnosti. „Přestože fotoaparát v jistém smyslu 

realitu zachycuje, nikoliv jen interpretuje, jsou fotografie interpretací světa ve stejné 

míře jako malby a kresby“ [Sontag 2002: 12]. Nicméně právě fotografie nám může 

sloužit jako ten nejlepší průkazní materiál o tom, co se stalo. Samozřejmě pokud 

nebereme v úvahu rozmach digitální technologie a s tím spojené retuše a fotomontáže, 

k čemuž se dostanu v závěru práce. 

Fotografie nám tedy mimo estetického či emocionálního zážitku 

poskytuje též možnost prokázat, že se něco skutečně událo. Pro Rolanda Barthesa

                                               
8 Susan Sontagová (16. ledna 1933 – 28. prosince 2004) byla americká esejistka, kritička, filosofka, 
publicistka a prozaička. Od poloviny šedesátých let minulého se věnovala komentování moderní kultury 
v mnoha rozmanitých oborech, jakými byly filosofie, sociologie, film, literatura, kýč, smrtelné nemoci (z 
nichž jedné sama podlehla), či právě fotografie. Té se ponejvíce věnuje ve svém zásadním díle O 
fotografii vydaném roku 1977.
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ovšem není připomínkou minulosti. Podstatný pro něj není fakt, že renovuje vzpomínky, 

nýbrž že je dokládá. Nemusí to znamenat, že obsah snímku již neexistuje, ale že se zcela 

jistě uskutečnil. Stává se tak, že při zkoumání fotografií vlastně dochází ke spojení 

minulosti s přítomností. Když se pokusíme zachytit konkrétní situaci, která se odehrává 

nyní v přítomnosti, již jí dáváme punc minulého. Odsouváme ji do dějin. Posléze je 

každá fotografie jakýmsi zhmotněním oné historie, která nám současnost tehdejší doby 

připomíná, a my ji můžeme znovu prožít. Dle autora nám „fotografie víc než jakékoliv 

jiné umění otevírá bezprostřední přítomnost ve světě – sou-přítomnost“ [Barthes 1994: 

75]. Tedy přítomnost minulého v současnosti. Tuto autentičnost nám neposkytne ani 

malba, ani například literatura, jelikož jedině fotografie dokáže být „certifikátem 

přítomnosti“. Barthes ve Světlé komoře poukazuje na indexikální10 povahu fotografie. Je 

totiž uložením minulosti a minulé se tak stává rovným přítomnému. Zobrazuje to, co 

bylo a událo se pouze jednou. To potvrzuje i Marianne Hirschová, podle které tak 

učinil, když hovořil o fotografii, jako materiálním odrazu minulosti. Fotografie 

„potvrzuje realitu minulosti a poskytuje s ní hmotné spojení“ [Hirsch 1997: 6]. 

Indexikálním můžeme chápat vše, co je předepsané a stálé. V závěru knihy nalezneme 

tedy očekávané a velmi prosté shrnutí. Noematem fotografie je: „Toto bylo.“ [Barthes 

1994: 101]. Jak dále se toto stvrzení skutečnosti může projevit ve funkci fotografie?

2.2 Nástroj moci
Fotografie se stala jedním z podstatných nástrojů poznávání a prožívání. 

„Fotografování s sebou přineslo chronicky voyeuristický vztah ke světu, který 

vyrovnává významy všech událostí“ [Sontag 2002: 16]. Fotografie je tedy 

neoddělitelnou součástí našich životů. Její industrializace uspíšila včlenění do 

společenského prostředí. „Posiluje nominalistický pohled na sociální realitu“ [Sontag 

2002: 27]. Ze sociologického hlediska tedy podporuje teorii, že společnost je tvořená 

individui. Jelikož fotografie není pouhou interpretací reality, ale i její reprodukcí, může 

ji doopravdy ovládnout. Zobrazuje již existující skutečnost a stává se její součástí, což u 

malby nepřipouštíme, jelikož ztvárněný objekt pouze zastupuje či se na něj odvolává. 

Fotografie se tedy stává čímsi, co můžeme nazvat jako extenze skutečnosti 

                                                                                                                                         
9 Sontag byla životní partnerkou slavné fotografky Annie Leibovitz. Dohromady vytvořily knihu Women, 
jež je sociologickou sondou do života amerických žen.
10 Indexikalita je uchopitelnost významu projevu společenského života, např. jazyka, činnosti, interakce
apod., výlučně v daném situačním kontextu.
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fotografovaného objektu, čímž nám dovolí jej ovládnout. „Je jeho součástí, je 

prodloužením jeho existence“ [Sontag 2002: 139] Poskytne nám onu moc a tím se stává 

prostředkem osvojení, které má několik forem. Nahrazuje přítomnost osoby nebo věci, 

získáváme díky ní majetnický vztah k událostem a čerpáme informace. Fotografie se 

tedy evidentně stává součástí společenského života, jak ji můžeme z hlediska 

společenských věd zkoumat?

3. Sociologické zkoumání vizuální kultury

Ve vztahu k tématu této práce je nutné upozornit na fotografii, coby 

součást většího celku vizuálních studií. Současná doba je ovládána monitory, obřími 

obrazovkami, interaktivními displeji. Pokud nevyrazíme mimo civilizaci, je velice těžké 

vyhnout se obrazové informaci zprostředkovávané těmito přístroji. Stránka našich 

prožitků je proto daleko více vizuální, než kdy dříve. Textualita11 je oproti někdejším 

časům upozaďována. Díky rozvoji technologie jsme schopni nahlédnout tam, kam 

běžné lidské oko ani nedohlédne. Nezáleží na tom, zda jde o buněčnou strukturu 

rostliny či okraj naší galaxie. Náš život je přímo ovládán vizuálními vjemy a my jsme, i 

díky jejich zmnožení, schopni s nimi lépe pracovat, lépe je analyzovat a interpretovat. 

Naše kultura se dostala do stavu, který nazýváme vizuální.

3.1 Vizuální kultura
Pokud bychom chtěli hledat kořeny vizuální kultury, museli bychom 

pátrat už v dobách modernity, kdy význam komunikace obrazem prudce stoupá. Co vše 

ale obsahuje a jak ji pojímat? Určit přesnou definici je poměrně obtížné, jelikož názorů 

je mnoho, avšak v mnohém nacházejí společnou řeč. Pro některé badatele je to 

jednoduše „historie obrazů“ v sémiotickém pojetí reprezentace, jak ve své 

nejvýznamnější práci cituje významný teoretik vizuální kultury, Nicholas Mirzoeff. Na 

druhé straně uvádí pro nás názor velmi podstatný, a to, že vizuální kultura je 

„prostředkem vytvoření sociologie vizuální kultury, jenž vybuduje sociální teorii 

vizuality“ [Mirzoeff 1999: 4]. Sám ji pak definuje jako obor, zabývající se „vizuálními 

                                               
11 Koncept lingvistické a literární teorie, kde je text objektem zkoumání.
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případy, kdy konzument vyhledává informace, význam či uspokojení v propojení 

s vizuální technologií“ [Mirzoeff 1999: 3]. Touto technologií pak rozumíme naprosto 

vše, co nám přináší obrazové uspokojení, ať už jde o filmové plátno, internet či krajinu 

malovanou akvarelem. Velmi exaktní definicí pak je pojetí této kultury jako „praxe 

sdílené v rámci skupiny, společenství či společnosti, jejímž prostřednictvím vznikají 

významy na základě vizuálních, sluchových a textových znázornění a na základě toho, 

jak se způsob dívání podílí na rozvíjení symboliky a komunikace“ [Sturken, Catwright 

2009: 13]. Pod pojmem kultura bychom si tedy neměli představit pouze komplex 

předmětů, jakými jsou televizní film či olejomalba, především ovšem procesy a zvyky, 

jež nám pomáhají k pochopení nejen věcí, ale i vlastní identity vně i uvnitř skupiny.

