
Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

FRAGMENTARIZACE OBRAZOVÉHO OBJEKTU A OBRAZOVÉ PLOCHY 

VE FOTOGRAFII

Interpretační možnosti fotografie v relačním strukturním modelu
vizuálního vnímání

Bakalářská diplomová práce

Jakub Nikl

vedoucí závěrečné práce:

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D.

Praha 2011



- 2 -

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval samostatně s využitím 

literatury a pramenů uvedených v bibliografii.

V Praze, dne 1. 6. 2011

Jakub Nikl



- 3 -

Mé poděkování patří především Doc. PhDr. Jaroslavu Vančátovi Ph.D. za neoby-

čejnou trpělivost, cenné rady a odbornou pomoc při psaní této práce.



- 4 -

„Snažím se krajinu poznat jakoby ohmatáváním, aby se její tvary vžily, nebo lépe 

vkradly do mé obraznosti a tak spolupracovaly jakoby přetaveny v nový obrazo-

vý útvar se živým lidským podkladem.“

Václav Špála



- 5 -

OBSAH

Úvod……………………………………………………………………………………………………………. 6

1. Vizuální povaha světa; společnost jako struktura ……………………………………. 8

2. Umění jako specifický způsob nazírání a zachycení světa…………………………. 10

2.1. Vznik a působení obraznosti………………….......................................................... 11

2.2. Obraznost jako vizuální základ poznání a zkušenosti…………………........... 13

2.3. Proměna obraznosti jako proměna myšlení……………………………………... 14

3. Psychologické aspekty vidění a percepce vizuálních obrazů…………………...... 16

3.1. Podíl pozorovatele………………………………………………………………………….. 20

4. Fotografie jako „otisk skutečnosti“………………………………………………………..... 22

4.1. Realismus a perspektiva………………………………………………………………..... 24

5. Malé dějiny fotografie…………………………………………………………………………….. 27

5.1. Stručný přehled dějin fotografie………………………………………………………. 27

5.2. Diskuse o uměleckosti fotografie……………………………………………………... 29

6. Teoretická východiska relačního strukturního modelu……………………………. 31

6.1. Lineární (reflexivní) model vizuálního vnímání………………………………… 31

6.2. Relační strukturní model vizuálního vnímání…………………………………… 34

6.2.1. Strukturní interakční model subjektu……………………………………. 34

6.2.2. Vizuálně obrazné vyjádření jako konstrukce vztahů……………..... 36

6.2.3. Historický vývoj: obraz jako vyjádření vzájemných vztahů…… 36

7. Nástin metodologického rámce……………………………………………………………… 40

7.1. Fotografický obraz jako předmět interpretace………………………………….. 40

8. Interpretační možnosti fotografie…………………………………………………………… 43

8.1. Smyslová cvičení……………………………………………………………………............ 43

8.2. Strukturní fotografie………………………………………………………………………. 51

8.3. Fotokoláže…………………………………………………………………………………….. 55

Dodatek – Fotografie a nová média…………………………………………..………………...... 59

Závěr………………………………………………………………………………………………………….. 62

Seznam použité literatury……………………………………………………………………………. 64



- 6 -

ÚVOD

Vstupním předpokladem této práce je přesvědčení o rostoucím významu obra-

zových prostředků v dnešní, pozdně moderní společnosti. V sociálněvědní ob-

lasti se o tomto procesu hovoří jako o „vizuálním obratu“ a otázky, které s ním

bezprostředně souvisí, již dávno nejsou záležitostí pouze západní civilizace.

Jedním z průvodních jevů nástupu tzv. vizuální společnosti je razantní, masové 

rozšíření fotografie v posledních několika letech. Fotografie je fenoménem, 

který v současné době zasahuje takřka do všech oblastí společenského života a

stává se tak nejenom významným sociálním činitelem, ale zásadním způsobem 

ovlivňuje i naše chápání a vnímání světa.

Předmětem této práce je poukázat na interpretační možnosti fotografie, které 

nabízí uplatnění strukturního relačního přístupu. Cílem je prohloubit předsta-

vu o možnostech reálného tvořivého využití fotografického obrazu jakožto 

poznávacího a komunikačního prostředku. Podstatou takového problému

je pokusit se zaujmout inovativní způsob nahlížení fotografie prostřednictvím 

hledání nových, neobvyklých významů ve zkušenosti s jevem, ke kterému se 

obvykle přistupuje jen jako k technologii, reflexivnímu médiu se schopností

přímého zobrazování skutečnosti, otisku reality apod. Předpokladem je, že 

fotografie může mít vedle své estetické funkce (vyvolání osobně založeného 

estetického účinku) také poznávací nebo komunikační (a tedy znakový) cha-

rakter, skrze který lze založit možnost reálného, tvořivého uplatnění fotogra-

fie. Myšlenkovým východiskem jsou zde stanoviska pluralitního relačně struk-

turního přístupu, teorie komunikace, poststrukturalismu a sémiotiky.

Strukturalistický přístup k fotografii klade důraz na dynamiku vnitřních ele-

mentů fotografických obrazů. Ačkoliv se každé individuální vidění (vidění 

v sémantickém slova smyslu, tj. nikoliv prostá percepce, ale schopnost viděné 

konceptualizovat) realizuje z celku a k celku opět směřuje, přípustné je i vidění 

rozkládací (fragmentarizační), směřuje-li k cíli tvořit a chápat tento nový celek 

jako dynamickou, vztahově založenou strukturu.
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Obrazový objekt, který byl dříve považován za samostatný stavební prvek ob-

razu, je v moderních tendencích rozkládán na části, jejichž obsah nabývá vý-

znamu až na základě vztahů, které jim interpretující subjekt vzhledem ke své 

zkušenosti přiřazuje. Fragmentárnost těchto forem se zprvu může jevit jako 

obtížně „stravitelná“ a dezorientující, avšak připustíme-li, že jde o inovující, 

oživené vidění a zachycení světa, pak akceptováním takového typu dialogu 

můžeme jistě víc získat než ztratit.

Práce je členěna do tří částí. První část se zaměřuje na teoretické zarámování 

sledované problematiky, tj. postavení fotografie v rámci vizuální kultury, umě-

ní a vizuality. Popisuje stručnou historii fotografie, dotýká se otázky jejího 

vztahu ke skutečnosti a seznamuje s teoretickými východisky relačního struk-

turního modelu vizuálního vnímání. Druhá část nastiňuje metodologický rá-

mec práce a je východiskem pro třetí část, ve které se zabýváme interpretač-

ními možnostmi vybraných ukázek s důrazem na relační dynamiku vnitřních 

obrazových elementů fotografií.
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1. VIZUÁLNÍ POVAHA SVĚTA; SPOLEČNOST JAKO STRUKTURA

Současná pozdně moderní společnost je oproti těm předchozím v mnoha ohle-

dech odlišná. Těchto odlišností, více či méně podstatných, lze jistě jmenovat 

celou řadu, avšak jeden z nejvýznamnějších rozdílů oproti minulosti spočívá ve 

způsobu dnešní komunikace. V současné době komunikujeme více než kdyko-

liv předtím prostřednictvím vizuálního jazyka. Cit.: „Výraz „civilizace obrazu“ 

je banální, ale dobře odhaluje všem společný pocit, že žijeme ve světě, v němž jsou 

obrazy nejen stále četnější, ale také stále různorodější a současně stále více vzá-

jemně zaměnitelné.“ (Aumont 2005: 6). V sociálně vědní oblasti studií současné 

vizuální kultury se v této souvislosti hovoří o tzv. vizuálním obratu, neboli ob-

ratu k obrazu (např. Hanáková 2007).

Přestože obraz a jeho funkce byly v různé míře přítomny v životě každého spo-

lečenství takřka od počátku historie lidstva1, v životě dnešního člověka mají 

stále větší význam. V minulosti to bylo slovo (orální kultury) či písmo (literární 

kultury), dnes je to obraz (vizuální kultura). Cit.: „V lidské kultuře lze od samého 

počátku pozorovat dva zásadní mezníky. První může být vyjádřen heslem „vyná-

lez lineárního písma” a datován přibližně do poloviny druhého tisíciletí př. Kr., 

druhý, jehož jsme svědky, heslem „vynález technických obrazů”… V této hypotéze 

je obsaženo podezření, že kultura – a s ní lidský život vůbec – v dnešní době zá-

sadně mění svou strukturu.“ (Flusser 1994: 4). S tím, jak ve společnosti roste 

význam obrazů a vizuality obecně, proměňuje se i samotná struktura společ-

nosti a s ní i vnitřní vztahy jednotlivých jejích subjektů. A tato proměna hod-

not, životní zkušenosti i praxe se zpětně odráží ve způsobech vizuálního vní-

mání všech jejích členů a v jejich možnostech tento stále obsáhlejší výskyt ob-

razových vyjádření nějakým způsobem uchopit, reflektovat a být schopen jej i 

reálně komunikačně uplatňovat, např. při tvorbě vlastních obrazných vyjádře-

ní či v rámci osobního růstu, sebevzdělávání apod. Sféra vizuality je v tomto 

smyslu prostorem, který nám umožňuje zkoumat, jakým způsobem se nám 

ukazuje realita (Michalovič – Zuska 2009: 357).

                                                            
1 Uvádí se, že nejstarší neolitické nástěnné malby pochází z období 30 000 let př. n. l. 

(Kessner 2005: 75).
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Společnost (v kontextu této práce nahlížená jako struktura2) se všemi svými 

komplexními vnitřními vazbami a vztahy není uspořádáním stabilním, nýbrž 

se dynamicky, procesuálně vyvíjí. Stejným vývojem, tj. procesem strukturace, 

prochází i představa o realitě, k jejímuž hodnocení je třeba stále hledat odpo-

vídající výrazové (obrazové) prostředky. Odhalování reality postupuje kupře-

du pouze tehdy, pokud nesetrváváme v ověřených pravdách, neustále se vzdá-

váme zažitých a obvyklých forem tím, že hledáme nové způsoby vyjadřování, 

označování vlastní zkušenosti se situací, v níž se právě nacházíme. Živá vývojo-

vá dynamika je jedním ze základních prostředků zachování existence.

                                                            
2 Ačkoliv se následující definice vyjadřuje velmi konkrétně o „umělecké“ struktuře, tedy o 

uměleckém díle jakožto struktuře, uvádíme tuto definici, neboť v kontextu následujícího 

výkladu je klíčová. Co se týče pojetí společnosti jako struktury, pak je zde podstatný 

právě ten znak, na jehož základě strukturu nelze považovat jen za souvztažnost celku a 

částí, nýbrž za neustále dynamicky proměnlivý „organismus“. Struktura nesměřuje k de-

finitivnímu, finálnímu uspořádání, samotným jejím existenčním základem (z hlediska 

zachování a udržení života) je schopnost, či přímo nutnost, neustálé vnitřní transforma-

ce. Měřítkem strukturality je její životnost, tj. nestálost a neustálá proměnlivost. Cit.: „Za 

specifickou vlastnost struktury v umění označujeme vzájemné vztahy mezi jednotlivými je-

jími složkami, vztahy dynamické samou svou podstatou. Podle našeho pojetí může být po-

kládán za strukturu jen takový soubor složek, jehož vnitřní rovnováha se bez ustání poru-

šuje i znovu vytváří a jehož jednota se nám proto jeví jako soubor dialektických protikladů. 

To, co trvá, je jen totožnost struktury v průběhu doby, kdežto vnitřní její složení, souvztaž-

nost jejích složek, se nepřetržitě proměňuje… Ony ze složek, které se přitom dostávají do-

časně do popředí, mají rozhodující význam pro celkový smysl umělecké struktury, jenž se 

jejich přeskupováním stále mění.“ (Mukařovský 1971: 148).
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2. UMĚNÍ JAKO SPECIFICKÝ ZPŮSOB NAZÍRÁNÍ A ZACHYCENÍ SVĚTA

Hovořili jsme v předchozím oddíle o tom, že v dnešní době komunikujeme 

v převážné míře vizuálním jazykem. Vizuální jazyk je stejně jako jiné, např. 

verbální jazyky, systémem znaků (např. Michalovič – Zuska 2009). Slouží 

k organizaci lidské zkušenosti a jeho hlavním smyslem je komunikace. Tomu, 

jak vizuální jazyk používat, se ale každý člověk musí nejprve naučit, tj. musí se 

nejdříve „naučit vidět“ svět kolem sebe (Sokol 2002: 66). Ačkoliv se sfé-

rou vizuality pracuje celá řada oborů lidské činnosti, nejpříhodnější oblastí pro 

studium principů, na nichž je založena, je výtvarné umění. Jednak proto, že 

oblast umělecké tvorby není bez vizuálního zobrazování principiálně možná, 

jednak proto, že v umění má vizuální zobrazování své dějiny. Existuje přesvěd-

čení, že ve vývoji uměleckého výtvarného procesu se odráží celkový stav dané 

společnosti, a je tedy možné sledovat, jaké hodnoty, představy, formy komuni-

kace byly pro danou společnost v dané chvíli právě podstatné. 

Hovoříme-li zde o uměleckém výtvarném procesu, je třeba vyzdvihnout jeho 

pragmatický význam pro existenci společnosti i jednotlivých jejích subjektů. 

Jestliže bylo doposud hlavním smyslem výtvarného umění vyvolávat estetický 

prožitek, pak tento cíl se v kontextu této práce jeví jako druhotný. Pravým úče-

lem uměleckého výtvarného procesu je, cit.: „… být nástrojem jistějšího existen-

ciálního vymezení a tím i pevnějšího existenčního zajištění subjektu i lidstva 

v realitě (nebo vůči realitě), ve které jsme nuceni obhajovat svou existenci. Umění 

je pro člověka nezbytným prostředkem interakce s touto realitou.“ (Vančát 2000: 

28).

V prostředí umělecké tvorby dochází k neustálé aktualizaci modelů vizuálního 

zobrazování a k tvorbě modelů nových. To má mimořádný význam pro rozvoj 

komunikačních možností společnosti, ale též existenciální význam pro společ-

nost jako celek. Umění je v tomto smyslu nezbytným prostředkem k poznávání 

doposud neznámé reality a tím pádem prostředkem k obecnému prodlužování 

lidských možností (alespoň ve sféře vizuality, komunikace a myšlení). Cit.: 

„Umění je to, co učí vidět.“ (Aumont 2005: 199); „…každý styl minulosti je doslo-

va odrazem toho, jak doboví umělci „viděli“ svět.“ (Gombrich 1985: 38). Toto 
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pragmatické pojetí nám umožňuje rozumět umění jako jedné z nejdůležitějších 

a nejpodstatnějších činností člověka a jednak jej chápat jako specifický způsob 

poznání vycházející ze specifického nazírání a zachycení světa.

2.1. Vznik a působení obraznosti

Obraznost je jedním z ústředních pojmů, se kterými pracuje nejen tato práce, 

ale také odborná literatura, z níž zde teoreticky vycházíme. Je proto nezbytné 

pokusit se ji na tomto místě definovat a ukázat principy, na nichž je založena.

