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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce Fotografický esej včera a dnes (komparace mediálního 

obrazu válečných konfliktů ve zpravodajských periodikách) je porovnání podob 

fotografického eseje z doby klasického fotožurnalismu, v padesátých a šedesátých letech 20. 

století, a z doby současné ovlivněné digitálními technologiemi. 

Diplomová práce zkoumá fotografický esej na příkladu válečné fotografie. Pro větší 

přehlednost byly zvoleny dva významné válečné konflikty vážící se vždy k jednomu 

stanovenému období. V době klasického fotožurnalismu padesátých a šedesátých let 20. 

století práce analyzuje fotografické eseje z války ve Vietnamu publikované v americkém 

zpravodajském týdeníku LIFE. V současné době studuje fotografické eseje z války v Iráku 

publikované členy obrazové agentury VII Photo Agency. Kromě analýzy jednotlivých 

fotografií, které jsou v esejích zastoupeny, práce sleduje i celkovou podobu fotografických 

esejů a popisuje rozdíly mezi nimi.

Ambicí této diplomové práce je na příkladu rozboru fotografických esejů z doby 

klasického fotožurnalismu a ze současnosti dokázat, že vývoj digitálních technologií zásadně 

ovlivňuje tvorbu a výslednou podobu novinářských fotografií.

ABSTRACT

The diploma thesis Photographic essay of yesterday and today (comparison of media 

image of war conflicts in news periodicals) presents comparison of the visual image of 



photographic essay of the 50s and 60s – the classical photojournalism period, with the 

contemporary one.

The diploma thesis examines photographic essay, using war photography as an 

example. For clarity, photographic essays from two major war conflicts are examined. The 

pictures published in the American news magazine LIFE dealing with the Vietnam war are 

used as an example of the photographic essay produced during the classical photojournalism 

era of the 50s and 60s.  Photographic essays published by the members of VII Photo Agency 

committed to the Iraq war serve as an example of the contemporary work. This thesis analyses 

the individual photos and the visual image of photographic essay on the whole, too.

The aim of the diploma thesis is to demonstrate that modern technology highly affects 

the visual image of today’s photographic essays. 
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1. ÚVOD

„Označí-li někdo jisté místo jako peklo, nesděluje tím samozřejmě nic o tom, jak z něj vyvést 

lidi a jak plameny pekelné zmírnit. Přesto se zdá, že uvědomit si v plné míře, kolik utrpení 

způsobuje lidská špatnost ve světě, který sdílíme s druhými, je samo o sobě prospěšné.“1

Sontagová se ve své knize S bolestí druhých před očima snaží zdůraznit, že fotografie 

z válek sice mnohdy přinášejí hrůzné obrazy, na druhou stranu je ale potřeba mít o nich 

alespoň základní povědomí. Válečné fotografie nám mohou pomoci uvědomit si, co se okolo 

nás děje, kam až sahá lidská zloba a nenávist. 

Fotografický esej, jemuž se budu ve své diplomové práci věnovat, v sobě oproti 

běžným fotografiím nese něco ojedinělého. Vzniká společnou prací autora – fotografa a 

gatekeepera – obrazového editora daného média. Fotoesej je jakousi osobní zpovědí a 

názorem fotografa na všeobecně známou událost. Fotografie, které ho tvoří, mají samy o sobě 

silnou vypovídající hodnotu, společně ale tvoří ucelený názor a dávají tak větší smysl. 

Důležitou roli při tvorbě fotografického eseje má kromě autora i obrazový editor periodika. 

Funguje totiž jako jakýsi hlídač brány neboli gatekeeper. Nese obrovskou zodpovědnost 

spočívající ve výběru fotografií, eseji totiž dává finální podobu. 

Válka ve Vietnamu se odehrála mezi lety 1964 a 1975 a patří k nejzásadnějším, 

nejkomplikovanějším a nejkrvavějším konfliktům 20. století. Z jednoho úhlu pohledu ho lze 

chápat jako boj za národní samostatnost a sjednocení. Z pohledu Američanů se ale jednalo o 

jasnou snahu komunistů ovládnout rozvojové země a získat tak převahu nad Západem. 

Jedním z nejvýznamnějších periodik doby klasického fotožurnalismu padesátých a 

šedesátých let 20. století byl americký zpravodajský týdeník LIFE. Oblíbenosti u publika 

dosáhl především tím, že kladl velký důraz na obrazový materiál. Právě v něm zaujímaly 

fotografické eseje hlavní místo. VII Photo Agency byla zpočátku relativně malou moderní 

obrazovou agenturou. Sedm zakládajících fotografů ji vytvořilo pro internetové využití. 

Postupně ale získala na popularitě, k čemuž paradoxně přispěla i smutná událost z 11. září 

2001. Dnes pro ni pracují fotografové z celého světa, mezi nimi i jeden český – Antonín 

Kratochvíl.

                                               
1 Sontag, S. (2011): S bolestí druhých před očima. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 101. 
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Diplomová práce si dala za cíl vymezit rozdíly mezi fotografickým esejem z doby 

klasického fotožurnalismu, v padesátých a šedesátých letech 20. století, a fotografickým 

esejem v dnešní době moderních technologií. Práce předpokládá, že koncept zpravodajského 

eseje prošel od dob klasického fotožurnalismu do dnešní doby výraznými změnami, jež bude 

zkoumat a popisovat. Vymezí je na příkladech komparací obrazových analýz dvou válečných 

konfliktů, ve Vietnamu a v Iráku v americkém zpravodajském týdeníku LIFE a obrazové 

agentuře VII Photo Agency.2 Válku v Iráku zahájil vpád vojsk skupiny států vedených USA v 

březnu 2003 a ukončil v prosinci 2011 ministr obrany Spojených států Leon Panetta, kdy 

v Bagdádu oficiálně vyhlásil konec vojenských operací. 

                                               
2

Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé díly amerického magazínu LIFE z padesátých a šedesátých let v knihovnách těžko 
dostupné, čerpala jsem z naskenovaných verzí, které jsou přístupné na internetu. K výzkumu současného fotografického 
eseje jsem využila obrazové agentury VII Photo Agency, jež publikovala velké množství obrazového materiálu z iráckého 
konfliktu.
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2. ŽURNALISTIKA FOTOGRAFIE A FOTOŽURNALISMUS

Fotožurnalismus není v žádné odborné publikaci přesně definován nebo popsán. 

Vychází především z práce novinářských fotografů, kteří své zkušenosti formulují do článků, 

publikací nebo knih. Mezi nejhodnotnější díla patří nepochybně kniha Kobrého a Panzerové.3

Předpoklady, myšlenky, obsah a především význam snímků přibližují fotografové veřejnosti 

prostřednictvím svých praktických dovedností a zkušeností formulovaných do textové formy. 

Žurnalistická fotografie je dnes již nezbytnou součástí novin a časopisů. Osvaldová a Halada 

tvrdí, že fotografie představuje pro tisk účinný vyjadřovací prostředek, který bývá často 

přesnější a důvěryhodnější než psané slovo.4 Novinářská fotografie dokáže beze slov popsat 

danou událost, příjemci navíc přináší svědectví přímo z místa. Čtenářům je blízká i proto, že 

zobrazuje autentické momenty, pomocí nichž si dovedou danou situaci lépe představit. Hlavní 

podstatou fotožurnalismu je ale součinnost obrazu se slovem. Noviny a časopisy proto 

nejčastěji využívají novinářské fotografie v kombinaci se slovním popisem. Doprovodný text 

odkazuje na okolnosti a detaily týkající se zobrazované události a umocňuje dojem, který 

fotografie zprostředkovává. Z publikace5 věnující se problematice žurnalistické fotografie 

můžeme novinářskou fotografii definovat podle osmi charakteristických bodů:

1. Žurnalistická fotografie jako forma komunikace – Příjemce pochopí z fotografie její 

smysl lépe, než když mu ho novinář slovně představí. Ve fotografii je vložena i jakási 

komunikace mezi fotoreportérem a recipientem. Klíčovým prvkem novinářské 

fotografie tedy je, aby zpráva v ní umístěná byla co nejjednodušší a příjemce ji tak 

mohl dobře porozumět. Důležitou roli proto hraje i kompozice - čím je jednodušší, tím 

rychleji čtenář fotografii porozumí. 

2. Žurnalistická fotografie jako médium tisku – Novinářská fotografie zatím dominuje 

tisku. Pozorujeme ale stále se rozvíjející trend moderních elektronických médií, 

přístup k fotografiím se tak stává dostupnějším celosvětově. 

3. Žurnalistická fotografie podává svědectví – Novinářští fotografové vkládají veškeré 

své úsilí a dovednosti do zpravování o aktuálních událostech. To by mělo být z jejich 

fotografií zřejmé. 

                                               
3 Scott, C. (1999): The spoken image, photography & language. Reaktion Book: Londýn, s. 139.
4 Osvaldová, B., Halada, J. a kolektiv (2010): Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Libri: Praha.
5 Frank, P. H. (1986): Photojournalism: the visual approach. New Jersey, Prentice-Hall.
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4. Žurnalistická fotografie komunikuje prostřednictvím slova a obrazu – Kombinace 

slova a obrazu je u novinářské fotografie v rovnováze. Je ale důležité zmínit, že chybí-

li i v té nejoriginálnější fotografické eseji slovní popis, příjemce ji nikdy úplně 

neporozumí. Titulek vždy pomůže objasnit základní smysl dané fotografie.

5. Žurnalistická fotografie a lidský element – Novinářská fotografie dosahuje největších 

úspěchů, nechybí-li v ní lidská složka, ať už ve formě zobrazovaného subjektu nebo ve 

formě koncového příjemce.

6. Žurnalistická fotografie a masové publikum – Sdělení obsažené v novinářské 

fotografii by mělo být konzistentní a tím srozumitelné pro mnoho rozdílných skupin 

příjemců. Novinářská fotografie by měla směřovat k masovému publiku, měla by se 

proto vyhýbat soukromým vzkazům.

7. Žurnalistická fotografie a práce editora - Editor rozhoduje, zda, popřípadě jakým 

způsobem se fotografie dostane k publiku. Sdělení obsažené v dané fotografii by se 

měl snažit příjemcům předat v co nejdostupnější formě, aby jim ho co nejvíce přiblížil. 

Jeho práce, kterou se rozumí třeba umístění snímku na konkrétní stránku novin, může 

mít obrovský vliv na rozhodování recipientů nebo význam zobrazovaného sdělení.

8. Žurnalistická fotografie jako součást vědomí veřejnosti – Informování veřejnosti 

prostřednictvím zpráv, ale i novinářských fotografií je dnes již nezbytnou součástí 

světové žurnalistiky. Tento poznatek vychází z prvního dodatku Ústavy Spojených 

států o svobodě slova, je ale podporována také ústavami všech demokratických zemí, 

v nichž je svoboda slova zakotvena. Zpravodajští fotografové jsou nezávislí novináři, 

díky jejichž činnosti je veřejnost informována o domácím i světovém dění.

2.1 Reportážní fotografie

"For many photojournalists, telling whole stories with pictures is the ultimate professional 

experience. Sometimes stories can be built in a matter of minutes; sometimes storytelling can 

take years – documentary essays." 6

(„Vyprávění příběhů pomocí fotografií je pro mnoho fotoreportérů hlavní odbornou 

zkušeností. Někdy trvá vytvořit fotoreportáž několik minut; někdy několik let. V tomto 

případě se ale jedná o dokumentární fotografie.“)

                                               
6 Kobré, K. (2004): Photojournalism: the professional’s approach. Esevier: USA.
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Žánr reportážní fotografie je jedním z nejvýznamnějších žánrů fotožurnalismu. 

Zahrnuje fotografie prezentované v tisku, televizi, knihách, filmu nebo na výstavách. 

Zachycuje děj i celkovou dobu, ve které daná událost probíhala, ctí fakta, na kterých staví. 

Fotoreportáž může fungovat i jako důkazní materiál, schopný kohokoli o čemkoli přesvědčit. 

Nejčastější velikostí záběru bývá polocelek umožňující orientaci v hlavních aktérech. Je-li 

fotoreportáž tvořena více snímky, druhý je vždy polodetail nebo detail, který útočí na naše 

emoce. Celkový soubor fotografií nese určitý příběh, v němž na sebe snímky navazují, 

samostatně nemají takovou vypovídací hodnotu. Nafotit fotoreportáž trvá minuty, někdy i 

hodiny, vždy se ale jedná o rozšíření základních informací o dané události. Téma reportáže 

vychází buď z vlastní zkušenosti fotoreportéra, nebo jako návrh editora. Fotograf musí mít 

„čich“ na důležité a zajímavé okamžiky. Podle bývalého editora časopisu Life Maitlanda 

Edeyho „by měla kvalitní fotoreportáž nějakým způsobem souviset s lidmi: s lidskými 

problémy, výzvami, protesty a trápením.“7 Fotografové při své práci používají takzvané eye-

catching methods (oko-přitahující metody). Ve fotoreportáži je nutné seřadit fotografie tak, 

aby dohromady dávaly nějaký příběh. Zatímco v psané reportáži na sebe jednotlivé okamžiky 

vyprávění plynně navazují, ve fotoreportáži tomu tak není. Na začátku fotografování se neví, 

jak příběh skončí. Fotoreportér má dvě základní role - jedna z nich je pozorovat a fotit událost 

tak, jak se opravdu odehrává, tedy role novináře, druhá je role fotografa, tedy přemýšlení nad 

tím, jak nejlépe danou situaci zachytit, aby ji pochopil příjemce. Zpravodajská a umělecká 

hodnota tak někdy přicházejí do sporu. Hlavní rolí fotografa je podle Kobrého zaznamenávat, 

ne ovlivňovat.8 Reportážní fotografie konfrontuje recipienta s děním ve světě i doma. Nemusí 

splňovat jen čistě aktuálně zpravodajskou funkci, nemusí se rovněž soustředit jen na témata, 

která právě plní stránky novin.

2.2 Fotografický esej

Fotografický esej (picture essay) je podle Lábové jedním z nejosobitějších projevů 

fotografa.9 Mitchell rozebírá důvody, proč zmíněný žánr vystupuje právě pod pojmem 

fotografická esej.10 Odůvodňuje to tím, že fotoesej neodkazuje k realismu, ale k realitě, tedy 

skutečnosti jako takové. Další důvod spatřuje v blízkém vztahu mezi neformální a osobní 

složkou, která bývá vyzdvihována. V neposlední řadě zdůrazňuje základní smysl eseje, který 

                                               
7 Kobré, K. (2004): Photo-journalism, The Professional’s Approach. Esevier: USA, s. 143.
8 Tamtéž.
9 Osvaldová, B., Kopáč, R. (2008): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Karolinum: Praha.
10 Mitchell, W. J. T. (1994): Picture theory. The University of Chicago Press: Chicago.
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je založen na dílčím přístupu a úsilí k získání pravdy. („There are, I think, some more 

fundamental reasons for a decorum that seems to link the photograph with the essay in the 

way that history painting was linked to the epic of landscape painting to the lyric poem. The 

first is the presumption of a common referential reality: not „realism“ but „reality“, 

nonfictionality, even „scientificity“ are the generic conotations that link the essay with the 

photograph. The second is the intimate fellowship between the informal or personal essay, 

with its emphasis on a private „point of view“, memory, and autobiography, and 

photography’s mythic status as a kind of materialized memory trace imbedded in the context 

of personal associations and private „perspectives“. Third, there is the root sense of the essay 

as a partial, incomplete „attempt“, an effort to get as much of the truth about something into 

its brief compass as the limits of space and writerly ingenuity will allow.“11) Jedná se o sérii 

fotografických obrazů týkajících se nějaké události, ke které má fotograf potřebu se vyjádřit. 

Na rozdíl od takzvané fotostory, která většinou zastupuje konkrétní obrazový příběh, v němž 

jsou fotografie poměrně těsně spjaté, fotografický esej je volnější a jeho podstatou je autorovo 

zamyšlení nad nějakým společenským problémem. Fotografie, které ho tvoří, mohou často 

vystupovat i samy za sebe a přesto je jejich odkaz zřejmý. Spolu fotografie vystupují zejména 

proto, že tak recipientovi poskytují obsáhlejší a významnější výpověď. Podle Lábové, 

nepřináší fotograf svými snímky příjemcům pouhý příběh, spíše jim představuje vlastní 

analýzu, pohled a názor na předem stanovené a jasně vymezené téma.12 Fotoesej je navíc 

cíleně postaven tak, aby u příjemce vyvolal nějakou reakci. Ve srovnání s fotostory působí 

fotografický esej emocionálněji. Lábová dále uvádí, že fotoesej vzniká sice především 

z podnětu fotografa, tedy autora, na její konečné podobě se ale podílí i editor nebo obrazový 

redaktor daného periodika.13 Kobré tvrdí, že fotograf by měl mít citlivý „nos“ na témata a 

umět posoudit, která událost bude vhodná pro obrazové zpracování.14 Téma a způsob jeho 

zpracování fotograf konzultuje s editorem nebo obrazovým redaktorem, dále spolu řeší i 

rozsah materiálu a domlouvají se na jeho konečné podobě a umístění v prostoru tisku. 

Fotografický esej bývá podle Lábové předem připravený, jak koncepčně, tak myšlenkově, je 

tedy zřejmé, že do zobrazované skutečnosti fotograf v průběhu své práce vědomě zasahuje.15

Fotografické příběhy se skládají z obrazu a textu - někdy slouží fotografie pouze jako 

ilustrace k textu, jindy jsou naopak dominantní složkou a text tvoří pouze popisy nebo titulky. 

                                               
11

Mitchell, W. J. T. (1994): Picture theory. The University of Chicago Press: Chicago, s. 288.
12 Osvaldová, B., Kopáč, R. (2008): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Karolinum: Praha.
13 Tamtéž.
14 Kobré, K. (2004): Photo-journalism, The Professional’s Approach. Esevier: USA.
15 Osvaldová, B., Kopáč, R. (2008): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Karolinum: Praha.
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Dříve byly funkce zpravidla rozdělené, fotograf přispíval do daného periodika svými snímky, 

textový doprovod k nim pak doplnil píšící redaktor. V dnešní době se fotograf většinou stará o 

obě věci současně. Podle Lábové je výběr snímků stejně důležitý jako samotné fotografování. 

Každá následující fotografie by měla rozvíjet tu předchozí, měla by umocňovat reakce 

příjemce. Výběrem fotografií by měl být pověřen editor nebo obrazový redaktor, kteří mají ke 

snímkům, na rozdíl od fotografa, nezaujatý postoj.16 Konečné slovo má ale podle Lábové 

layout, ten rozhoduje, zda bude fotografický esej kvalitní nebo ne. Pokud je totiž layout 

nepovedený, zůstanou fotografie samostatnými jednotkami, které dohromady nemají žádnou 

vypovídající hodnotu.17

2.2.1 Historie	fotografického	eseje

Lábová uvádí, že vůbec prvním pokusem o zaznamenání série fotografií jsou záběry 

běžícího koně, kterého v roce 1877 fotografoval na objednávku americký fotograf Edward 

Muybridge.18 Svými snímky chtěl dokázat, že kůň má v jedné chvíli v poklusu všechna čtyři 

kopyta ve vzduchu. Obrazové dokumentování zvířat v pohybu se stalo celoživotním tématem 

Muybridgeových fotografií. Podle Lábové, položil základy moderní fotoeseje v 80. letech 19. 

století francouzský fotograf Paul Nadar.19 Tehdy zaznamenal fotografickou sekvenci, na níž 

rozmlouval jeho otec fotograf se známým chemikem. Série fotografií tehdy vystupovala jako 

fotointerview, každý snímek totiž doplňovaly autentické útržky z rozhovoru. Tento 

fotografický žánr byl v roce 1886 publikován v pařížských novinách. Teprve po první světové 

válce se ale začal obrazový materiál objevovat v tištěných médiích pravidelně a ve větší míře. 