3.2 Vizuální sociologie
Jednou z mnoha forem vizuální kultury je i fotografie, v níž můžeme 

nalézat poměrně výmluvnou reflexi jednotlivých hledisek života společnosti. Pomůže 

nám k tomu vizuální sociologie, jež je oborem velmi mladým.12 Navzdory tomu, že se 

koncentruje na veškeré kategorie vizuálních proudů, převládá zaměření na rozbor právě 

statického obrazu, tedy fotografie. Ta, v souvislosti s výrobou dat pomocí záznamového 

aparátu, reprezentuje nástroj zachování informace. Takto se nám fotografie stává 

informačním zdrojem. Vizuální sociologie nám pomáhá klasifikovat a chápat fotografii, 

zkoumat její uplatnění a aspekty její produkce a užití.

Ač je fotografie jen zlomkem, její rozbor je mnohem rozsáhlejší než 

v běžném pojetí vizuální kultury. Je to proto, že nás zajímá nejen to, co již zachyceno 

bylo, ale i teprve potencionální objekty záznamu. Naše pozornost se může ubírat nejen 

směrem cíleně produkovaných obrazů, které jsou běžně prezentovány například v umění 

nebo reklamě, ale i „všechno bezprostředně pozorovatelné a vizuálně se projevující“ 

[Sztompka 2005: 7]. Na jednu stranu je fotografie prostředkem zachování informace, na 

straně druhé se stává objektem zkoumání. Veškeré tyto ideje a vyjádření vizuálna 

nazývá ve své knize Vizuální sociologie sociolog Sztompka vizuálním univerzem 

společnosti neboli sociální ikonosférou, což dohromady tvoří předmět celé vizuální 

sociologie [Sztompka 2005]. Fotografie nám tedy dovoluje zachytit nejen zmíněné 

vizuální představy v již hotových obrazech, ale i pouhé vizuální projevy. Fotografický 
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obraz pak může být sám o sobě jak jedinečným objektem zkoumání a poznání, tak i 

nástrojem sekundárního poznání, věcí dalších, tedy sociálního bytí celkově.

3.2.1 Vizuální představivost

Sztompka vidí jako základní složku kompetence každého sociologa 

vizuální představivost, klíčovou složku sociologické imaginace. Definuje ji jako 

„vnímání sociálních jevů a událostí jako výtvorů jednání lidí probíhajících ve 

stávajících strukturálních podmínkách a způsobujících strukturální (institucionální, 

organizační, normativní, kulturní) účinky, které samy podléhají nepřetržité změně v 

důsledku následných jednání, která probíhají v jejich okruhu“ [Sztompka 2005: 22]. 

Jinými slovy je to schopnost vnímat a chápat ta hlediska společenského života, která 

jsou znatelnými, pozorovatelnými indikátory vnitřní stavby zkoumaného. Mezi tato 

hlediska pak řadíme z jedné části zmíněné vizuální představy, z části druhé vizuální 

projevy. 

3.2.2 Vizuální fakty sociologie

Sociálním faktem rozumíme „vše v lidské společnosti, co existuje 

nezávisle na každém z individuí, která danou „věc“ používají“ [Keller 2005: 213]. 

Myslíme tím tedy cokoliv vytvořené společností, co však existuje a pracuje nezávisle a 

zastává určitou funkci. Jak to aplikovat na vizuální sociologii? Tak, jako je pro 

sociologa důležitá představivost, je podstatná i schopnost vytvořit si vlastní stanovisko, 

perspektivu, jež je v podstatě součástí samotné představivosti. Tato „perspektiva 

shromažďuje a upevňuje vizuální fakty tak, že z nich činí sjednocené pole“ [Hughes 

1991: 17]. Pakliže se zabýváme fotografií, ať už aktivně vytvářením snímků či jejich 

interpretací, vstupujeme tak do světa rozpoznatelných projevů společenského života 

neboli zmíněných vizuálních faktů. Tento pojem zahrnuje tudíž v podstatě vše, co jsme 

schopni pozorovat, tedy jevy a objekty. Tyto fakty nám zprostředkovávají možnost 

dosažení dvou cílů. Jedním z nich je popisný, kterým se snažíme rozkrýt socio-kulturní 

stavbu společnosti. Druhým je pak odhalení zákonitostí. Pro vizuální sociologii je 

důležité zúžení tohoto termínu na „vizuální sociologický fakt“, kterým může být jak 

jednotlivec i kolektivita, tak sociální prostředí či kultura [Sztompka 2005].

                                                                                                                                         
12 Vizuální sociologie začala vyvěrat z dříve rozvíjené vizuální antropologie až v sedmdesátých letech 20. 
století.
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4. Reprodukce obrazu a jeho masové šíření

Fotografie bývala hlavně na svém vzestupu často srovnávána s malbou 

především z aspektu možnosti propagace samotného díla a divácké dostupnosti. 

Nezřídka jsou tyto dvě umělecké oblasti pokládány za jakési protivníky. Na fotografii 

ovšem můžeme nahlížet v širším kontextu, než je pouhé umění. Především v souvislosti 

s možností reprodukce a rychlým šířením informace mezi masou. Jak tedy takovou 

reprodukci fotografie vykládat?

4.1 Technický obraz
Představme si základní kámen každé technické reprodukce – technický 

obraz. Jak již pojem samotný pojem napovídá, jde o obraz vytvořený technickým 

přístrojem. Vilém Flusser označuje ve své knize Za filosofii fotografie jejich fungování 

za původce masové kultury. Pojem obrazu obecně definuje jako „mnohoznačné 

komplexy symbolů, jež nám poskytují prostor pro interpretaci“ [Flusser 2004: 5]. 

Rozděluje je na tradiční a již zmíněné technické, ke kterým mimo fotografie řadí i film a 

televizi. Tradiční obraz je dle něj nejstarším kódem, vynalezeným člověkem. Dalším 

takovým kódem je abeceda a posledním je právě technický obraz, pořízený určitým 

mechanickým aparátem. Jeho objektivita nutí diváka vnímat ho nikoliv jako obraz 

tradiční, ale jako okno, kterému bezmezně věří jako svým očím.  Nicméně tato 

objektivita je pouhým klamem, neboť jejich symboličnost může být zavádějící a 

mnohdy mohou zobrazovat „daleko abstraktnější komplexy symbolů než tradiční 

obrazy“ [Flusser 2004: 11], což můžeme vidět hlavně v umělecké fotografii. U 

tradičních obrazů je symboličnost daleko více zřejmá i díky přítomnosti malíře, což nás 

nutí, pokud chceme jejich kódovaní pochopit, pochopit i samotného malíře. Technické 

obrazy ve stejném případě ovlivňuje ještě existence přístroje, tudíž je dekódovaní o to 

složitější.13

                                               
13 Flusser se dále zabývá technickými obrazy v díle Do univerza technických obrazů. Jsou prostředkem 
pochopení, představitelnosti a uchopitelnosti našeho okolí, které převládají v současné informační 
společnosti. Dnešní technické obrazy jdou dvěma cestami: „Jedna ukazuje směrem k centrálně 
programované totalitní společnosti příjemců a funkcionářů obrazů, druhá ve směru dialogizující 
telematické (telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím) společnosti tvůrců obrazů 
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4.2 Počátky technické reprodukce
Walter Benjamin14 ve své eseji o technické reprodukovatelnosti zmiňuje 

již staré Řecko, kdy takového technické množení díla užívali jak mistři k jeho šíření, 

žáci k vlastnímu zdokonalování, tak i lidé s vidinou profitu. Tehdy ovšem mohli 

využívat pouze lití a ražení. Od té doby prošly postupy v reprodukování velikým 

rozvojem, na jehož špičce se ocitá právě fotografie. Již nemusíme zaměstnávat své ruce, 

veškerou uměleckou práci za nás udělá pouze oko [Benjamin 1979]. Podobného názoru 

je i Pierre Bourdieu.15 „Na rozdíl od uměleckých aktivit, jako jsou malířství či hudba, je 

fotografická praxe dosažitelná každému, ať už z technického nebo ekonomického 

hlediska (…)“ [Bourdieu 1990: 7]. Tak fotografie zbavila člověka dřívější nevyhnutelné 

povinnosti ovládat náročné techniky, jako je například kresba. Reprodukce se tím navíc 

urychlila.