Obraznost v pravém slova smyslu nepůsobí, pokud se např. procházíme 

v zamyšlení po ulici. Přestože v takové situaci stále „vnímáme“ své okolí (nena-

rážíme do ostatních chodců, nezakopáváme o předměty apod.), z takových 

chvil si obvykle nic nepamatujeme, nebyli bychom schopni např. říct, jakou 

barvu měly šaty, do nichž byla oblečena figurína ve výkladní skříni obchodu, 

kolem kterého jsme právě prošli. Tímto intuitivním, mimovědomým způsobem 

pracuje zrak na základní, biologické úrovni, kde je jeho úkolem zajišťování jen 

nejelementárnější orientace v prostředí. Zrak na této úrovni registruje zrakové 

vjemy (např. předměty jako potenciální překážku těla v pohybu, nebo registru-

je pohyb subjektu a pohyb v okolí subjektu), avšak skutečně „nevidí“. Cit.: 

„…jeho účinek se naplňuje akceschopností organismu za účelem jeho zachování.“

(Vančát 2008: 8).

Vznik obraznosti nastává až s jejím označením. Proces označování (značení) 

je procesem přiřazování znaku určitému obsahu vizuálního vnímání či 

k paměťovému vyvolání vizuálních zážitků. Tímto znakem může být jazykový 

pojem (slovo) nebo vizuálně obrazné vyjádření3 (obraz, gesto), avšak výsled-

                                                            
3 Výraz „vizuálně obrazné vyjádření“, užívaný místo výrazů „obraz“ nebo „zobrazení“, má 

obsah pojmenování spojovaného s obrazem jakožto formátovou obrazovou plochou 

vymezit vůči literárnímu obraznému vyjádření, které též působí na obrazivost. Zároveň 

má v sobě zahrnovat všechny další lidské výtvory mající obrazovou (vizuální) stránku 

(např. objektové instalace, architektura, performace apod.). Dále výrazu užíváme v těch 

případech, kdy je zapotřebí některou z těchto stránek odlišit, jinak používáme obecně 

zavedené termíny. (Vančát 2009: 8).
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kem označování je vždy v nejobecnějším smyslu vznik obrazné představy vy-

tvořené v mysli vnímajícího subjektu. Toto označování, tj. tvorba obrazných 

představ, je vizuálním základem organizace zkušenosti. Jednotlivé obrazné 

představy se začleňují do dynamického systému již známých a poznaných věcí. 

Vědomí mezi nimi vytváří komplexní síť vztahů, které nám umožňují hodnotit 

a vzájemně porovnávat nejrůznější tvary, barvy, objemy, linie a jejich vzájemné 

konfigurace, a na základě těchto vztahů vytvářet strukturně vyšší objekty a 

ještě vyšší objektové sestavy. Výsledky jednotlivých takto získaných interakcí 

lze kdykoliv (za asistence paměti) zpětně vyvolat jak verbálně, tak vizuálně 

obrazným vyjádřením, naskytne-li se příležitost. Oba tyto znakové systémy 

(jazykový i vizuálně obrazný) se tímto způsobem podílejí na mechanismech 

utváření obraznosti a prostřednictvím takto uspořádané obraznosti na sebe 

vzájemně působí. Cit.: „Znamená to ovšem také, že výběr slovních nebo vizuál-

ních označení a jejich rozvržení má zásadní vliv na to, co pak ve své obraznosti 

dovedeme postřehnout z naší vizuální interakce se svým okolím, nebo co si dove-

deme ve svých obrazných představách vyvolat. Obraznost, takto svázaná se zna-

ky, je zdrojem, z něhož se zakládají, uspořádávají a vybavují obsahy našeho po-

znávání a komunikace.“ (Vančát 2008: 9).

Ačkoliv proces označování je, resp. by měl být primárně individuální záležitos-

tí (z pohledu pluralitního myšlení není možné, aby byl systém označování ně-

komu vnucován zvnějšku), nikdy není zcela nahodilý. Vždy probíhá i s nějakým 

ohledem ke znakovému systému, který je již vytvořen a používán ve společ-

nosti, k níž patříme. Máme-li mít na tvorbě a interpretaci systému označování 

osobní podíl a má-li tvorba a interpretace znakového systému být současně 

výsledkem sociální dohody, klíčovou je zde potřeba přítomnosti určitého in-

terpretačního, komunikačního prostředí, ve kterém bude diskuse o přijatel-

nosti těchto označení probíhat. V tomto smyslu hovoříme o komunikačním 

aspektu tvorby a interpretace vizuálně obrazných vyjádření. Cit.: „… dříve než 

k „obrazu reality“, který má být zobrazením vytvořen, přispívají obrazové znako-

vé prostředky v celé své historii ke konstrukci lidské obraznosti, či přesněji řečeno 

obrazivosti jako základního průsečíku a spojnice viděného, pamatovaného, před-
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stavovaného, pojmenovávaného, zobrazovaného a posléze i reálně uplatňované-

ho.“4 (Vančát 2009: 9).

2.2. Obraznost jako vizuální základ poznání a zkušenosti

Poznávání okolního světa jako činnost směřující k čistému poznání, k „poznání 

pro poznání“, je pro člověka činností nanejvýš charakteristickou5 (Sokol 2002: 

32). Přestože je k němu smyslově velmi dobře vybaven, tj. přestože do něho 

v různé míře zapojuje všechny své smysly, nejdůležitějším interakčním nástro-

jem z hlediska dosavadního fylogenetického vývoje lidského druhu je zrak. 

V předchozích oddílech jsme se dotkli toho, že většina lidské komunikace pro-

bíhá vizuálně. A stejně tak lidská smyslová interakce s prostředím má převáž-

ně vizuální povahu. Zrak představuje primární poznávací nástroj pro většinu 

životních situací. Uvádí se, že asi 80% podíl všech smyslových „informací“ 

představují právě podněty zpracovávané zrakem. V kombinaci s mohutnou 

lidskou pamětí má zrak obrovskou kapacitu (obecně se udává, že maximální 

kapacita zraku je až 36 tisíc obrazů za hodinu), navíc s vysokým stupněm 

přesnosti. Tyto skutečnosti jsou dále umocněny tím, čím se s vynálezem umě-

lého osvětlení prodloužila doba, po kterou je člověk během své interakce s 

okolím vystaven převážně podnětům vizuální povahy. Zrak se u opticky zalo-

žené bytosti, jakou člověk bezesporu je, stává především konceptuálním smys-

lem, na jehož podkladě si ve svém vědomí budujeme svoji představu o jednotě 

a celistvosti světa jako nezbytný základ orientace, a tedy existence. Tuto stabi-

litu v okolí nemáme automaticky, ale musíme se ji v dětství naučit. V útlém 

dětství se záplava velmi rozmanitého smyslového materiálu převádí na zrako-

                                                            
4 Reálně komunikačně uplatňovaného (pozn. autora).

5 Člověk je „univerzální“ živočich, který není spolehlivě vybaven pro žádný konkrétní 

způsob obživy nebo pro život v určitém životním prostředí. Pro člověka, na rozdíl od 

zvířat, může být podnětem pro poznávání takřka cokoliv, protože nikdy neví, co by pro 

něho mohlo mít životně důležitý význam (tzv. percepční ostražitost). Právě tomuto 

ustrojení člověka odpovídá neobvyklá šíře jeho pohybových a smyslových možností. Ta-

to skutečnost, že životní strategii si člověk musí pokaždé znovu hledat nebo se ji naučit 

od předků, je základem tradice a kultury (Sokol 2002: 30).
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vý vjem – dítě se např. učí, že červená plotna znamená horká plotna. To má 

z hlediska organizace zkušeností a určité maximalizace interakčního potenciá-

lu ve smyslu usnadnění či urychlení velký význam, protože pohledem takto 

stačí prostředí vždy jen letmo zkontrolovat a je-li vše v pořádku, dalšího 

zkoumání (ohmatání, ochutnání) není zapotřebí. Z hlediska ontogenetického 

vývoje vnímání (tím, jak člověk postupně získává a buduje svou zkušenost se 

světem) zrak do určité míry přebírá či zastupuje funkce ostatních smyslů 

(hmatové, sluchové). Můžeme proto říct, že zrakové vnímání, které nám slouží 

k vytváření souvislé a celistvé představy o světě, nám také pomáhá se v něm 

orientovat. Na základě jednotlivých zrakových interakcí je vytvářeno naše 

myšlení, zážitky a zkušenosti.

2.3. Proměna obraznosti jako proměna myšlení

„Nemůžeme vycházet z toho, že by výtvarný prostor renesance spočíval ve zvlád-

nutí zobrazovacího systému, který by odpovídal neměnnému stavu lidské zkuše-

nosti. Rovněž by nebylo správné se domnívat, že poznatky quattrocenta jsou za-

loženy na záměrném přiblížení zobrazovacího způsobu přírodě.“

Pierre Francastel

Řekli jsme v předchozím oddíle, že na podkladě zrakového vnímání si sestavu-

jeme představu o určité prostorové stabilitě. Naše vědomí dokáže vizuálně 

získané informace v časové posloupnosti převádět do současně vybavitelných 

souvislostí – do simultánně představitelné kontinuity prostoru (Vančát 2008: 

7). Tuto představu o kontinuální jednotě prostorového uspořádání nemáme 

automaticky a jaksi samozřejmě, je to představa silně historicky, kulturně a 

sociálně podmíněná, a je tedy konvenční. Je to představa o prostoru, kterou si 

musí každý člověk vědomě či nevědomě osvojit. Takto se v Itálii (zvláště ve 

Florencii) na počátku 15. století vytvořila v důsledku konkrétních společen-

ských podmínek statická obrazná představa o kontinuální prostorové jednotě 

(založená především na lineárně perspektivním zobrazování) a v této linii za-

končené vynálezem fotografie přetrvávala v praktickém myšlení ještě do ne-
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dávné doby. V současnosti se však v důsledku hlubokých životních a společen-

ských proměn, které lze shrnout pod nástup postmodernismu, začíná promě-

ňovat i naše vnímání prostorové organizace. Renesanční představa o stabilní 

prostorové konfiguraci začíná být postupně nahrazována jinou obraznou 

představou o prostoru, která není primárně založena na stabilní prostorové 

jednotě, nýbrž na dynamických prostorových vztazích. Proměna stabilní 

prostorové organizace v dynamickou, relačně založenou, prostorovou organi-

zaci zpětně proměňuje strukturu naší obraznosti. Cit.: „Ve výtvarném umění 

takovouto vztažnost míst bez ohledu na jednotu prostoru vyjadřují např. kubis-

tické, dadaistické a surrealistické obrazy a studiu těchto vazeb v dynamice jejich 

proměny se věnuje umění od počátku 20. století až do současnosti s užitím no-

vých médií.“ (Vančát 2008: 7). Např. kubismus se v mnoha ohledech začal zají-

mat o problémy, které se později objevily až v souvislosti s vynálezem a rozší-

řením fotografie a filmu. Simultaneita (v kubismu vedle sebe, na rozdíl od ná-

slednosti jednotlivých okének v případě filmu) se už v kubistických obrazech 

projevovala jako současnost pohledů z mnoha stran a úhlů, rozkládáním tvarů, 

tzv. prostorová „prolínačka“. (Moholy-Nagy 2002: 90-91). Nové, na vztazích 

založené chápání prostoru v kubismu výstižně popisuje Pierre Francastel, cit.: 

„Představme si, že bychom si na list papíru průběžně zakreslovali svou studii ne-

hybně ležící postavy, přičemž bychom ji obešli ze všech stran. Není to o nic méně 

absurdní … než hypotéza, podle níž byl prostor quattrocenta zredukován na 

krychli, zmenšenou a z jedné strany otevřenou na základě jednoduché hypotézy o 

strukturách, jež byly stanoveny jako euklidovské pojetí světa. Horizontální linie a 

segregace plánů nejsou přece jenom věčnými zákony a veduty nejsou jediným 

způsobem montáže, který by odpovídal asociačním schopnostem ducha.“ (Fran-

castel 2003). Proměna stabilní obrazové představy prostorové konfigurace 

v dynamickou vztahovou představu má silný vliv na naše myšlení. Představa 

kontinuálního prostoru a do něho zasazených objektů potřebuje vyšší kapacitu 

obrazné paměti než představa izolovaného objektu. A stejně tak pojetí dyna-

mických prostorových vazeb klade na myšlení a představivost opět vyšší náro-

ky, neboť vyžaduje další schopnost vzájemného porovnávání a hodnocení jed-

notlivých prostorových vztahů.
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3. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VIDĚNÍ A PERCEPCE VIZUÁLNÍCH OBRAZŮ

„Vzniká obraz najednou? Nikoliv. Je budován po kuse, stejně jako dům.“

Paul Klee

Úvahy nad fotografií a možnostmi její interpretace je třeba začít v okamžiku 

vidění. Vidění je jedním z nejsložitějších procesů v lidské mysli a současně nej-

nápadnějším projevem lidského vědomí. Proces zrakového vnímání ale není 

automatickou, čistě fyziologickou funkcí, která slouží pouze k přenosu vizuální 

informace. Jedná se o velmi složitý a komplexní děj, do kterého se ve velké mí-

ře zapojují též nejrůznější kognitivní centra v mozku. Je to sice proces, při kte-

rém (na neurosenzorické úrovni) hraje klíčovou úlohu právě zrak, avšak při 

kterém se na „viděném“ podílí celá řada dalších okolností6.

Vizuální percepce určitého objektu či scény probíhá na několika úrovních či 

fázích (probíhajících nikoliv odděleně, nýbrž paralelně), z nichž jsou pro účely 

této práce nejdůležitější následující tři:

1) Prvá fáze procesu vidění probíhá na úrovni neurosenzorického děje, při 

kterém viditelná část světelného spektra odraženého od pozorovaného ob-

jektu či scény prochází optickou soustavou oka a dopadá na sítnici. Zde 

vzniká sítnicový obraz pozorovaného předmětu či scény a již na této 

vstupní úrovni je „příjem“ zrakové „informace“ zčásti kódován7. Světelná 

                                                            
6 To, co ve výsledku „vidíme“ a interpretujeme jako obraz okolního světa, je syntézou 

optických, chemických a nervových procesů oka (Aumont 2005) na jedné straně, avšak 

také myšlení, paměti, kognitivních a poznávacích funkcí, subjektivní zkušenosti a urči-

tého stupně vizuální gramotnosti na straně druhé. První funkcí vizuálního vnímání je 

organizace zkušenosti. Z toho ale také vyplývá, že pokud se setkáme s něčím, s čím ne-

máme tak říkajíc „žádnou zkušenost“, dochází k určité dezorientaci vidění a to je nuceno 

k nové aktivitě. Je známou skutečností, že jedinci pocházející z odlišných sociálních sku-

pin nebo profesí jsou ve vztahu k viděnému objektu vedeni jinými způsoby poznávání, 

rekognoskace, což můžeme popsat jako zcela odlišné, individuální obrazové představy 

jednoho vizuálního pole. Chirurg nebo rentgenolog jistě uvidí zlomeninu na rentgeno-

vém snímku spolehlivěji než netrénovaný neprofesionál.