Editoři sázeli na to, že fotografiemi získají příjemci větší možnost stát se přímými účastníky 

události, o níž byla řeč. Lidé se začali zajímat nejen o to, co se děje na domácí scéně, ale také 

o to, co se odehrává za hranicemi jejich států. Proto začaly vznikat a rozvíjet se časopisy, 

v nichž se dostal ke slovu nový typ mediální komunikace – vizuální komunikace. V Německu 

mezi ně patřily třeba Berliner Illustrierte Zeitung, München Illustrierte Presse a Berliner 

Tagblatt, v Anglii pak to třeba The Weekly Illustrated nebo Picture Post a ve Spojených 

státech Life a Look. Současně začaly mít úspěch i malé německé fotoaparáty Ermanox a 

Leica. Její reklamní slogan - „Všechno co vidíš, můžeš fotografovat!“ – odpovídal stylu 

fotografování tehdejší doby. Moderní technologie a nový styl práce fotografů daly za vznik 

dvěma novým fotografickým žánrům – fotografická momentka a fotografický příběh, pro nějž 
                                               

16 Osvaldová, B., Kopáč, R. (2008): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Karolinum: Praha.
17 Tamtéž.
18 Tamtéž.
19 Tamtéž. 
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se vžila označení fotoesej, fotostory, očerk, fotoreportáž či fotosekvence. Jedná se o ucelený 

soubor fotografií, který kromě nějakého konkrétního příběhu přináší příjemci i vlastní 

fotografův pohled a interpretaci. Nový žánr používali němečtí fotografové jako Felix H. Man, 

Alfred Eisenstaedt, Martin Munkácsi, Wolfgang Weber nebo Otto Umbehr v tisku až do 

nástupu Hitlera k moci. Poté emigrovali do Anglie a USA, kam nové moderní metody 

fotografování úspěšně přenesli. Důležitým se kromě fotografa stal také obrazový redaktor, 

který se stará o výslednou podobu materiálu v tisku a domlouvá se na ní spolu s autorem. 

Mezi známé obrazové redaktory patří například Stefan Lorant, Wilson Hicks nebo Alexej 

Brodowitch. Nová metoda fotografování, která se prosadila v Německu, se podle Lábové, 

ještě vytříbila a ustálila ve Spojených státech.20 V polovině třicátých let tam byl formulován 

zásadní záměr pro obrazový časopis: „Vidět život. Vidět svět. Stát se svědkem velkých 

událostí. Sledovat tváře mnohých a gesta hrdých. Vidět podivné věci – stroje, armády, prosté 

lidi, stíny v džungli i na Měsíci. Být svědkem velkých událostí...Vidět a těšit se z viděného. 

Vidět a nechat se okouzlit. Vidět a nechat se potěšit.“21 S tímto manifestem vyšlo první číslo 

časopisu Life v listopadu 1936. Ten přinesl okamžitý úspěch a další časopisy postavené 

především na obrazovém materiálu – Look, See, Photo, Picture, Focus nebo Pic a Click. Ty 

v Americe nový styl ještě podpořily, fotografie získaly v tisku ještě daleko větší prostor než 

v Německu. Autorství termínu fotografická esej bývá přisuzováno jednak vydavateli Lifu 

Henry Luceovi, který se snažil svými snímky dokázat, že fotograf není pouze reportérem, ale 

může být také komentátorem a jednak W. Eugenu Smithovi.22 Ve třicátých a čtyřicátých 

letech už se fotografické eseje v tisku běžně objevovaly. Lábová píše, že redakce připravovaly 

přesný scénář a fotograf jej posléze realizoval.23 Zpočátku fotografie vypadaly spíše jako 

zátiší než jako dokument skutečné situace. Až koncem čtyřicátých let se začalo téma fotoeseje 

postupně uvolňovat. Právě práce Smithe bývá považována za klasiku tohoto žánru. Generace 

fotografů po druhé světové válce v jeho odkazu pokračovala, za zmínku stojí tvorba 

McComba nebo Epridge. I v dnešní době se mnoho fotografů věnuje právě tématu 

fotografického eseje (Salgado, Richards, aj.).

Rozvoj moderních technologií měl za následek i jakousi změnu fotografického eseje. 

Všechny internetové verze světových deníků a časopisů věnují fotografii velkou pozornost. 

Významným prvkem na těchto stránkách bývá kromě výběru fotografií často i takzvaná slide-

                                               
20 Osvaldová, B., Kopáč, R. (2008): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Karolinum: Praha.
21 Tamtéž, s. 129.
22 Tamtéž.
23 Tamtéž.
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show, která obsahují obrovská množství obrazového materiálu. Problém vzniká ale s tím, kdo 

na internetu fotografie publikuje nebo upravuje. Vzhledem k tomu, že podobné stránky může 

spravovat téměř kdokoli, nebývají fotografie zárukou kvalitní práce. Lábová dokonce tvrdí, že

„éra nesnesitelné lehkosti fotografování přinesla degradaci fotografie jako estetického 

zážitku.“24

                                               
24 Osvaldová, B., Kopáč, R. (2008): Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji. Karolinum: Praha, s. 131.
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3. CHARAKTERISTIKA FOTOŽURNALISMU PADESÁTÝCH 

A ŠEDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ A FOTOŽURNALISMU

SOUČASNOSTI

Panzerová tvrdí, že je oblast fotožurnalismu pro mnoho lidí známá, její přesná definice 

se ale dá jen těžko zformulovat.25 Německý fotožurnalista a historik Robert Lebeck věnující 

se současné literární kritice se při pokusu definování fotožurnalismu podle Panzerové zaměřil 

hlavně na publikum.26 Fotožurnalismus pak definoval jako jakousi sekvenci snímků, která se 

vyskytuje na tištěné stránce časopisů a ovlivňuje čtenáře. Fotožurnalismus také můžeme podle 

Panzerové chápat jako záměr fotografie zaznamenávat a popisovat „věci takové, jaké jsou“.27

Autorka dále uvádí, že stejně jako neexistuje jednotný názor fotografů na definici 

fotožurnalismu, nelze se dobrat ani detailního popisu jeho vývoje. Fotožurnalismus můžeme 

také podle ní chápat jako spolupráci fotografů, editorů a redaktorů, kteří se snaží recipientovi 

zprostředkovat dění ve světě.28

3.1 Fotožurnalismus před rokem 1955

Základy fotožurnalismu byly podle Panzerové položeny už v roce 1842 v magazínu 

Illustrated London News.29 Tehdy museli ještě fotografové využívat práce rytců, kteří jejich 

snímky vrývali do dřeva, které sloužilo jako šablona pro tisk. I tak ale fotografové docílili 

svého, tváře důležitých osobností se pro lidi stávaly známějšími a dění ve světě už pro ně 

nebylo pouze vzdálenou a matnou představou. V New York Daily Graphic se v roce 1880 

objevila první tištěná fotografie, která zobrazovala squatery v manhattanském parku. Právě ta 

přinesla počátky moderních forem fotografické reprodukce. Ke konci století se už novinářská 

fotografie podle Panzerové rozšířila po celém světě.30 Tahounem obrazu mezi denním tiskem 

byl londýnský Daily Mirror, který používal motto: „Pozoruj zprávy čočkou fotoaparátu.“31

Fotografie se díky němu stávaly stále přitažlivějšími a postupem času si obrazové magazíny 

získaly své stálé publikum.  

                                               
25 Panzer, M. (2005): Things as they are. Photojournalism in context sice 1955. World Press Photo: New York.
26 Tamtéž. 
27

Tamtéž, s. 9.
28 Tamtéž.
29 Tamtéž.
30 Tamtéž.
31 Tamtéž, s. 12.
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V průběhu první světové války byl periodický tisk pod státní kontrolou, proto se 

v něm objevovalo jen velmi málo fotografií, které by pravdivě vypovídaly o válečném dění. 

Po válce se ale v Německu obrazové magazíny opět zvedly a k tomu získaly novou tvář. Stalo 

se tak především díky dvěma novým moderním fotoaparátům. První z nich, Ermanox, se 

dostal na německý trh v roce 1924, druhý, Leica, se objevil o rok později. V době 

rozšiřujícího se fašismu uprchla řada evropských fotografů do Londýna nebo New Yorku, kde 

se znovu snažili prosadit v oboru novinářské fotografie. Rozšířili tam nový koncept 

fotožurnalismu, který vznikl v Berlíně a který se postupně stal tamní jedinou akceptovanou 

formou novinářské fotografie po druhé světové válce. Magazín Life byl podle Panzerové 

hlavním zdrojem kvalitních fotografií pořízených v době války.32 Lebeck tvrdí, že se role 

fotografa ve válečné době nijak zásadně nezměnila.33 Dál se spolu s editory a redaktory snažil 

pomocí svých snímků zprostředkovávat recipientům důležité události. Po válce byly častým 

tématem fotografií holokaust nebo svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. 

Hlavním zájmem fotografů bylo přinášet čtenářům ty nejautentičtější snímky z válečného 

období. 

3.2 Fotožurnalismus po roce 1945

Po druhé světové válce začalo podle Panzerové celosvětové publikum novinářské 

fotografii opět naplno důvěřovat.34 Sontagová tvrdí, že fotografie sice podněcuje svědomí a 

touhu po informacích, nemohou se ale stát politickým nebo etickým věděním. Vždy prý půjde 

o zdánlivou znalost a moudrost.35 V magazínech se objevovala témata podporující národní 

identitu, mezi nimi třeba politika nebo obrazy mediálních hvězd. Fotografie si tak podle 

Panzerové postupně získávaly nové publikum, které bylo na jednu stranu dobře uchopitelné 

pro inzerenty, na stranu druhou mělo i zájem o aktuální dění.36 Ještě než se naplno rozvinula 

éra televize, byly to především magazíny, které usměrňovaly a stanovovaly vyvíjející se 

koncepty ve společnosti. Jedním z významných momentů poválečných let byla Studená válka, 

o níž tisk informoval ve druhé polovině 20. století po celém světě. Třeba Henri Cartier-

Bresson chtěl ve svých fotografiích poukázat na to, že pohled na každodenní život 

v Sovětském svazu se může stát o to zajímavějším, když se na něj podíváme jako na politický 
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33 Tamtéž.
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protest mezi Rusy a jejich vládním systémem. William Eugene Smith spolupracoval ve 40. 

letech s časopisem Life, z této doby pochází jeho památné fotografie z Pacifiku. V roce 1955 

se stal jedním z členů fotografické agentury Magnum Photos. Padesátá léta byla obdobím, kdy 

se rozvinula svobodná forma novinářské práce. Fotografové a časopisy na sobě byli stále 

vzájemně závislými, magazíny ale začaly podporovat autorovu volnost a svobodnou kariéru. 

Fotografové jim na oplátku poskytovali nejrůznější obrazové materiály, které lákaly jak 

čtenáře, tak zadavatele reklamy. V padesátých a šedesátých letech došlo k rozvoji 

fotografického eseje. Nová forma žurnalistiky se objevila také v pánském časopise Esquire. 

Editor Harold Hayes vyvedl časopis pouze z fotek nahých slečen a tuctových komentářů 

směrem k moderní národní satiře, fikci a politickým komentářům. Jak tvrdí Panzerová, 

magazín si najal Diane Arbus, která ho saturovala kvalitními fotoreportážemi a fotografiemi 

celebrit.37 Autorka svým osobitým pohledem ještě podpořila nekonvenční a pokrokový styl 

časopisu. I jeho redaktoři se stali známými pro své originální názory a časopis se stal velmi 

populárním. Dalším přínosem na začátku šedesátých let byl německý magazín Twen, jehož 

fotograf Will McBride přišel s novým fotografickým stylem, který otevřel dveře sexualitě 

v její spíše psychologické formě. V roce 1969 se v časopise objevily jeho fotografie s názvem 

Siddartha, které se věnovaly homosexualitě. Z tématu se stal obrazový materiál, který sahal za 

hranice undergroundu a surové pornografie. Na konci 60. let se každý snažil být moderní, jít 

s dobou, a to se nevyhnulo ani oblasti novinářské fotografie. Fotograf William Klein z 

módního časopisu Vogue se třeba věnoval dokumentování života na ulici. Do té doby 

poměrně strohé fotografie módy chtěl obohatit o surový pocit reálného života, modelky proto 

posílal do ulic a na silnice mezi projíždějící auta.

V průběhu 60. let dochází ve Spojených státech k rozvoji nové technologie – televize. 

Šťastnému začátku televizního vysílání paradoxně přispěla nešťastná událost atentátu 

spáchaného na amerického prezidenta J. F. Kennedyho 22. listopadu 1963. Ani fotografie ale 

v dokumentování této události nezůstala pozadu. Během několika málo dní přinesl časopis 

Life soubor záběrů pořízených Abrahamem Zapruderem, amatérským fotografem, který stál 

nedaleko prezidentské kolony, když byl prezident postřelen. Kromě toho, že bylo televizní 

vysílání rychlejší, a mělo tudíž i přesnější informace, přetáhlo si většinu reklamy, ze které 

časopisy žily. Vzhledem k těmto okolnostem byl tisk v průběhu šedesátých let spíše ve stínu 

televize. V Evropě byla situace trochu jiná, silné zpravodajské magazíny, jako třeba Paris 

Match nebo Stern, si získaly své stále publikum, které rozvoj televize nepřesvědčil, aby se od 
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tisku odvrátilo. Těmto časopisům se podle Panzerové totiž úspěšně dařilo věnovat se 

událostem velmi detailně a hned na několika stranách, mnohdy kvůli němu dokonce rozšířily 

svůj standardní rozsah a právě pro tyto vlastnosti si je asi lidé tolik oblíbili.38 Panzerová dále 

uvádí, že pro tyto druhy magazínů byl smysl pro detail a hloubku informace důležitější než 

rychlost.39 Na konci šedesátých let přinášeli fotožurnalisté snímky z války ve Vietnamu, jimiž 

chtěli zdůraznit, že lidé by se měli na vzniklé problémy soustředit v širším kontextu a svým 

způsobem se zaměřit na sociální změny. Šedesátá léta byla také obdobím, kdy se ve 

fotografiích publikovaných v novinách a časopisech začala objevovat barva. Přechod 

od černobílých snímků k barevným měl rychlejší nástup v Evropě než v Americe, navíc do 

roku 1965 byla technologie tisku barevných fotografií složitá a velmi drahá. Podle Panzerové 

v této době také fotožurnalisté využívali možnosti publikovat své fotografické eseje 

v knihách.40 Mezi ně patří třeba Ken Domon s knihou Hiroshima, Danny Lyon s The 

Movement nebo Philip Jones Griffiths s Vietnam Inc.

3.3 Fotožurnalismus posledních let 20. století

Koncem 20. století se v novinářské fotografii projevovala určitá nestabilita a krize. 

Fotografové pracovali ve stínu televize, lidé navíc začali toužit po senzacích na místo 

hodnotných obrazových informací. Podle Freda Ritchina je senzacechtivý fotožurnalismus

pouhým voyerismem, nepřináší nic než uspokojení tužeb recipienta bavit se a ne se něco 

hodnotného dozvědět.41 Zatímco ve Spojených státech přežila novinářská fotografie jen díky 

existenci zpravodajských časopisů, v Evropě byla v rozkvětu. Hlavně ve francouzském Paris 

Match mohli být lidé svědky kvalitního fotožurnalismu. Paříž byla tak úspěšná především 

díky vzniku nových nezávislých obrazových agentur, z nichž nejznámější je zřejmě Gamma, 

která začala fungovat v roce 1967. Podobnými agenturami byla třeba Sipa, Sygma nebo 

Contact Press Images. Tyto společnosti podporovaly fotografy v jejich práci a jejich snímky 

pak nabízely editorům po celém světě. Jejich výjimečnost spočívala především v tom, že po 

světě rozesílaly fotografie, které byly nové a nepřicházely spolu s již existujícími zprávami. 

V roce 1985 se k francouzským agenturám přidala i americká agentura Reuters. Američtí 

fotografové se častěji zabývali angažovanou fotografií. Snímky pořizovali nejen proto, aby 

ukázali, co je hodno obdivu, ale také proto, aby zdůraznili, čemu je třeba čelit nebo se 
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vyhnout. Americká fotografie se podle Sontagové vyznačuje méně pevnou vazbou k historii, 

snímky jsou plné naděje a dravosti. “Američané vyjadřují pomocí fotografie netrpělivost vůči 

skutečnosti, nutkání k činnostem, jejichž prostředkem je stroj. Podle jejích slov vyjadřují 

američtí fotografové krajinu jako něco nevýslovného, něco, co nikdo nikdy neviděl,” tvrdí 

Sontagová.42 V Evropě vznikla i celá řada nových zpravodajských časopisů. Ve Velké 

Británii to byl třeba magazín Sunday Times a v Německu magazín Stern. Evropská fotografie 

byla podle Sontagové z velké části ovlivněna chudobou, cizokrajností, zchátralostí, 

bohatstvím, slávou a krásou.43 Fotografie měly tendenci vychvalovat. V devadesátých letech 

se fotografie viděné do té doby pouze v obrazových médiích vrátily podle Panzerové zpět do 

galerií a muzeí.44

3.4 Fotožurnalismus současnosti, éra digitálních technologií

Internet je zdrojem nové éry ve společnosti, přinesl také nové vnímání vizuálních snímků. 

Podle Perlmuttera už není divák jen pasivním příjemcem informací, ale účastníkem interakce, 

takzvaným interaktorem.45 Perlmutter dále píše, že zatímco vizuální zobrazení událostí dříve 

ovlivňovalo veřejné mínění a významné snímky fungovaly i jako polický nástroj, současné 

zpravodajství a způsob šíření fotografií na internetu jsou odlišné. Na internetu je možnost 

sdílet fotografie, ikonické snímky ale příliš nevznikají.46

V několika posledních letech se zprávy dostávají ke svým příjemcům téměř okamžitě 

poté, co se daná událost stane. Dříve získávali recipienti informace spíše retrospektivně. 

Okamžitost internetu vykazuje podle Perlmuttera i svá úskalí - nestálost a pomíjivost. Hlavní 

zprávy i fotografie se mění několikrát denně, a tak se internet nedá klasifikovat jako místo, 

kde se zobrazují tištěné informace, ale spíše jako nepřetržitě fungující tiskovou agenturu, 

kterou máme napojenou přímo na náš domov.47 Autor dále tvrdí, že díky svému prostoru a 

rozdělení do jednotlivých sekcí, se web podobá novinám. Noviny se na rozdíl od televize 

mohou odpoutat od hlavní události. Kromě ikonického snímku na hlavní straně mají možnost 

rozptýlit naší pozornost jinými snímky událostí daného dne, a umožňují tak únik od hlavních 

                                               
42 Sontag, S. (2002): O fotografii. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 66.
43 Tamtéž.
44

Panzer, M. (2005): Things as they are. Photojournalism in context sice 1955. World Press Photo: New York.
45 Gross, L. P., Katz, J. S., Ruby, J. (2003): Image ethics in the digital age. University of Minnesota Press: Minnesota, kapitola 
1 -Davida D. Perlmuttera: Internet: Big Picture and Interactors, str. 1.
46 Tamtéž.
47 Tamtéž.