U klasického výtvarného umění je vždy jen jeden originál a vše ostatní 

jsou kopie. U technické reprodukce dochází k tak dokonalé replikaci, až se nám nabízí 

otázka, co je vlastně zde původním dílem a co již nikoliv. Mimoto, dovoluje nám umění 

vychutnat i v místech pro ně dříve nedostupných. Tím ovšem dílo ztrácí svoji časově 

prostorovou specifičnost, či jak Benjamin označuje, vytrácí se aura díla. Reprodukce 

činí z jedinečného díla masovou záležitost, a tím jej zároveň i zbavuje tradice a porušuje 

jeho rituální roli [Benjamin 1979]. Kromě toho, dílo se dostává k nepoměrně většímu 

množství diváků, než bylo dříve obvyklé a vůbec možné. Tím tento umělecký výtvor 

přestává být výsadou. V rámci fotografie tak můžeme hovořit v tomto smyslu o 

výjimečnosti prvních fotografických portrétů vytvořených ještě před obdobím 

industrializace [Benjamin 1979].16

Dlouhodobě docházelo ke zkoumání dějin prostřednictvím toho, jak 

určitý technologický vynález proměnil historický ráz dané společnosti. Ráda bych 

uvedla tvrzení, se kterým se ztotožňuji. Marita Sturkenová a Lisa Catwrightová 

představují názor, že nikoliv samotná technologie může způsobit změny takového 

rozsahu.  „Technologie se v čase rozvíjejí přírůstkově a různými směry, v reakci na 

změny světových názorů i díky náhodě a štěstí. Lidé využívají tytéž technologie různě a 

                                                                                                                                         
a sběratelů obrazů. Jedna trajektorie míří k antiutopickým vizím, druhá k utopickým“ (Flusser 2001, s. 9–
10).
14 Walter Bendix Schönflies Benjamin (15. července 1892 – 26. září 1940) byl německý židovský literární 
kritik, filosof a překladatel (Balzac, Baudelaire, Marcel Proust atd.)
15 Pierre Félix Bourdieu (1. srpna 1930 – 23. ledna 2002) byl francouzský sociolog a antropolog. Zabýval 
se především sociologií vzdělání a kultury.
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chyby se stávají běžnou praxí. Důsledky zavést z určitého důvodu určitou technologii 

jsou někdy nečekané“ [Struken, Catwright 2009: 192].

4.3 Fotografie a malířství
Zůstaňme tedy u vztahu klasického umění a fotografického obrazu. Mezi 

zastánci malířství a fotografie probíhala od počátku rozepře, velmi typická pro 

devatenácté století. Začíná se mluvit o krizi v malířství. Hlavním diskutovaným 

problémem byla umělecká hodnota obou oborů. Avšak dříve, než probíhala diskuze, 

zdali můžeme považovat fotografii za umění, měla vyvstat otázka, zda a jak se přetvořil 

umělecký svět po objevení fotografické techniky, technického obrazu. Někteří autoři, 

jako například Benjamin, zastávají názor, že stylizovaná fotografie uměním je. „Vždyť 

fotograf zaměřující objektiv vytváří stejně uměleckou kreaci jako dirigent dirigující 

symfonii“ [Benjamin 1979: 27].

Zmíněná krize malby vyplývala především z toho, že společnost 

najednou začala požadovat větší přístup k umění. Kladla důraz na to, aby bylo 

dosažitelné masám. Ve fotografii se navíc přestával převažovat obsah zaměřující se na 

portrét, jež byl posledním záchvěvem kultovnosti snímku. U fotografie tak docházelo 

k posunu z hodnoty kultovní k hodnotě vystavovací, což mělo za následek boom 

reprodukčních technik [Benjamin 1979]. Celkově byl proces změny vnímání umění 

zahrnující spor malířství a fotografie projevem velké historické změny, proto je nutné 

jej řešit z širšího hlediska.

4.4 Fotografie a text
Tak jako lze fotografii srovnávat s malbou, lze ji i srovnávat s textem, 

potažmo jazykem. Zajímavým úkazem je postupně se měnící vztah obrazu a textu. 

Dříve nám texty ilustrovaly fotografie, nyní fotografie ilustrují texty. Dochází 

k obrácení vztahů, tolik typickému pro postindustriální společnost. Když si dnes 

otevřeme společenský magazín, obraz nad textem dominuje. Nikoliv, aby dokreslil text, 

ale aby sám zaujal a text ho pouze doplnil. „Tím, že je text podřízen obrazu, konformuje 

naše chápání s programem novin. Tento text obraz nevysvětluje, ale stvrzuje“ [Flusser 

2004: 52].

                                                                                                                                         
16 Masovou reprodukovatelností umění v souvislosti s industrializací se zabývá např. Theodor W. Adorno 
ve svém posledním díle Estetická teorie
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Z hlediska reportáže, mohou být naše asociace různé u psané a obrazové. 

Text nám poskytuje množství slovních spojení, zatímco fotografie nám umožňuje 

obrazové. Důležité je povšimnout si i titulků fotografii doprovázejících, které mnohdy 

objasňují souvislosti obsažené v obrazu a odstraňují tak možnou neúplnou, či dokonce 

mylnou interpretaci a pomáhají tak fotografii přiblížit většímu počtu diváků. Titulky u 

fotografií zmiňuje například Roland Barthes ve své Mytologii, v části nazvané Velká 

lidská rodina užívá příkladu fotografické výstavy. Nosné téma celého textu není přímo 

fotografie. Důležitá je ovšem zmínka o doplnění jednotlivých fotografií citacemi, 

rčeními či verši ze Starého zákona, které mohou dojem ze snímku pozměnit či umocnit 

[Barthes 2004]. Titulky nám tedy mohou být velkou pomocí při mazání pomyslného 

předělu mezi obrazem a textem. V předešlých řádcích jsme si představili proměny 

vztahu fotografie k malířství a textu. Podívejme se nyní, jak se ve spojitosti s technickou 

reprodukcí, změnila i společnost.

   

4.5 Proměna společnosti
Pojem „masy“ se poprvé objevuje v devatenáctém století. Rozumíme jím 

společenskou změnu během procesu industrializace, kde má svůj počátek rozsáhlá 

pracovní třída.17 Shrneme-li celé téma, vztah masové společnosti a umění se díky 

technické reprodukci velmi proměnil. Rozšíření obrazu mělo za následek určité 

„osvícení“ společnosti, přiblížení většího množství obrazu většímu počtu lidí. Tento 

inovativní přístup k umění se projevuje hlavně prožitkem spojeným s hodnotícím 

postojem, což dříve u prostého uměleckého zážitku nebylo běžné. „Čím víc se totiž 

zmenšuje společenský význam některého umění, tím více se v publiku rozestupuje 

hodnotící postoj od prostého uměleckého požitku“ [Benjamin 1979: 33]. Jinými slovy, 

místo toho, aby si divák užil estetický zážitek, staví se do pozice kritika a diváka 

srovnávajícího. Zmíněné osvícení zde nabývá ambivalentního významu. Nabízí se totiž 

otázka, zda se s masovou rozšířeností obrazu rozšířila zároveň i kvalita. Ne náhodou se 

termín „masy“ užívá teorii médií v negativních významech a následující tvrzení může 

z části i odporovat předcházejícímu tvrzení o hodnotícím postoji. Mediální teorie totiž 

„charakterizuje veřejnost jako navzájem splývající, nerozlišené skupiny lidí, jedince, 

kteří pasivně a nekriticky přijímají mediální praktiky a poselství vytvářená různými 

                                               
17 Více v ADORNO, Theodor W. Schéma masové kultury. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009, 62 s. 
Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-406-3.
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skupinami ze zištných pohnutek a na podporu dominantní ideologie (…)“ [Sturken, 

Catwright 2009: 231]. Bez ohledu na tato tvrzení by bylo jistě zajímavé podívat se, jaký 

mělo masové šíření obrazové informace dopad na její soukromou produkci. Jak se 

k fotografii staví základní jednotka společnosti – rodina.

5. Rodinná fotografická tvorba

S masovým šířením technického obrazu šla ruku v ruce i jeho samotná 

produkce, jež se dostala z rukou odborníku až k amatérům.18 Nebereme v potaz počátky 

fotografie, kdy se jen stěží dalo definovat, kdo je profesionál a kdo pouhý amatérský 

nadšenec. Když na konci devatenáctého století přišla firma Kodak s prvním 

jednoduchým ručním fotoaparátem, nebyl již tento fenomén k zastavení a fotografie se 

demokratizuje. Pro téma práce je podstatné náhlé společenské rozšíření fotografie. 