7 Systém lidského vidění je schopen zaznamenávat a interpretovat tři základní vlastnosti 

světla: intenzitu, vlnovou délku a jeho šíření v prostoru. Intenzita světla určuje vnímání 

světlosti (jasu), vlnová délka určuje vnímání barev (odstínů, sytosti a světlosti) a šíření 

světla v prostoru ovlivňuje vnímání prostorových hranic předmětů (tj. jejich viditelných 
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energie je na sítnici pomocí elektrochemických funkcí přetransformována 

do nervových impulsů, které jsou tenkými výběžky zrakových nervových 

buněk přenášeny nejprve do oblasti středního mozku a poté dalších oblas-

tí zrakové kůry. Zde se na zpracování vizuální informace podílí celá řada 

anatomicky i strukturně diferencovaných mozkových center, která do-

hromady obsahují 1,3 miliardy neuronů „zapojených“ v husté síti neurál-

ních vazeb (Kessner ml. 2000: 130).

2) V druhé fázi se do percepčního procesu zapojují nejrůznější psychologické 

determinace mezi pozorovatelem a pozorovaným objektem mající vliv na 

to, jakým způsobem zpracuje mysl konkrétního jednotlivce zrakovou in-

formaci, jak z ní vzhledem k dané zkušenosti vytvoří obrazovou představu 

a jak se v této představě odrazí subjektivní založení pozorovatele jako 

psychologického individua.

Lidský mozek v této části procesu na několika úrovních zpracovává a 

kombinuje nervové vizuální stimuly s podněty přicházejícími s dalších 

smyslových center a syntetizuje je s předchozí divákovou zkušeností. Vel-

kou důležitost zde hraje právě hierarchická struktura zpracovávání vizu-

álních informací. Je velmi komplikovaná, avšak jejím nejdůležitějším ry-

sem je to, že analyzuje jednotlivé aspekty vizuální informace (linie, hrany, 

tvary, pohyb, barvy), ale současně aktivně konstruuje obrazy vzájemným 

porovnáváním vztahů mezi jednotlivými analyzovanými částmi 

a informacemi již uloženými v paměti mozku. Na ještě vyšších úrovních 

zpracování jsou vizuální informace asociovány s pocity, emocemi a s dal-

šími obsahy mysli, čímž vzniká konečná interpretace.

                                                                                                                                                                         
okrajů). Míra těchto schopností se u každého jednotlivce různí a navíc všechny tyto 

vnější informace procházejí na oční sítnici systémem chemického zpracování, který je 

často překóduje na informace zcela odlišné povahy. Cit.: „Důležité je uvědomit si, že po-

kud se lidské oko do jisté míry podobá fotografickému přístroji a pokud můžeme sítnici 

považovat za jakousi citlivou vrstvu filmu, to podstatné se při vizuálním vnímání odehrává 

až poté, a to během procesu zpracování informace, který má, stejně jako všechny procesy 

probíhající v mozku, blíže k modelům z oblasti informatiky nebo kybernetiky než k mode-

lům mechanickým či optickým.“ (Aumont 2005: 15).
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3) A konečně ve třetí fázi probíhá proces, kdy je tento individuální obsah di-

vákova subjektivního „vidění“ determinován určitými sociálními činiteli, 

které obklopují a ovlivňují celou observační situaci a v nichž dané pozoro-

vání probíhá. Pozorovatel nikdy nemá k obrazu „nezaujatý“ vztah, který by 

nebyl ovlivněn kontextem, v němž se pozorování odehrává.  Naopak, pozo-

rování je vždy souhrnem množství „situačních“ faktorů, které spoluurčují 

divákův vztah k pozorovaným objektům či skutečnostem. Řečeno termino-

logií Jacquese Aumonta, v této úrovni se na pozorování podílí dispozitiv

(Aumont 2005: 7; 135).

Z předchozích odstavců vyplývá, že vidění se vytváří až v součinnosti oka a 

mozku. Řečeno slovy Ernsta Gombricha, žádné „nevinné oko“ neexistuje 

(Gombrich 1985: 356 – 359). Přestože v obecném povědomí stále přetrvává 

karteziánská představa o tom, že vizuální informace zachycená na sítnici zob-

razuje (a tedy reprodukuje) realitu podobně jako čočka nebo zrcadlo, nejno-

vější výzkumy ukazují, že nelze hovořit o jednoznačné korespondenci mezi 

vnější realitou a jejím obrazem v mysli individua. Cit.: „Naše opticko-nervová 

soustava tedy v žádném ohledu neslouží k přijímání „objektivní“ informace; dale-

ko spíše ji můžeme považovat za jakési zařízení, jež informaci vytváří.“ (Kesner 

ml. 2000: 133). 

Vidění je konvenčním aktem. Je historicky, sociálně a kulturně podmíněnou 

činností. Hovořili jsme již dříve o tom, že aby člověk mohl začít používat „vidě-

ní“, musí si jej nejprve osvojit, musí se jej naučit (viz výše). Znamená to také, že 

vidění není univerzálně platnou daností, nýbrž se může v závislosti na daných 

okolnostech proměňovat. Cit.: „Musíme zdůraznit, že každý systém vnímání mů-

že být vždy virtuálně nahrazen systémem jiným, aniž se podstatně změní infor-

mace poskytnutá daným obrazem. Jednotlivé systémy však nebyly voleny pro 

prostou schopnost nést příslušné informace; každý z nich měl vědomě či nevědo-

mě vyjadřovat určitou představu světa a jeho zobrazení, tedy určitou koncepci 

viditelného světa.“ (Aumont 2005: 215).

Dále je třeba si uvědomit, že cit.: „Nejen jak, ale i co oko vidí, se řídí potřebami a 

předsudky. Vybírá si, odmítá, pořádá, rozlišuje, spojuje, třídí, analyzuje, tvoří. 
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Spíše než aby zrcadlilo, uchopuje a vytváří…“ (Goodman 2007: 24). Vidění nikdy 

není zcela kompletní a úplné. Lidský zrak vnímá realitu tzv. distributivně

(Vančát 2000: 95), tj. vybírá z vizuálního pole prioritně ty části, které jsou 

vzhledem k dané situaci a pozorovatelově subjektivnímu zaměření právě nej-

důležitější. Cit.: „Distributivita zrakového vnímání je dána již biochemickým a 

fyziologickým ustrojením oka. Oko není schopno snímat celou scénu simultánně, 

ale v mikročasových kvantech postupně propátrává jednotlivé partie reality.“

(Vančát 2000: 95). Náš zrak tedy neregistruje zorné pole v celku, v jeho úpl-

nosti a jako homogenní, ve všech bodech bezchybně kontrolovatelný útvar. 

Daleko přesnější tvrzení je, že zrak „scannuje“ a těká, což je proces daleko bliž-

ší hmatovému (haptickému) ohledávání. Oko přijímá vizuální informaci pomo-

cí těkavých mikro pohybů, tzv. sakadických očních pohybů (Kesner 2000: 

133). Pohled, i kdyby byl zaměřen na statickou scénu či obraz, nikdy nepostu-

puje uspořádaně a jaksi lineárně po celém vizuálním poli. Kdybychom sledova-

li trasu zorniček8 při pohledu na nějaký objekt a sestavili mapu bodů, na které 

se postupně fixují, získáme mapu scannovacích drah. Tato mapa velmi pravdě-

podobně nebude úhledně uspořádanou sítí rovnoměrně rozložených bodů, 

nýbrž bude tvořena výrazně proměnlivými oblastmi, tu s velmi vysokou, tu s 

řídkou hustotou bodů. Podstata vizuální pozornosti spočívá v tom, že je selek-

tivní. Lze ji zaměřit na něco v zorném poli, nikoliv však na všechno (Mikš 2008: 

144). Je přirozené, že intuitivně a selektivně redukujeme množství přijatých 

vizuálních vjemů. Kdyby tomu tak nebylo, jednoduše bychom se v záplavě ne-

přehledných zrakových informací ztratili. Izolovat a vybírat musíme už jenom 

proto, abychom vůbec viděli. Jsme schopni „vidět“ právě díky tomu, že naše 

oko nesnímá vizuální pole naráz, nýbrž selektuje, organizuje a interpretuje 

senzorickou stimulaci do smysluplného a koherentního obrazu světa.

                                                            
8 Například pomocí zařízení zvaného oční kamera (eye tracking camera) – zařízení urče-

ného pro sledování pohybu očí a měření reakcí na vizuální podněty.
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3.1. Podíl pozorovatele

Když jsme v předchozím oddíle hovořili o tom, že lze pomocí některých zaříze-

ní monitorovat trajektorii scannovacích očních pohybů, je třeba dodat, že nej-

novější výzkumy ukazují, že mezi jednotlivými diváky existují velké rozdíly. 

Když pozorujeme nějakou scénu či objekt, zapojujeme zároveň i svou minulou 

zkušenost. Lze tedy hovořit o „individuální percepci“, při které dochází 

k instrumentaci řady zrakových informací, jejichž význam a sdělovací obsah je 

na základě individuální zkušenosti teprve konstituován. Vztah vizuální percep-

ce k osobní zkušenosti subjektu dobře ilustrují případy lidí, kteří znovu získali 

zrak. Jsou najednou ze všech stran vystaveni obrovskému množství zrakových 

stimulů, které však z předchozí zkušenosti neznají a které jsou schopni inter-

pretovat pouze za pomoci jiných smyslových zkušeností, nejčastěji dotykových 

(haptických).

Pojetí vizuálního vnímání jakožto nesoustavného, fragmentárního a subjektiv-

ně zabarveného procesu vytváří silný argument proti představě „objektivního“ 

vidění. Skutečnost, že mezi jednotlivými lidmi existují při vidění značné rozdíly 

(které však nejsou způsobeny jen různou mírou zrakové aktivity či pohotovos-

ti, nebo některými zrakovými poškozeními u některých lidí) a že tedy „objek-

tivní“ vidění vlastně neexistuje, je v současné době spolehlivě podložena vý-

sledky mnoha laboratorních testů z oblastí neurofyziologie, kognitivní neu-

ropsychologie či výzkumů umělé inteligence a syntetické vizuality. Žádný ob-

raz není jiný než „subjektivní“. Svět se každému člověku jeví jinak a každý v 

něm vidíme něco jiného.

Tato představa o odlišné zkušenosti druhého člověka je podstatou každé ote-

vřené interpretace vizuálně obrazných vyjádření. Svým pohledem (tj. označo-

váním vlastní zkušenosti) se každý člověk podílí na konstrukci lidské obrazi-

vosti, jež ovšem není založena na „objektivitě mého pohledu“, nýbrž na jedi-

nečnosti osobních reálných zkušeností jednotlivců a na tom, čím mohou těmito 

svými zkušenostmi přispět v rámci společenské komunikace. Základní pod-

mínkou takto nahlížené komunikace je právě uvědomění, že druhý může vidět 

skutečnost jinak a porovnávání těchto pohledů je pravou podstatou dialogu. Až 
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v rámci těchto intencí dokážeme postihnout tzv. bezobsažné obrazy tak, že se 

pokusíme analyzovat příčiny těchto rozdílných zkušeností.
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4. FOTOGRAFIE JAKO „OTISK SKUTEČNOSTI“

„Fotografický objektiv ve skutečnosti nikdy nebyl sám o sobě objektivní.“

Lubomír Linhart

Díváme-li se na fotografii, pak otázka po jejím vztahu ke skutečnosti se přímo 

nabízí. Téma reflexivity neopomene zmínit snad žádná odborná práce, jež se 

fotografií bezprostředně zabývá, a nelze jej tedy zcela ignorovat ani v této prá-

ci. Vždyť už symbolický obsah některých termínů s fotografií bezprostředně 

souvisejících (objektiv, momentka, zrcadlovka apod.) o tomto vztahu 

k objektivní realitě ledacos vypovídá.

Otázka vztahu fotografie a skutečnosti je vlastně otázkou po tom, co vidíme, 

díváme-li se na fotografii. Postoj, který takto problematizuje zdánlivou jedno-

duchost fotografie, je ve své podstatě základem psychologického jevu, který 

Jacques Aumont nazývá „dvojí perceptivní skutečností obrazů“ (Aumont 

2005: 57). Tímto pojmem se vyjadřuje základní fotografický paradox, totiž že 

se fotografie na jedné straně může jevit jako dvojrozměrný plochý obraz tvo-

řený materiální podložkou se světlocitilivou vrstvou, avšak současně dokáže 

v určité symbolické rovině vzbuzovat zdání prostoru. Řečeno jinými slovy: 

můžeme fotografii vnímat současně jako fragment rovinné plochy stejně jako 

fragment trojrozměrného prostoru (Tamtéž). A analogicky, fotografii je možné 

vnímat jako zachycení okamžiku, přestože zcela prokazatelně dokáže vyjadřo-

vat pohyb. Tento fotografický paradox, její časově prostorový rozpor, vedl až k 

potřebě teoretického rozlišení fotografie (materiální složka) a fotografického 

obrazu (symbolická reprezentace). Fotografie v tomto smyslu není fotografic-

ký obraz. Ten lze např. převést do digitální podoby a prezentovat jej nikoliv na 

„fotopapíře“, nýbrž např. na monitoru počítače či jej promítat na plátno pomocí 

digitálního projektoru. Rovněž jej lze několikanásobně zvětšit či naopak zmen-

šit, vytvořit a použít výřez, to vše aniž by se vytratila jeho identita jako „foto-

grafie“ (Trnková in Filipová – Rampley 2007: 101). Z tohoto příměru je zřejmé, 

že identita fotografie nespočívá v její materiální složce, nýbrž právě v rovině 

symbolické reprezentace, tj. fotografického vizuálně obrazného vyjádření.
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Na tomto místě je třeba uvést, že tato práce se chce zabývat „fotografií“ jako 

fotografickým obrazem, tj. její povahou jakožto jednoho z typů obrazových 

sdělení. I tak se ale pokusíme v následujícím výkladu (viz 6. kapitola o relačním 

modelu) uvést příčiny a nastínit řešení tohoto dualistického paradoxu.

Co se týče otázky fotografie jako „otisku skutečnosti“, pak tato její problema-

tická povaha je předmětem mnoha teoretických úvah a v odborné literatuře je 

tematizovaná takřka od samého začátku jejího vzniku. Řekněme hned, že foto-

grafie není „otiskem skutečnosti“. Ačkoliv je do určité míry zachycením toho, 

co se v okamžiku stisku spouště nachází před objektivem fotoaparátu, fotogra-

fický obraz je výsledkem celé řady formálních operací, nastavení a výběrů, kte-

ré je nutné v průběhu fotografování učinit. Za takových podmínek vzniklý sní-

mek nemůže být otiskem skutečnosti v tom smyslu, že by zachycoval nějakou 

objektivní autonomní realitu „tam venku“. Mnohem přesnější je fotografii na-

hlížet jako interpretaci, jež vyjadřuje „pouze“ subjektivní pohled či autorský

názor na tuto skutečnost. Fotografický obraz není technickým, nýbrž mentál-

ním produktem a povaha fotografického média je taková, že dokáže generovat 

a strukturovat významy nezávisle na zachyceném objektu. Cit.: „Fotografie po-

vzbudila ty, kteří hledali nové objekty, to jest nová možná seskupení vjemů, na 

místo toho, aby jimi vzbuzovali dojem, že takový výřez jim poskytla sama příro-

da.“ (Francastel 2003).