30

zpráv. Zpravodajství na internetu se často aktualizuje.48 Podle autora se ale ukazuje, že 

schopnost čtenářů zapamatovat si informace, které získávají v médiích, klesá. Internet 

umožňuje sdílenou zkušenost diskutovat v reálném čase, tato skutečnost ale prý ovlivňuje 

příjemcovo vnímání zpráv a důležitost, jakou jim přikládají. Internet  neustálé opakování a 

zdůrazňování snímků jenom zvyšuje.49 Perlmutter tvrdí, že není jasné, zda internet dokáže 

sám o sobě proslavit nějaký snímek způsobem odlišným od konvečních procesů v televizi

nebo novinách.50 Na stránce podle něj chybí vysvětlení, jak jsou snímky vybírány, ukazuje 

pouze to, že tyto snímky jsou „ikonické“. Internet redefinuje podstatu člověka a jeho osobního 

prostoru. Rozhodující slovo u internetové mediální produkce má ale vždy zisk v podobě 

nových snímků.51 Některé webové stránky nabízejí snímky k prodeji. Internet přináší také 

možnost interakce. Panzerová hodnotí současnou situaci, tedy éru rozvoje digitalizace, dvěma 

způsoby: na jedné straně může docházet k dynamické změně existujícího konceptu 

fotožurnalismu, na straně druhé se může formovat úplně nové pojetí novinářské fotografie.52

Podle Sontagové se současný fotografický vkus ubírá formalistickým směrem. Tvrdí, že 

mnohost situací, ve kterých jsou fotografie vnímány, komplikuje a zeslabuje nadřazenost 

námětu.53 „Zatímco moc fotografie bude vždy spočívat v jejím vztahu k námětu, všechny 

požadavky ve jménu fotografie jako umění musí klást důraz na subjektivitu vidění.“54
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4. PŘECHOD FOTOGRAFIE Z PAPÍRU NA INTERNET

Mediální komunikace prošla v průběhu let několika podstatnými změnami. Jak píše 

Jirák a Köpplová, díky digitalizaci (čili převodu analogového, spojitého sdělení do číselné 

formy umožňující počítačové zpracování), která se v průmyslově vyspělém světě rozvinula, 

došlo k rychlejší výměně obrovského toku informací.55 Autoři dále poukazují na to, že na 

jedné straně můžeme pozorovat rozvíjející se ekonomickou i obsahovou globalizaci médií -

média mohou být v různých zemích propojena, na různých místech se také může objevit 

podobný nebo dokonce stejný mediální obsah, některé mediální organizace upravují svůj 

mediální obsah tak, aby byl srozumitelný všem, bez ohledu na rozdílnost kultur - na straně 

druhé pak zintenzivňující se vliv nových médií.56 Jde o média, k nimž jsme získali přístup 

díky technologickému rozvoji a která se prosazují v prostředí počítačových sítí, především na 

internetu. Těžko bychom si dříve dovedli představit, že k tomu, abychom si prohlédli velké 

množství fotografií, bude stačit připojit se na internet, najít si webovou stránku příslušného 

fotografického magazínu a pouhým „klikáním myší“ sledovat měnící se snímky na monitoru 

počítače. Sturkenová a Cartwrightová tvrdí, že digitální obrazy přinášejí nové způsoby 

vnímání perspektivy z několika úhlů v několika virtuálních světech zároveň na jediné 

obrazovce či jednom displeji.57 Moderní technologie založené na digitalizaci podle autorů 

dokázaly neuvěřitelně zrychlit přenos dat na velké vzdálenosti, sbližovat výrobní postupy 

v jednotlivých médiích a rozšířit způsoby, pomocí nichž se dá s nabízenými sděleními aktivně 

pracovat.58 Prostřednictvím digitalizace se rovněž rozšířila možnost distribuce mediálních 

produktů. 

Na konci 20. století došlo podle Jiráka a Köpplové díky digitalizaci k rozvoji 

komunikačních možností nabízených počítači a počítačovými systémy propojenými do 

nejrůznějších sítí.59 Nejvýznamnější z nich jsou celosvětová síť internet a s ním spojený 

World Wide Web (www). Jirák a Köpplová tvrdí, že právě ty umožňují rychlou výměnu a 

vyhledávání různých typů digitalizovaných informací.60 Sturkenová a Cartwrightová se 

odkazují na Baudrillarda, který popisuje konec 20. století jako dobu, v níž se staly obrazy 
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skutečnějšími než skutečnost sama a vytvořili tak hyperrealitu v níž simulace nahradila 

zobrazení a reprodukce. Podle něj nás obrazy fascinují především proto, že představují prostor 

pro vymizení významů a spodobnění, tedy prostor, ve kterém realitu nedokážeme posoudit.61

V prostředí internetu se nacházejí ekvivalenty médií, které byly doposud známy pouze 

z deníků, časopisů, rozhlasového a televizního vysílání. Autoři dále zmiňují, že internet 

nebere existenci prostoru vůbec v potaz a časovou dimenzi vnímá pouze mírou technické 

prostupnosti sítě.62 Vznikem internetu se zvýšila i možnost interaktivity mezi jeho uživateli. 

Více proto záleží na zpětné vazbě, tedy na komunikaci vycházející od příjemce směrem k 

podavateli informace. Internetová komunikace také dovoluje uživatelům vybírat si jen to, co 

jim vyhovuje, nebo co je zajímá. Pomocí speciálních vyhledávacích programů se mohou 

soustředit na danou věc a ty ostatní vypouštět. Vzniku internetu se přizpůsobila řada 

mediálních organizací, které pozměnily své produkty tak, aby byly kompatibilní právě s touto 

sítí. Internet má ale za následek také vznik zcela nových a původních mediálních obsahů. 

Nástup zmíněných nových mediálních technologií měl obrovský vliv i na fotografii. 

Podle Lábové a Lába prošla díky vzniku digitalizace fotografie největší transformací za celou 

dobu své existence.63 Fotografická technika, obraz a způsoby zacházení s obrazem se 

radikálně změnily. Klasické zpracování fotografického materiálu bylo zdlouhavé, díky 

digitalizaci se vše zrychlilo. Nové digitální fotoaparáty umožnily kvalitu výstupu rychle 

kontrolovat a okamžitě ho tak připravit k tisku. Fotografie se začaly bezdrátově přenášet a 

vzniklý obraz digitálně upravovat. Práci ve fotokomoře zcela nahradil počítač, fotografický 

film vystřídaly paměťové karty a speciální chemikálie vystřídal fotoeditační software. Na 

jednu stranu se už fotograf nemusel obávat případného neúspěchu z výsledku své práce, na 

stranu druhou se ale vznikem moderních technologií ztratilo jakési kouzlo celého 

fotografického procesu. Fotografování najednou nic nestojí, film se nemusí vyvolávat a 

paměťové karty se dají donekonečna přepisovat. Práce fotografa se zrychlila, zároveň ale i 

zjednodušila. Není už potřeba dvakrát měřit, než se nějaký snímek pořídí. V případě, že se 

nepovede, stačí totiž zmáčknout spoušť fotoaparátu znovu a vyfotit další snímek, ten první se 

potom jednoduše smaže. Proces fotografování se v průběhu let podle Lába a Lábové zkrátka 

zrychlil, zjednodušil a pro fotografy se otevřely nové možnosti přístupu k jejich práci.64
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5. OBRAZ JAKO FORMA REPREZENTACE

Reprezentaci neboli zobrazení je možné chápat jako možnost zprostředkování 

významu okolního světa. Reprezentace využívá slov a obrazů, které slouží mimo jiné k tomu, 

abychom si dění ve světě uměli vysvětlit. Podle Sturkenové  a Cartwrightové nás dokáží slova 

přimět k pochopení, popisu a definici vidění světa, stejně tak to prý zvládne i obraz.65 Autorky 

tvrdí, že podobně jako se jazyk řídí určitým souborem pravidel týkajících se forem vyjádření a 

interpretace, v malířství, kresbě, fotografii, ve filmu, v televizi a i v digitálních médiích se 

využívají podobné systémy reprezentace. Nejsou sice stejné jako jazykové systémy, i na ně se 

ale dají aplikovat metody lingvistiky a sémiotiky. Podle nich se již v minulosti vedly diskuze, 

zda dané způsoby reprezentace opravdu reflektují svět takový, jaký je. Autorky tvrdí, že 

význam materiálnímu světu přisuzujeme tím, že chápeme objekty a entity daného období 

z hlediska jejich kulturního kontextu.66 „Materiální svět má význam a může být námi ‘viděn‘ 

pouze prostřednictvím reprezentací, přičemž svět není jednoduše zrcadlen prostřednictvím 

reprezentací, které věci kopírováním jejich podoby zastupují. Význam věcí konstruujeme 

prostřednictvím procesu jejich reprezentace.“67 Zatímco na rozdíly mezi jednotlivými 

významy slov nás upozorní zvolený styl jazyka, význam obrazů je možné pochopit pomocí 

stanovené kompozice a nejrůznějších symbolů. Tyto prvky jsou ovlivněny kulturou daného 

období, která zároveň stanovuje pravidla a konvence jednotlivých systémů reprezentace. 

Sturkenová  a Cartwrightová uvádějí příklad belgického surrealisty Reného Magritta, který 

vytvořil obraz s dýmkou, na němž je napsáno: „Toto není dýmka“. Magritt obrazem mimo 

jiné poukazuje na vztah mezi slovy a věcmi. Obraz není sám o sobě dýmkou, ale spíše 

reprezentací dýmky. Podle nich autor obrazu chce, abychom si uvědomili, že označení a 

obrazy mohou utvářet význam, nemohou ale plně vyvolat zážitek z objektu. V současné době 

prý totiž žijeme ve světě obrazů, které si s reprezentací pohrávají a demaskují naše původní 

předpoklady a nutí nás, abychom experimentovali s významovými rovinami, které přesahují 

zřejmý nebo zdánlivě reálný či pravdivý význam.68 Významy obrazů se v jednotlivých 

kulturních obdobích liší v několika stanovených záchytných bodech. Může jít o formální 

prvky, jako je barva, stíny, tóny, kontrasty, kompozice, hloubka nebo perspektiva, ale také 

třeba o jejich sociální a historický kontext. Jak autorky dále popisují, obrazové kódy mění 
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v jednotlivých kontextech významy. Uvádí třeba příklad zobrazení úsměvu, které přineslo 

v průběhu historie mnoho významů. Staví zde do kontrastu obraz Mony Lisy, jejíž strohý 

úsměv bývá vykládán jako symbol jakéhosi tajemství a „smajlíka“, který se stal symbolem 

štěstí. Poukazují zde také na důležitost kontextu, v jakém je daný úsměv vykládán.69 Mitchell 

považuje za důležité uvědomit si, že stejně jako spolu souvisí reprezentace a odpovědnost, 

existuje vztah i mezi těmito dvěma pojmy jako celku a chováním lidí. Mitchell také tvrdí, že 

někdy jde o formu reprezentace, která se dá lidmi těžko ovlivnit, někdy se o to ale můžeme 

alespoň pokusit. Jako příklad uvádí reprezentaci politické kampaně prostřednictvím médií 

vůči veřejnosti. Zdůrazňuje, že právě to je oblast, jejíž korektnosti se dosáhne jen důkladnou 

kontrolou formy reprezentace.70 „In short, though we probably cannot change the world, we 

can continue  to describe it critically and interpret it accurately. In a time of global 

misrepresentation, disinformation, and systematic mendacity, that may be the moral 

equivalent of intervention.“71 (I přesto, že pravděpodobně nezměníme svět, můžeme dění 

v něm alespoň kriticky a přesně popisovat. V době globální desinterpretace, desinformace a 

systematické lži to může fungovat jako morální náhrada intervence.) Manghani tvrdí, že 

hledáme-li smysl skrytý v obrazech, musíme jej zkoumat z několika různých hledisek.72

Umělecký teoretik a historik James Elkins zdůrazňuje, že k pochopení reprezentace obrazů je 

nutné soustředit svoji pozornost hlouběji než pouze k výtvarnému umění nebo vizuálním 

studiím. „It is widely acknowledged that ours is an increasingly visual society, and yet the 

field that wants to provide the theory of that visuality – visual studies, art history, philosophy, 

sociology – continue to take their examples from the tiny minority of images that figure as 

art.“73 (Je obecně známo, že žijeme ve společnosti, kde se zvyšuje poptávka po vizuální 

stránce věcí. Teoretické oblasti, které se snaží ono vizuálno definovat – jako vizuální studia, 

dějiny umění, filosofie nebo sociologie – příklady ale čerpají pouze z malého množství 

obrazů, které symbolizují opravdové umění.) Podle Elkinse by se měli teoretici obrazové 

reprezentace soustředit na širší spektrum lidské činnosti, zkoumat celkovou podstatu a dopady 

vizuální kultury na lidi.74 Manghani dále zmiňuje, že k porozumění celkové podstaty obrazů a 

jejich reprezentaci, je důležité pochopit důvody jejich následného rozšíření mezi veřejnost. 

„Images do not simply appear out of nowhere, they have gestation and context. Importantly, 
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there is a history of all images, which we can examine in terms of their original sources, 

ongoing consumption, and associsted adaptations.“75  

                                               
75 Manghani, S. (2013): Image Studies. Theory and Practise. Routledge: New York, s. 36.
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6. VZTAH TEXTU A OBRAZU

Clive Scott vybral několik snímků z prestižních britských deníků (například The 

Times, The Independent), ale i z bulvárního tisku (například The Sun, Daily Mirror) a 

konfrontoval je s doprovodným jazykovým materiálem (titulky). Na základě svého zkoumání 

upozornil na akcentaci odlišných prvků, emocionální náboj i narativní složku.76 Již od 

počátků žurnalistiky doprovází text i obrazová složka. I přesto, že většinu novinového obsahu 

tvoří psané slovo, noviny bez fotografií by tolik nepřitáhly čtenářskou pozornost, ochudily by 

je o zastižení reálné situace a zakonzervovanou okamžitost záběru. Funkce a vztah fotografie 

k textu tak není pouze doplňující, snímky nám také dovolují nahlédnout „pod kůži“ textu a 

vymodelovat naše představy do konkrétnější podoby. Pouhá fotografická leporela by ale na 

druhou stranu bez komentářů a vysvětlení jen těžko mohla sklízet úspěch. Barthes mluvil o 

civilizaci založené na psaní, současní teoretici se ale přiklání spíš k civilizaci založené na 

obrazech.77 Millar jim oponuje, tvrdí, že obraz nad textem převažuje až v době globální 

ekonomiky, zatímco spisovatelské tendence existovaly po mnoho století. „Visual art takes its 

place seamlessly in the contemporary world’s globalised economy, in which advertising and 

entertainment have given audiences around the world common sources of imagery and visual 

techniques. Literature had had an international reach for centuries – from the legacy of the 

classical authors to the passion for Shakespeare, but an image or design travels instantly and 

without the need for translation.“78 Podle Manghaniho převažuje v současné době vizuální 

stránka nad textovou především díky globalizaci a vývoji moderních technologií.79 Tradiční 

oblasti zastoupené literaturou a historií tlak přicházejících změn nevydržely a posunuly se na 

druhé místo. V dnešním světě převažuje touha po viděném nad touhou po čteném.

Důležitým aspektem při popisování vztahu mezi textem a obrazem je i psychologie 

čtenáře věnujícího se novinám nebo knize. Zatímco čtení knih předpokládá soustředěný 

příjem souvislého proudu textu, čtení novin vyžaduje odlišné chování. Příjemce musí navíc 

ovládat ještě celou řadu dalších schopností, jako je například vizuální scanning, tedy výběr a 

třídění obsahu. Dnešní noviny se vyznačují specifickým vizuálním členěním (výrazné titulky, 

mezititulky, komentáře v boxech, atd.), které nabízí pomocnou ruku čtenářům k lepší 

orientaci v textu. 

                                               
76 Scott, C. (1999): The spoken image, photography & language. Reaktion Book: Londýn.
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78 Tamtéž, s. 60.
79 Tamtéž. 
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Fotografický snímek má podobně jako text také svou syntaktickou stavbu, přesto je 

způsob, kterým obraz komunikuje se čtenářem, založený na jiné bázi. Scott tvrdí, že se 

popisek nikdy úplně neshoduje s obrazem, nikdy neprobíhá ve stejném čase: buď obraz 

předchází, nebo ho následuje ve formě reakce. („The caption never coincides with the image, 

never exists in the same time: it either precedes the image or succeeds it, acts as a 

reaction.“80 Jak jsem již zmínila výše, text má stejně jako fotografie svou specifickou 

výpovědní hodnotu a stejně tak se liší i jazyk, kterým promlouvá text a obraz ke čtenáři. Popis 

fotografií může pouze přiblížit její samotný obsah. Podle Scotta se titulek snaží jako by 

uzamknout fotografii v její určitosti, kvůli tomu jsme v ní prý schopni nalézt intenzitu 

zobrazovaného a oprostit se od její nesourodosti. („The title tries to lock the photograph into 

the specificity, for it is there that we shall find its intensity, its first-handness, its 

irreplaceability and the erasure of incoherence.“81) Příkladem může být titulek s cifrou obětí 

vážící se k fotografii z nějaké války. Takový popisek čtenáře neosloví a nevzbudí v něm 

soucit stejný jako pohled do tváří trpících přeživších a pozůstalých. Snímky dokáží, na rozdíl 

od textu, v lidech vzbudit pocit naléhavosti a intenzity. „Different weightings of text and 

image can lead to different effects and meaning.“82 (Různé aspekty textu a obrazu mohou vést 

k různým účinkům a významům.) Důležitým aspektem novinářské fotografie je i rámování 

(framing) určující její hranice. Stejně jako rám obrazu signalizuje oddělení díla od reality, tak 

i novinové fotografii je určen její prostor daný orámováním. Podle Sontagové nemá popisek 

fotografii objasňovat, ale přetvořit ji tak, aby se pro čtenáře stala srozumitelnější a 

přístupnější.83 Scott uvádí, že díky titulku se z pouhého obrazu stane specifický nástroj 

designu: „What the rebus title does is to deliver the photograph from its inherent 

gratuitousness, incoherence, randomness, and make it the instrument of a design.“84 (Díky 

titulku se z neopodstatněné, nesouvislé a nahodilé fotografie stane objekt designu.)