Nikoliv fotograf samotný, ale celé masy začínají udávat směr tohoto úkazu.

   

5.1 Skutečný fotograf
Ne každý, kdo je schopen pořídit fotografický snímek, může mít také 

nadání pro jeho interpretaci.  Již jsme se lehce dotkli demokratizace fotografie neboli 

jejího zpřístupnění širokým masám. V dnešní už době fotografuje téměř každý. Vilém 

Flusser rozeznává opravdového fotografa od „cvakaře“, jehož největším zájmem je 

technická dokonalost aparátu a jeho automatizace, díky čemuž chrlí jeden snímek za 

druhým, aniž by o fotografii a celém procesu více přemýšlel. Stejně tak i 

dokumentarista, který „se zajímá o stále nové scény stále stejným způsobem vidění“ 

[Flusser 2004: 49], zatímco opravdový fotograf může fotit stokrát stejný objekt, ale 

stokrát bude hledat nový způsob vidění. Proto žádný laik nemůže být schopen fotografie 

správně číst, jelikož je považuje pouze za mechanické zachycení světa. S fotografií je 

tak nakládáno jako s předmětem bez ceny, jelikož je dostupný každému. Fakticky je to 

ale fotografie, kdo nás programuje k tomuto rituálnímu chování. 

                                               
18 Po padesátá léta 20. století patřila fotografie především do rukou profesionálů kvůli technické a 
finanční náročnosti.



19

5.2 Rodinný rituál
Fotografování se stalo natolik rozšířeným, až přešlo ve zmíněný 

společenský rituál. Susan Sontagová to dokládá na rodinné fotografii, kde se stalo téměř 

povinností zaznamenat fotoaparátem všechny významné okamžiky, které se mezi 

příbuznými udály. Jako nezvratný důkaz uvádí i sociologický výzkum ohledně 

vlastnictví fotoaparátu ve francouzských rodinách. Je zřejmé, že fotografické a další 

záznamové přístroje jsou nedílnou součástí každé z nich. Fotografie se tak stává i 

prostředkem k vyjádření či odhalení skutečného postoje. Například „nepózovat na 

maturitní fotografii se může stát prostředkem adolescentní vzpoury“ [Sontag 2002: 14]. 

Rodinná fotografie se stala jakousi společenskou povinností. Paradoxně se tak událo 

právě v době, kdy samotná instituce rodiny procházela velikou změnou až krizí a 

rodinná alba mnohdy dokumentují širší rodinu, která ve skutečnosti již neexistuje. 

Fotografie se samozřejmě nemusí týkat jen rodiny. „Dokumentují spotřební procesy 

odehrávající se mimo dohled rodiny, přátel, sousedů“ [Sontag 2002: 15], s čímž přichází 

i další funkce fotografie, již dříve zmíněná „obrana vůči úzkosti“. Pořízení fotografie 

nám může totiž i dodat pocit klidu. Autorka to dokládá na případu rozvoje turismu a 

s ním spojené dokumentaci viděného a zažitého na cestách. Jednotlivé fotografie tak 

zastávají funkci kořisti ulovené během pobytu v cizím prostředí. Svoji zkušenost jsme 

tak lépe schopni zprostředkovat druhým. Je to něco, čím se můžeme pochlubit a 

dokázat, že jsme na daném místě skutečně byli. Mimoto, tím, že si danou věc či místo 

vyfotíme, přestává nám být cizí, a právě strach z cizího je jedním z hlavních iniciátorů 

pocitu úzkosti. Ba co víc, dokonce „používání fotoaparátu utišuje úzkost, již pociťují 

workoholici při nicnedělání během dovolené, kdy by se měli bavit“ [Sontag 2002: 15]. 

Fotografování se tak stává i určitým substituentem pro navyklé chování. Když 

pomineme poslední bod, i zde můžeme spatřovat jisté rituální chování. Nutnost 

zaznamenat si dovolenou v Egyptě v podstatě odpovídá nutnosti zaznamenat sfouknutí 

svíček u prvního narozeninového dortu svého dítěte.

5.3 Rodinné fotoalbum
Vraťme se nyní k základní myšlence, tedy rodině, která vlastnictví 

fotoaparátu pokládá, tak jako mnoho jiných, za samozřejmost. Pořizování 

fotografických snímků bylo spjato s rodinou a osobním životem prakticky od počátku 

vynálezu fotografie. I Sontagová zmiňuje, že záznam rodinného štěstí byl jedním 



20

z prvních způsobů využití fotografie [Sontag 2002]. Zachycováním významných 

okamžiků náhle docházelo k zhmotňování rodinné biografie a fotografie se stala stálou 

složkou běžného rodinného života. Postupem času už nesloužila pouze k zachování 

významných momentů, ale i zcela obvyklého, života každodenního. Fotografie jako 

fyzický předmět, materializovaná vzpomínka, náhle přímo vybízí k tvorbě rodinných 

fotografických alb, ze kterých se stává prostředek úschovy rodinné historie. „Domácí 

tvorba nám ve společnosti, v níž jsme stále častěji konfrontováni s obrazy druhých na 

billboardech, obálkách časopisů či během TV vysílání, umožňuje vytvářet a dávat do 

oběhu naše vlastní obrazy, poměřovat je ve vztahu k jiným obrazům a vyjednávat jejich 

místo ve zprostředkované kultuře“ [Moran 2010: 132]. Jednotlivé fotografie jsou pak 

procedurou archivace umístěny do svazku, který vypráví příběh daného rodu. 

Jednotlivec tak může konečně pochopit význam svého bytí, které najednou nabývá 

smysluplnosti. Tedy fotoalbum nám nepomáhá pouze k sebeprezentaci, ale i ke 

konstrukci vlastního já, což rozvedu v dalších kapitolách. „Tvorba rodinného fotoalba 

se ovšem stává nejen správou paměti a tedy osobní a rodinné identity a jejich vzájemné 

závislosti, ale i konstrukcí vzpomínek budoucích ve fotografické praxi současnosti“ 

[Slater 1995: 134]. Na hotové fotoalbum tedy můžeme nahlížet jak na hmotný předmět, 

tak na objekt intelektuální a obrazný, který jakožto společenský výtvor nese a šíří 

rodinnou památku. Mohli bychom se pak dohadovat, zdali existence fotoalba závisí 

pouze na fyzické podobě, kterou lze potvrdit pouhým pohledem, či nabývá významu až 

při samotné četbě. 

Fotografické album je skvělým podkladem pro interpretaci všech složek, 

které činí rodinu rodinou. Jedinec je v něm zaznamenán a zobrazen právě takový, jaký 

byl v daném momentu. Samotné fotografie nás mohou vybízet k vzpomínání, které 

ovšem mohou mít malou či vůbec žádnou spojitost s vyobrazenými lidmi a situacemi 

[Kuhn 2002]. Mohou být pouze určitým podpůrným prostředkem, podnětem, kterým 

můžeme obnovovat své vzpomínky. Jejich původ totiž nehledejme rovnou ve fotografii 

jako takové, jsou „generované v síti diskursů mezi dřívějškem a přítomností, 

odvíjejících se od kulturních kontextů a daných historických momentů“ [Kuhn 2002: 

14]. Vzpomínky vyvolané fotografií jsou tedy spíše než otevřeně podané obrazem, 

ukryté někde uvnitř. Význam fotografií tudíž můžeme označit za nevyčerpatelný. 

Mohou nám ukázat minulost, ale když si je prohlížíme, když je čteme, není to už o 

minulosti. Prohlížíme si je teď a tady. Tím se podílíme na nekonečném procesu tvoření 

nových významů, nových příběhů, ve kterých je skryta moc fotografie. Rodinná 
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fotografie nám tedy představuje projev rodinné pospolitosti a zachovává tak příklad 

budoucím pokolením ve formě vzpomínek, které neústí z pouhého obrazu, ale ze 

skrytých souvislostí.

5.4 Turistická fotografie
Úlohu rodinných fotografií jsme si tedy definovali. Jejich podoba a oblast 

působení zůstává napříč roky v podstatě stejná. Rozvoj je v tomto případě podmíněn jak 

technickým pokrokem, tak rozvojem a přeměnami v oblasti společenské a ekonomické. 