Fotografie je svou povahou konceptuální. Už jen tím, že dokáže zpřítomňovat 

minulost, tj. nezáviset striktně na kontextu, v němž vzniká. Obraz na fotografii 

je obvykle obrazem vybraným. Fotograf musí podle svého zaměření vybrat 

snímky, které odpovídají tomu, co od nich očekával. Tím, že snímek takto vybí-

rá, jej současně umisťuje do nového kontextu, v němž vzniká i nový význam. 

Fotografický obraz je výsledkem mnoha formálních rozhodnutí a manipulací 

učiněných během fotografování. Konkrétní nastavení soustavy čoček, výběr 

vlastností objektivu, vyvážení barevné škály či její posun pomocí nejrůznějších 

filtrů, nastavení velikosti clony a expozičního času, to vše jsou podmínky, které 

ovlivňují výsledný vzhled fotografie. Fotografie je výsledkem toho, co její autor 

považuje za realistické, a nikoliv toho, co je realistické ve svém základu. 

K představě fotografie jakožto konceptu přispívá též uvědomění, že její obsah 
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není dán výhradně jejím tvůrcem. K interpretaci, tj. k tvorbě nového obsahu, 

dochází i na straně diváka. Ta samá fotografie může mít odlišný obsah podle 

toho, na co jsme schopni se v ní zaměřit. Fotografie je do značné míry teprve

prostředkem k poznávání reality a vytváření si názoru o ní, nikoliv jejím otis-

kem.

4.1. Realismus a perspektiva

Realismus je velmi relativní pojem. Realistická zobrazení (mezi něž se běžně 

řadí i fotografie) jsou, stejně jako fotografie, konceptem vycházejícím z kon-

krétních společenských podmínek a požadavků. Realismus je konvencí, která

je pro danou kulturu či osobu v dané době standardní. Cit.: „Pro Egypťana ob-

dobí páté dynastie byl přirozený způsob zobrazení jiný než pro Japonce 

z osmnáctého století a oba způsoby se liší od toho, který byl vlastní Angličanovi 

počátku dvacátého století.“ (Goodman 2007: 44). Hovoříme-li o realismu, vždy 

je třeba doplnit, jaký realismus máme na mysli. Středověké obrazy vytvořené 

v systému převrácené (reverzní, inverzní) perspektivy9 se jistě dnešnímu pozo-

rovateli nebudou jevit jako realistické, protože se běžně pohybuje v prostředí, 

kde dominující konvencí je lineárně-perspektivní zobrazování (Aumont 2005).

                                                            
9 Koncem středověku se objevil systém zobrazování prostorové hloubky, který však ne-

byl založen na úběžnících sbíhajících se do jednoho bodu (lineární perspektiva), nýbrž 

na rozbíhajících se přímkách. Předměty blíže k popředí obrazu se budou v tomto systé-

mu jevit jako menší než vzdálenější předměty. Cit.: „V tomto perspektivním systému tedy 

bude krychle namalována tak, že na obraze nespatříme její boční stěny zevnitř, ale zvenku. 

Tento efekt na dnešního pozorovatele působí komplexně: systém se jeví jako nerealistický, 

protože neodpovídá fotografické perspektivě.“ (Aumont 2005: 209).
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Obr. 1: Projekce v lineární perspektivě (vlevo) a převrácené perspektivě (vpravo)

Lineární perspektiva je v tomto smyslu rovněž konceptuálním, nikoliv realis-

tickým systémem. Perspektiva sice může věrně zobrazovat objekt v prostoru, 

avšak pouze za předem daných a velmi specifických observačních podmínek. 

Na objekt je nutné se dívat malým otvorem, zpříma, z určité vzdálenosti, 

s jedním okem přivřeným a druhým nehybným (Goodman 2007: 27). 

V praktické vizuální interakci tyto podmínky takřka nikdy nenastanou. Už jen 

proto, že oko při normálním pohledu není statické, nýbrž se pohybuje.

To, že fotografie bývá označována za zobrazení realistické a to, že realistický 

systém perspektivy bývá označován za nejvyšší vývojové stádium zobrazování 

prostoru, ještě neznamená, že tomu tak skutečně je. I obrazy vytvořené 

v perspektivě musíme podle Goodmana číst a čtení je potřeba se naučit. Cit.: 

„Oko navyklé pouze na orientální malbu zprvu nechápe perspektivní obraz. Cvi-

kem se ale člověk snadno přizpůsobí zkreslující optice či obrazům kresleným 

v pokřiveném nebo i obrácené perspektivě.“ (Goodman 2007: 29). Perspektiva je

konvenční zobrazovací systém, který nemá univerzalistickou platnost. Je zcela 

prokazatelně proměnlivý, pokud se promění podmínky, v nichž je uplatňován. 

Umělecké tendence na přelomu 19. a 20. století – impresionismus, kubismus, 

dadaismus, surrealismus a další směry – vnesly do uměleckého vnímání a za-

chycení skutečnosti zcela nový rozměr.
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Takto se v renesanci objevila konceptuální myšlenka, že v prostoru je vše stej-

ně dostupné (v některých případech dokonce i to, co není přímo vidět – např. 

Rembrandtovy obrazy tvořené technikou šerosvitu, kde se pomocí světel ne-

chávají vystoupit jen silně osvětlené části předmětů). Pravdou však je, že před-

stava o kontinuální prostorové jednotě vyplývající z perspektivního zobrazo-

vání není nejdůležitější složkou na obraze (a nemůže tudíž být příčinou toho, 

že obrazu vůbec rozumíme). Složek, které spoluurčují „realističnost“ díla, je 

mnohem víc – proporce, tvar figur vůči místu pozorování (podhled, nadhled 

atd.), sytost a odstín barev (vzdálené předměty se jeví světlejší a jakoby v na-

modralém oparu). A právě v tom tkví kouzlo renesančních obrazů. Malíř mohl 

sledovat třeba jen princip geometrické perspektivní transformace prostoru, 

avšak divákovi to stačí, aby si prostor v díle sám dokázal zorganizovat a utřídit. 

Renesanční malíři často dodržovali perspektivu, ale v souvislosti s ní už tolik 

nedodržovali např. barevnost či proporce figur vůči pozorovatelskému stano-

višti. Proto renesanční obrazy vypadají tak trochu „zvláštně“. Sledujeme je 

totiž očima, pro něž je vrcholem realistického zobrazování fotografický obraz.

Fotografický obraz není ideálem, o jehož dosažení historie umění usiluje a jež 

vrcholí v (digitální) fotografii. Tvorba fotografického vizuálního zobrazení je 

stále způsobem označování zkušenosti a tedy určitou konceptualizací toho, co 

je realita, resp. co by podle tvůrce mělo být za realitu považováno. Znak nemá 

přímý vztah k realitě. Zkušenost každého jednotlivce tuto realitu do značné 

míry teprve konstituuje.
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5. MALÉ DĚJINY FOTOGRAFIE

U prací jako je tato, bývá zvykem věnovat se alespoň krátce historii daného 

objektu, v našem případě fotografii. Učiníme stejně, jen velmi stručně.

5.1. Stručný přehled dějin fotografie

Fotografie vznikla ve čtyřicátých letech 19. století ve chvíli, kdy se podařilo 

uchovávat a přenášet obrazy zachycené camerou obscurou10 na světlocitlivý 

materiál – nejčastěji skleněné desky pokryté vrstvou světlocitlivých chemic-

kých sloučenin stříbra.

První dochovanou stálou fotografii pořídil francouzský vynálezce Joseph Nicé-

phore Nièpce v roce 1824 (Dieter 2005: 172). Jednalo se o dnes již slavný sní-

mek s názvem „Pohled z okna v Le Gras“ (La cour du domaine du Gras).

Obr. 2: Pohled z okna v Le Gras, 1824

                                                            
10 Camera obscura (z lat. „temná komora“ neboli „dírková komora“) je optické zařízení 

využívající perspektivní geometrické transformace trojrozměrného prostoru do dvoj-

rozměrné plochy, např. plátna obrazu apod. Je zároveň považována za předchůdce foto-

aparátu.
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V roce 1829 Nièpce začal spolupracovat s tehdy již známým malířem divadel-

ních dekorací a ředitelem diorámy v Paříži – Louisem Jacquesem Daguerrem. 

Daguerre objevil způsob, jak lze při relativně krátkém, pouze několikaminuto-

vém osvitu desek pořizovat mnohem kvalitnější snímky. Roku 1937 navíc při-

šel na to, že snímky lze po vyvolání jednoduchým způsobem ustálit v roztoku 

kuchyňské soli a zabránit tak jejich úplnému zčernání na světle. Tento proces 

po sobě pojmenoval „daguerrotypií“. Roku 1839 Daguerre prodal svůj patent 

státu a ten dal vynález k dispozici veřejnosti. To byl počátek fotografie (Dieter 

2005: 173). Roku 1842 tento proces pořizování fotografií ještě zdokonalil Josef 

M. Petzval. Jeho objev znamenal zkrácení expozičního času na 40 vteřin.

Možnost přenášet fotografii na papír poprvé objevil Angličan Henry Fox Tal-

bot. Tento postup byl prakticky vynálezem fotografického negativu a Talbot jej 

nazval „kalotypií“. V roce 1861 vznikla první barevná fotografie. Jejím autorem 

byl James Maxwell, který využil principu aditivního mísení barev podle RGB11

modelu. Roku 1884 byla zaregistrována značka Kodak a v roce 1896 byla ofici-

álně založena společnost pod názvem Eastman Kodak Company (Abrahámová 

a kol. 1998: 467). V 90. letech 19. století se fotografování stalo již masovou 

záležitostí, přestože se ve velké míře jednalo zatím „jen“ o amatérské fotografy. 

Na uznání uměleckého statutu si fotografie musela počkat ještě alespoň dalších 

40 let. Expoziční doba se mezitím dramaticky zkracovala. Expozice snímku 

pořízeného Nicéphorem Nièpcem trvala několik hodin. V roce 1839 dosahova-

la asi 15minut, o dva roky později se čas snížil o 2 minuty a v roce 1842 již sta-

čilo v průměru 20 – 40 vteřin (Neiva 1999: 210). Dnešní přístroje využívají 

extrémně krátkých expozičních časů, řádově tisícin vteřiny.

                                                            
11 RGB model (RGB je zkratka anglických slov red, green, blue – tj. červená, zelená, modrá 

barva) je aditivním (sčítacím) modelem míchání trojice těchto tzv. „primárních barev“ 

na základě množství vyzařovaného světla.
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5.2. Diskuse o uměleckosti fotografie

Co se týče odborné tematizace fotografie, tak její spletitá povaha na pomezí 

technického produktu a uměleckého předmětu byla široce diskutována takřka 

od samotného počátku. Směry tehdejších úvah velmi závisely na tom, v jakém 

oboru diskuse nad uměleckostí fotografie probíhala – zdali v kontextu vědec-

kého diskurzu, tj. v oblasti dějin umění, či v rámci umělecké kritiky. Zatímco 

soudobá kritika vnímala fotografii jako téměř umění (Trnková in Filipová –

Rampley 2007: 94), uměnovědná disciplína měla k fotografii daleko kompliko-

vanější vztah. Ten vyplýval především z nejednoznačného postavení fotografie 

na hranici mezi její reflexivitou, jejím uměleckým potenciálem a možností její-

ho využití coby uměleckohistorické pomůcky (tamtéž). Toto byla nejdůležitější 

témata odborného teoretického zájmu o fotografii. Vzhledem k reprodukčnímu 

a dokumentačnímu potenciálu se fotografie již velmi brzy po svém vzniku za-

čala používat jako uměleckohistorická pomůcka, jako nástroj pro práci galeris-

tů či historiků umění, avšak o možnostech jejího uplatnění jakožto legitimního 

výtvarného prostředku se tehdy hovořilo jen velmi opatrně. Diskuze o pověst-

né uměleckosti fotografie, o jejím vítaném i zatracovaném uměleckém potenci-

álu, trvala s různými obměnami v podstatě až do druhé poloviny 20. století. Ve 

30. letech 20. století došlo v prostředí uměleckohistorické akademické disci-

plíny k důležitému posunu směrem k posílení uměleckého potenciálu fotogra-

fie. Lze v této souvislosti hovořit o změně paradigmatu, odkdy dějiny umění 

připustily pojem umělecká fotografie a ten začíná být vnímán jako možný 

(Trnková in Filipová – Rampley 2007: 95).

V posledních desetiletích 20. století se na základě překladové literatury začal 

formovat zcela nový diskurzivní proud. Všechny práce vnímají fotografii nově 

a v mnohem širším, komplexnějším rámci (W. Benjamin, S. Kracauer, S. Sonta-

gová, R. Barthes, V. Flusser a další). Nevěnují se výlučně jejímu postavení v ob-

lasti výtvarného umění, nýbrž pojednávají ji v širším společenském a kultur-

ním kontextu. Susan Sontagová v jednom rozhovoru v této souvislosti uvedla, 

že její kniha O fotografii není o fotografii, ale o kultuře a společnosti (Silverio 
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2007: 7). Tento výrok výstižně odkazuje na změnu způsobu nahlížení fotogra-

fie a jejího postavení ve společnosti.
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6. TEORETICKÁ VÝCHODISKA RELAČNÍHO STRUKTURNÍHO MODELU

Model, který zde má sloužit jako interpretační nástroj fotografických vizuálně 

obrazných vyjádření, je výsledkem uměleckých směrů moderny, tj. umění pře-

lomu 19. a 20. století. Jeho vstupním předpokladem je přesvědčení, že vizuálně 

obrazná vyjádření, a tedy také fotografické obrazy, je možné interpretovat jako 

celky založené na vztazích mezi jednotlivými obrazovými prvky. Jinými slovy: 

fotografické obrazy lze interpretovat jako strukturované sestavy obrazových 

elementů, obrazových objektů, objektových sestav, případně vyšších celků, 

jejichž obsah je prvotně otevřený a je spoluvytvářen uvědoměním té které 

strukturní úrovně interpretujícího subjektu. Základem tvorby a interpretace 

vizuálně obrazných vyjádření je v tomto modelu schopnost hledat a porovná-

vat jednotlivé vztahy jak mezi jednotlivými obrazovými prvky, tak mezi obrazy 

navzájem.