Textová i obrazová složka novin komunikují se čtenářem. Zatímco samotný text nebo 

titulky (popisky) k nim promlouvají lingvistickým materiálem, fotografie je osloví svým 

grafickým vyjádřením. Společnými rysy, které umožňují symbiózu těchto dvou médií, jsou 

přesnost a zkratka, které proměňují svou podobu v rozličných variacích v praxi. Jak text tak 

obraz zachycují v sítích svých znaků střípky reality. 
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7. ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY

Při zkoumání zpravodajství v průběhu celého 20. století se mnoho lidí pozastavovalo 

nad tím, jak je možné, že jsou některé události důkladně zaznamenány, zatímco jiné jsou třeba 

zcela opomenuty. Zajímalo je třeba i, kdo a za jakých okolností rozhoduje, co se předloží 

publiku jako důležitá aktuální informace. Ačkoli dnes považuje většina lidí mediální obsahy 

za samozřejmé, je třeba si uvědomit, že za výběrem zpráv do zpravodajství stojí určité 

soubory kritérií. Podle Trampoty jsou tato kritéria obecně sdílena novináři a redakcemi a 

akceptovaná čtenáři jako určitá forma zvyku.85 Otázce, co je zpráva, se věnovala řada autorů, 

třeba americký mediolog Herbert Gans, který napsal knihu Deciding, What is News (Jak 

rozhodnout, co je zpráva). Asi nejvíce se k ní ale pojí dnes už běžně používaný koncept 

zpravodajských hodnot (news values). Těmi se podle Trampoty označují vlastnosti, které 

musí událost splňovat, aby se stala zprávou.86 Zmiňoval se o nich už Walter Lippmann87, ale 

v empirickém výzkumu se jimi poprvé zabývali v polovině šedesátých let Mari Rugeová a 

Johann Galtung. 88 Na základě analýz tištěného zahraničního zpravodajství stanovili dvanáct 

zpravodajských hodnot (frekvenci, práh pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, 

překvapení, kontinuitu, variaci, vztah k elitním národům, vztah k elitním osobám, 

personalizaci a negativitu), které jsou citované dodnes. Jako frekvenci označují dobu, za 

kterou získá událost nějakou výpovědní hodnotu. Práh pozornosti vidí jako potenciální 

horizont, kam může dosáhnout pozornost respondenta. Čím více informací je v události 

jednoznačných, tím se stává zajímavější. Význam událost získá, když je kulturně blízká 

publiku. Událost má šanci stát se zprávou, když se podobá tomu, co publikum chce slyšet, 

zároveň to ale platí i v případě, kdy je daná událost pro publikum překvapením. Zpráva musí 

mít i svoji kontinuitu, když se daná událost jednou začne považovat za zprávu, nějakou dobu 

to tak i zůstane. Zpráva musí vykazovat i určitou míru variace, musí se vyskytovat ve více 

zdrojích, aby se stala pro publikum zajímavou. A konečně, týká-li se událost jednotlivců, 

významných národů nebo osob, má větší dispozice k tomu stát se zprávou. Jak píše Trampota, 

jejich výzkum měl ale jistá omezení.89 Galtung a Rugeová se při svém zkoumání zaměřili 

pouze na zahraniční události a to jen v tištěném zpravodajství, navíc se věnovali jen zprávám 
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spojeným s konžskou, kyperskou a kubánskou krizí.90 Další úskalí spatřují jejich kritici v tom, 

že autoři původně ani nechtěli ustavit zpravodajské hodnoty, chtěli pouze poukázat na to, jak 

zkresleně média informují o zemích třetího světa. Své hodnoty navíc stanovili v demokratické 

společnosti, proto jejich aplikace v totalitních systémech se ukazuje jako nefunkční. Podle 

Galtunga a Rugeové ale kromě zmiňovaných dvanácti hodnot existují i hodnoty, které 

vycházejí z kulturního uspořádání dané společnosti. I ty mohou ovlivnit, za jakých okolností 

se z události stane zpráva.91 Autoři tvrdí, že pokud se daná událost týká významných národů, 

má větší šanci stát se zajímavou zprávou. Stejně tak mluví i o významných osobnostech. 

Poukazují také na to, že se událost stane pro média a tím i veřejnost zajímavější, popisuje-li 

příběh konkrétní osoby, nebo přináší-li negativní informaci.92 Dalšími, kteří se věnovali 

zpravodajským hodnotám, byli Jörgen Westerstahl a Folke Johansson. Ti analyzovali zprávy 

napříč mediálními typy a stanovili pouze pět zpravodajských hodnot (důležitost, blízkost, 

dramatičnost, přístup a ideologii). Ideologie podle nich představuje určité znaky pro danou 

zemi, zároveň od sebe jednotlivé země odlišuje. Důležitost vyjadřuje národní charakteristiku, 

blízkost pak vztah mezi danými národy. Dramatičnost vystihuje obsah a způsob předání 

zprávy publiku a přístup vyjadřuje vztah jednotlivých národů k dané události.93

7.1 Shrnutí teorie zpravodajských hodnot

Na základě zkoumání popisu tří zahraničních událostí ve čtyřech norských denících 

v polovině šedesátých let 20. století, stanovili autoři Johan Galtung a Mari Rugeová dvanáct 

zpravodajských hodnot, které se ve zpravodajství dodnes citují a používají. Definují jimi 

takzvanou zprávotvornost (newsworthiness), tedy to, jaké vlastnosti musí mít daná událost, 

aby se mohla stát zprávou. Svoji analýzou také poukázali na to, že čím více zpravodajských 

hodnot událost vykazuje, tím spíše se stane zprávou. Tento princip nazvali metodou selekce. 

Rovněž zmínili takzvaný princip deformace, při kterém jsou hodnoty, které se staly důvodem 

výběru, při zpracování příběhu zdůrazňovány. A na závěr zdůraznili, že události, které 

obsahují jen málo nebo žádnou zpravodajskou hodnotu, se zprávou nemohou stát. Nejen 

Galtung a Rugeová se zabývali teorií zpravodajských hodnot, Jörgen Westerstahl a Folke 

Johansson popsali hodnoty nové, vystačili si ale pouze s pěti. 
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8. NASTOLOVÁNÍ AGENDY (AGENDA SETTING)

Teorie agenda setting (nastolování agendy) historicky zapadá do sedmdesátých let 

minulého století, kdy začali vědci poukazovat na to, že masová média mají na veřejnost spíše 

dlouhodobý a nepřímý vliv. Maxwell McCombs považuje koncept agenda setting za důsledek 

potřeby orientace člověka. Stejně tak, jako se člověk potřebuje zorientovat v novém prostředí 

nebo v nových vztazích, má potřebu orientovat se i v dobových událostech.94 Zatímco s 

některými tématy mají lidé osobní zkušenosti a dobře je znají, některá jsou jim zcela cizí. 

K získání informací, se kterými lidé nepřišli do kontaktu v běžném životě, slouží média. Zde 

se McCombs zmiňuje o takzvaném konceptu potřeby orientace, který je nedílnou součástí 

nastolování agendy. Podle něj je možné vyslovit hypotézu, „že osoby s vysokou potřebou 

orientace se spíše obrátí k novinám s jejich zásobou detailů, a nyní možná také ke 

specializovaným webovým stránkám, zatímco osoby s nižší potřebou orientace budou spíše 

považovat za uspokojivou stručnost televizních zpráv a reportáží“.95 On sám definuje obor 

agenda setting jako: „Teorii o přenosu významnosti masmediálního obrazu světa do obrazů 

v naší hlavě. Veřejnost začne považovat za důležité ty prvky, na které klade důraz agenda 

médií.“96

8.1 Agenda atributů

Zatímco první stupeň nastolování agendy se podle McCombse zabývá pouhým 

přenosem významnosti objektu, druhý stupeň zkoumá takzvanou agendu atributů. Atributy 

spatřujeme ve vlastnostech nebo charakteristice daného objektu.97 „Objeví-li se ve veřejné 

agendě nějaké téma, politický kandidát nebo nějaký jiný problém, znamená to, že se mu 

dostalo výrazné publicity a zájmu veřejnosti. Když zkoumáme nastolování agendy atributů, 

zaměřujeme se na následný krok v komunikačním procesu, na porozumění. Tento krok 

Lippmann popsal jako obrazy v naší hlavě.“98 Jinými slovy, agenda atributů se soustředí na 

to, pro jaké vlastnosti a charakteristiky se stala daná událost významnou pro veřejnost. Podle 

Škodové a Nečase, publikum nereaguje na témata jen z hlediska jejich významnosti, vnímá i 

jednotlivá specifika informací, která média zdůrazňují. Lidi zajímá i způsob, jakým je dané 
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téma v médiích zpracováno, jde tedy o jakýsi interpretační rámec média. Ten může být 

vymezen titulky a podtitulky, fotografiemi a jejich popiskami, zdůrazněnými citacemi, apod., 

tvrdí Škodová a Nečas.

Jak popisuje McCombs, stále více se ukazuje, že způsob, kterým mluvíme o veřejných 

událostech je velkou měrou ovlivněn masovými médii.99 Ve svém výkladu tak přebíráme 

mediální charakteristiky a popisy (atributy) daných témat. Jak autor dále popisuje, agenda 

atributů občas způsobuje, že veřejnost se přikloní k určitému stanovisku nebo řešení pouze 

na základě informací v masových médích. Nejen, že je veřejnost ovlivňována médii a veřejná 

agenda pak většinou odpovídá té mediální, také jednotlivá média se navzájem ovlivňují. 

Dochází podle něj k takzvané intermediální agendě neboli intermediálnímu nastolování 

agendy. Významná média mají často vliv na ta méně významná, a tak se informování 

v různých dnech různými médii příliš neliší. Někdy dokonce zábavní média určují agendu těm 

zpravodajským.100 Ovlivňování veřejné agendy tou mediální, je podle Dearinga dlouhodobý a 

postupný proces. Se zvyšujícím se počtem informací o určité události, se zvyšuje i veřejný 

zájem o ni, veřejnost je médii stále více přesvědčována.101

8.2 Agenda usměrňování (priming)

Pokud v konceptu nastolování agendy mluvíme o názoru na veřejné osoby, musíme 

zmínit termín takzvaného usměrňování (priming). McCombs píše, že masová média 

zvýznamňují určité perspektivy při nahlížení na danou osobu, ta se pak v zájmu veřejnosti 

přesune na první místo.102 „Televizní zprávy (a ostatní zpravodajská média) o některá témata 

mají zájem, zatímco jiná témata ignorují, a tím ovlivňují standardy, podle nichž hodnotíme 

vlády, prezidenty, politická rozhodnutí a uchazeče o veřejné funkce.“103 To je důsledkem 

selektivní pozornosti veřejnosti, lidé se totiž nemohou soustředit na všechno, o čem se mluví.

Z toho vyplývá podle McCombse i fakt, že při komentování aktuálního dění vycházejí lidé 

z neúplných informací, které jim v dané době připadají důležité. Navíc se opírají o agendu, 

                                               
99

McCombs, M. (2009): Agenda setting: Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Portál: Praha.
100 Tamtéž. 
101 Dearing, J. W., Rogers, E. M. (1996): Communication Concept: Agenda-Setting. Sage Publications, Inc.: California.
102 McCombs, M. (2009): Agenda setting: Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Portál: Praha.
103 Iyengar, S. a Kinder, D. (1987): News that Matters. University of Chicago Press: Chicago, s. 63.



42

kterou považují za důležitou i média. Kromě lidských postojů a názorů, mají média vliv i na 

chování občanů.104

8.3 Shrnutí teorie nastolování agendy

Z uvedeného příkladu v knize Waltera Lippmanna Public Opinion (Popisuje zde 

situaci, kdy se obyvatelé ostrova vzdáleného od evropské civilizace v roce 1914, se 

šestitýdenním zpožděním, dozvěděli, že vypukla první světová válka. A to jen 

prostřednictvím tisku.) vyplývá, že veřejné mínění se většinou nedozvídá o významných 

událostech prostřednictvím reálného dění, ale prostřednictvím médií. To, co se podle 

Dearinga děje v reálném světě, nemusí být určující pro média. Informování médií proto vůbec 

nemusí odpovídat skutečnému dění ve společnosti. „Reálné ukazatele jsou možná potřebným 

faktorem při nastolování agendy médii, rozhodně ne však dostatečným.“105 Jak tvrdí Škodová 

a Nečas, lidé se pohybují v takzvaném mediálním pseudo-prostředí, kde jim masová média 

přinášejí obrazy světa dle svého uvážení.106

                                               
104 McCombs, M. (2009): Agenda setting: Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Portál: Praha.
105 Dearing, J. W. a Rogers, E. M. (1996): Communication Concept: Agenda-Setting. Sage Publications, Inc.: California, s. 29.
106 Škodová, M., Nečas, V. (2009): Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Professional 
Publishing: Praha.
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9. GATEKEEPING

Téma zpravodajských hodnot se soustředí na již vybrané zprávy a konečný obsah 

zpravodajství. Otázkou ale zůstává, jak k takovému výběru dochází, kdo rozhoduje, jaká 

zpráva se dostane od novináře k publiku. A právě procesem výběru zpráv se zabýval 

v padesátých letech americký sociolog David Manning White, který se stal zároveň i autorem 

první empirické studie s názvem The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News 

(„Gatekeeper“: Případová studie výběru zpráv), a položil tak základy sociologie 

zpravodajství.107 White pochopil, že na to, aby se událost stala zprávou, nestačí jen metoda 

zpravodajských hodnot, důležitý je i přístup novinářů a editorů, kteří finální výběr zpráv 

přímo ovlivňují.108 White si uvědomil, že novináři přicházejí při své každodenní práci do 

kontaktu s obrovským množstvím zpravodajského materiálu, z něhož se k publiku dostane jen 

minimum. Při svém výzkumu se snažil přijít na to, podle čeho se mediální pracovníci při 

výběru zpráv rozhodují, co je k jejich konečnému stanovisku vede a zda svoji činnost 

důkladně promýšlejí nebo se rozhodují intuitivně.109 Ve své studii použil White pojem 

gatekeeping neboli hlídání brány a gatekeeper neboli vrátný.110 S termínem gatekeeper ale 

přišel sociolog Kurt Lewin, který krátce po druhé světové válce zkoumal kritéria, podle 

kterých se rodiny rozhodují při nakupování potravin.111 White si ve své studii představil 

pomyslnou bránu, jíž projde jen omezené množství zpráv, které tam vpustí novináři, redaktoři 

nebo šéfredaktoři, tedy její pomyslní hlídači.112 Whiteův výzkum vycházel z jednoduché 

metody, kdy si gatekeeper v únoru 1949 shromažďoval všechny zprávy, které před branou 

zastavil a připisoval k nim důvody svých rozhodnutí. Mnohdy poukazoval na to, že zpráva 

nestála za zveřejnění, nebyla zajímavá nebo pro ni v periodiku nebylo dostatek prostoru. 

Lidsky zajímavé příběhy a politické zprávy naopak branou prošly skoro vždycky. Výběr 

událostí do zpravodajství se tak podle Whiteovy studie stal velmi subjektivním.113 „Through 

studying ‚gate keeper’s‘ reasons for rejecting news stories from the press associations we see 

how highly subjective the communication of ‚news‘ really is.“ („Při studiu gatekeeperových 

důvodů k odmítnutí zařazení zprávy do aktuální mediální agendy dané organizace, vidíme, jak 
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moc je zpravodajství subjektivní.“).114 Ve druhé části výzkumu odpovídal editor autorovi na 

čtyři otázky, ze kterých vyplynulo, že při své práci dával přednost jasným a stručným 

zprávám a že upřednostňoval zprávy s menším počtem aktérů a statistických údajů. Ačkoli 

byl výzkum Davida Manninga Whitea několikrát kritizován, nikdo mu podle Trampoty 

nemohl upřít vytvoření jednoduchého příkladu, který jasně ukazuje mechanismus selekce 

zpráv.115 Whiteova studie dala za vznik mnoha dalším budoucím výzkumům, jejichž autoři se 

procesu výběru zpráv věnovali detailněji. Postupem času se ukázalo, že gatekeeper nevybírá 

zprávy jen na základě svého vlastního úsudku, ale že má na jeho rozhodnutí vliv mnoho 

dalších faktorů. Může se jednat o profesní vztahy v dané mediální organizaci nebo o vztahy 

ke kolegům a nadřízeným. Každá organizace také pracuje podle svých zajetých rutin a priorit, 

na kterých při tvorbě zpravodajství rovněž záleží. Podle Trampoty jsou důležitou součástí 

rozhodování i technologické možnosti média a tlak veřejnosti.116

9.1 Vizuální gatekeeping

Přes polovinu století byla metoda gatekeepingu a úloha „hlídače brány“ neboli 

gatekeepera jasně daná. Gatekeeper svým otevíráním a uzavíráním pomyslné brány 

umožňoval nebo naopak odepíral vstup informací do mediálního obsahu. Výběrem informací 

tak mohl ovlivnit i následný postoj veřejnosti k dané události. Podle Silcocka a Schwalbeho 

ale moderní technologie základní koncept gatekeepingu změnily. Dílem snadného přístupu 

k informacím a možnosti publikovat mediální obsah online se funkce tradičního gatekeepera 

zásadně omezila.117 Změnila se ale i tradiční žurnalistická práce, internetoví uživatelé se dnes 

v podstatě také stávají novináři. Ke klasickým žurnalistům tak přibývají takzvaní blogeři nebo 

tweeteři. Navíc se podle autorů samotní internetoví uživatelé stávají i vlastními 

gatekeepery.118 Mediální obsahy totiž nejen tvoří, ale také vybírají, které z nich publikují a 

které ne. Veřejnost na materiály „publikujících uživatelů“ často reaguje, a ti tak mají 
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k dispozici neustálou zpětnou vazbu. Mezi uživateli-novináři a veřejností probíhá nepřetržitá 

interakce, i publikum proto může výběr jednotlivých obsahů ovlivnit.119

Silcock a Schwalbe tvrdí, že rozvoj televize, modernizace fotoaparátů a filmových 

kamer, jejich přeměna ve snadno přenosné a levné přístroje a neustálý tok obrazového 

materiálu na internetu, zejména prostřednictvím sociálních sítí, jsou všechno faktory, které 

přispěly k popularizaci vizuální kultury.120 I přesto podle autorů existuje jen málo studií 

zabývajících se vizuálním gatekeepingem.121 Výběr obrazového materiálu v novinách závisí 

především na požadavcích trhu, příjemce, ale také na standardech daného tisku. Bissel, stejně 

jako White, spatřuje u vizuálního gatekeepera vysokou míru subjektivity.122 Výběr fotografií 

metodou vizuálního gatekeepingu může podle Silcocka a Schwalbeho odhalit politickou 

zaujatost nebo posílit genderové stereotypy.123 Autoři dále tvrdí, že gatekeepeři jsou si 

vědomi faktu, že obrazový materiál má na veřejnost větší vliv než materiál textový. Oba 

dokonce tvrdí, že změna velikosti nebo pozice fotografie v tisku může změnit pohled příjemce 

na text, který zůstal jinak obsahově stejný.124

Silcock a Schwalbe se domnívají, že postupující vývoj moderních technologií zvyšuje 

popularitu vizuální kultury. Klasická metoda gatekeepingu by se tak podle nich měla 

přehodnotit a přestavět.125

9.2 Shrnutí metody gatekeepingu

Pojem gatekeeper zavedl už sociolog Kurt Lewin. Ten zkoumal metodu gatekeepingu 

na okolnostech a důvodech, které usměrňují lidi při nakupování potravin. Empirickému 

výzkumu gatekeepingu se ale jako první věnoval v padesátých letech 20. století americký 

sociolog David Manning White. Zkoumáním mediálního obsahu zjistil, že k tomu, aby se 

událost stala zprávou, nejsou potřeba jen zpravodajské hodnoty, ale také někdo, kdo zprávy 

vybírá. Při obrovském množství zpravodajského materiálu si uvědomil, že musí v mediálních 

organizacích fungovat něco jako filtr, který způsobí, že se k publiku dostane už jen vybrané 
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minimum z původního obsahu. Onomu filtru přisoudil Lewinův pojem gatekeeper, který je 

zastoupen redaktorem, editorem nebo šéfredaktorem. Gatekeeper nebo také hlídač brány 

rozhoduje, která událost se stane zprávou a která nikoliv. Z Whiteovy studie vyplynulo, že 

metoda výběru zpravodajského materiálu je velice subjektivní. Záleží i na faktorech, jako je 

prostor v daném médiu, na tom, zda je zpráva lidsky nebo politicky zajímavá a zda je stručná 

a neobsahuje příliš mnoho dat. Ačkoli byl za svoji teorii několikrát kritizován, jeho metafora 

výběru zpráv se stala inspirací pro budoucí autory.
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10. VÁLEČNÁ FOTOGRAFIE 