V předešlé části jsem již zmínila úvahu Susan Sontagové o rozvoji turistické fotografie, 

která má s rozšířením dostupnosti fotografického materiálu velmi mnoho společného. 

Už si nezaznamenáváme pouze významné rodinné okamžiky, jako je například narození 

potomka. Nyní se fotografie stává nedílnou součástí každé naší cesty. Kdybychom 

cestovali jen tak pro potěšení a nezaznamenali to aparátem, jako bychom dané místo ani 

nenavštívili [Sontag 2002]. Fotografie se nám stává průkazním materiálem, jakýmsi 

novodobým suvenýrem z cest, bez kterých bychom se snad ani nemohli vrátit. Zároveň 

opět dokumentuje rodinou pospolitost. Vidíme tedy, že původní funkce zůstává 

zachována. Turistickou fotografií se ve své eseji Families Seen Sightseeing zabývá i 

Jonas Larsen. Též zastává názor, že je velmi a složitě propojena se sebeprezentací. 

Stává se „součástí divadla, kde hercem je moderní člověk prezentující svoji vytouženou 

soudržnost, celistvost a intimitu“ [Larsen 2005: 424]. Je to jedna z mnoha dalších cest, 

kterou rodina tvoří svůj příběh. Rodinná fotografie není jen pouhým záznamem 

skutečného života, ale také výrazem tužeb, jak by taková ideální rodina měla vypadat. 

Rodinné album pak může v podstatě představovat rodinu imaginární, žádoucí. 

5.5 Rodinný příběh
Z předešlých řádků vyplývá, že rozhodně není nepodstatné, která 

fotografie nalezne v albu své stálé místo a která do něj umístěna nebude. Každý snímek 

projde sítem, které na základě rodinných preferencí vycházejících i z dané kultury, 

vybere jen ty nejvhodnější. Kuhnová nazývá rodinné album „činitelem v kulturní 

konstrukci rodiny“ [Kuhn 2002: 20], jelikož proces tvorby rodinného alba je evidentně 

ovlivněn kulturními okolnostmi a nikdo jiný, než rodina, toto album neformuje. Kromě 

toho je pouze v souvislosti s touto rodinou pak dané album uplatňováno. Význam 

jednotlivých fotografií se samozřejmě promítá i v souvislosti s rodinnou identitou a 



22

životopisem neboli rodinným příběhem. „I když bychom odstranili fotografie, které zde 

nechceme, například lidi, se kterými již nechceme mít nic společného, vše, co je již 

stvořeno, onu identitu představuje“ [Slater 1995: 138]. Zkrátka prostým odebráním 

jedné fotografie již naši historii nezměníme, pouze podtrhneme určitou skutečnost, 

jakou by mohlo být v návaznosti na předešlý text například znepřátelení. Dějová linie 

rodinného příběhu jde v běžném albu s časovou posloupností. Jednotlivé snímky jsou 

řazeny chronologicky ve shodě s návazností rodinného života. Vše jde postupně od 

minulosti až k současnosti. Můžeme zde vysledovat opakující se případy důležitých 

událostí, jakými mohou být například svátky či oslavy narozenin. Album pak při 

rodinných sešlostech nabývá funkce komunikační, kdy slouží jako podklad pro společné 

vzpomínání. „Obraz sám figuruje jako stopa, jako nějaké vodítko: nezbytné, nikoliv 

však dostačující, k procesu vytváření nových významů“ [Kuhn 2002: 14]. K vytváření 

nových významů dochází právě během procesu komunikace, kdy je náš příběh neustále 

reinterpretován. 

6. Vliv digitalizace na sociální aspekty fotografie

Do této chvíle jsme se bavili o klasické analogové fotografii. Její vynález 

byl bez pochyby zásadním v přeměně obrazové éry. Možnost šířit obraz v obrovské

míře zvýšila i jeho odbyt. Mezistupněm v schopnosti rozmnožování byl vynález 

xerografické kopírky, avšak nepochybný převrat způsobil až elektronický zápis 

informace, její digitální kopírování a přenos, čímž mažeme předěl mezi časem a 

prostorem [Sztompka 2007: 12]. Závěr dvacátého století s sebou přinesl boom 

nových médií v čele s internetem a proces digitalizace začíná výrazně ovlivňovat nejen 

fotografii jako takovou, ale i její užití. Demokratizace fotografie nabývá dalšího 

rozměru. Z fotografie, coby materiální záležitosti, se stává objekt nehmotný. Analogové 

fotografie z dřívějších dob jsou snímány do digitální podoby, což se odráží i na následné 

archivaci a způsobu jejich prezentace.

Původ digitální fotografie neodkazuje přímo na okolní realitu, jelikož 

digitální obraz nemusí mít ani žádný vnější původ. Digitální fotografie se stává 

nápodobou té analogové, ovšem v porovnání s ní vychází z počítačového jazyka, jejím 

znakem je znak samotný. Analogový obraz je závislý na časové posloupnosti, zatímco 
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ten digitální nám dovoluje vše v jednom okamžiku. [Láb, Turek 2009: 27] S takovým 

obrazem můžeme pracovat do omrzení, aniž by došlo k opotřebení materiálu, nejsme 

tedy v podstatě ničím limitováni tak, jak tomu bylo dosud. Digitální fotografii, zvláště 

počítačem manipulovanou, tak můžeme nazvat novým médiem, ačkoliv se nevyznačuje 

interaktivitou, jak tomu bývá ve všeobecném případě nových médií. Nová média 

s sebou přinesla výrazné změny ve stylu komunikace a reprezentace, které se 

samozřejmě digitální fotografie velmi dotýkají. Bylo by tedy dobré si je trochu přiblížit.

6.1 Digitalizace v teorii nových médií
V teoretických textech se objevují mnohé definice, které činí nová média 

novými.19 Významný teoretik nových médií Lev Manovich uvádí ve své práci The 

Language of New Media jako základní princip „numerickou reprezentaci“. Jelikož jsou 

všechna nová média bez rozdílu tvořena digitálním kódem, jsou též numerickými 

reprezentacemi. „Novomediální objekt tak může být popsán formálně (matematicky). Je 

také předmětem algoritmické manipulace“ [Manovich 2002: 49]. Autor to dokládá na 

příkladu použití určitého algoritmu pro odstranění šumu ve fotografii. Podobný princip 

„digitality“ uvádí ve svém díle New Media: A Critical Introduction Martin Lister. Dle 

autora je to naprosto fundamentální vlastnost nových médií, ne nadarmo jsou sama 

někdy nazývána přímo digitálními. V digitálním procesu jsou „všechna vstupní data 

konvertována v čísla“ [Lister 2003: 14]. Jinými slovy nejsou opět přetvářena do jiných 

objektů, ale do abstraktních symbolů. Autor poukazuje na kontrast mezi digitálními a 

analogovými médii, jejich způsob uchování a šíření. Jakmile jsou data proměněna 

v čísla, lze s nimi nakládat pomocí algoritmů dle libosti. Princip této konverze byl 

popsán již na sklonku sedmnáctého století. Zajímavá je zmínka, že rozvoje tento proces 

dosáhl až díky rozmachu elektronického strojírenství během druhé světové války. 

Výsledkem digitalizace jsou dematerializované mediální texty izolované od jejich 

hmotné formy. Nabízí se nám možnost komprimace dat, jejich velmi snadná a rychlá 

dostupnost a snadnější manipulace. Kdybychom se bavili přímo o fotografii, její 

dematerializace by měla za následek i jiný způsob užití. Už to není například jen jeden 

obraz milované osoby v rámečku, který má své pevně dané místo, ale je to cosi 

nehmotného, co můžeme mít ve stovkách kopií, nosit to u sebe například na malém 

                                               
19 Termín nových médií se poprvé objevuje v druhé polovině dvacátého století. 
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flash disku. A co víc, s obrazem můžeme sami manipulovat, pokud ovládáme alespoň 

základy nějakého grafického programu. 