6.1. Lineární (reflexivní) model vizuálního vnímání

Představa, že lidský zrak přenáší koherentní kopii viděného obrazu ze sítnice 

do mozku, že zrakové vnímání je pro člověka určitou daností jak přímo a ob-

jektivně nahlížet „objektivní“ realitu, je základem tzv. „reflexivního“ neboli „li-

neárního modelu vizuálního vnímání“ (Vančát 2000: 37; 2009: 12). Jedná se 

o představu, jejímž základem je přesvědčení, že lidský zrak je schopen věrného 

pozorování skutečnosti a že vizuální vjem vzniká samovolným, jakoby mecha-

nickým odrazem od vnější reality, v některých případech dokonce tak, že 

v sobě nese určitou stopu této reality. V tomto vizuálním módu autoprojekce či 

zrcadlení skutečnosti do vnímání se běžně pohybujeme v každodenní praxi, 

protože vizuální vnímání je v tomto módu velmi přirozené, takřka automatické 

a obsahy, jež touto cestou přináší, jsou ve velké míře spolehlivé a pro běžnou 

interakci dostačují. Potíž však nastává tehdy, dojde-li k určitému kolapsu vidě-

ní či matení obsahů, jež s jeho pomocí spatřujeme. Např. při pohledu na abs-

traktní nefigurativní obrazy či tehdy, pozorujeme-li některé z víceznačných 
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obrazových klamů, jimiž se zabýval holandský umělec M. C. Escher12 (viz obr. 

3). V takových případech se ukazuje určitá nesamozřejmost toho, jaké obsahy 

v tomto vizuálním módu vlastně přijímáme, což zároveň vede k relativizaci a 

problematizaci celého procesu samotného. Ukazuje se totiž, že uplatňovaná 

metoda vizuálního vnímání má vliv na obsahy, které jejím prostřednictvím 

spatřujeme.

Cit.: „Podle Gombricha vznikla představa o reflexivitě vidění v antice kolem 4. 

stol. př. n. l. v souvislosti se zkoumáním „mimesis“, iluze, oklamání… Obnovení 

zájmu o ni přichází v renesanci v souvislosti s konstrukcí prostoru a při vynálezu 

fotografie.“ (Vančát 2009: 12). Vyvrcholením celého tohoto lineárně perspek-

tivního konceptu zobrazování byla tedy možnost využití jeho principů mecha-

                                                            
12 Perspektiva obrazu Autre Monte vypadá zpočátku zcela správně. Avšak při druhém po-

hledu vidíme, že podobná konstrukce nemůže v našem světě existovat. Teprve když se 

pokusíme uvědomit si relace všech objektů a pohledů, uvědomíme si paradoxy jejího 

uspořádání.

Obr. 3: Escher, Autre Monde, dřevoryt, 1947
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nicky, prostřednictvím fotografie. Představa „fotografického vyjádření reality“ 

se na základě všeobecné zkušenosti s fotografií promítá rovněž do čtení a in-

terpretace vizuálně obrazných vyjádření jako představa o tom, že nejen foto-

grafie, ale též umělecké dílo obecně je tím realističtější, čím lépe využívá např. 

zákonitostí perspektivy (přestože, jak vyplývá z nejrůznějších teoretických 

analýz, perspektiva je symbolickou znakovou konstrukcí).

Co se týče možností a cílů na straně interpretace, tak v rámci tohoto vizuálního 

módu přetrvává představa, na jejímž základě bývá význam díla ztotožňován 

s autorskou intencí nahlíženou obvykle jako určitý obsah či stav mysli, který je 

v interpretaci nutné odhalit. Jedná se v zásadě o předpoklad jediného a stabil-

ního významu ležícího někde mimo obraz, ke kterému je třeba se za všech 

okolností dobrat, má-li být interpretace „úspěšná“. Proces tvorby vizuálního 

zobrazení je pak vždy tomuto interpretačnímu postupu jakoby podřízen, aby 

interpret byl schopen odhalit či rekonstruovat původní záměry autora. Pokud 

některý z článků tohoto řetězce selhává, uzavírá se s tím, že se buď jedná o 

nevyspělost tvůrce dostatečně srozumitelně vyjádřit svůj záměr, nebo naopak 

neschopnost interpreta správně „vidět“ a na základě toho i nemožnost dekó-

dovat autorský záměr. Ovšem v tomto pojetí interpretace došlo v poslední do-

bě k významným posunům směrem k otevřenějším, relativizujícím přístupům. 

Ty respektují subjektivitu interpreta a nahlížejí na dílo nikoliv jako na produkt 

individuálního stavu mysli tvůrce, ale jako na strukturovaný vztahově založený

objekt vznikající za specifických okolností, které jsou z hlediska přínosu díla 

mnohem zajímavější, a měly by se tudíž studovat.

Je-li tedy lineární model vizuálního vnímání za stavu současného poznání již 

dále neudržitelný, je třeba navrhnout jiný model, který by lépe odpovídal sou-

časné zkušenosti s vizuálně obrazovými znakovými prostředky.
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6.2. Relační strukturní model vizuálního vnímání

Relační strukturní model vizuálního vnímání je založen na vztazích a definuje 

zákonitosti vnitřní výstavby obrazu na základě strukturovaného uspořádání 

nejprve obrazových elementů, poté obrazových objektů, případně vyšších 

strukturních obrazových vrstev (objektových trsů, objektových sestav). Vychá-

zí z poststrukturalistických principů chápání znakového systému jako diver-

gence znakových elementů. Z pozice pluralitně orientovaného myšlenkového 

konceptu se v sobě pokouší zahrnout současné poznatky vědeckých studií od 

neuropsychologie po společenské vědy.

6.2.1. Strukturní interakční model subjektu

První charakteristikou relačního strukturního modelu vizuálního vnímání je 

pluralitně13 orientovaný postoj k člověku zdůrazňující jeho jedinečnost. Člově-

ka chápe jako autentickou bytost s jedinečnou osobní historií, vědomím a ži-

votní zkušeností, vystupující na jedinečném místě a v jedinečném čase. Tato 

lidská jedinečnost, řečeno velmi zjednodušeně, vyplývá z našeho časoprosto-

rového konceptu vesmíru, kde je principiálně vyloučeno, aby se dvě zcela iden-

tické bytosti vyskytovaly na témže místě a ve stejném čase. Cit.: „Jestliže se 

v universalistickém přístupu chápalo individuální v duálním protikladu 

k sociálnímu, jehož objektivitě se muselo podřídit coby pouze subjektivní, 

v pluralitním přístupu je individuální neopomenutelným, neobejitelným zákla-

dem sociálního, které je teprve skrze něj vystaveno.“ (Vančát 2007: 23).

Člověk v tomto modelu vystupuje jako komplexní bytost (jedním slovem struk-

tura), která je současně prostřednictvím interakce (tj. vzájemného interaktiv-

ního působení mezi poznávajícím a poznávaným) v „kontaktu“ s vnějším pro-

středím. Tato interakce člověka s prostředím není homogenní a na všech úrov-

                                                            
13 Ačkoliv se v souvislosti s proměnami vztahu mezi jednotlivcem a společností v pluralitní 

situaci někdy hovoří jako o stavu krize, tato práce pojem „pluralitní“ vnímá jako veskrze 

pozitivní. Pojem je zde vnímán jako stav, který naopak pomáhá určovat svobodu člově-

ka a umožňuje jednak jeho emancipaci a vlastní sebeuvědomění, jednak v rámci spole-

čenského dialogu přispívá k sebeuvědomění celé společnosti.
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ních jednotná, nýbrž odráží složité a kvalitativně strukturované ustrojení člo-

věka jako pluralitní bytosti (člověk může vystupovat jako biologická bytost, 

jako psychosomatické individuum, tj. osoba nebo jako jedinec, který je též sou-

částí určité sociální struktury). Z hlediska relačního strukturního modelu ani 

vizuální interakce (vizuální vnímání) neprobíhá pouze na jedné strukturní 

úrovni, ale je složitým komplexem, který se simultánně odehrává na pěti kvali-

tativně odlišných strukturních vrstvách lidské existence: fyzické, chemické, 

somatické, psychologické a sociální. Tyto strukturní vrstvy lidské existence 

jsou každá v interakci jak s vnějším prostředím, tak také vůči sobě navzájem 

(viz obr. 4; Vančát 2009: 20-21).

Interaktivita je ústředním princi-

pem relačního strukturního mo-

delu vizuálního vnímání. Lze ji 

charakterizovat jako vzájemné 

působení a tedy vzájemný účinek 

dvou struktur, které do interakce 

vstupují. Může jít o struktury 

stejné (např. dialog dvou subjek-

tů) nebo odlišné (hod člověka 

kamenem). Výsledkem každé 

takové interakce je kvalitativní 

proměna obou struktur či struk-

turních úrovní, tj. proměna jejich 

dosud platných a zaujímaných relací (na obrázku vyznačeny odlišnými tvary 

šipek mezi jednotlivými strukturními vrstvami; Vančát 2009: 16-18).

Druhým průvodním principem relačního modelu vizuálního vnímání je určitá 

vývojová dynamika, tj. nevratnost časové, dynamické proměny. Každá interak-

ce je historicky jedinečná a neopakovatelná jak ve fylogenezi přírodních exis-

tencí a existence lidstva, tak v ontogenezi lidského individua.

Obr. 4: Strukturní, interakční model subjektu
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6.2.2. Vizuálně obrazné vyjádření jako konstrukce vztahů

Tvůrčí, poznávací a komunikační využití vizuálně obrazných vyjádření vyžadu-

je přístup, který by na obraz pohlížel jako na konstrukční systém, tj. jako se-

stavu obrazových elementů a obrazových objektů, jejichž obsahy jsou vytváře-

ny uvědoměním vzájemných systémových vztahů. Obrazové objekty, v běžném 

chápání považované za autonomní obrazové celky, jsou v tomto pojetí rozklá-

dány (fragmentarizace) a jejich obsah je odvozen ze vztahů, které mezi sebou 

navazují skrze uspořádání strukturně nižších obrazových elementů. Základem 

tvorby a interpretace obrazů chápaných takto jako struktura je poté schopnost 

vyhledávat, hodnotit a srovnávat právě organizaci těchto jednotlivých relací –

jak mezi objekty, které obraz obsahuje, tak mezi elementy, z nichž jsou tyto 

objekty sestaveny, stejně jako mezi jednotlivými obrazy navzájem. Možnost 

sledování proměn těchto vazeb umožňuje zkoumat jejich souvislosti 

s proměnami celkového významu či dojmu a na základě toho pochopit vnitřní 

stavbu obrazu jako systém založený na vytváření vzájemných vztahů (pozná-

vací aspekt), který je možné experimentálně rozvíjet a v životě i reálně uplat-

ňovat na mnoha úrovních (komunikační aspekt).

6.2.3. Historický vývoj: obraz jako vyjádření vzájemných vztahů

Postupující rozchod umění z přelomu 19. a 20. století s formami reality tak, jak 

se jeví našim smyslům, vyústil ve zcela nový autonomní obrazový svět, když 

došlo k proměně pojetí obrazu jakožto konstrukčního systému založeného na 

vztazích. Impresionismus jako první z uměleckých tendencí moderny narušil 

principy, na nichž byly obrazy doposud konstruovány. Šlo o vyvrcholení již 

probíhajících tendencí, stejně jako o skutečný vývojový zlom. Těžištěm zájmu 

impresionistických malířů bylo v přírodě zachytit atmosféru okamžiku, což ale 

vyžadovalo výtvarné zvládnutí nejproměnlivějšího přírodního jevu, tj. světla. 

Zachytit okamžik znamenalo najít účinný obrazový protějšek barevného světla 

odráženého nejrůznějšími povrchy a tímto protějškem, elementem, se stala 

barevná skvrna (Lamač 1989: 16).
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Paul Cézanne jako jeden z prvních začal pracovat s principem dynamické vý-

stavby obrazu na základě vymezování vzájemných vztahů mezi obrazovými 

elementy a obrazovými objekty. Barevné skvrně, základnímu stavebnímu ka-

meni impresionismu, přidělil zcela nový obsah obrazového elementu a jejich 

sestavováním se pokoušel inovativně rekonstruovat vizuální představu o sku-

tečnosti. Na obrazové objekty, jejichž příkladem mohou být figury lidí, zvířat či 

rostlin, bylo do této doby nahlíženo jako na hlavní, základní obsahový prvek 

obrazového vyjádření. Až Paul Cézanne s nimi začal pracovat jako 

s odvozenými z organizace vzájemných relací jednotlivých obrazových částí. 

Důsledkem zájmu ve vyjadřování světelných poměrů bylo, že obrazové objek-

ty, jejich hranice a obrysy se postupně začaly v obrazech rozpouštět a splývat a 

místo nich nastoupila jiná, tentokrát vztahově založená logika výstavby objek-

tů z elementárnějších částí.

Tato vývojová tendence pokračovala a dále se rozvinula v kubistických obra-

zech. Slovo „kubismus“ vzniklo v reakci na Picassův obraz Továrna v Horta de 

Ebro a původně mělo pejorativní význam, který měl tento umělecký směr zne-

važovat. Veškerá složitost předmětného světa byla v kubismu rozkládána na 

základní stereometrické elementy. Kubističtí malíři zaměřili svou pozornost na 

mechanismy postupného získávání zkušeností a jejich uvádění do vzájemných 

vztahů, když do svých obrazů novým způsobem zavedli dynamiku a procesu-

álnost myšlenek, čímž narušili dosavadní stabilní prostorovou kontinuitu. Ku-

bistický obraz přestává být průhledem do prostoru, vždy sice imaginárního, 

přesto ale opakujícího naši běžnou zkušenost. Ruší a relativizuje rozdíl mezi 

prostorem a objektem, a naopak vytváří nový, dynamický obrazový prostor. 

Objekt již není nahlížen ani z jednoho místa, ani v jednom okamžiku (což je 

základním předpokladem centrální perspektivy), ale je konstruován metodou 

prolínání jednotlivých pohledů (Lamač 1989: 104-105).

Další významný krok v relačním přístupu k umění učinil Marcel Duchmap, 

když si uvědomil skutečnost, že význam objektu je do značné míry určován 

vztahy a kontextem, v nichž působí, a že z těchto vztahů lze objekt v podstatě 

libovolně vyvazovat (myšlenka dekontextualizace) a zasazovat jej do kontextů 

jiných (rekontextualizace). Duchamp redukoval tvůrčí akt na volbu banálního 
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předmětu, který doslova pozvedl na úroveň uměleckého díla. V jeho pojetí se 

však stále jedná o tvůrčí počin, protože samotný výběr kontextu, do něhož ob-

jekt zařadíme, upravuje jeho význam. Jeho ready-mades představovaly takové 

umění, kde více než o estetickou kvalitu objektů šlo o jejich uplatnění mimo 

původní kontext. S tímto Duchampovým uměleckým počinem se obvykle spo-

juje i počátek konceptuálního umění14.

Ve svých úvahách o povaze tvůrčího procesu přisuzuje Duchamp velkou důle-

žitost divákovi. Divák podle něho dokáže vzkřísit mrtvý artefakt, který v jeho 

tvůrčí interpretaci vlastně ožívá i přežívá (Lamač 1989: 318). Klade tak důraz 

na „avantgardní“ polohu umělecké tvorby, která by v prvé řadě měla usilovat o 

tvorbu modelů, které by v budoucnu našly využití v každodenní sociální ko-

munikaci.