Pojem válečná fotografie definuje skoro každý fotograf věnující se rozličným 

konfliktům jinak. Někteří se považují za fotografy – dokumentaristy, jiní spíše za bojové 

fotografy.126 Pro válečnou fotografii se zavedly i termíny „bojová“ nebo dokumentární“. Ne 

vždy musí mít válečné fotografie negativní konotaci a zobrazovat násilí, smrt nebo zármutek, 

někdy mohou být i pozitivní a zobrazovat třeba boj za spravedlnost. V dnešní době 

„nadvlády“ negativních zpráv se ale zcela pochopitelně uchytí spíše fotografie drsnějšího 

rázu. Sontagová zdůrazňuje, že zobrazování války je v dnešním moderním světě běžnou praxí, 

dílem novinářské práce můžeme být prý svědky prakticky čehokoli.127 Možná proto si většina 

lidí pod pojmem válečná fotografie představí pouze obrázky s ozbrojenými vojáky, tanky 

nebo umírajícími lidmi. Sontagová dokonce tvrdí, že “touha po obrazech těl trpících bolestí 

je téměř tak silná, jako touha po obrazech ukazujících nahotu.“128 Válečnou fotografií se ale 

kromě zobrazování konkrétních konfliktů rozumí i dokumentování dění v oblastech, kde se 

konflikty odehrávají. „Jen se podívejte, říkají nám ty fotografie. Takové to přesně je. Přesně 

tohle způsobuje válka. A tohle, tohle taky. Válka trhá, válka rve. Válka párá těla a vyvrhuje 

vnitřnosti. Válka pálí. Zbavuje končetin. Válka ničí.“129 Válečná fotografie může ale 

zaznamenávat i rozsáhlejší civilní nepokoje nebo válečné zločiny a neštěstí, jako je třeba 

hladomor. Tomu se věnovaly fotografie třeba Wernera Bischofa zobrazující oběti hladomoru 

v Indii, snímky obětí války a hladomoru v Biafře od Dona McCullina nebo Williama Eugena 

Smithe, které zobrazují děti postižené následkem pití vody ze zamořeného jezera v japonské 

vesnici. Především média ovlivňují, kterým fotografiím se dostane větší pozornosti. Lidé se 

tak mnohdy zajímají o události, které zpracovávají média a ty ostatní se třeba zcela vyhnou 

jejich pozornosti. Teoretička a fotografka Susan Sontagová tvrdí, že dokumentovaná válka 

musí být považována za jakousi výjimku z toho, jak války obvykle probíhají, a představovat 

více než konfliktní zájmy bojujících stran, aby prolomila okruh bezprostředních účastníků a 

stala se předmětem mezinárodního zájmu.130 To, jak příjemce danou fotografii vnímá, může 

ovlivnit celá řada prvků. Televizní vysílání třeba stanovuje časové rozmezí, kdy je možné se 

na fotografii dívat, příjemce se mu musí podvolit. Naopak v tištěných médiích si recipient 

stanovuje délku pozorování fotografií sám, a proto si na ní může vytvořit jiný názor, než jaký 
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si vytvořil sledováním televize. Vnímání fotografií může ovlivnit také kontext a místo, kde se 

daný obrazový materiál objeví. 

Váleční fotografové bývají často vnímáni spíše jako objektivní zprostředkovatelé než 

jako subjektivně se rozhodující osoby. „Fotografie nenabízejí čistý výhled, nýbrž něčí pohled. 

Profese, jejímž úkolem bylo přinášet individuální svědectví o válce a válečných zvěrstvech 

prostřednictvím fotoaparátu, se začala prosazovat právě koncem třicátých let.“131 Za prvního 

válečného fotografa je považován Roger Fenton, který v polovině 19. století dokumentoval 

Krymskou válku. Jeho tehdejší role se lišila od role dnešních fotožurnalistů. Britská vláda 

poslala Fentona na Krym s původním záměrem vyvrátit domněnky o strádání vojáků. 

Sontagová uvádí, že „z nařízení ministerstva války nesměl fotografovat mrtvé, zmrzačené či 

nemocné vojáky a těžkopádná technika mu znemožňovala zachycovat většinu jiných 

objektů.“132 Zatímco do dob vietnamské války se v novinářích často probouzel pocit 

vlastenectví, dnes se musejí vyrovnávat s výzvou odlišných podob některých bojů. 

Nastupující nové technologie totiž často vylučují fotografa z pole bezprostřední akce.

Hlavním úkolem válečné fotografie je informovat. Sontagová uvádí, že „většina 

nejznámějších fotografů, kteří se zabývají válečnými konflikty, se od poloviny šedesátých let 

domnívá, že jejich úkolem je ukazovat ‚skutečnou‘ tvář války.“133 Fotografie nemohou samy o 

sobě přesně vyjádřit podstatu, kontext a detaily události, mohou ale zvýšit důvěryhodnost a 

pocit blízkosti člověka k realitě. Zatímco někteří fotografové považují oblast válečné 

fotografie za pouhé dokumentování konfliktu, jiní věří, že svým svědectvím pomohou změnit 

svět nebo alespoň zamezit pozdějšímu překrucování pravdy. Sontagová ve své knize ale tvrdí, 

že „záměry fotografa význam snímku neovlivňují: fotografie si žije svým vlastním životem, 

určeným rozmary a politickými stanovisky různých společenství, která pro ni najdou 

využití.“134 Fotografie zobrazující prostředí války v sobě většinou nesou nějaký hlubší 

podtext. Mohou například poukazovat na to, že lidé zobrazovaní na fotografii jako strůjci 

nějakého neštěstí jsou stejní jako lidé zobrazovaní jako oběti. Sontagová ale upozorňuje na to, 

„že ničivé účinky války nejsou samy o sobě argumentem proti vedení války, pokud si ovšem 

člověk nemyslí (a opravdu si to myslí jen málo lidí), že násilí nelze ospravedlnit nikdy.“135

Fotografie mohou i obviňovat, Sontagová se ale domnívá, že „specifičnost obvinění, jaká 
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fotografie vznáší, nakonec ustoupí do pozadí. Z obžaloby určitého konfliktu a označení viníků 

konkrétních zločinů se stane obžaloba samotné lidské krutosti a brutálnosti. Pro tento 

obecnější proces jsou záměry fotografa zcela nepodstatné.“136

Zobrazování válečné fotografie v médiích by nemělo opomíjet novinářskou etiku. Ta 

se projevuje především v zamyšlení se nad tím, které fotografie jsou pro publikování vhodné a 

které už jsou za hranicí přípustnosti. Serióznější média mají samozřejmě pro vybírání 

podobných fotografií přísnější kritéria než ta bulvární. Komerční média se snaží přitáhnout co 

nejvíce recipientů, a tak dávají prostor zobrazování násilí a krutosti. Právě přitažlivost a 

zároveň odpudivost drastických záběrů je podle Sontagové pro lidi neustálým zdrojem vnitřní 

trýzně. „Pro naše současná očekávání etické cítění hraje zcela zásadní roli v přesvědčení, že 

válka je anomálie, třebaže této anomálii nelze zamezit. Že mír je norma, i když této normy 

nelze osáhnout. V průběhu dějin se však na válku pohlíželo jinak. To ona byla normou a mír 

naopak výjimkou.“137 O fotografii se často říká, že by měla šokovat. Dnešní doba přehlcena 

zobrazováním násilí ve všech možných podobách spíše napomohla lidem si na podobné 

výjevy zvyknout. Válečná fotografie už tak spíše než šokuje, v lidech vyvolává bezmoc, 

soucit, smutek, lítost, odpor nebo napětí. Kromě toho může i ztrácet na intenzitě vlastní 

výpovědi. Jak píše Sontagová: „Aby fotografie mohly obviňovat a případně měnit chování, 

musí šokovat. Na šok si lze zvyknout. Může se vyčerpat. A kdyby ne, člověk se dokáže 

nedívat.“138 Teoretička a fotografka ale zároveň vyvrací tvrzení, že by za ztrátou šoku stál na 

prvním místě neustálý mediální tok obrazů, který by otupoval naši mysl. Tok informací totiž 

podle ní nikdy neustává. „Tomu, co se jim ukazuje, lidé nepřivykají, protože se na ně neustále 

valí množství obrazů. Pocity tlumí především pasivita. Stavy popisované slovy apatie nebo 

morální či citové otupění jsou pocity přímo nabité – pocity vzteku a marnosti.“139 Při 

dokumentování válečných konfliktů se mezi lidmi nebo i v médiích často spekuluje, zda je 

prvotním úkolem fotografa pomoct nebo radši pořídit hodnotný snímek. Existují případy, kdy 

fotograf zvládne obě věci najednou, tedy podle Kobrého roli profesionála a roli samaritána.140

Profesionál se řídí tím, že jeho úkolem není měnit běh událostí, ale zaznamenávat je tak, jak 

jsou. To v podstatě odpovídá utilitaristickému hledisku, kdy fotograf věří, že jeho snímky 

mohou pomoci více lidem najednou. „Argument dobrého samaritána je na druhé straně 

absolutistický: fotožurnalista je prvně a na prvním místě lidská bytost. Primární odpovědnost 
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má fotožurnalista k osobě, která vyžaduje pomoc. Novinařina je na řadě jako druhá.“141

Sontagová zas naopak říká, že fotograf vidí lidi tak, jak oni sami sebe nikdy nespatří. Ve 

chvíli fotografování je tedy symbolicky vlastní. Zdůrazňuje také, že fotograf nemůže 

fotografovat a zároveň zasahovat v případě účasti v nějakém konfliktu. Důležité je říci, že 

rozhodnutí, zda v inkriminovaných chvílích pomáhat nebo fotografovat, záleží na okolnostech 

dané situace a osobnosti daného člověka.142

Celkově se fotografie považuje za samostatný umělecký obor, novinářská fotografie se 

ale pod obavou ztráty důvěryhodnosti snaží uměleckosti co nejvíce vyhnout. „Pokud jde o 

fotografie různých hrůz, lidé vyžadují váhu svědectví, jež nebylo poskvrněno snahou o 

uměleckou kvalitu, kterou ztotožňují s neupřímností či vykonstruovaností. Fotografie děsivých 

událostí se zdají autentičtější, když nepůsobí jako výsledek příhodného nasvícení a kompozice. 

143 V příkladu válečné fotografie často panují dohady, zda snímek, o kterém se tvrdí, že je 

krásný a efektní, nezkrášluje hrůzy války. Ani válečnou fotografii nemůžeme z umění zcela 

vytěsnit, už jenom proto, že bývají takové snímky součástí výstav mnoha galerií. Podle 

Sontagové tato dvojakost fotografie, kdy je zároveň uměním i dokumentem, vzbuzuje přílišné 

diskuze, co si může fotograf dovolit. „Nejběžnějším zveličením z poslední doby je názor, že 

zmíněné dvě schopnosti jsou ve vzájemném protikladu. Fotografie, které zobrazují utrpení, by 

neměly být krásné a popisky by neměly moralizovat. Podle toho mínění krásná fotografie 

odvrací pozornost od vážného objektu zobrazení a obrací ji k samotnému médiu, čímž 

znehodnocuje status snímku jakožto dokumentu. Dává neurčitý signál. Zabraňte tomu, naléhá 

na nás. Zároveň se však vykřikuje: ‚Jaká to podívaná’.”144 Veřejnost věří, že fotografie 

zprostředkované médii bývají zpravidla pravdivé. Fotograf ale do přípravy snímků mnohdy 

zasahuje. Někdy je jeho osobní iniciativa zřejmá a jindy třeba zcela nezřetelná. Jeho činnost 

tak někdy může vyvolat dojem záměrné manipulace recipienta. Postupem času novináři-

fotografové podle Sontagové zjistili, že se s fotografiemi dá určitým způsobem manipulovat, 

sestavovat je dle obrazu svého.145 Mnohdy tak došlo u jistých událostí ke zmanipulování jevů 

nebo k jejich zinscenování. I ty se ale staly později jakýmsi historickým dokladem. Dneska 

máme k podobným praktikám mnohem větší možnosti. Důležité je ale zdůraznit, že většina 

teoretiků se domnívá, že určité zasahování do fotografií někdy není na škodu, pokud je 

přiměřené. 
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11. CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH VÁLEČNÝCH 

KONFLIKTŮ 

11.1 Válka ve Vietnamu

Kořeny války ve Vietnamu lze hledat již ve druhé polovině 19. století, kdy se 

vietnamské území stalo francouzskou kolonií.146 K bojům ale došlo až od konce druhé 

světové války a to právě proti francouzským kolonizátorům. Vietnamský konflikt, který byl 

nejdelší vojenskou operací dvacátého století, lze z jednoho úhlu pohledu chápat jako boj za 

národní samostatnost a sjednocení, z pohledu Američanů, kteří v konfliktu vystřídali 

Francouze, se ale jednalo o jasnou snahu komunistů ovládnout rozvojové země a získat tak 

převahu nad Západem. 

Vietnamská válka se odehrála mezi lety 1964 a 1975 a patří k nejzásadnějším, 

nejkomplikovanějším a nejkrvavějším konfliktům 20. století. V roce 1965 se do bojových 

akcí zapojily americké pozemní jednotky, v roce 1975 pak Vietnam definitivně opustily a 

dobyly Saigon v rámci závěrečné ofenzivy severovietnamských sil. Již v roce 1964 ale 

Američané ve Vietnamu fakticky bojovali, k přímému vyhlášení války vlastně nikdy nedošlo. 

Jako konec války bývá občas uváděn i rok 1973, kdy bylo na základě pařížských dohod 

rozhodnuto. Mezi lety 1959 a 1975 zahynulo ve Vietnamu podle Daniela Kamase přes 

padesát tisíc Američanů, více než dva miliony partyzánů a vojáků NVA (armáda severního 

Vietnamu), přes 800 tisíc vojáků jižního Vietnamu a necelé dva miliony civilních obyvatel.147

Kamas uvádí, že válka ve Vietnamu nebyla výjimečná z hlediska hrůz, které přinášely, 

ale především proto, že to byla válka „v přímém přenosu“.148 O čem mohli dříve Američané 

pouze číst v novinách, to se jim naskytlo na obrazovkách svých televizorů. Válečné střety se 

jich od dob vlády prezidenta Lincolna nedotkly, a tak s hrůzou dennodenně viděli své krajany 

umírat na opačné straně světa prostřednictvím televize. Dalším důvodem bylo podle Kamase i 

to, že od konce druhé světové války svět nezažil tak obrovskou koncentraci vojsk, pozemní 

bojové techniky a letectva.149 Kamas dále tvrdí, že byla veřejnost po celou dobu válečného 
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konfliktu neustále zahlcována tendenčně překroucenými zprávami. Mistrně vedenou 

propagandistickou kampaní komunistů byla podle něj přesvědčena, že je Vietnam nevinný 

malý stát, který byl napaden velkou a arogantní Amerikou.150 Nikdo už ale podle Kamase 

nevěděl, že Vietnam americkou intervenci vyprovokoval a navíc vojensky napadal své 

sousedy na západě a jihu.151 „O kontroverznosti těchto let svědčí i to, že zatímco dvacetiletí 

američtí chlapci umírali v džunglích jižního Vietnamu v boji s teroristy z Viet Congu, jiní 

Američané mávali na pacifistických demonstracích vietkongskými vlajkami. V Americe tak 

důležité veřejné mínění, tehdy živené utopistickými názory hippies, ovlivňované řečmi Martina 

Luthera Kinga a manipulované protiválečným postojem novin Washington Post a Times, se 

bouřilo. Válka vysávala daňové poplatníky příliš dlouho a na bojišti prakticky trvala patová 

situace.“152

Francouzský válečný fotograf Patrick Chauvel popisuje válku ve Vietnamu takto: „To 

je zvláštní, od doby, co jsem ve Vietnamu, nemám nikdy hlas, asi to bude tím horkem a taky 

všemi těmi polévkami, které přes den spolykám. Tomu potěšení nikdy neodolám, vždycky si 

sednu na bobek u pultíku pouličních prodavačů a opařím se pho (nudlovou polévkou) a 

přitom obdivuji energii a krásu lidí hemžících se kolem: mladí vlčáci se snaží obrat několik 

vojáků US na opušťáku, tragické směšné kurvičky neobratně napodobují mini-pin-up. 