Pokud jsme původní snímek nepořídili my sami, stáváme se tak vlastně i 

spoluautory. Manovich tuto možnost modifikace nazývá „modularitou“. Pakliže 

bychom mluvili o jednotlivých prvcích digitální fotografie neboli pixelech, společně 

dohromady tvoří samotný objekt, zároveň si ale „zachovávají vlastní identitu, díky 

čemuž může být objekt modifikován, aniž by se struktura změnila“ [Manovich 2002: 

51]. Tento princip je velmi podobný Listerově „interaktivitě“, kterou prezentuje jako 

neomezené možnosti v úpravě média na rozdíl od těch starých, u kterých nám byla 

dovolena pouze pasivní konzumace. „Publikum nových médií se tak stává více 

„uživatelem“ než „divákem“ vizuální kultury případně „čtenářem“ literatury“ [Lister 

2003: 20]. Vezměme si například, jak nakládáme v současnosti s fotografiemi na 

sociálních sítích, kde si je pouze neprohlížíme, ale i komentujeme, označujeme osoby, 

vyjadřujeme, zdali se nám fotografie líbí takzvaným „lajkováním“20 či je dokonce díky 

nejnovějším možnostem můžeme přímo na webu i upravit. Tímto vším svým způsobem 

přidáváme každé fotografii na významu. Nicméně interaktivita s sebou může nést i 

problém v interpretaci, jelikož žádný význam nemůže být kódován naprosto přesně tak, 

aby ho různí diváci dekódovali stejně. „Význam textu se bude lišit podle charakteru 

publika a okolností recepce“ [Lister 2003: 22]. Můžeme zde vidět souvislost 

s Manovichovou „variabilitou“, jelikož dle tohoto principu nejsou nová média něčím, co 

je jednou provždy fixováno, ale naopak mohou existovat v různých až nekonečných 

podobách. Což znamená, že toto „je jen další konsekvence numerického kódování a 

modulární struktury“ [Manovich 2002: 56]. Ještě před „variabilitou“ zmiňuje autor 

„automatizaci“, kdy numerické kódování a modulární struktura objektu automatizují 

operace účastnící se na jeho tvorbě, čímž může být částečně nebo i zcela vyloučen 

lidský činitel. Jako poslední princip určuje Manovich „transcoding“. Přeložme si to jako 

„překódování“, které autor spojuje s výrazem „kulturní“. Kulturní překódování je podle 

něj nejvýznamnějším důsledkem mediální komputerizace.21 Nová média obsahují jak 

počítačovou22 složku, tak složku kulturní23. Zároveň jedna má dopad na druhou a 

naopak. Vytváří tak nové významy na poli obou vrstev.

                                               
20 Český neologismus vzniklý z anglického „like“ – „mít rád“.
21 Zadání, zpracovávání či skladování informace v počítači.
22 Př.: procesy a packety, třídění a spojování, funkce a proměnné…
23 Př.: encyklopedie a krátký příběh, příběh a zápletka, komedie a tragédie…
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Lister se ještě zabývá principem „hypertextu“, „disperzí“24 a „virtualitou“ 

z nichž jsou pro nás důležité dva poslední. „Disperze je produktem změn v našem 

vztahu jak k produkci, tak ke konzumaci mediálních textů“ [Lister 2003: 30]. Dříve byla 

média centralizována. Nová média jsou decentralizovaná, vysoce individualizovaná a 

zapletenější do struktury každodenního života více než kdy jindy. Díky tomu můžeme 

sami tvořit a svoji tvorbu lehce zveřejňovat. To se samozřejmě velmi dotýká digitální 

fotografie, která skrze „manipulaci a distribuci kompresí otevřela nové možnosti pro 

domácí fotografy“ [Lister 2003: 32], fotografy amatéry. Je dobré podotknout, že 

disperze nových médií je svým způsobem opakem centralizace masmédií a to právě 

v možnostech konzumenta, jehož aktivní interpretace média může snáze přejít ve 

skutečnou produkci, jak již bylo uvedeno na příkladu výše. 

Virtualitu Lister chápe jako zkušenost s „interaktivním pobytem“ 

v prostředí tvořeném počítačovou grafikou a digitálním videem. Jsme „vtaženi“ do 

digitálního, reálně neexistujícího světa. Virtualita tedy není realita. Například s pomocí 

digitální technologie můžeme vytvářet virtuální formu reálného světa. Digitální 

fotografií určitého předmětu vytváříme jeho virtuální podobu a jejím prohlížením 

prožíváme ono „vtažení“.

Digitální fotografie si neklade žádné nároky na prostor ani čas a to je 

možná i hlavní devizou. Její atributy nového média přináší do pojmu fotografie zcela 

nové významy, které se bezesporu musejí promítnout i do sociálního aspektu užití a 

funkce. Podívejme se tedy, jaké změny digitalizace fotografie do společnosti přinesla.

6.2 Od vzpomínek k sebeprezentaci
V předchozích řádcích jsme se mohli přesvědčit, že proces digitalizace 

podstatu fotografie zcela proměnil. Můžeme se tedy ptát, jak se celý proces digitalizace 

podepsal na celkovém společenském přístupu a využití. Změnami, které se v souvislosti 

s vlivem rozvoje technologie udály na poli osobní fotografie, se zabývá například José 

van Dijcková, jež vidí hlavní proměnu ve společenském užití fotografie hlavně 

v „posunu od rodinného užití k užití individuálnímu“ [Van Dijck 2008: 60]. Z nástroje 

paměti se stal komunikační prostředek a sdílení paměti přešlo ve sdílení zkušeností. 

Autorka hledá souvislosti mezi vývojem techniky a společenskými rituály či jak souvisí 

                                               
24 rozptýlení



26

autobiografická paměť s hmotnými předměty. Čímž se dostáváme k všeobecné otázce 

vlivu médií na konstrukci identity a paměti. 

V dřívějších dobách analogu byla osobní fotografie autobiografickým 

prostředkem archivovaným většinou v rodinném albu. Uchovávala vzpomínky a 

potvrzovala proběhnuvší život. V předchozích kapitolách jsme si ukázali, jak se 

s takovými fotografiemi pracovalo před příchodem digitálních technologií. Tento 

způsob se samozřejmě s novými médii v mnohém změnil. Již nepoužíváme fyzická 

alba, ale přešli jsme do virtuálního prostoru, sdíleného skrze internet. Z našeho 

soukromého rodinného alba se stává věc veřejně prezentovaná. Zde vidíme proces 

individualizace v praxi. Je tedy rodinné album stále ještě rodinnou záležitostí, když jeho 

jednotlivé fotografie už nečtou a neinterpretují individuální členové rodiny, nýbrž velmi 

snadno i zcela cizí lidé? Tato změna zcela jistě zasahuje jak interpretaci snímků, tak 

paměť. Nancy Van Houseová a Elizabeth F. Churchillová ve své práci Technologies of 

Memory poukazují u dopadu distribuce digitální fotografie skrze internet potažmo 

sociální sítě na způsob, jakým tvoříme pojmy v naší paměti. Mění se nejen podoba

archivace fotografií, ale i vztah ke stálosti. „Jako konzumenti a uživatelé informace 

můžeme být svedeni příslibem schopnosti shromáždit a uskladnit v rámci limitovaného 

prostoru naprosto všechno s minimálním kognitivním úsilím“ [Churchill, Van House 

2008: 296]. Mohli bychom tedy říci, že veliký vliv na formování identity a paměti má 

technologie. Nicméně vše podléhá rozsáhlejším kulturním reformám, jako je již dříve 

zmíněná individualizace. Elektronicky sdílená alba neztrácejí svoji funkci rodinné 

biografie, avšak nevycházejí ze vzpomínání na dané okamžiky či osoby, nýbrž 

z potenciálu internetu. Což neznamená, že původní forma vzpomínání již neexistuje. 

Fotografie stále je nástrojem paměti, jen se díky digitalizaci uzpůsobuje podmínkám a 

přibírá nové funkce. Tím, jak fotografie kolují na internetu, se dle Van Dijckové paměť 

stává sítí [Van Dijck 2008: 62]. Pak můžeme uvažovat novou funkci fotografie a to 

funkci komunikační a sdílení. „Komentování, posílání a přijímání fotografií je 

zkušeností v reálném čase a stejně tak, jako mluvené slovo, není určeno k archivaci“ 

[Van House a kol. 2005: 1853].