Svým zájmem o objekt samotný, jeho identitu a způsoby, jimiž jej lze zasazovat 

do nových vztahů Duchamp otevřel cestu surrealismu. Surrealismus (společně 

s dadaismem) ze vzájemných setkání takových, ze svého prostředí vyňatých, 

předmětů dokázal vytvořit metodu koláže, metodu určenou k rozvíjení obraz-

nosti. Dva či více objektů, které se v obraze setkávají, si s sebou nesou naši do-

savadní zkušenost s nimi, vztahy a kontexty, v nichž jsme je poznali, a vzájem-

ným tvůrčím kombinováním nastavují vztahy zcela jiné (běžné, méně obvyklé, 

až po velmi překvapivé).

Výsledkem této linie uvažování o obrazové stavbě je relační přístup k obrazu, 

který je i dnes základem obrazového myšlení prakticky uplatňovaného přede-

vším v médiích (film, video, nová média).

Uvědomění si této fragmentarizované struktury vizuálních zobrazení, tj. struk-

turálních vztahů částí a celku, z nichž mohou být obrazy „poskládány“, zname-

ná současně nový, otevřený přístup k jejich tvorbě a interpretaci. Jednotlivé 

relační vazby nemusí mít stabilní a definitivní význam, nýbrž se mohou proce-

                                                            
14 Těžiště Duchampova uměleckého zájmu se od roku 1910 více soustřeďovalo na tvořivý 

myšlenkový konceptualismus – tj. na umělecké artefakty, které se orientují nikoliv 

na divákovu „sítnici“, nýbrž na jeho „šedou kůru mozkovou“ (Chalupecký 1998: 294).
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suálně dynamicky vyvíjet a proměňovat. Každému subjektu je umožněno, 

aby pomocí objevování nových vztahů a pojmenovávání nově získaných obsa-

hů využíval k označování vlastních poznatků a ty posléze uplatňoval 

v komunikačním prostředí. Podstatou takto otevřeného a takříkajíc komuni-

kačně orientovaného zacházení s obrazovými prostředky je právě uvědomení, 

že obsah vizuálních zobrazení není dán výlučně tvůrcem (jako projekce jeho 

momentálního stavu mysli), ani tím, co by měl zobrazovat (snahou dobrat se 

autorského záměru na straně interpretace). Obsahem obrazu je to, na co sami 

pro sebe odkážeme. Jeden obraz se obsahově může pro dva různé pozorovate-

le významně lišit, ale zároveň může mít také dva různé obsahy pro jednoho 

pozorovatele, který se však pokaždé zaměřuje na různé aspekty tohoto obrazu. 

Už samotný výběr zaměření při interpretaci je tvůrčím počinem, neboť je 

v zásadě volbou konkrétního kontextu, ze kterého jsou odvozovány konkrétní 

významy. A právě proto v tomto modelu hraje klíčovou úlohu přítomnost in-

terpretačního prostředí, kde se jednotlivé subjektivní postoje koordinují, ob-

jasňují a vylaďují v rámci společenského dialogu.
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7. NÁSTIN METODOLOGICKÉHO RÁMCE

Z předcházejících odstavců již začíná být zřejmé, o co v této práci půjde. Než 

však postoupíme k rozborům konkrétních fotografií, bude ještě zapotřebí ale-

spoň stručně nastínit metodologický rámec práce.

7.1. Fotografický obraz jako předmět interpretace

Výzkum interpretačních možností fotografie je svou povahou kvalitativní, což 

znamená, že výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo ji-

ných způsobů kvantifikace (Strauss – Corbinová 1999: 10).

Hovořili jsme o tom, že fotografický obraz je na jedné straně tvořen v určitých 

subjektivních a individuálních souvislostech fotografa, avšak na druhé straně –

straně interpretační – vzniká též prostřednictvím diváckého podílu. Jednotlivé 

interpretace (jak tvůrců, tak diváků) vstupují na vyšší strukturní úrovni do 

společného dialogu, který vede až k vytyčování nových, společensky sdílených 

obsahů, nezbytných sebeutvářejících názorů a postojů, a tedy v konečném dů-

sledku ke svobodné organizaci struktury sociální existence.

Je zřejmé, že reflexivní (lineární) přístup k fotografickému obrazu je 

pro dosažení takových cílů nedostačující, protože z jeho perspektivy jsou jevy, 

které nás zde budou zajímat nejvíce, nepostižitelné. Pro uchopení takovýchto 

jevů je nezbytné zaujmout jiný přístup, který by byl schopen postihnout složi-

tost a mnohovrstevnost jejich vzájemných vztahů a obsahů. Prohloubená kvali-

tativní interpretace fotografií může přinést dodatečný zisk v podobě nových 

možností v uvažování o fotografii a zároveň ukázat na nové (poznávací, komu-

nikační) funkce zakládající cestu k možnostem tvořivého uplatnění fotografic-

kých obrazů.

Fotografie je součástí sociální reality ve dvou ohledech: je tvořena lidmi a je 

předmětem společenského vnímání. Skutečnost, že fotografie je výtvorem lid-

ské ruky, zakládá otázku, jakou cestu sleduje lidské vědomí, je-li fotografie tak-
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to jeho výsledkem. A je-li fotografie předmětem společenského vnímání, pak je 

potřeba se ptát, za jakých podmínek se tomu děje, jakým způsobem a v jakých 

oblastech lze poznatky z vnímání reálně uplatňovat. Více než aspekt autora (tj. 

kdo, za jakých okolností a s jakým záměrem fotografii pořídil) nás bude zají-

mat fotografický obraz jakožto vizuální fakt a hledisko diváka. Protože před-

mětem analýzy bude fotografický obraz v relačním strukturním pojetí a jeho 

působení na diváka, pohybujeme se v oblasti, kde budeme kombinovat prv-

ky sémiologických, strukturalistických a diskurzivních analýz (Sztompka 2007: 

84). Cit.: „Sémiologická analýza má převážně formální povahu: spočívá 

v zjišťování procedur, s jejichž pomocí se realizuje znaková funkce obrazu. Na-

proti tomu strukturalistická analýza má povahu merioritní, obsahovou, snaží se 

o odhalení mnoha úrovní, v nichž jsou skryty sociální a kulturní významy, které 

obraz nese, a o pochopení těchto významů.“ a dále „Analýzu, která bere v úvahu 

tento třetí aspekt – aspekt příjemce, charakterizujeme jako diskurzivní interpre-

taci.“ (Tamtéž). Na tomto místě musíme záběr analýz mírně rozšířit, protože 

naším předpokladem je, jak vyplývá z teorie strukturního relačního modelu, že 

obraz je pluralitní struktura „otevřená“ jakémukoliv čtení a jeho význam je dán 

tím, co jsme schopni si sami pro sebe v jeho obsahu uvědomit prostřednictvím 

označení své obraznosti. Z této perspektivy je fotografický snímek mnoho-

značným (polysémním) obrazem a nese v sobě mnoho potenciálních významů.

Význam tu není chápán jako inherentní, statická složka, ale jako výsledek kon-

taktu obrazu a recipienta (Reifová 2004: 36, heslo „čtení – preferované“). Cit.: 

„Uvědomění té které strukturní úrovně interakce dává interakci ten který struk-

turní obsah.“ (Vančát 2009: 22). To znamená, že nás zde nebudou zajímat vý-

hradně sociální a kulturní významy (tj. významy pouze na sociální strukturní 

úrovni interakce), ale potenciálně všechny významy (tj. významy na potenciál-

ně všech strukturních úrovních interakce, z nichž se kvůli určitému zjednodu-

šení omezíme jen na smyslovou, psychosomatickou a sociální, protože ostatní 

úrovně jsou už mimo náš pohled).

Způsob interpretace vizuálního obsahu se bude lišit podle toho, bude-li se 

obracet např. k námětu, ke „smyslovým“ kvalitám obrazu (např. u běžného 

„neškoleného“ diváka pozorujícího velký černý čtverec na bílém pozadí), nebo 
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k požadavku o investigativní znalecký posudek s cílem určit pravost obrazu 

(pro odborného znalce daného umění, např. čínské malby, bude i sebemenší 

úder a tah štětcem svrchovaně významový a sémanticky plný, bude-li veden 

prioritou posoudit autenticitu obrazu). To, co je pro jednoho nevýznamné, mů-

že být pro druhého podstatnou součástí významotvroby obrazu (Kesner ml. 

2000: 166-168). Cit.: „Čtení jakéhokoliv výtvarného objektu je tedy konečné 

v tom smyslu, že pro daný okamžik vidění v jistém bodě vyčerpáme vizuální in-

formaci poskytovanou dílem… dobré vidění potenciálně má – na rozdíl třeba od 

četby románu – vždy otevřený konec, může pobíhat v opakovaných setkáních ad 

infinitum, proměňované a rozvíjené tím, jak se mění divák sám.“ (Kesner ml. 

2000: 169).

Zbývá ještě určit strategii výběru vzorku, nebo lépe řečeno techniku konstruk-

ce vzorku. V metodologii kvalitativního výzkumu by měl zkoumaný vzorek 

zastupovat nikoliv kvantitativní „populaci“ objektů, ale zkoumaný problém. Jde 

o to, abychom pro studii získali informačně bohatý vzorek k dané problemati-

ce. V našem případě to znamená, že výzkumný soubor analyzovaných fotogra-

fií nebude reprezentativním průřezem napříč fotografií jako celkem a (tradič-

ní) fotografické žánry jako akt, portrét, dokumentární, reportážní, žurnalistic-

ká, reklamní fotografie apod. nebudou do výběru zahrnuty. Půjde nám spíše o 

nefigurativní, abstraktní a experimentální fotografie a fotokoláže (takto vyme-

zený sevřený vzorek), ve kterých se vnímání obecně více ztrácí a musí se nově 

orientovat.

Rozhodování ohledně pořizování vzorku se mohou v kvalitativním výzkumu 

průběžně měnit. Cílem návrhu strategie výběru vzorku je získat určitou před-

běžnou představu o směru a výchozím bodu výzkumu, která se bude s postu-

pem času dále konkretizovat s ohledem na vývoj celého výzkumu. Můžeme 

tedy uzavřít, že strategie výběru vzorku bude účelová, tj. účelový výběr (pur-

posal sample). Prezentované fotografie pocházejí z portálů HumanArt15, Gale-

rieArt16 a Flickr17.

                                                            
15 Dostupný online na WWW : http://www.humanart.cz

16 Dostupný online na WWW : http://www.galerieart.cz
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8. INTERPRETAČNÍ MOŽNOSTI FOTOGRAFIE

„Uměleckého díla se nikdy nemůžeme zmocnit pouhým popisem. Deskripce a 

analýza jsou v ideálním případě oporou intelektu v jeho úsilí porozumět prožitku 

uměleckého díla v jeho dobové a biologické podmíněnosti.“

László Moholy-Nagy

V této analytické části si jistě nečiníme nárok na definitivní interpretaci vybra-

ných ukázek. Jde spíše o to naznačit cestu k možnostem vnímání fotografie, její 

tvořivě uplatnitelné interpretace. Některé principy, které zde budeme citovat,

se pokusili zformulovat již někteří přední představitelé Bauhausu18. Jejich pří-

klad nám bude v tomto ohledu určitým vodítkem.

8.1. Smyslová cvičení

Cit.: „Každá lidská činnost a každé sebevyjádření člověka se skládá z komponent, 

které jsou součástí jeho biologické výbavy. Každý lidský projev je zaujetím urči-

tého postoje ke světu i k sobě samému a ozřejmuje rovněž stav, v němž se člověk 

právě nachází. O prospěšnosti tohoto sebevyjádření můžeme hovořit pouze 

v případech, kdy neslouží jen k uspokojování vlastních potřeb, ale má objektivní 

význam pro celou společnost.“ (Moholy-Nagy 2002: 10). Pedagogická metodika

Bauhausu byla v duchu avantgardních tendencí zaměřena nikoliv na „odbor-

nou výuku“, ale kladla důraz na výchovu praktické a pragmatické stránky umě-

leckého sebevyjadřování. Předpokladem bylo, stejně jako v strukturním relač-

ním modelu, že talent má každý, že každý člověk může tvůrčím způsobem 

uplatnit svou citlivost k barvám, tónům, textuře materiálu, schopnost oriento-

vat se pomocí hmatu atd. a tuto svou schopnost uplatňovat nejen v tvorbě, ale 

                                                                                                                                                                         
17 Dostupný online na WWW : http://www.galerieart.cz

18 Bauhaus bývá považován za mimořádně úspěšný projekt uměleckořemeslné školy a 

moderního střediska výtvarné práce spojeného s významnými osobnostmi, jako byli 

Walter Gropius, Jahannes Itten, László Moholy-Nagy, Paul Klee či Wassily Kandinsky. Je 

rovněž považován za jednu z nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a ar-

chitektury.
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též v osobní interpretaci, kterou by snad nebylo přehnané označit jako pozná-

vací analýzu vlastních možností a schopností. Cit.: „To znamená, že ze své pod-

staty jsou všichni lidé schopni smyslového vnímání v jeho úplnosti. Z toho vyplý-

vá, že aktivním hudebníkem, malířem, sochařem, architektem atd. můžeme být 

stejně přirozeně, jako se během rozhovoru měníme v řečníka, tedy že své city do-

kážeme vyjádřit jakoukoli formou (což ovšem neznamená, že pokaždé vznikne 

„umění“.)“ (Moholy-Nagy 2002: 16).

První rok studia na Bauhausu byl věnován seznamování s materiálem, rozvoji 

a tříbení smyslů, uvědomování si zcela základních, zdánlivě banálních počitků.

Podobný způsob transpozičního vztahování viděného a jinými smysly získané-

ho lze využít i při interpretaci následujících ukázek.

Přestože je primárním zájmem pohledu na fotografii zpravidla její vizuální 

sdělovací hodnota, tj. to, „Co fotografie zobrazuje?“, neznamená to, že by se 

snad zájem divákova pohledu nemohl obracet k ostatním smyslovým kvalitám. 

Optický přepis (transpozice) smyslových kvalit do vidění je prvním příkladem 

strukturně vztahového přístupu k hodnocení fotografie. V tomto případě je 

založen na rozvíjení interpretačních schopností uvědomováním a zapojováním 

další zkušenosti s interakcí s předměty na smyslové strukturní úrovni, na 

transformaci a transpozici této zkušenosti do vidění a na hledání souvislostí a

vztahů s dalšími vázanými psychologickými obsahy (představami, emocemi, 

náladami atd.).
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Obr. 5

Bez názvu

Obr. 6

Bez názvu

Obr. 7

Bez názvu
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Fotografie na obrázcích 5, 6 a 7 jsou všechny shodně neobjektové v tom smys-

lu, že nezachycují žádný konkrétní předmět, žádnou věc, ani situaci, nic před-

mětného, nic, o čem by se s trochou ironie dalo říct, že by bylo „hodno zazna-

menání“. Ukázky mohou působit poněkud rozpačitým dojmem, protože na nich

vlastně „nic není“. Přesto se jedná o pozoruhodné snímky v tom ohledu, jak na

nich lze zapojením a uvědoměním smyslové strukturní úrovně vnímání zkou-

mat jejich účinky ve vztahu k dalším zkušenostem a interpretačním potencím. 