Vietnamští vojáci v čisťounkých vycházkových uniformách se chtějí bavit, ale mají arogantní 

výraz vojáků bez přesvědčení. Křehčí vládci Jižního Vietnamu. Krásné mladé dívky 

v tradičním oblečení narušují hemžení, jako když vojenská loď rozráží vlny. Američtí vojáci, 

moc mohutní, moc vychrtlí, moc velcí, moc početní, kteří mluví moc nahlas a chodí ve 

skupinkách, vyvedení z míry, zvláštní, mimo, veselí a směšní, nevědí, co dělat. Vypadají jako 

fotbaloví fanoušci na flámu. Taky jsou tu ženy oblečené jako muži a vice versa, a taky se 

s davem mísí venkovani – vždycky jsem měl dojem, že jsou z Vietkongu a chystají se hodit 

granát. Studenti s nejistou budoucností a spousta byrokratů v bílé košili s aktovkou. Vietkong, 

nebo CIA? Možná obojí.“153 Sontagová uvádí, že právě válka ve Vietnamu zavedla moderní 

styl fotografování válečných střetů tak, jak ho známe dnes. Fotografie z předešlých konfliktů 

nezaznamenávaly hrůzy války v jejich reálné podobě, teprve Španělská občanská válka a 

válka ve Vietnamu přinesla kvalitní fotografie přinášející očité svědectví z válečných 
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střetů.154 Podle Sturkenové a Cartwrightové se zpravodajské organizace ve Spojených státech 

tradičně brání medializaci svých mrtvých, i přesto ale z války ve Vietnamu pocházejí 

fotografie letadel převážejících americké válečné oběti v rakvích. Autorky dále uvádějí, že 

s takovými snímky nakládaly americké ozbrojené síly jako s potenciálně politickými. Podle 

nich počínaje válkou v Zálivu v roce 1991 Pentagon fotografování a zveřejňování těchto 

záběrů zcela zakázal.155

11.2 Válka v Iráku

Válku v Iráku zahájil vpád vojsk skupiny států vedených USA v březnu 2003 a 

ukončil v prosinci 2011 ministr obrany Spojených států Leon Panetta, kdy v Bagdádu 

oficiálně vyhlásil konec vojenských operací. Invazi a okupaci Iráku vysvětlovaly Spojené 

státy podle Millera obavou z tamního diktátorského režimu vedeného Saddámem Husseinem 

a z toho, že země vlastní zbraně hromadného ničení.156 John Keegan ve své knize říká, že 

„válka byla rozpoutána kvůli tomu, že irácký prezident Saddám Hussein odmítl spolupracovat 

s inspektory Organizace spojených národů při jejich pátrání po jeho zakázaných zbraních 

hromadného ničení.“157 Islámský svět naopak podle Curtise projevoval odpor vůči americké 

globální nadvládě, ať už z pohledu vojenského či ekonomického.158 Curtis dále uvádí, že 

islámské radikální síly se proto ostře postavily proti totální americké dominanci na Středním 

východě.159 Americká vláda se během invaze v Iráku snažila převést média na svoji stranu a 

využívala tak jejich moci k vlastní propagandě. Irák měl podle Keegana ve zbrani skoro čtyři 

stovky vojáků, kteří využívali tanků, obrněných vozidel a děl.160 I přesto nebyly irácké síly 

schopny klást americkým vojákům efektivní odpor. Prezident George Bush proto už v květnu 

roku 2003 vyhlásil konec války a označil Spojené státy a jejich spojence za vítěze. Postupně 

se ale ukázalo, že bylo na takový závěr brzy, situace se začala komplikovat a počet útoků a 

jejich obětí stále rostl. „Je jasné, že potřebujeme změnit strategii v Iráku, proto můj tým 

poradců pro národní bezpečnost, vojenští velitelé a diplomaté provedli kompletní revizi 

dosavadního postupu. Konzultovali jsme ji s oběma stranami v Kongresu, se spojenci i s 
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význačnými nevládními odborníky. Vyčlenili jsme proto pro Irák 20 tisíc dalších amerických 

vojáků. Drtivá většina z nich, 5 brigád, bude nasazena v oblasti Bagdádu,” vysvětloval 

Georgie Bush na začátku roku 2007 svůj původní omyl.161 Navýšení počtu amerických vojáků

přineslo řadu pozitivních výsledků. Američané se začali intenzivněji věnovat samotným 

Iráčanům s předpokladem, že ti budou moci posléze převzít bezpečnost ve svých městech. O 

dva roky později, když Geroge Bush opouštěl svůj úřad, panoval v Iráku relativní klid. Jeho 

nástupce Barack Obama přišel hned první den svého prezidentského úřadu s návrhem na 

stažení amerických jednotek z Iráku do léta 2010. Jeho plán se ale ukázal jako příliš 

optimistický a ke stažení vojsk došlo až koncem roku 2011, před Vánoci tak válka v Iráku 

definitivně skončila. V Iráku padlo podle zprávy z Českého rozhlasu 4500 amerických vojáků 

a vojákyň, nejméně 30 tisíc jich utrpělo zranění. Válka připravila o život rovněž nejméně 100 

tisíc iráckých civilistů. 

Podle Keegana se veřejnost nezajímala pouze o to, co se dělo na bojištích, celý svět se 

prý spíše zaobíral smyslem této války.162 „Vlády se přely o to, co je na ní správného a 

špatného, spory o ni se staly výhradním předmětem činnosti velkých mezinárodních 

organizací a protestních pochodů proti ní se zúčastnily masy obyvatel. Mezinárodní média se 

nezabývala skoro ničím jiným než právě touto válkou. Samotné irácké obyvatelstvo 

nevěnovalo válce skoro žádnou pozornost.“163 Nejostřeji se podle Keegana stavěly proti válce 

především francouzská a německá vláda. Zpočátku se proti stavělo i Rusko, které ale nakonec 

obrátilo a podpořilo Američany.164 Na válce v Iráku je zajímavé především to, že je opředena 

řadou záhad. Tvrzení Spojených států o tom, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení a 

údajně podporuje al-Káidu, se dosud neprokázala. „Máme svědectví z první ruky o továrnách 

na výrobu biologických zbraní, které jsou pohyblivé. Mohou se snadno přemísťovat po silnici 

i železnici a uniknout tak pozornosti zbrojních inspektorů,“ přesvědčivě tvrdil na půdě Rady 

bezpečnosti OSN tehdejší americký ministr zahraničí Colin Powell.165 Powell ale podle 

článku o něco později připustil, že jeho tvrzení byla založena na špatných informacích. Ač na 

začátku roku Spojené státy řadu zemí přesvědčily, že je Irák hrozbou, žádné zbraně 

hromadného ničení se na jeho území nenašly. Skutečné příčiny války, stejně tak průběh 

americké okupace proto zůstávají předmětem sporu.
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12. PŘEDSTAVENÍ VÝZKUMNÉHO VZORKU

12.1 Předmět zkoumání 

Ve své diplomové práci jsem si dala za cíl zjistit, zda a jak se lišilo zpracování 

fotografického eseje ve dvou stanovených obdobích, v době klasického fotožurnalismu 

padesátých a šedesátých let 20. století a v době současné. 

Ke stanovenému výzkumu jsem si zvolila dva válečné konflikty, ve Vietnamu a 

v Iráku. Prostřednictvím amerického magazínu LIFE a VII Photo Agency budu zkoumat 

fotografické eseje z těchto událostí.

12.1.1LIFE

Název LIFE přisoudil v roce 1883 Henry Luce americkému humoristickému časopisu. 

Ten ale v roce 1936 zanikl, a tak Luce založil stejnojmenný zpravodajský týdeník, jehož 

silnou stránkou byla novinářská fotografie. Magazín si prošel několika peripetiemi, kdy do 

roku 1972 vycházel jako týdeník, do roku 1978 jako občasný speciál a od roku 1978 do roku 

2000 jako měsíčník. V roce 2004 z něj společnost Time, Inc. vytvořila na tři roky týdenní 

přílohu amerických novin, poté jeho tištěná verze definitivně skončila. Od března 2009 do 

ledna 2012 vystupoval LIFE na internetu společně s Getty Images pod jménem See You 

World, LLC. Od tohoto roku funguje jako fotografický kanál na serveru Time.com, ve kterém 

se nachází i archiv fotografií. 

LIFE byl prvním americkým zpravodajským magazínem, na jehož stránkách 

převažovala fotografie nad textem. V době jeho vydávání se prodávalo více než třináct a půl 

milionu výtisků za týden. Magazín byl dokonce tak úspěšný, že v něm publikovali své texty 

třeba prezident Harry S. Truman nebo Winston Churchill. LIFE zásadně přispěl k budoucímu 

rozvoji publikování novinářské fotografie. Magazín zaměstnával třeba válečného fotografa 

Roberta Capu, kterému se podařilo zaznamenat vylodění v Normandii a následnou bitvu o 

tuto část Francie. Motto magazínu znělo: „To see Life: see the world“ (Abys pochopil LIFE, 

musíš pochopit svět). V padesátých a šedesátých letech dominovaly magazínu fotografie 

z války ve Vietnamu, které jsou nyní dostupné v jeho internetové verzi na Time.com.
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12.1.2VII	Photo	Agency

S myšlenkou založit si svoji vlastní agenturu přišel fotograf Gary Knight. V interview 

s Markem Lapinem pro fotografický server TakeGreatPictures popisuje, jak spolu se svým 

přítelem Jamesem Waitem a Johnem Stanmayerem navrhli strukturu vhodnou pro fotografy, 

kteří si nemohou dovolit velké kanceláře a distribuci. Rozhodli se také, že agentura bude 

kompletně online, digitální a v rukou svých fotografů. „Velmi nám pomohla i Alexandra 

Boulatová, jejíž otec Pierre Boulat fotografoval pro Life a jejíž matka provozovala 

fotografickou agenturu. Potom postupně přicházeli naši přátelé,“ vzpomíná na začátky 

agentury Knight.166 VII Photo Agency sice funguje čistě přes internet, jako její sídlo si ale 

fotografové zvolili Paříž.

Své jméno agentura odvozuje od počtu zakládajících členů, mezi nimiž jsou Alexandra 

Boulatová, Ron Haviv, Gary Knight, Antonín Kratochvíl, Christopher Morris, James 

Nachtwey a John Stanmeyer. Ti v září 2001 na festivalu dokumentární a reportážní fotografie 

Visa pour l'Image ve francouzském Perpignanu vytvořili tuto kolektivně vlastněnou 

agenturu.167 Již během krátké doby své existence, si agentura na své konto stihla připsat 

některé z obrazů, které pomohly definovat počátek 21. století. K sedmi zakládajícím členům 

se v roce 2004 přidal Joachim Ladefoged, v roce 2007 Marcus Bleasdale and Franco Pagetti 

v, o dva roky později pak Stephanie Sinclairová a zatím posledním přistoupivším členem se 

stal v roce 2010 Ed Kashi. Společně všichni fotografové dokumentují konflikty přírodní, 

sociální nebo politické, ať už v jejich násilné nebo nenásilné formě. Snaží se tak zaznamenat 

jednotlivé události v jejich nezkreslené podobě. VII Photo Agency obrací svou pozornost 

nejen k válečným obrazům, ale také ke křehčím formám konfliktu. Dokumentuje změny ve 

společnosti a kultuře po celém světě. „Svou estetiku nestaví na uměleckých záběrech, 

neutrálním dokumentarismu, ani nezaujímá nějaké politické stanovisko. Každého z fotografů 

motivuje něco jiného. Práci VII ale spojuje jakési semínko naděje, že všechno není ztraceno, 

že i na těch nejtemnějších místech největšího bezpráví existuje možnost změny, že zoufalství 

nikdy není úplné.“168 Agentura nestaví tolik do popředí své fotografy, ale spíše své 

fotografické eseje, které jsou jejím „hlavním produktem“. VII Photo Agency se živí prodejem 

                                               
166 http://www.takegreatpictures.com/photo-tips/tgp-choice/the-magnificent-vii-by-mark-lapin.
167 Paradoxní je fakt, že k úspěšným začátkům agentury přispěla i tragická událost 11. září 2001, kdy spadly budovy 
Světového obchodního centra v New Yorku. Dne 10. září, den po ohlášeném vzniku VII Photo Agency, totiž přijel do svého 
bytu na Manhattanu jeden z jejích zakládajících členů James Nachtwey. Následujícího rána vyfotografoval jedny z 
nejsilnějších snímků, které má agentura na svém kontě.
168 Prohlášení fotografů Agentury VII, dostupné z: www.viiphoto.com. 
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licencí ke svým obrazovým materiálům, tvorbou fotografií na zakázku neboli komerčními 

fotografiemi nebo prodejem svých publikací nebo videí. V současnosti má kanceláře na třech 

místech, v Paříži, New Yorku a v Los Angeles. 
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13. METODOLOGIE VÝZKUMU

13.1 Konstrukce výzkumného souboru

K analýze fotografického eseje jsem zvolila následující materiály. Ke zkoumání 

období klasického fotožurnalismu v padesátých a šedesátých letech 20. století se budu 

soustředit na snímky z války ve Vietnamu v magazínu LIFE. K analýze současné doby jsem 

použila některé snímky VII Photo Agency z konfliktu v Iráku. Předmětem mého výzkumu 

bude srovnání specifik fotografického eseje ve zvolených obdobích. 

Fotografický esej se stal základem moderního fotožurnalismu a je výsledkem práce 

fotografa, obrazového redaktora a grafika. Každý fotografický esej přináší nějaký příběh, 

který záleží i na výběru a sestavení jednotlivých fotografií do myšlenkového celku. Čtenáři 

poskytuje ucelený obraz okolností dané události. Fotografování eseje se autor zpravidla 

věnuje v delším časovém horizontu, snaží se udržet základní dějovou linii a předměty svého 

zájmu nebo své hrdiny většinou dobře zná nebo pozná. Můžeme tedy konstatovat, že 

fotografický esej hraje v obrazovém periodiku velmi důležitou roli, na rozdíl od jiných 

fotografických materiálů přináší specifický koncept a kvalitní technické zpracování. 

13.2 Hypotéza

Diplomová práce předpokládá, že fotografický esej prošel od dob klasického 

fotožurnalismu padesátých a šedesátých let 20. století do současnosti řadou změn. Práce 

reflektuje obsahové a zejména formální změny fotografií ve stanovených obdobích.  

13.3 Výzkumné otázky

Ke stanovení výzkumné otázky jsem využila teoretický aparát autorky Gillian 

Roseové.169 Ta definuje tři prostory, v jejichž rámci vznikají významy v obrazech, prostor 

produkce mediálních obrazů, prostor obrazů samotných a prostor na straně konzumentů, 

publik. Ve svém výzkumu jsem se rozhodla věnovat konceptu fotografického eseje v prvním 

                                               
169 Rose, G. (2007): Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage Publications Ltd.: 
London.
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prostoru, tedy z hlediska mediální produkce. Každý z těchto prostorů pak Roseová dále dělí 

do tří kategorií – technologické, kompoziční a společenské.170 Protože se věnuji zkoumání 

fotografického eseje z hlediska změn jeho koncepce ve stanovených obdobích klasického 

fotožurnalismu a současnosti, budu se zabývat kategorií technologickou, obsahující právě tato 

specifika. Zajímat mě bude práce s fotografickým esejem a důvody jeho proměn ve 

stanovených obdobích. K tomu využiji teoretickou koncepci metody obsahové obrazové 

analýzy, kterou popsali autoři Trampota a Vojtěchovská. Ti navrhují analyzovat sdělení 

obrazových záznamů z pohledu určitých technických a symbolických kódů.171 „Analýza 

obrazového sdělení na úrovni technických kódů spočívá v jejich popisu a identifikaci. 

Technické kódy vyjadřují vlastnosti záznamu vyplývající z podstaty vzniku obrazového sdělení, 

které jsou ale významotvorné. Patří mezi ně zejména velikost zobrazení, úhel pohledu, použitá 

optika, pohyb kamery a osvětlení. Jinou částí obrazového výzkumu je analýza použitých 

symbolických kódů. Ty se týkají zejména použitého zvuku, barevnosti a prostředí, ve kterém se 

scéna odehrává.“172

Z hlediska konceptu analýzy obrazového sdělení na úrovni technických kódů zvolím 

ve svém výzkumu tyto hodnoty: velikost zobrazení, úhel pohledu a použitá optika. Velikost 

zobrazení ukazuje, jak k sobě mají blízko zobrazovaný a příjemce. Podle Trampoty a 

Vojtěchovské jde o výklad vycházející ze sociální interakce, kde se blízkost jedné osoby 

k druhé považuje za akt přátelství. Velká vzdálenost může naopak signalizovat bariéru mezi 

divákem a objektem.173 Při práci s fotografiemi se soustředím výhradně na klasifikaci detailu, 

velkého detailu, polocelku nebo celku. Detail autoři definují jako nástroj pro zvýšení 

pozornosti a vyvolání empatie u příjemců, velký detail jako narušení obvyklé komunikační 

zóny zvyšující napětí a dramatičnost, polocelek jako odtržení osoby od svého okolí a celek 

jako odstup od příjemců sdělení.174 Trampota a Vojtěchovská tvrdí, že úhel pohledu vyjadřuje 

umístění pohledu autora snímku, které se projevuje umístěním objektivu aparátu. Příjemci je 

zvoleným úhlem pohledu přisuzován určitý vztah k zobrazované osobě.175 Úhel pohledu budu 

na fotografie aplikovat z hlediska přímého úhlu, podhledu a nadhledu. Význam přímého úhlu 

pohledu popisují autoři neutrálním vztahem k příjemci, podhled jako převahu nad příjemcem 

                                               
170 Rose, G. (2007): Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage Publications Ltd.: 
London.
171

Trampota, T., Vojtěchovská, M. (2010): Metody výzkumu médií. Portál: Praha.
172 Tamtéž, s. 159-160.
173 Tamtéž. 
174 Tamtéž. 
175 Tamtéž. 



60

a nadhled jako kontrolu příjemce nad zobrazovanou situací.176 Použitá optika hraje podle 

Trampoty a Vojtěchovské klíčovou roli při fotografování. Použitá ohnisková vzdálenost se 

promítá do případného zkreslování perspektivy a tvarů zobrazovaných předmětů.177 V Této 

souvislosti budu zkoumat, zda byly snímky pořízeny širokoúhlým nebo základním objektivem

nebo teleobjektivem. Pomocí širokoúhlého objektivu lze podle autorů zaznamenat scénu ve 

velké šířce, základní objektiv vytváří relativně přirozený obraz a teleobjektiv výrazně 

potlačuje perspektivní dojem.178 Dále se zaměřím i na hodnoty, jako je světlo, zarámování 

obrazu a rozměr fotografie. Pro analýzu použitých symbolických kódů použiji tyto hodnoty: 

barva a umístění. Barevnost může podle Trampoty a Vojtěchovské symbolizovat časové 

okolnosti, zvyšovat pozornost k některým objektům nebo indikovat atmosféru.179 Barevnost 

budu ve zvolených fotografických esejích zkoumat z hlediska černobílých a barevných 

fotografií. Černobílý záznam definují autoři jako událost z minulosti nebo jako nositele 

expresivního vyjádření.180 Umístění má podle nich také symbolický význam, vyzdvihuje 

osoby a objekty v předním plánu obrazu nad těmi v zadním plánu.181 Dále mě bude zajímat i 

námět fotografie, typy pohledů zobrazovaných postav nebo její žánrové zařazení. 

Reportážním portrétem rozumíme pohotovou momentku, fotografování v akci bez aranžování 

a nahrávky, autenticita a bezprostřednost záběru je zachována. Důležité je, aby takový snímek 

zachytil nejen vnější podobu fotografovaného, ale také ukázal, jaký člověk opravdu je. 

Podmínkou je proto znalost portrétovaného, dostatek času, tvůrčí přístup fotografa a 

odpovídající technické vybavení.182 V případě stylizovaného portrétu jde o nápad nebo přístup 

autora k zobrazovanému. Jeho záměrem může být zdůraznění významné vlastnosti 

fotografovaného objektu, stejně jako vyjádření složitějších otázek, může jít třeba o 

varování.183 Reportážní záběr akce (reportáž) chápeme jako fotografickou výpověď o 

společenském jevu nebo významné události, prezentovanou jako osobní svědectví 

fotoreportéra. Tvoří ji série fotografií, které zachycují událost v širších souvislostech. 

Fotoreportáž vykazuje autenticitu a aktuálnost, důležitá je i zpravodajská hodnota 

zobrazovaného jevu. Součástí bývá i text s upřesňujícími informacemi.184 Doprovod k textu 

neboli věcná ilustrace nám přináší vysvětlení zobrazovaného jevu. Neznamená ale pouze 

                                               
176 Trampota, T., Vojtěchovská, M. (2010): Metody výzkumu médií. Portál: Praha.
177 Tamtéž. 
178 Tamtéž.
179 Tamtéž.
180

Tamtéž. 
181 Tamtéž.
182 Osvaldová, B., Halada, J. a kolektiv (2010): Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Libri: Praha.
183 Tamtéž.
184 Tamtéž. 
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doplněk, je plnohodnotnou nositelkou informací. Často může být přesvědčivější a působivější 

než samotný text.185 Dalším zkoumaným žánrem žurnalistické fotografie je feature, který se 

nejčastěji užívá jako ilustrační fotografie v denním tisku i časopisech. Není zde ani tak 

důležitá aktuálnost zachycované situace, jako spíš nadčasovost okamžiku. Feature přináší 

obrazy obyčejných lidí na obyčejných místech ve všedních situacích, „útržky života“. 