Archivace v elektronické podobě souvisí i s oběhem fotografií na síti a 

jejich sdílením. Jejím původním smyslem bylo zachovat vzácnost okamžiku. Pokud 

ovšem dochází k jejímu zmnožení a šíření po síti, mění se její význam a s tím i její 

percepce. Tím je samozřejmě i pozměněn vztah fotografie k rodinné biografii. Mění se 

kontext. Tím, že fotografie uchováváme ve veřejné formě, sdílíme nejen svoji 
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zkušenost, ale i zkušenost cizí. Osobní biografii musíme chápat v kontextu s vyššími 

společenskými celky. My ji vymezujeme skrze rodinu. Nad prezentací rodinného života 

začíná pomalu převládat prezentace sebe sama.25 Můžeme pozorovat výrazný odklon od 

chápání osobní fotografie spjaté s pamětí a vzpomínáním k fotografiím, jež slouží 

k formování identity. Toto můžeme pozorovat při srovnávání jednotlivých generací, 

těch, které vyrůstaly v době analogu a těch, které již poznaly především digitální 

technologii. Zatímco starší generace stále využívá fotografií jako akcelerátorů 

vzpomínek, mladší generace již bere fotografie pouze jako přechodnou záležitost. Van 

Dijcková to dokládá na připodobnění „dnešních snímků z mobilních telefonů 

k pohlednicím, které jsou určeny k zahození poté, co jsou obdrženy“ [Van Dijck 2008: 

62]. Nadto současná fotografická nadprodukce silně ovlivňuje samotný vztah k dané 

fotografii, jelikož najednou pozbývá ceny. Uvědomme si sami, kolik digitálních fotek 

jsme schopni vyrobit během chvíle, jelikož nejsme ničím omezováni. Ani materiálem, 

ani financemi, ničím. Když se vrátíme k původní otázce sebeprezentace, jsme ovlivněni 

i dalšími vlastnostmi tohoto média, které rozšiřují naše vlastní možnosti. Například 

možnost snadné manipulace se samotným snímkem, což v souvislosti s retuší implikuje 

i možnost udělat sám ze sebe přitažlivějšího. Samozřejmě pokud se bavíme v mezích 

fyzické přitažlivosti. Tato stylizace a touha udělat ze sebe lepšího obrazem ale není 

nikterak nová, vysledovat ji můžeme již v dobách dávno před fotografií v malbě. Což 

může vyvolat druhotný efekt, a to pokřivení všeobecného ideálu. „Kulturní ideály 

fyzického vzhledu zobrazeného skrz fotografii vyvíjející se časem, často nevědomky, 

ovlivňují myslí idealizovaný obraz sebe sama“ [Lury 2002: 68]. Ocitáme se pak často 

v uzavřeném kruhu, ze kterého je poměrně těžko úniku. 

6.3 Identita v prostředí sociální sítě
K čemu tedy přesně dochází, když umisťujeme fotografii na sociální síť? 

Vycházejme z Goffmanovy dramaturgické sociologie, kdy srovnává společnost 

                                               
25 Příklad sebeprezentace a jejího dosahu uvádí už Roland Barthes ve své Mytologii v části zvané Volební 
fotogeničnost. I takový portrét na volebním prospektu nám může mnohé říci. Autor zde poukazuje na 
tvorbu osobní vazby mezi voličem a kandidátem, která vzniká právě díky takovýmto fotografiím.  Politik 
je tím jakoby polidštěn, není pouhým číslem na kandidátce a může tak být potencionálnímu voliči blíže. 
Cílený ráz samotné fotografie pak může oslovit konkrétní voliče. Ne nadarmo nazývá Barthes fotografii 
„zrcadlem, které nám dává k přečtení něco (…), co je nám důvěrně známo, předkládá voliči jeho vlastní 
podobiznu, ovšem projasněnou, zvětšenou, bravurně dovedenou do stavu typičnosti“ [Barthes 2004: 88]. 
Volič, kterého zde můžeme nazvat i divákem, tak víc než kdy jindy odkrývá své skutečné preference a 
pohled na sebe samého.
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s divadelní hrou, kdy jednotlivci jsou herci prezentující svoji roli okolí neboli publiku. 

S takovou rolí se může buď plně ztotožnit, což je žádoucí nebo se od ní distancovat, 

stavět se k ní cynicky. Tak či tak, role ovlivňuje aktérovo jednání. „(…)do jaké míry 

naše divadelní maska reprezentuje představu, jakou jsme si o sobě vytvořili – roli, 

kterou se snažíme naplnit – je maska naším pravdivějším já, oním já, které bychom 

chtěli být“ [Goffman 1999:27]. Termínu „představení“ užívá Goffman ve spojitosti 

s veškerou činností jednotlivce. Výrazové vybavení, které během takového výkonu 

jedinec využívá, nazývá „fasádou“, jejímiž prvky jsou jak aktérův vzhled, tak scéna, ve 

které se představení odehrává. Touto scénou může být právě i prostředí sociální sítě, 

kde jedinec prezentuje nejen své fotografie, ale především i myšlení. „Vzhledem k 

posunu v populaci uživatelů a v typu běžných aktivit na internetu je pro většinu 

uživatelů jejich online Já rozšířením jejich hlavního Já offline“ [Robinson 2009: 30]. 

Jedinec samozřejmě nepředstavuje naprosto vše. Z valné většiny se snaží o idealizovaný 

obraz sebe sama a také pro to mám velmi vhodné podmínky, jelikož je navíc skryt 

reálnému světu a nikdo tak nemůže přímo hodnotit skutečnost. „Sociální aktéři musejí 

budovat své online identity bez toho, že se spoléhali na vtělené interakční signály běžné 

ve světě offline, a proto musejí věnovat o to více pozornosti spontánním signálům 

zakódovaným v textu“ [Robinson 2009:33]. Na příkladu komického obrázku, kolujícího 

internetem, je dobře vidět, jak si současná společnost začíná fakt idealizování sebe sama 

uvědomovat. (Příloha č. 1) Nutné je ovšem říci, že svoji offline identitu se jedinec 

nesnaží potlačit, naopak z ní vychází. Nicméně takovýmto chováním dochází k snaze o 

zlepšení případných podmínek pro možnou interakci v reálu.  Sociální síť nám tak dává 

novou možnost tvorby vlastní identity. Abychom v tomto virtuálním světě obstáli, 

musíme znát jak jeho jazyk morální hodnoty.

Na závěr své teoretické práce bych ráda uvedla alespoň jeden příklad 

transformace funkce fotografie v praxi. Na obrázku (Příloha č. 2) vidíte screenshot 

z mého osobního profilu na Facebooku. Umístila jsem zde svoji starou fotku z roku 

1988, kdy mi byl jeden rok. Vidíte malé dítě, které vypadá poměrně upraveně 

v kontrastu s velmi neuklizeným prostředím. Zatímco můj otec pořizoval tuto fotografii 

se záměrem uchovat si památku na okamžik, kdy se jeho dítě batolí v bytě 

procházejícím velikou rekonstrukcí, já už tuto fotografii jako vzpomínku brát nemohu, 

jelikož si z té chvíle nic nepamatuji. Fotografii jsem použila v prostředí sociální sítě 

jako prostředek sebeprezentace. Tím, že jsem se pokusila o vtipný popis fotky, snažila 

jsem se demonstrovat svoji povahu a nikoliv prezentovat vzpomínku. Další komentáře 
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fotky pak přidávají další významy. Například v poukázání na fakt, že fotografie byla 

pořízena rodinným příslušníkem v kombinaci s lehkým citovým zabarvením komentáře 

odkazujícím nepřímo na fotografické kvality daného člověka, jsem zároveň 

prezentovala kvality své rodiny.
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Závěr
Cílem této práce bylo podat ucelený obraz o vztahu fotografie a 

společnosti, způsobech jejího čtení, jejích vlastnostech a nabývání nových funkcí 

v průběhu let. 

Fotografii definujeme jako technický obraz, na který můžeme nahlížet ze 

tří hledisek: z pohledu fotografa snímek konajícího, diváka fotografii konzumujícího a 

objektu trpícího fotografování. Gestem fotografování uskutečňuje fotograf své 

představy a proces se stává něčím definitivním. To, jestli nás výsledný snímek osloví, 

záleží jak na tom, zdali v něm nalezneme něco, co nás zasáhne, tak i na schopnosti 

fotografa zachytit něco výjimečného. Avšak vše vždy nakonec podléhá silně 

subjektivnímu dojmu.