Jedná se o tři různé projevy téhož materiálu (v tomto případě písku) seřazené 

na kontrastní škále podle hrubosti textury jejich povrchu. Na jednotlivých 

ukázkách jistě dokážeme poměrně snadno odlišit jejich rozdílnou hmatovou 

hodnotu, přestože se na ně díváme očima. Toto porovnávání rozdílných úrovní 

taktilních kvalit je právě relačně založenou interpretační strategií. Prostřednic-

tvím srovnání diferenciací stavebních prvků těchto fotografií, které jsou 

z hlediska hmatu důležité (např. počet a hloubka jednotlivých rýh, nebo určitá

pokročilost eroze) jsme schopni určit nejen povrch, který je nejhladší, nebo 

naopak nejdrsnější, ale též povrch, který byl např. vystaven extrémnějším vli-

vům počasí. Obrazový element jakožto znak (rýha, prasklina, smyslový vstup

obecně) nepoukazuje sám k sobě. Každý prvek, element jakožto znak je sou-

částí hustě provázané sítě a tato provázanost působí, že jeho obsah je spoluvy-

tvářen účinky všech ostatních prvků této struktury.
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Obr. 10

Bez názvu

Obr. 9

Bez názvu

Obr. 8

Bez názvu
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Nezbytným předpokladem tohoto interpretačního postupu je pochopení foto-

grafie jakožto obrazové, víceúrovňové interakční struktury. Bez uvědomění, že 

fotografii nelze interpretovat jako „otisk skutečnosti“, jsou interpretační obzo-

ry, o které nám jde především, nepřístupné. Tím, že prostoupíme představou 

fotografie jakožto zobrazivého, napodobivého média už jaksi automaticky roz-

šiřujeme své interpretační pole o dynamickou vztahovou úroveň. Naše vidění

je v takovém přístupu nuceno k nové aktivitě a fotografie již pro nás nemusí 

být jen tím, co má zobrazovat (např. známou objektovou konfigurací), ale tím, 

co jsme my sami schopni si z ní v procesu vnímání vzít a z procesu vnímání

také vytvořit (např. transpozici hmatových kvalit do vidění).

V tomto směru lze zrakově „ohmatávat“ nejrůznější povrchy, seznamovat se s

jejich materiálem, poznávat a rozvíjet svou zkušenost s nimi. Hmat je výjimeč-

ný smysl, který zároveň registruje tlak, vpichy, teplotu, vibrace, drsnost, kon-

zistenci apod. Kvalit, které lze prostřednictvím „ohmatávání“ ověřovat a vzá-

jemně porovnávat je takto celá řada. Tematizace vazeb zraku a jiných smyslo-

vých vstupů (např. prostřednictvím těchto haptických cvičení) v interpretaci

fotografie slouží k prohlubování a rozšiřování vizuálních představ a je tedy i 

legitimním interpretačním postupem. Cit.: „Zní to sice paradoxně, ale podařilo 

se dokázat, že fotografie – tedy optická technika – obohatila nejen přímé hmato-

vé počitky, ale ovlivnila dokonce veškerou kulturu hmatu. Dokumentárně věrné 

snímky materiálových kvalit a jejich ještě nevyhodnocené zvětšeniny provokují 

takřka každého…, aby si vlastní hmat sami ověřili.“ (Moholy-Nagy 2002: 25).

Porovnáváním kontrastních hmatových kvalit jednoho materiálu, ale též dvou

a více rozdílných materiálů navzájem (viz obrázky 8, 9 a 10), se prohloubené či 

nově objevené vztahy zapojují do komplexnějších mentálních sítí a aktivují

nové zkušenostní, imaginační, asociační a emoční vazby. Schopnost diferenco-

vat mezi různými hmatovými kvalitami tak může v důsledku přispět k lepšímu 

porozumění vlastní zkušenosti, myšlení i pocitům. Transpoziční fotografie to-

hoto typu (optické přepisy strukturálních, texturálních a fakturálních19 hodnot 

                                                            
19 László Moholy-Nagy v této souvislosti terminologicky rozlišuje čtyři pojmy pro různé 

sestavy či uskupení materiálů (viz Moholy-Nagy 2002: 34). Jde o rozlišení, které je vyvo-
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různých materiálů) odhalují široké pole interpretačních možností. Budeme-li 

hovořit o strukturaci vázaných počitků, pak např. metalografická struktura 

kovu (zde mědi) na obr. 11 může přenášením významů ve vztahu k teplotě 

působit „chemicky a chladně“ oproti „tlumené a teplé“ struktuře dřeva (obr. 

12). A obdobně: ve vtahu k „pocitu z tvaru“ ji lze vnímat jako agresivní a „os-

trou“ oproti přirozeně jemnému a oblému dřevěnému povrchu. Textura po-

vrchu, organizace linií, ploch a tvarů může ale stejně dobře být připomínkou 

(symbolem) něčeho, co jsme viděli už někdy dříve (např. siluety lidské nebo 

zvířecí postavy, mapy důvěrně známé krajiny atd.). Whitney Davis v této sou-

vislosti hovoří o mechanismu „vidění něčeho v něčem“ (seeing as)20, což je důle-

žitá operace vizuálního myšlení právě při interpretaci abstraktních obrazů.

                                                                                                                                                                         
láno čistě pedagogickými potřebami terminologicky přesnějších definic. Aby zde nedo-

cházelo k nepřesnostem z důvodu matení pojmů, opakujeme, že pojem „struktura“ zde 

užíváme ve významu takovém, jak jej definoval Pražský lingvistický kroužek a Jan Mu-

kařovský (Mukařovský 1971: 148). Takto vymezený pojem „struktury“ všechny níže 

uvedené termíny ostatně tak či onak v sobě zahrnuje:

Struktura – je nezaměnitelná vnitřní výstavba hmoty. Každý materiál se vyznačuje 

specifickou vlastní strukturou (kovy krystalickou, papír vláknitou apod.).

Textura – je přirozená povrchová vrstva (organická epidermis) každé struktury.

Faktura – pojem označuje smyslově vnímatelné stopy tvůrčí činnosti zanechané na 

materiálu, tedy změny, které jsou patrné na vnějším povrchu materiálu (umělá epider-

mis). Mohou nastat buď spontánně (přírodní vlivy), anebo mechanicky (v případě kovu 

např. tepáním, leštěním, lomem světla apod.).

Nakupení (hromada) – nakupení je obtížně definovatelný stav, v němž se materiál 

může pravidelně nebo nepravidelně nacházet. Jeho tvar lze jednoduše a kdykoliv po-

změnit. Není výsledkem syntézy, ale součtu. Často se může podobat „fakturám“, proto 

jej tak pro zjednodušení nazýváme.

20 DAVIS, Whitney. Symboly v dějinách a jejich objevování. s. 73 – 86.  In: KESNER, Ladislav 

(ed). Vizuální teorie : Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Praha, 2005.    
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Obr. 11

Bez názvu
Obr. 12

Bez názvu

Obr. 14

Bez názvu

Obr. 13

Bez názvu

Obr. 14

Bez názvu

Obr. 15

Bez názvu
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8.2. Strukturní fotografie

„Stojíme před dílem, já a autor. Marcel řekl, že to máme nechat na divákovi. Jeho 

zkušenost je jeho zkušenost. Co je mu do naší. Stopy na podlaze před obrazem. 

Sem si stoupněte. Místo autora. Skončilo století umění, začíná století pedagogi-

ky.“

Jaroslav Vančát

Další skupinou fotografií, kterou se zde budeme zabývat, je široká skupina ob-

razů, jež jsou založeny na uplatňování velkého množství obrazových prvků

jakožto základního stavebního kamene obrazového systému. Výtvarné tenden-

ce vycházející z analýz vztahů mezi obrazovými elementy jsou v současné době 

stále častější takřka ve všech oblastech výtvarného umění (především v malbě

a plastice) a naší snahou zde bude pokusit se dokázat, že obdobné uvažování

se nevyhýbá ani fotografii. Oblast, ve které se zde budeme pohybovat, by se 

snad dala označit jako „strukturalistická fotografie“, jakkoliv se jedná o pojem,

který zatím mezi fotografickými „žánry“ nemá své pevné místo.

V předchozích fotografiích byl stavebním obrazovým elementem smyslový 

(např. hmatový) vstup převedený do vidění a jeho vazby k dalším mentálním 

obsahům (dalším kvalitativním smyslovým hodnotám, obrazným představám, 

emocím apod.). V těchto obrazech bude základním stavebním prvkem obrazo-

vý element, který až v komplexně provázané struktuře vztahů vyjevuje své 

tvarové a obsahové možnosti. Organizace obrazových elementů může mít buď 

geometrickou, anebo organickou podobu (viz srovnání obr. 16 a 17). 

Z hlediska interpretce lze sledovat čistě vztahy elementů, nebo vyhledávat ur-

čité konečné tvary z těchto elementů sestavené. Leonardo da Vinci takto radil 

svým žákům: „Budeš-li se dívat na opelichané a zašpiněné zdi nebo na nestejno-

rodé kameny, můžeš tam viděti sestavy a podoby různých zemí (map), bitev roz-

manitých, hbité pohyby osob, neobvyklé výrazy obličejů, oděvy a jiných věcí do-

nekonečna, protože ve změti věcí důmysl se vzchopuje k novým vynalézavostem.“

(Mukařovský 1971: 261). Přestože byl tento citát vysloven ve zcela odlišném 

historickém, kulturním a myšlenkovém kontextu, patrně již Leonardo si uvě-
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domoval možnosti tvořivého sestavování tvarů a objektů, jak píše, ve změti 

různých věcí.

O snímcích na obr. 16 a 17 můžeme shodně říct, že jsou nefigurativní, neobjek-

tové, abstraktní. Pochopením těchto snímků jako odkaz na viditelnou a rozpo-

znatelnou skutečnost (tj. z pozice reflexivního modelu jako mimetických zna-

kových uspořádání) bychom ale nerespektovali způsob, jakým jsou snímky pro 

vnímání nastaveny. S oběma snímky jsou spojeny určité psychologické (smys-

lové, emoční) účinky, které si uvědomujeme s různou intenzitou. Cit.: „(Abs-

traktní) malířství… nebylo problémem materiálu – ale psychofyzických účinků. 

Abstraktní malířství podalo důkaz, že barva se vyznačuje nejen hmotnou faktici-

tou, ale má svou vlastní, silně vyhraněnou existenci, jejíž fyzické a psychické 

účinky (teplo, chlad, přibližování a vzdalování, váha, světlost apod.) můžeme 

zčásti vyjádřit v měřitelných hodnotách.“ (Moholy-Nagy 2002: 86). Způsobům 

organizace jednotlivých strukturních snímků můžeme přiřazovat emoční sta-

vy, nálady ale i modely sociálních situací a sledovat např., jak se dialog promě-

ňuje v konflikt, nebo jak se snaha vyniknout mění na snahu o kooperaci. Sní-

Obr. 16: Benoit Rossignol:
Tetris

Obr. 17
Bez názvu
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mek na obr. 16 působí organizovaněji, schematičtěji a uniformněji oproti foto-

grafii na obr. 17, která naopak daleko naléhavěji vybízí k tvořivě nové inter-

pretaci s cílem vyhledávat obrazové relační možnosti. Toto letmé subjektivní 

uvědomění ale rozehrává hru diferenciací, syntéz a poukazů, ve kterých si za-

čínáme všímat vztahů mezi barevnostními a světelnými poměry (obr. 18 a 19), 

mezi hranatými, geometrickými a organickými liniemi, mezi malými a velkými 

prvky a jejich počtem, mezi plochami s různou ostrostí, ze kterých postupně 

začíná krystalizovat určitý „tvar“, a tedy určitý obsah. S narůstající (strukturo-

vanější) zkušeností budeme pronikat stále hlouběji do těchto vztahů, nově je 

organizovat, členit, jedny vyřazovat, druhé přidávat, zcela je zavrhovat i nově 

přepracovávat. Náhodou anebo záměrně přitom mohou (a budou) vznikat stá-

le nové významy.

Experimentování se skládáním tvarů z obrazových elementů je ve své podstatě 

základem sebepoznávání, sebeprožívání, tj. v konečném důsledku základem 

sebevzdělávání. Slovy Jaroslava Vančáta: „Nemáme-li příslušné obrazy, nemů-

žeme si představit příslušnou skutečnost.“ Takto pojatá interpretace, tj. označo-

vání obraznosti v procesu interpretace, je základem rozšiřování představy o 

možnostech reality, a tedy skutečným jádrem poznávání. Poznávání v tomto 

ohledu není nic jiného než rozšiřování vlastních obzorů a možností. Poznávání 

je interakcí mezi poznávajícím a poznávaným. Je to proces, při kterém pozná-

vající přiřazuje určité hodnoty tomu, co je původně neurčité, netvarové, indife-

rentní. Snaha o hledání estetického požitku je přitom druhotná, stejně jako 

snaha o identifikaci autorského záměru. Říkáme sice, že umělecké dílo je zá-

měrné, že projevuje určitou záměrnost v tom, že je vytvořeno člověkem, tj. je 

výsledkem určitého směřování, intence. To je však nutné doplnit krátkou, ale o 

to důležitější poznámkou: o tom, je-li určitá věc vnímána jako záměrná či niko-

liv, nerozhoduje jen její autor, ale též její vnímatel.
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Obr. 18
Bez názvu

Obr. 19: Jaroslav Rösller:
Kompozice ze série Karton, 1994

Obr. 20
Bez názvu

Obr. 21: Jason Tozer
Bez názvu
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8.3. Fotokoláže

„Realita, jejíž naivní určení se zdá být stanoveno jednou provždy (deštník), obje-

vující se náhle v přítomnosti jiné reality, velmi vzdálené a neméně absurdní (šicí 

stroj), na místě, kde obě reality se musí cítit vykořeněny (na pitevním stole), 

unikne tímto způsobem svému naivnímu určení a své identitě; přesáhne své 

klamné absolutno a dospěje oklikou relativizace k novému absolutnu, pravdivé-

mu a poetickému: deštník a šicí stroj se budou milovat.“

Max Ernst

Poslední skupinou obrazů, kterou zde v souvislosti s naším tématem zmíníme,

je skupina velmi rozmanitých a v současnosti, v době digitálních postprodukč-

ních úprav, hojně zastoupených a rozšířených fotokoláží a fotomontáží. Foto-

koláže (resp. fotomontáže) jsou obrazy vznikající „lepením“21 či montáží dvou 

a více fotografií v rámci jedné obrazové plochy. Často se jedná i o inscenované

fotografické obrazy kombinující další výtvarné postupy v jediném díle, tzv. 

mixed média (Silverio 2007: 77). Metoda koláže vychází z myšlenek dadaismu

a surrealismu a v prostředí fotografie ji mezi prvními výrazněji zviditelnil Man 

Ray.