Fotograf se nesnaží o bryskní fotografování, mění se zde spíš v trpělivého pozorovatele a 

lovce lidských příběhů.186 Titulní fotografie je označení pro fotografii umístěnou na titulní 

straně novin, obálce časopisu, případně na jiném čelním místě. Hlavní požadavkem je 

zpravodajská aktuálnost a působivá forma zobrazení. V časopisech funguje taková fotografie 

jako „výkladní skříň“, která ho prodává.187 Podle Trampoty a Vojtěchovské lze dosavadní 

rozbor doplnit o analýzu reprezentačních procesů a rolí, v jakých jsou účastníci na fotografii 

zachyceni.188 Reprezentační procesy představují podle autorů zobrazované účastníky ve 

smyslu toho, co jsou a co znamenají. Lze je definovat buď jako narativní (vyznačují se 

nějakou akcí na snímku), nebo jako konceptuální (absence děje na snímku), které se mohou 

ještě dále dělit na klasifikační (indikující příslušnost k určité skupině), analytické (vyjadřují 

vztah celku a části) a symbolické (obsahující výrazný prvek, který je nositelem významu).189

Role se podle nich váže k situaci, ve které je sledovaná osoba na snímku zachycena. Lze ji 

definovat několika hodnotami: aktér (účastník, který je činitelem děje), cíl (účastník, k němuž 

je děj směřován) a interaktér (zároveň činitelem i příjemcem děje).190

13.4 Výzkumná metoda

Vzhledem k tomu, že budu pracovat s rozsáhlým souborem fotografických obrazů,

zvolila jsem klasickou metodu obsahové obrazové analýzy. Podle Trampoty a Vojtěchovské 

slouží obrazová analýza k rozboru obsahu vizuálního sdělení.191 „Zjišťuje, jaké informace 

jsou prostřednictvím obrazů příjemcům předávány, jaké osoby, předměty nebo události jsou 

na nich vyobrazeny a jakým způsobem.“192 Vycházet budu zejména ze dvou základních zdrojů 

pro analýzu obrazu, publikace Visual Methodologies od Gillian Roseové a článku Content 

                                               
185 Osvaldová, B., Halada, J. a kolektiv (2010): Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Libri: Praha. 
186 Tamtéž.
187 Tamtéž.
188

Tamtéž.
189 Tamtéž.
190 Tamtéž.
191 Trampota, T., Vojtěchovská, M. (2010): Metody výzkumu médií. Portál: Praha. 
192 Tamtéž, s. 157.
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Analysis of Visual Images od Phillipa Bella.193 Obsahovou obrazovou analýzu jsem zvolila 

zejména kvůli jejím možnostem práce s velkými soubory fotografií a její schopnosti 

odhalovat skryté opakující se vzorce nebo souvislosti mezi nimi. Podle Roseové je obsahová 

obrazová analýza vhodným nástrojem poskytujícím „přesné, spolehlivé a objektivní“

výsledky.194 Dle Bella ale tato metoda přináší i některá úskalí, zejména při stanovování přesné 

definice proměnných a závěrečného zevšeobecňování jejích výsledků.195

Kromě toho budu využívat i kvalitativní metody obsahové analýzy a metody 

komparace. Tato kombinace může být výhodná zejména během procesu analyzování výsledků 

obsahové obrazové analýzy, kdy mi umožní uvádět do vztahů sledované jevy ve zkoumaných 

periodikách s událostmi v realitě. Ačkoli hlavní používanou metodou bude metoda 

komparace, kvalitativní obsahová analýza mi umožní zdůvodnit výskyt některých změn nebo 

odchylek od zjištěných tendencí.

                                               
193 Rose, G. (2007): Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage Publications Ltd.: 
London a článek Content Analysis of Visual Images od Phillipa Bella, přístupný z http://srmo.sagepub.com/view/the-
handbook-of-visual-analysis/n2.xml.
194 Rose, G. (2007): Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage Publications Ltd.: 
London.
195 Bell, P. (2004): Content Analysis of Visual Images, přístupné z http://srmo.sagepub.com/view/the-handbook-of-visual-
analysis/n2.xml.
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14. OPERACIONALIZACE

14.1 Vymezení zkoumaného vzorku a jednotky

Zkoumaný vzorek vymezuji časově, žánrově a tematicky. Jako jednotku určuji 

jednotlivé fotografie a z nich složený fotoesej, fotografický příběh složený z několika snímků, 

popisku, titulku a textové části. Předmětem zkoumání budou změny v koncepci 

fotografického eseje ve stanovených obdobích, tj. klasického fotožurnalismu v padesátých a 

šedesátých letech 20. století a v současnosti. Základní rysy fotografického eseje budu 

zkoumat prostřednictvím magazínu LIFE a VII Photo Agency. Tituly byly zvoleny se 

záměrem získat reprezentativní vzorek pro komparaci jak tradičního média s dlouhou historií, 

jehož archiv je dostupný na internetu, tak stále se rozvíjejícího a technologicky vyspělého 

média vytvořeného rovnou pro internetové užití. Jak jsem již uváděla v teoretické části, obraz 

bývá v mediálním kontextu skoro výhradně prezentován formou komplexního komunikátu, tj. 

doprovázený doplňující textovou informací. Fotoesej je kromě fotografií i nositelem příběhu, 

který lze pochopit z popisků nebo doplňujícího textu.

Časově zahrnuje zkoumaný vzorek období mezi lety 1964 a 1975 (válka ve Vietnamu) 

a léta 2003 až 2011 (válka v Iráku). V rámci prvního zkoumaného období, které spadá do 

doby klasického fotožurnalismu padesátých a šedesátých let 20. století, jsem vybrala 

z magazínu LIFE čtyři fotografické eseje. Stejně tak jsem vybrala čtyři fotoeseje i z druhého

zkoumaného období, současnosti. Počet vzorků byl limitován zaměřením se na válečnou 

fotografii. 

Ačkoli by se mohlo zdát, že není zkoumaný vzorek vyčerpávající, s ohledem na 

výsledky předvýzkumu a cíl výzkumu jej můžeme považovat za dostatečný. 

14.2 Kódovací kniha

Při sestavování kódovací knihy jsem pracovala se dvěma typy proměnných –

identifikačními a systemizujícími. Identifikační proměnné poslouží zejména k popisu 

stanovené jednotky a k jejímu odlišení od ostatních. Systemizující proměnné využiji k získání



64

dat relevantních k mým výzkumným otázkám. Při tvorbě jednotlivých kódovacích kategorií 

jsem se pokusila hledat signifikantní znaky umožňující strukturování zkoumaného vzorku. 

U zkoumaných fotografických obrazů se budu zabývat identifikačními proměnnými, 

tzn. titulem, ve kterém byla fotografie otištěná, datem vydání, číslem stránky, zdrojem a 

názvem fotografického eseje. Tyto proměnné byly kódovány ve dvou hodnotách: časopise 

LIFE a VII Photo Agency.

Identifikační proměnné

U fotografického materiálu jsem zkoumala i systemizující, tedy analyzovatelné 

proměnné. Snažila jsem se vysledovat jejich žánrové zařazení (reportážní portrét, 

stylizovaný portrét, reportážní záběr akce, věcná ilustrace, feature, titulní fotografie), zda jde 

o fotografie barevné nebo černobílé, jaký byl u časopisu LIFE jejich přibližný rozměr

snímků (jednotka svou šířkou odpovídá max. ¼ tiskové strany, jednotka svou šířkou odpovídá 

max.1/2 tiskové strany, jednotka svou šířkou odpovídá max. ¾ tiskové strany, jednotka svou 

šířkou odpovídá ploše 1 tiskové strany, Jednotka svou šířkou odpovídá ploše dvoustrany) a

umístění (převážně na horní polovině stránky, převážně na dolní polovině stránky, ve středu 

stránky) na stránce. Zajímalo mě i, jaká optika byla k pořízení fotografie použita (širokoúhlý 

objektiv, základní objektiv, teleobjektiv, nejednoznačné), jaká je velikost zobrazení (detail, 

velký detail, polocelek či celek), jaký úhel pohledu autor použil (podhled, nadhled, přímý 

pohled), světlo (denní, slunečné, zatažené, umělé, noční, večerní, nejednoznačné) a jaké 

zarámování snímku použil (formát obdélník, na výšku, na šířku, čtverec). Všechny 

zkoumané proměnné představují základní charakteristiky záběru. 

Pořadí Název proměnné Hodnota proměnné Charakteristika proměnné

1 Médium 1 LIFE

2 VII Photo Agency

2 Datum Formát: DD:MM:ROK Datum vydání

3 Strana Formát: Číslo strany Číslo strany

4 Zdroj Vypsat slovně Autor a zdroj fotografie

5 Název Vypsat slovně Název identifikující fotoesej
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Dále jsem si všímala, zda fotografie zobrazují lidi či zvířata nebo předměty (námět), 

jaký je poměr zobrazovaných žen a mužů, jaké typy pohledů (voyerský záběr, pohled přímo 

do kamery, nelze určit) zachycují. Soustředila jsem se i na to, co zobrazovaní účastníci na 

fotografiích znamenají, tedy na reprezentační procesy (narativní, konceptuální, 

nejednoznačné). Zajímaly mě i role, ve kterých byli účastníci na snímcích zachyceny (aktér, 

cíl, interaktér, nejednoznačné). 

Systemizující proměnné196

Pořadí Název proměnné Hodnota proměnné Charakteristika proměnné

6 Barva čb Černobílá fotografie

b Barevná fotografie

7 Žánr fotografie v eseji 1 Reportážní portrét 

2 Stylizovaný portrét

3 Reportážní záběr akce

4 Věcná ilustrace

5 Feature

6 Titulní fotografie

8 Rozměr 1
Jednotka svou šířkou odpovídá 

max. ¼ tiskové strany

2 Jednotka svou šířkou odpovídá 

max.1/2 tiskové strany

3 Jednotka svou šířkou odpovídá 

max. ¾ tiskové strany

4 Jednotka svou šířkou odpovídá 

ploše 1 tiskové strany

5 Jednotka svou šířkou odpovídá 

ploše dvoustrany

99 Missing

9 Umístění 1 Převážně na horní polovině 

stránky

                                               
196 V tabulkách budou napsány tyto hodnoty: celkový počet fotografií v daném fotografickém eseji odpovídající 
sledovanému parametru, celkový počet fotografií ve čtyřech zkoumaných fotoesejích stanovených médií odpovídající 
sledovanému parametru a procentuální hodnota odpovídající poměru tohoto součtu a celkového počtu fotografií ve 
zkoumaných médiích.



66

2 Převážně na dolní polovině 

stránky

3 Ve středu stránky

99 Missing

10 Námět 1 Lidé

2 Zvířata nebo věci

3 1 i 2

99 Missing

11 Ženy / muži 1 Na snímku převažují ženy

2 Na snímku převažují muži

3 Na snímku je stejně žen i mužů

4 Na snímku nejsou lidé

99 Missing

12 Pohledy 1 Voyerský záběr

2 Pohled přímo do fotoaparátu

3
Nelze určit, na snímku nejsou 

lidé

99 Missing

13 Použitá optika 1 Širokoúhlý objektiv

2 Základní (normální) objektiv

3 Teleobjektiv

99 Missing

14 Úhel pohledu 1 Nadhled

2 Podhled

3 Přímý pohled

99 Missing

15 Velikost zobrazení 1 Celek

2 Polocelek

3 Detail

4 Velký detail

99 Missing

16 Světlo 1 Denní, slunečné, zatažené, 

umělé
2 Noční, večerní

3 Nejednoznačné, nelze určit

99 Missing

17 Zarámování záběru 1 Obdélník na šířku

2 Obdélník na výšku

3 Čtverec

99 Missing
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18 Reprezentační procesy 1 Narativní 

2 Konceptuální

3 Nejednoznačné, nelze určit

99 Missing

19 Role 1 Aktér

2 Cíl

3 Interaktér

4 Nejednoznačné, nelze určit

99 Missing

14.3 Analýza fotografií

Analýze jsem podrobila zkoumané jednotky ve vybraných číslech amerického 

zpravodajského týdeníku LIFE a v obrazové produkci obrazové agentury VII Photo Agency.

V časopise LIFE jsem do analýzy zahrnula tato čtyři čísla: 11. února 1966 (Vol. 60, No. 6), 

13. ledna 1967 (Vol. 62, No. 2), 16. února 1968 (Vol. 64, No. 7), 8. listopadu 1968 (Vol. 65, 

No. 19). Z projektů agenturních fotografů VII Photo Agency jsem vybraly ty, které se 

tematicky vázaly na zvolený válečný konflikt (Irák). 

Následující kapitola bude pracovat s výsledky obsahové obrazové analýzy fotografií 

vybraných médií. Jejím cílem je postihnout výrazné ukazatele a tendence, z jejichž 

přítomnosti či absence lze vyvodit relevantní závěry. Při analýze budu postupně pracovat 

s jednotlivými kódovacími kategoriemi zapsanými v kódovací knize.

14.3.1Název	fotografické	eseje

První parametr, který si ukážeme, bude název fotografické eseje. 

N Á Z E V

LIFE VII Photo Agency

A tense interlude with the enemy in Hué Hell in Basra

The edge of peace Iraq medics

On with the war and 'operation masher' Iraq 2007

The Delta The Graves of Abu Ghraib
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14.3.1.1LIFE:	Vietnam

14.3.1.1.1 “A	tense	interlude	with	the	enemy	in	Hué”

Fotografka Catherine Leroyová pořídila sérii snímků s názvem “A tense interlude with 

the enemy in Hué”. Fotografický esej se soustředí na největší bitvu vedenou komunistickými 

útočníky. Catherine Leroyová vyfotografovala mezi vojáky Severního Vietnamu několik 

zajímavých snímků. V časopise LIFE vyšly fotografie spolu s autorčinou textovou 

reportáží.197

14.3.1.1.2 “The	edge	of	peace”

“The edge of peace” je název další fotografické eseje, jejímž autorem je fotograf Larry 

Burrows. Burrows dokumentoval okamžik, kdy dvanáctiletá holčička jménem Nguyen Thi 

Tron dostala umělou náhradu dolní končetiny. O nohu přišla dívka ve válce. Burrows 

fotografoval chvíle, kdy se Nguyen učila s novou nohou zacházet, byl ohromen její 

statečností. Popisky k fotografiím napsal Larry Burrows, doprovodný text k eseji Don 

Moser.198

14.3.1.1.3 “On	with	the	war	and	'operation	masher'”

Autorem eseje s názvem “On with the war and 'operation masher'” je fotograf Henri 

Huet. Ten svými snímky poukázal na komplikovaný terén Vietnamu, se kterým se museli 

vojáci při válce vypořádat. Fotografie zachycují bojující vojáky v okolí džungle a rýžových 

polí. Fotograf doplnil k eseji i autentickou výpověď.199

14.3.1.1.4 “The	 Delta.	 New	 U.S.	 front	 in	 a	 widening	 war	 steamy,	 teeming	

heartland	of	the	Vietcong”

Larry Burrows fotografoval v eseji nazvané “The Delta. New U.S. front in a widening 

war steamy, teeming heartland of the Vietcong” americké vojáky střežící oblast Delta. 

                                               
197 Časopis LIFE, 16. února 1968, Vol. 64, No. 7, přístupné z 
http://books.google.cz/books?id=N0kEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&lr=&hl=cs&rview=1&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false.
198 Časopis LIFE, 8. listopadu 1968, Vol. 65, No. 19, přístupné z 
http://books.google.cz/books?id=71MEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&lr=&hl=cs&rview=1&redir_esc=y#v=onepage&q&
f=false.
199 Časopis LIFE, 11. února 1966, Vol. 60, No. 6, přístupné z 
http://books.google.cz/books?id=JUwEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&lr=&hl=cs&rview=1&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false.
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Burrows dokumentoval život vojáků bojujících a pohybujících se na vietnamském území 

plném nebezpečných plazů a pijavic, kde museli přežívat devět měsíců. Autor napsal i 

doprovodný text.200

14.3.1.2 VII	Photo	Agency:	Irák

14.3.1.2.1 “Hell	in	Basra”

Člen VII Photo Agency a fotograf Antonín Kratochvíl dokumentoval humanitární 

podmínky ve městě Basra, které se nacházejí na jihu Iráku. Svoji fotografickou esej nazval 

“Hell in Basra.” Fotografoval místní obyvatele snažící se najít úkryt mimo město, zatímco 

britští vojáci zběsile hledají zbraně na kontrolních stanovištích a obávají se střetu s 

potenciálními sebevražednými útočníky. Kratochvíl dokumentuje všeovládající zmatek v 

Basře a práci místních lékařů, jež se snaží ze všech sil pomoci raněným. 201

14.3.1.2.2 “Iraq	medics”

Autorkou eseje s názvem “Iraq medics” je fotografka a členka VII Photo Agency 

Lynsey Addariová. Addariová dokumentovala práci lékařů ve válce v Iráku v roce 2005. 

Američtí vojáci s menšími zraněními jsou dopravováni do nejbližší vojenské kliniky, zatímco 

vážněji ranění se musí co nejrychleji dopravit nákladním letadlem do nemocnice v Landstuhlu 

v Německu a odtud pak na další péči do Spojených států.202

14.3.1.2.3 “Iraq	2007”

Jeden ze zakládajících členů VII Photo Agency Franco Pagetti pořídil sérii fotografií s 

pojmenovanou “Iraq 2007.” Tento italský válečný fotograf dokumentoval irácký konflikt již 

od jeho začátku, v roce 2003. Esej z roku 2007 vypovídá o rozhodnutí George W. Bushe 

poslat tisíce dalších jednotek do války v Iráku, aby se posílila bezpečnost v Bagdádu.203

                                               
200 Časopis LIFE, 13. ledna 1967, Vol. 62, No. 2, přístupné z 
http://books.google.cz/books?id=a1YEAAAAMBAJ&printsec=frontcover&lr=&hl=cs&rview=1&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false.
201 VII Photo Agency, přístupné z http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=23.
202 VII Photo Agency, přístupné z http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=978.
203 VII Photo Agency, přístupné z http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=679.
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14.3.1.2.4 “The	Graves	of	Abu	Ghraib”

Fotograf Ron Haviv ve svém eseji “The Graves of Abu Ghraib” poukazuje na dopady 

iráckého vězení Abu Ghraib. Zahynula zde skoro tisícovka politických vězňů. Haviv 

fotografuje jejich příbuzné, kteří se je rozhodli po odchodu Saddama Husseina navštívit na 

hřbitově v západní periferie Bagdádu.204

14.3.2Zdroj

Druhým parametrem bude zdroj, tedy médium, ve kterém byly fotografie publikované, a 

jejich autor. (Vzhledem k tomu, že jde o původní snímky fotoreportérů časopisu LIFE nebo 

členů obrazové agentury VII Photo Agency, je zdroj fotografií znám, hledat budu pouze 

autora jednotlivých fotoesejů.)