Jakožto objekt využívaný člověkem má fotografie své trvalé místo ve 

společnosti a díky svým vlastnostem zde může nabývat i různých funkcí. Dle Sontagové 

je to především funkce společenského rituálu, obrana vůči úzkosti a nástroj moci. 

Fotografií můžeme zachovat skutečnost, která se děje právě teď, navždy. Zároveň ji tím 

potvrzujeme, že se doopravdy udála. Ukázali jsme si, že mimo estetického hlediska je 

fotografie tedy i potvrzovatelem skutečnosti a certifikátem přítomnosti. Vedle toho je 

fotografie i nástrojem moci, jelikož ze své podstaty extenze skutečnosti fotografovaného 

objektu, nám ho dovolí ovládnout. Stává se prostředkem osvojení. 

S jistotou můžeme říci, že jsme součástí vizuální kultury, jejímž 

výrazným prvkem je i fotografie. Její sociální aspekty můžeme zkoumat díky vizuální 

sociologii, jelikož fotografie je velmi vhodným prostředkem zachování informace. 

Objektem zkoumání se ovšem může stát nejen to, co již bylo vyfoceno, ale i vše běžně 

pozorovatelné a vizuálně aktivní. Souhrnně tyto projevy nazýváme vizuálními fakty, 

kdy ve spojitosti se společností přidáváme přívlastek „sociologické“. Abychom toto vše 

ale mohli zkoumat, je nebytné pěstovat si vizuální představivost, jež nám, jak jsme si 

uvedli, dovolí vnímat pozorovatelná hlediska společenského života tak, aby nám byla 

nápomocna při pochopení vnitřní stavby pozorovaného.

Objasnili jsme si počátky technické reprodukce, kdy byla fotografie 

z hlediska malých nároků na zručnost tvůrce naprostým fenoménem v možnosti 

replikovat obraz, čímž se celý proces neuvěřitelně zrychlil. Zároveň se naskytla otázka, 

co je ještě originál a co už pouhá kopie. Ve fotografii se tato hranice stírá. Dílo je 

mnohem více dostupné a stává se masovou záležitostí. Je nejisté, zda toto masové 

rozšíření a s ním spojená masová kultura jsou přínosem či ne. Ve srovnání s malířským 
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dílem se začíná diskutovat o umělecké hodnotě toho fotografického, avšak někteří autoři 

jako Benjamin podporují tezi, že stylizovaná fotografie uměním je. Pozornosti je hodný 

i proměňující se vztah fotografie a textu, kdy obraz začíná nad textem dominovat a text 

jej pouze doplňuje. Nevysvětluje ho, nýbrž stvrzuje.

Samotná fotografická praxe se s technickým pokrokem rozšířila do 

běžných rodin, čímž se stala společenským rituálem, společenskou povinností. Pokud 

bychom šli proti trendu fotografovat důležité okamžiky, byli bychom pro společnost až 

podezřelí. V každé běžné rodině se tak objevuje fotografické album, jež je prostředkem 

uchování vzpomínek a zachování rodinné biografie. S dalším vývojem již fotografická 

praxe zasahuje do každodenního života, ovšem výsledná fotografie nemusí být 

záznamem skutečnosti, ale může i vyjadřovat tužby, tudíž formovat rodinu imaginární. 

Poprvé se objevuje u prezentace fotek funkce komunikační, které rodinné album může 

nabývat například při rodinných oslavách.

S digitalizací přišel obrovský rozmach v šíření obrazu a boom nových 

médií. Fotografie přestává být objektem materiálním a stává se nehmotnou. Jejími 

hlavními výsadami jsou digitalita a modularita, což se velmi podepsalo na jejím využití. 

Rodinné užití přechází k individuálnímu. Paměťový nástroj se přeměnil v komunikační. 

Rodinná alba přestávají mít status soukromého, ale přecházejí do veřejného virtuálního 

prostoru, kde jsou čtena a interpretována mnohdy cizími lidmi. Tím že zmnožujeme své 

snímky a archivujeme je na internetu, měníme i jejich význam a tím i vztah k rodinné 

biografii. Více než rodinu nyní prezentujeme sebe sama. 

Je tedy vidět, že společenské aspekty fotografie se v průběhu let velmi 

proměnily. Současná rozšířenost fotografie je daleko více než dříve pro sociologii 

zajímavá. Ritualizace či fotografie jako společenská povinnost jsou čím dál tím víc 

sociologicky relevantními úkazy, jelikož zde lidé vyjevují nejrůznější struktury a 

konfigurace, tolik podstatné pro proniknutí do celkové strukturace společnosti. Na 

těchto proměnách se významně podílel rozvoj technologie. Nicméně nikdy nemůžeme 

vše svádět pouze na techniku, ale hledat bychom měli i u sebe.
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Summary

The objective of this paper is to provide a comprehensive picture of the 

relationship of photographs and society, the ways in which photographs are read, their 

properties, and their assumption of new roles over the course of time.

As an object used by man, the photograph has assumed a permanent place in 

society, and due to its properties, it can also assume different roles.  According to 

Sontag, the primary roles are that of a social ritual, a defence against anxiety, and a 

power tool.  Through a photograph, we can preserve an event that is happening at this 

moment, forever.  At the same time, we thereby confirm that the event did actually 

happen.  We have shown that in addition to the aesthetic aspect, a photograph is also a 

confirmation of reality and a certification of the present.  In addition to that, a 

photograph is also a power tool, as it is, by its nature, an extension of the reality of the 

photographed object that allows us to exert power over it.  It becomes a means of 

adoption.

We can say with certainty that we are a part of a visual culture, of which the 

photograph is a pronounced element.  We can study its social aspects thanks to visual 

sociology, as photographs are very suitable means for preserving information.  The 

object of examination is, however, not only the thing that has been photographed, but 

everything that is observable and visually active.  Overall, we call those phenomena 

visual facts, and in connection with society, we add the attribute “sociological”.  In 

order for us to be able to examine all this, it is necessary to develop a visual imagination 

that would allow us, as we have said before, to perceive the perceptible aspects of life, 

such that they would help us in understanding the internal structure of the observed.

We have clarified the beginnings of technical reproduction, when the photograph 

was, in terms of its few requirements as to the skill of the author, a absolute 

phenomenon in its ability to reproduce a scene, which accelerated the process 

immensely.  At the same time, the question arose of what is the original and what is a 

mere copy.  That distinction becomes blurred in photography.  The work is far more 

accessible and becomes a mass phenomenon.  It is uncertain whether this mass 

dissemination and the related mass culture are of benefit or not.  In comparison with a 

painting, the artistic value of photographs is beginning to be discussed, but certain 

authors, such as Benjamin, promote the thesis that a stylised photograph does constitute 

art.  Worthy of attention is also the transforming relationship between photograph and 
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text, where the image begins to prevail over the text, and the text only supplements it.  It 

does not explain it, but confirms it.

The practice of photography has, with its technical development, spread to 

ordinary families and become a social ritual and social obligation.  If one were to go 

against the trend of photographing important moments, one would be almost held in 

suspicion by society.  Every ordinary family has a photo album that serves as a means 

of preserving memories and preserving a family biography.  With further development, 

photography intervenes in everyday life, but the resulting photograph need not be a 

record of a fact, but may even express longings and hence form an imaginary family.  

For the first time, the communicative function of photo presentation appears, such as 

family albums may perform, for example, at family celebrations.

Digitization brought an immense expansion of image dissemination and a boom 

of new media.  A photograph is no longer a material object, and has become immaterial.  

Its main prerogatives are its digital and modular properties, which were very much 

reflected in its use.  Family use has transformed into individual use.  A tool for 

capturing memories has transformed into a communication tool.  Family albums no 

longer have a private status, but have transferred to the public virtual space, where they 

are read and interpreted, often by strangers.  By multiplying our pictures and archiving 

them on the Internet, we transform their meaning and also their relationship to family 

biography.  More than our families, rather, we present ourselves. 

Hence, it is evident that the social aspects of photography have changed 

over the years.  The current prevalence of photography is of far greater interest to 

sociologists than before.  Ritualization and photography as a social must are 

increasingly relevant sociological phenomena, as people reveal various structures and 

configurations that are of such importance in penetrating the overall structure of society.  

The development of technology has played an important part in these transformations; 

nevertheless, we can never attribute everything solely to technology: we should look to 

our part, as well.
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