Byla-li strukturalistická fotografie v předchozím oddíle založena na vztazích 

mezi obrazovými elementy, pak metoda fotokoláže je jen dalším krokem v této

linii. Krokem nikoliv směrem k vyspělejší a dokonalejší strukturaci, nýbrž kro-

kem na další úroveň, kde vstupním stavebním prvkem obrazu je objekt a jeho 

vtahy k ostatním objektům. Fotokoláž je založena na porovnávání vzájemných 

vztahů mezi jednotlivými obrazovými objekty a z nich sestavených obrazových 

sestav. Nezbytnou podmínkou myšlenky fotokoláže je opět uvědomění, že 

možnosti fotografie mohou být širší, než chápat ji jen jako věrný obraz skuteč-

nosti. I fotografické vyjádření, zde fotokoláž, je spojováním objektů do vzájem-

ných relací tak, aby se v něm projevily vyhledávané a zkonstruované souvislos-

ti.

                                                            
21 Koláž (z francouzského „coller“ – lepit, vlepovat apod.)
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Izolovaný obrazový objekt, objekt sám o sobě je pro vnímání velmi intuitivní, 

je dobře „rozpoznatelný“ a je těsněji významově zatížen, tj. semiotizován.

V podmínkách, v nichž vyrůstáme, učíme se a poznáváme svět, jsme trénováni 

právě v objektovém způsobu myšlení. Počátky tohoto objektového myšlení je 

možné datovat hluboko do prehistorie (uvádí se, že zhruba v době 30 tisíc let 

př. n. l. se začaly objevovat první vyřezávané figurky zvířat vyrobené z mamu-

toviny; viz výše) a uvážíme-li, že s ním pracujeme již přes 30 000 let a v běžné, 

každodenní interakci nám stále dobře slouží, pak je skutečně obtížné vidět ne-

objektově. Rozpoznáním známých tvarových a objektových konfigurací je pro-

to velmi často výsledkem, se kterým se v běžné interakci naše vizuální pozor-

nost obvykle uzavírá a k němuž směřuje.

Situace se však rychle obrací, máme-li před sebou sestavu náhodných, nelogic-

kých a absurdních objektů, které mají dohromady jen málo společného, např. 

hledíme-li na hravé dadaistické koláže či „nadrealistické“ surrealistické malby. 

Cit.: „Dadaismus objevil náhodu jako „kompoziční princip“, zaútočil proti nudě 

ustálených asociací, vykřesal novou poezii z faktů i pojmů postavených na hlavu, 

stejně jako z nenadálých, nelogických, absurdních setkání nejrozmanitějších ob-

jektů.“ (Lamač 1989: 338).

Třídění, zobecňování a vytváření objektových (pojmových) kategorií jsou zá-

kladní operace kognitivního systému. Řazení objektů do společných či kon-

trastních kategorií podle smysluplnosti jejich praktického užití tak, jak je zná-

me z běžné interakce, je ale jen jedním z možných způsobů řazení, který má 

přirozeně i předem daný (zde pragmatický) význam. Tento způsob ale může 

být stejně dobře řízen např. principem náhody, anebo třeba experimentem

s proměnlivostí významu podle kontextů a souvislostí, do nichž ty které objek-

ty umístím. V tomto smyslu není absurdnější sestava vidličky (plochého a špi-

čatého předmětu), nože (dlouhého a ostrého předmětu) na desce stolu (dvoj-

rozměrné hladké ploše) a např. revolveru, několika karet s písmeny a dalších 

tří abstraktních objektů (viz obr. 22). Sestava vidličky a nože na desce stolu 

dává smysl jenom proto, že ji takto důvěrně známe z pragmaticky orientované 

interakce a protože žijeme v podmínkách, kde je tato soustava již ustálenou

součástí společenské dohody. Pokud by ji spatřil člověk, který by pocházel 
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z výrazně odlišných kulturních a sociálních podmínek, jistě by mu taková se-

stava připadala zcela absurdní.

V interpretaci fotokoláží má význam především uvědomění, že zkušenost 

s každým objektem zapojeným do obrazu aktivuje hledání dalších asociací, 

relací a zkušeností s ostatními obrazovými objekty. To je opět cesta k tvořivě 

založené interpretaci, protože hledání nových, neobvyklých objektových se-

stav, nebo objektových vztahů, na nichž jsou tyto sestavy založeny, zpětně pů-

sobí na rozvoj obraznosti, a je tedy účinným nástrojem sebepoznání. Snaha o 

praktické využití poznatků z nahodilého setkání několika vzdálených realit

vede ve svém důsledku k problematizaci představy o univerzální, objektivní

povaze skutečnosti. Tuto představu o realitě je v zájmu existence a kupředu 

směřujícího vývoje zapotřebí neustále aktualizovat a přezkoumávat v širší 

komunikační rovině.
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Obr. 22: Man Ray
Bez názvu, 1924

Obr. 23: Karel Teige
Koláž č. 326, 1947

Obr. 24
Bez názvu

Obr. 25: Jerry Uelsmann
Bez názvu, 1991
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DODATEK:

Fotografie a nová média

Mechanismy, které v současnosti rozhodující měrou zasahují nejen do promě-

ny samotného fotografického média, ale též vyvolávají nové okruhy otázek v 

celé sociálně vědní oblasti, stejně jako významně proměňují strukturu dnešní 

společnosti, nejvíce souvisí s nástupem nových médií a procesem medializace. 

Napojení na nová média22 (digitální média, multimédia) a otázky související 

s digitálními technologiemi z fotografie učinily zcela nový fenomén, jak po 

technologické, tak po gnozeologické či uživatelské stránce. Všeobecná dostup-

nost fotografické techniky a určitá „popularizace“ fotografování v dnešní době 

mají za následek nebývalé (hovoří se přímo o masovém) rozšíření fotografie 

nejen do všech domácností, ale takřka do všech oblastí sociálního života.

Technologické otázky spojené s nástupem nových médií se v prostředí fotogra-

fie samozřejmě dotýkají možností digitalizace. Digitální fotografie je oproti 

analogové fotografii naprosto jiným objektem. Přechod od klasické analogové 

fotografie k digitální neznamenal jen technologickou transformaci jednoho 

média ve druhé, ale značí i určitou kvalitativní proměnu v příjmu a chápání 

obsahů sdělení, jež nové médium přináší. V důsledku toho, že přítomnost digi-

tální fotografie je dnes již nezbytnou součástí nejrůznějších společenských 

událostí, kterých se zpravidla účastní více pozorovatelů (svatební obřady, na-

rozeninové oslavy, sportovní události apod.), fotografie sice na jedné straně 

                                                            
22 Pojem „nová média“ označuje zdigitalizovanou formu analogových médií či digitální 

média nově vzniklá (tzv. born–digital média). Způsob, kterým nová média posunula me-

chanismy produkce, distribuce a konzumace, je obecně vnímán jako charakteristický rys 

postmoderní společnosti. Teoretik nových médií Lev Manovich je charakterizuje pěti 

základními principy – tzv. číselná (numerická) reprezentace, modularita (fraktálová 

struktura), automatizace, variabilita a transkódování (Manovich 2001: 49-64). V těchto 

rysech se dotýká skutečnosti, že informaci lze podat v podobě číselného kódu a je tudíž 

možné ji programovat. Ze strany příjemce to značí, že lze generovat obsah informací 

podle určitých požadavků, které se dají vzájemně kombinovat a ve velké míře též upra-

vovat. Variabilní povaha digitálních médií znamená, že jejich objekt není nikde pevně fi-

xován a může tedy existovat v mnoha podobách a variacích. Transkódování je založeno 

na vzájemném vztahu kultury a informačních technologií, které se neustále vzájemně 

ovlivňují a tím dochází k proměně estetických strategií.
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přispívají k sociální integraci a posilují sklon společnosti k obrazovému sebez-

achování (Neiva 1999: 213), avšak zároveň zakládají potřebu fotografická sdě-

lení a s nimi spojené zážitky stále častěji upřesňovat, či alespoň „správně vybí-

rat“23. Cit.: „Můžeme mluvit o pluralitním záběru časoprostorové situace, která je 

blízká způsobu, jakým se prostoru zmocňuje médium televizního přenosu.“ (Van-

čát 2009: 183). Koncept zavádějící jednotný prostor a čas, na němž je fotogra-

fie založena, je sice v očích mnoha uživatelů zachován, avšak s nárůstem počtu 

amatérských fotografů přibývá i lidí, kteří sami z vlastní fotografické praxe 

mají tu zkušenost, že snímek jim velmi často „nevychází“ podle jejich představ. 

Jednou je rozostřený, jindy příliš tmavý nebo naopak přesvětlený apod. 

V takové chvíli je nutné nastavit nové podmínky – změnit nastavení velikosti 

clony, expozičního času, vyvážení barev atd. – tak, aby snímek lépe odpovídal

jejich představě o skutečnosti. Toto je zároveň první krok směrem k představě 

fotografického zobrazení jakožto konceptuálního zobrazení.

V situaci, kdy fotografické snímky může pořizovat doslova každý, je představa 

o stálosti fotografického média již zcela neudržitelná. Digitalizace fotografie je 

vskutku úspěchem demokratizace tvorby fotografických obrazných vyjádření 

(Neiva 1999: 209). S digitální fotografií se ale nerozšiřují jen zástupy amatér-

ských fotografů. Rozšiřují se především možnosti výrazových prostředků foto-

grafie a možnosti manipulace24 s nimi – od samotného pořizování snímků, přes 

doslova nekonečné možnosti postprodukčních úprav v grafických editorech, až 

po sdílení takových snímků na internetu. Právě postprodukční úpravy fotogra-

fií jsou další cestou k jejich konceptualizaci. Například fotografie pořízené 

v extrémních expozičních podmínkách lze editovat a sledovat, jak se např. ze-

světlením či ztmavením posouvají barevné vztahy, tonální šířka, kontrasty 

                                                            
23 Není například možné, aby jedna a tatáž fotografie určitého fotbalového utkání vyvolá-

vala u všech účastníků tohoto zápasu stejné reakce, emoce, zážitky, dojmy, budeme-li o 

ní hovořit s hráči (kteří hru vidí jakoby „zevnitř“), či s příznivci vítězného, nebo naopak 

poraženého mužstva (kteří sice vidí hru shodně „zvnějšku“, avšak každý z úplně jiné 

perspektivy a v odlišných okolnostech). Právě nutnost výběru té „správné“ fotografie 

vytváří důkaz, že fotografie sama není pouhým „otiskem skutečnosti“, nýbrž že její hod-

nota je vázána také na osobně nastolený a posléze sociálně uznaný obsah.

24 Digitální fotografie už svým přívlastkem „digitální“ (z latinského digitus – tj. prst) vybízí 

k dotyku lidské ruky a manipulaci (Trnková in Filipová – Rampley 2007: 108).
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jednotlivých ploch apod. Takové fotografie se stávají nezávislejšími na původ-

ních podmínkách či kontextech, v nichž vznikaly a z nichž získávaly svůj pů-

vodní význam. Vedle toho mohou být přenášeny a zasazovány do jiných, 

takřka libovolných souvislostí, v nichž se podílí na konstrukci významů zcela 

nových. Myšlenka této dekontextualizace a rekontextualizace není nová, 

v souvislosti s fotografií na ni upozornil Walter Benjamin (Benjamin 1979), 

když popsal, jak technická reprodukovatelnost vyčleňuje umělecké dílo z jeho 

původního kontextu tím, že narušuje jeho auru (Trnková in Filipová – Rampley 

2007: 97).

Nástup digitalizace přivedl řadu teoretiků k vyhlášení konce fotografie a ná-

stupu tzv. postfotografie25. Splývání fotografického a počítačově generovaného 

(tj. zároveň editovatelného a manipulovatelného) obrazu má za následek zpo-

chybňování hodnověrnosti fotografie jako celku a zakládá další argumentační 

pole proti pojetí fotografie jako odrazu skutečnosti. Tím dochází jakoby 

ke znovuobjevení technicky nezdařených, nedokonalých, málo kvalitních či 

z jiných důvodů nepoužívaných fotografií, jejichž vzhled a stav naopak může 

zaručovat určitý stupeň hodnověrnosti. Takovým nositelem hodnověrnosti 

snímku může být jeho neostrost, hrubozrnnost, špatná kvalita atd. – například 

u žánrových fotografií typu zpravodajská či dokumentární, nebo v případě vě-

deckých snímků velmi vzdálených vesmírných těles či naopak fotografií poří-

zených mikroskopem (Silverio 2007: 35).

                                                            
25 Pojem „postfotografie“ viz Reifová 2004: 66; heslo „fotografie“.
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ZÁVĚR

Cílem práce bylo popsat možnosti strukturního relačního modelu vizuálního 

vnímání při interpretaci fotografie. Vycházeli jsme z předpokladu, že má-li být 

fotografie reálně uplatňována v komunikačním a sebepoznávacím procesu, pak 

je třeba zaujmout postoj, který ji nevnímá jako otisk skutečnosti. Z perspektivy 

relačního strukturního modelu nahlížela tato práce fotografický obraz jako

dynamickou relační strukturu, jejíž obsahové možnosti jsou odvozeny od vzta-

hů vizuálních elementů na jednotlivých strukturních úrovních. Oporou v tomto 

uvažování nám byly výtvarné umělecké tendence modernismu, kterým shodně 

dominuje představa objektu nikoliv jakožto autonomního celku, ale celku, kte-

rý je vytvářen až na základě vztahů mezi částmi, z nichž se skládá.

Práce byla rozdělena do tří částí. V první části jsme teoreticky ukotvili fotogra-

fii ve vztahu k vizuální kultuře, zaměřili jsme se na její vztah ke skutečnosti a 

stručně uvedli historii jejího vzniku a vývoje. Navázali jsme teorií relačního 

strukturního modelu vizuálního vnímání a dále nástinem metodologického 

rámce. Ve třetí, poslední části jsme se zabývali interpretačními možnostmi vy-

braných fotografií z perspektivy strukturního relačního modelu. Smyslem ne-

bylo podat vyčerpávající interpretační možnosti, ale ukázat cestu, kterou by se 

interpretace fotografie mohla (a měla) v našem pojetí ubírat. V tomto směru 

lze předkládanou práci chápat i jako podklad pro další, již konkrétnější a hlub-

ší analýzy.

Osobně založená interpretace nemůže být objektivní. Objektivita je vždy vý-

sledkem toho, co dané společenství považuje za objektivní a je tedy výsledkem

pluralitní sociální diskuze. Osobně založená interpretce takto předpokládá

určitou nejistotu, neuznání ze strany ostatních členů společnosti. Avšak chá-

peme-li intepretaci jakožto nedálnou součást tvůrčího procesu diskuse o tom, 

co bude za realitu považováno, v demokratické společnosti z ní nemůže být 

nikdo vyloučen. Toto uvědomění může přispět ke svobodnému nalezení vlast-

ního místa ve společnosti, jíž jsme členem.
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Usilujeme-li o tvořivé, komunikační a poznávací uplatnění fotografie, nemů-

žeme ji odmítnout hned na počátku. Předpokládáme, že rozvíjení interpretač-

ních postupů, o které se tato práce pokoušela, tj. interpretace směrem 

k praktickému a tvůrčímu uplatnění, může v budoucnu pokračovat ve stále 

širším okruhu a postupně třeba vést až k využití takto nově získaných po-

znatků v každodenní komunikaci.
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