Z D R O J

LIFE VII Photo Agency

A tense interlude with the enemy 

in Hué

Catherine 

Leroyová
Hell in Basra

Antonín 

Kratochvíl

The edge of peace
Larry 

Burrows
Iraq medics

Lynsey 

Addariová

On with the war and 'operation 

masher'
Henri Huet Iraq 2007 Franco Pagetti

The Delta
Larry 

Burrows

The Graves of Abu 

Ghraib
Ron Haviv

14.3.2.1LIFE

14.3.2.1.1Catherine	Leroyová (1945	– 2006)

Catherine Leroyvá se narodila v Paříži v roce 1945. Již v mladistvém věku ji zaujaly 

válečné fotografie ve francouzském týdeníku Paris Match. Rozhodla se proto, že pojede do 

Vietnamu, aby zde fotografovala válku a dala jí lidskou tvář. V jednadvaceti letech, v roce 

1966, si koupila jednosměrnou letenku do Laosu a svůj sen tak uskutečnila. Ve Vietnamu 

fotografovala mnoho významných událostí a byla dokonce zajata Armádou Severního 

                                               
204 VII Photo Agency, přístupné z http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=26.
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Vietnamu. S vojáky se jí ale podařilo vyjednat, aby ji pustili a jako první fotografka tak 

pořídila snímky vietnamského vojska. Tento fotografický esej vyšel na titulní straně 

amerického magazínu Life. Její asi neznámější snímek zobrazuje amerického vojáka Vernona

Wikea, který se krčí ve vysoké trávě při bitvě Hill 881 a podpírá svého postřeleného přítele.205

Kromě války ve Vietnamu fotografovala Catherine Leroyová i konflikty v Severním Irsku, na 

Kypru, v Somálsku, Afghánistánu, Iráku, Iránu, Libyi a Libanonu. 

Leroyová poskytovala svoje fotografie agenturám United Press International a 

Associated Press, později pracovala i pro agentury Sipa Press nebo Gamma. V roce 1972 

režírovala a natočila dokumentární film o Ronovi Kovicovi a odpůrcích vietnamské války 

nesoucí název Operation Last Patrol. Je spoluautorkou knihy God Cried popisující obléhání 

Západního Beirutu izraelskou armádou v roce 1982. Catherine Leroyová zemřela v Santa 

Monice v Kalifornii v roce 2006.

14.3.2.1.2Larry	Burrows (1926	– 1971)

Anglický fotožurnalista Larry Burrows se narodil v Londýně v roce 1926. V šestnácti 

letech utekl ze školy a začal pracovat v londýnské pobočce amerického časopisu LIFE, kde 

tiskl fotografie. Jeho snem bylo stát se novinářským fotografem, což se mu také podařilo. 

V letech 1962 až 1971 fotografoval válku ve Vietnamu. Jedním z jeho nejznámějších 

fotografických esejů byl soubor snímků z vietnamského konfliktu nazvaný One Ride with 

Yankee Papa 13, který v LIFu vyšel v roce 1965. 

Burrows zemřel spolu s fotografy Henrim Huetem, Kentem Potterem a Keisaburem 

Shimamotem ve vrtulníku, jenž byl nad Laosem sestřelen. V té době pracoval na 

fotografování Operace Lam Son 719, masové invazi Laosu Armádou Jižního Vietnamu. 

Posmrtně mu vyšla kniha Vietnam, za kterou získal in memoriam Nadarovu cenu.206

14.3.2.1.3Henri	Huet (1927	– 1971)

Fotograf Henri Huet se narodil v roce 1927 ve městě Da Lat, ve Vietnamu. Jeho otec 

byl Francouz, matka Vietnamka. V pěti letech se s rodiči přestěhoval do Francie, kde 

studoval. Později se přihlásil k francouzskému námořnictvu, kde se i učil fotografovat. V roce 

                                               
205 Fotografie Catherine Leroy, přístupné z 
http://web.archive.org/web/20071203103712/http://www.pieceuniquegallery.com/leroy/CL6706_page.html.
206 Nadarova cena (Prix Nadar) je ocenění, které každoročně (od roku 1955) uděluje francouzská společnost Gens d’Images
nejlepšímu fotožurnalistovi. Cena se jmenuje podle světového fotografa Gasparda-Félixe Tournachona alias Nadara.
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1949 už se jako válečný fotograf vrátil do rodného Vietnamu, kde dokumentoval válku 

v Indočíně. Když ho v roce 1954, po konci války, z námořnictva propustili, pracoval jako 

civilní fotograf pro francouzskou a americkou vládu. Pracoval také pro agentury United Press 

International, poté pro Associated Press, které posílal své fotografie z války ve Vietnamu. 

Jedním z jeho nejvýznamnějších esejů je soubor fotografií věnujících se lékaři Thomasu 

Colemu, který ošetřoval své kolegy i přes svá vážná zranění. Snímky vyšly v roce 1966 

v americkém časopisu LIFE. Huet zemřel v roce 1971 spolu se třemi fotografy při pádu 

sestřeleného vrtulníku ve Vietnamu.207

14.3.2.2VII	Photo	Agency

14.3.2.2.1Lynsey	Addariová (1973)

Lynsey Addariová je indická fotožurnalistka narozena v roce 1973 v Novém Dillí. 

Fotografování na profesionální úrovni se začala věnovat v roce 1996. Začala pracovat pro 

argentinský deník The Buenos Aires Herald bez jakéhokoli fotografického vzdělání. Jako 

nezávislá fotografka pracovala tři roky pro agenturu Associated Press v New Yorku. Poté se 

odstěhovala do Asie, aby zde mohla fotografovat konflikt v Afghánistánu. Od roku 2001 

pracuje Addariová nezávisle pro deník New York Times, časopis National Geographic a 

magazín TIME. Žije střídavě v Mexiku, Iráku, Turecku a v Indii a dokumentuje významné 

události po celém světě. Fotograficky zaznamenala kromě Afghánistánu i konflikty v Iráku, 

Dárfúru, Libanonu a Kongu. 

14.3.2.2.2Antonín	Kratochvíl (1947)

Český fotograf Antonín Kratochvíl se narodil v roce 1947 v Lovosicích, kde měl jeho 

otec fotoateliér. V roce 1949 musela jeho rodina kvůli komunistickému režimu opustit 

Lovosice a přestěhovat se do pracovního tábora ve Vinoři. Veškerý jejich majetek jim 

komunisté ukradli. O čtyři roky později byli z tábora propuštěni a přestěhovali se do 

pražského Karlína. Antonín Kratochvíl nemohl z politických důvodů studovat, a tak se vyučil 

stavebním zámečníkem v podniku Pozemní stavby. Na konci šedesátých let uprchl do 

Rakouska a v Československu byl následně odsouzen za nedovolené upuštění republiky. 

Kratochvíl prošel uprchlickým táborem Traiskirchen, vězením ve Švédsku, francouzskou 

cizineckou legií, aby nakonec skončil v Nizozemí. V Utrechtu vystudoval bakalářský program 

                                               
207 Stejně jako Larry Burrows.
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na umělecké akademii. V 70. letech se potom odstěhoval do Spojených států. Žije střídavě ve 

Spojených státech a v České republice.

V USA začal pracovat pro prestižní americké noviny a časopisy, mezi nimi třeba 

Playboy, Vogue, Los Angeles Times Magazine, Newsweek nebo Rolling Stone. Postupně si 

získával uznání a fotografoval i mnohé celebrity. V polovině sedmdesátých let odjel do 

východního bloku, aby zde mohl dokumentovat život za železnou oponou i život po jejím 

pádu. Vydal o tom dokonce knihu s názvem Broken Dream: Twenty Years of War in Eastern 

Europe. Jako novinářský válečný fotograf zaznamenal genocidu v Zairu, Rwandě, utečence 

v Bosně i v Afghánistánu, oběti epidemie AIDS v Zimbabwe a pašeráky drog v Guatemale. 

V poslední době se ve své fotografické činnosti soustředí na mizející přírodu a rozličnost 

kultur. Za svoje fotografie byl mnohokrát oceněn.208

14.3.2.2.3Franco	Pagetti (1950)

Jeden ze zakládajících členů VII Photo Agency Ital Franco Pagetti se začal jako 

novinářský fotograf živit v roce 1994. Od té doby se nejčastěji věnuje dokumentování 

válečných konfliktů. Jeho neznámější snímky pocházejí z války v Iráku, kterou fotograficky 

zaznamenával již od jejího počátku v roce 2003. Jeho fotografie ukazují hrůzy války, rostoucí 

pocit naděje po pádu Saddama Husseina nebo vzestup povstaleckých a teroristických skupin. I 

přes ukončení války tráví jako fotožurnalista většinu času v Bagdádu, aby zde fotografoval 

pro magazín TIME. Pagettiho přitahují válečné konflikty především proto, že může 

zachycovat lidi v extrémních situacích. Na jedné straně často ukazují jeho snímky lidské 

hrdinství, na straně druhé i lidskou brutalitu. Franco Pagetii ale fotografuje i nekonfliktní 

situace, třeba v Indii, Vatikánu, Kambodže, Laosu, Indonésii nebo Itálii. 

Kromě magazínu TIME pracuje i pro Newsweek, The New York Times, The New 

Yorker a Stern. Jeho fotografie byly publikovány v deníku Le Figaro, týdeníku Paris Match, 

v londýnském deníku The Times nebo v deníku The Independent.

                                               
208 Antonín Kratochvíl obdržel tři ceny World Press Photo. V roce 1997 získal první cenu v kategorii Portrét, v roce 2002 v 
kategorii hlavní zprávy za snímek obchodníků s narkotiky ve vězení v Barmě. Za fotografii konžské ženy prodávající maso 
ulovených zvířat získal cenu v kategorii Příroda a životní prostředí.
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14.3.2.2.4Ron	Haviv (1965)

Fotografie Rona Haviva, jednoho ze zakládajících členů VII Photo Agency, 

z válečných konfliktů a humanitárních krizí tvořily titulní strany deníků a časopisů po celém 

světě. Jeho snímky se objevily třeba v časopise Business Week, Details, Fortune, Newsweek, 

Paris Match, Vanity Fair Vogue nebo Stern. Kromě toho je často vystavovaly známá muzea a 

galerie, mezi nimi třeba Louvre, United Nations nebo Council on Foreign Relations. Svoji 

práci fotožurnalisty představil Haviv i v knihách Blood and Honey: A Balkan War Journal 

nebo v Afghanistan: On the Road to Kabul and Haiti. Spolupodílel se na založení řady

projektů, mezi nimi třeba Doctors Without Boarders’ DR Congo: The Forgotten War and 

Starved for Attention nebo Unicef‘s Child Alert for Darfur and Sri Lanka. Zahrál si i ve 

čtyřech dokumentárních filmech a o své práci novinářského fotografa mluvil v několika 

televizních pořadech.

14.3.3Čísla	stran

Třetím parametrem budou čísla stran amerického zpravodajského týdeníku LIFE, na kterých 

byly fotografické eseje otisknuty. (Vzhledem k tomu, že druhým sledovaným médiem je 

obrazová agentura VII Photo Agency vytvořená pro internetové využití, nebude u ní tento 

parametr zkoumán.)

Č Í S L A  S T R A N

LIFE

A tense interlude with the enemy in Hué 1, 22 - 29

The edge of peace 1, 26 - 37

On with the war and 'operation masher' 1, 20 – 24 (s. 24 dále rozdělena: A, B, C, 

The Delta 1, 22 - 31

Z hlediska čísel stran, na kterých byly fotografie v americkém zpravodajském 

magazínu LIFE publikovány, lze z výše uvedené tabulky jasně formulovat převládající 

tendenci časopisu. Vzhledem k tomu, že celkový počet stran zkoumaných vydání se příliš 

neliší (maximálně o dvě až tři strany), umisťuje časopis své fotografické eseje na stále stejné 

strany. Jejich hodnota se pohybuje mezi číslem 20 a 26, tedy vždy zhruba v jedné čtvrtině 

celkového rozsahu magazínu. To se může zdát jako celkem srozumitelný fakt, záměrem 

obrazového editora je nalákat příjemce na fotografický materiál, na který ve všech 

zkoumaných případech poukazoval hned na titulní straně média. Téma fotografického eseje 
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proto umisťuje na přední strany, aby nebyla pozornost příjemce přílišným listováním 

narušena. Z výsledků výzkumu lze také vyčíst, jak velký prostor LIFE obrazovým materiálům 

věnoval. Fotografický esej nebyl ve zkoumaných případech otištěn na méně než sedmi 

stranách, tento fakt dokazuje, že text hrál v magazínu druhotnou roli.

14.3.4Počet	fotografií

Další parametr, který nás bude zajímat, je počet fotografií ve stanovených médiích. 

P O Č E T F O T O G R A F I Í

LIFE VII Photo Agency

A tense interlude with the enemy in Hué 12 Hell in Basra 30

The edge of peace 19 Iraq medics 29

On with the war and 'operation masher' 15 Iraq 2007 62

The Delta 13 The Graves of Abu Ghraib 14

59 135

Celkový počet fotografií v časopise Life činí 59, přičemž počty snímků jednotlivých 

fotografických esejů se pohybují v rozmezí od 12 do 19. Zatímco v VII Photo Agency činí 

celkový počet 135 fotografií, tedy více než dvojnásobek oproti magazínu LIFE. Součet 

snímků jednotlivých esejů navíc neklesl pod hodnotu 14. Nejvíce dílčích snímků jsem 

napočítala u fotografické eseje Franca Pagettiho s názvem Iraq 2007, která čítá 62 fotografií. 

Vyšší počet jednotlivých fotografií u případu VII Photo Agency lze vysvětlit možností 

užívání modernějších technologií oproti době, ve které se vydával časopis LIFE. Jeho 

fotografové, kteří zaznamenávali válku ve Vietnamu, neměli k dispozici digitální fotoaparáty, 

na nichž se dají snímky donekonečna přepisovat. Museli fotografovat s větším rozmyslem, 

proto je počet jejich snímků nižší než v případě členů soudobé obrazové agentury VII Photo 

Agency. Důvody velkých číselných rozdílů můžeme najít i v možnostech výjezdů fotografů 

do válkou postižených oblastí. Zatímco v současné době lze cestovat téměř po celém světě,

v době klasického fotožurnalismu padesátých a šedesátých let byly takové možnosti zúženy. 

Fotografové také měli na svoji práci v postižených oblastech méně času a peněz ve srovnání 

s jejich dnešními kolegy.
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14.3.5Barva

Dále budu sledovat, zda se jednalo o fotografie barevné nebo černobílé (dále budu v tabulce 

uvádět místo celého parametru jen následující zkratky: černobílé – čb, barevné – b). 

B A R V A

LIFE VII Photo Agency

A tense interlude with the enemy in Hué b Hell in Basra čb

The edge of peace* čb, b Iraq medics b

On with the war and 'operation masher' čb Iraq 2007 b

The Delta b The Graves of Abu Ghraib b

*černobílá je pouze titulní fotografie

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že frekvence černobílých a barevných fotografií se 

v době klasického fotožurnalismu a v současné době nijak neliší. Ačkoli by se zdálo, že 

fotografové padesátých a šedesátých let 20. století mají k černobílým snímkům blíž, realita 

ukazuje, že současní fotografové se k černobílým snímkům rádi vracejí. K vysvětlení nám 

může posloužit fakt, že černobílé fotografie bývají častěji dynamičtější, příjemce si u nich 

dokáže lépe představit zobrazovanou atmosféru. Barevné fotografie mohou občas působit 

zmatečně a často nevyvolávají tak silné emoce jako právě černobílé snímky. Podle Sontagové 

jsou černobílé snímky oproti těm barevným považovány za diskrétnější a uhlazenější, také za 

méně voyeuristické a sentimentálně či vulgárně realistické. Většina fotografů jim podle 

autorky stále dává přednost. Důvod prý tkví ve skrytém porovnávání s malířstvím.209 Jeden ze 

zakladatelů agentury Magnum Henri Cartier-Bresson tvrdí, že barva je příliš určující. A to 

tím, že nabízí jenom fragmentální škálu odstínů – ne-li ve fotografii samotné, alespoň 

v reprodukci. Šedesátá léta přinášejí v agentuře Magnum Photos přechod od černobílé 

k barevné fotografii. Najednou se objevují názory, že příliš exotická fotografie pomocí 

černobílého filmu tolik nevynikne.210 „V předmluvě ke své knize Rozhodující okamžik 

ospravedlňuje Cartier-Bresson svoji nechuť k užití barvy technickým důvodem: nízkou 

citlivostí filmu, která snižuje hloubku ostrosti. Ale s rychlým vývojem barevné technologie 

v průběhu posledních dvou desetiletí, která umožňuje libovolnou tonální jemnost a vysoké 

                                               
209 Sontag, Susan (2002): O fotografii. Praha – Litomyšl: Paseka.
210 Chlumský, M.: Recenze Výstavy Magnum čili život v časopise Československá fotografie.
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rozlišení, musel Cartier-Bresson změnit stanovisko a nyní prohlašuje, že fotografové odmítají 

barevnou fotografii z principu.“211

14.3.6Žánr

Následujícím sledovaným parametrem bude žánr fotografie ve zkoumaných fotografických 

esejích. Fotografie jsem zkoumala z hlediska těchto žánrů: reportážní portrét, stylizovaný 

portrét, reportážní záběr akce, věcná ilustrace, feature a titulní fotografie.

Ž Á N R  F O T O G R A F I E  V  E S E J I

LIFE VII Photo Agency
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1 reportážní portrét
4 2 0 1 7 15 22 6

7   (11,9%) 50   (37,0%)

2 stylizovaný portrét
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

3 reportážní záběr akce
4 0 9 4 17 13 19 2

17   (28,8%) 51   (37,7%)

4 věcná ilustrace
2 0 2 0 5 0 14 5

4   (6,7%) 24   (17,7%)

5 feature
1 16 3 7 0 0 6 0

27   (45,8%) 6   (4,4%)

6 titulní fotografie
1 1 1 1 1 1 1 1

4 4

Vzhledem k tomu, že mým zkoumaným vzorkem byly válečné konflikty ve Vietnamu 

a v Iráku, nejvíce zastoupeným žánrem byl v americkém týdeníku LIFE i v obrazové agentuře 

VII Photo Agency reportážní záběr akce (v LIFu 28,8% a v VII Photo Agency 37,7%). 

V LIFu měl také velké zastoupení feature (45,8%). Obsahuje totiž fotografický esej s názvem 

The edge of peace, ve které fotograf Larry Burrows dokumentuje život dívky, která přišla ve 

                                               
211 Sontag, Susan (2002): O fotografii. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 117.
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válce ve Vietnamu o nohu. Burrows nám zprostředkovává její příběh, ve kterém se dívka

vyrovnává se životem s umělou dolní končetinou. Dalším hojně zastoupeným žánrem v obou 

mediích byl reportážní portrét (v LIFu 11,9% a v VII Photo Agency 37,0%), věcná ilustrace 

se tak často neobjevovala (v LIFu 6,7% a v VII Photo Agency 17,7%). Jediným žánrem, který 

se nevyskytl u žádné analyzované fotografie, je stylizovaný portrét. Vysvětlení můžeme najít 

ve stanoveném zkoumaném vzorku - fotografové války ve Vietnamu a v Iráku se soustředili 

spíše na zachycení probíhající reality, než na pořizování uměle vytvořených snímků. 

Číselné údaje v tabulce dokazují, že je práce současných fotografů díky moderním 

technologiím zjednodušena. V době klasického fotožurnalismu, již dokazují snímky z války 

ve Vietnamu, nemohli fotografové pořídit tak velké množství snímku jako jejich následovníci 

z VII Photo Agency. Museli počítat jen s omezeným množstvím filmů, jež následně 

vyvolávali. Dnešní fotoaparáty umožňují neustálé přepisování filmů, fotoreportéři tak 

nemusejí přemýšlet nad množstvím pořízených snímků. Z toho vyplývá i fakt, že fotografové 

LIFu se častěji soustředili na dokumentaci životního příběhu nějaké osoby, se kterou se mohli 

důkladněji poznat, fotografování se pak stalo o něco jednodušší. Současní autoři se více 

věnují fotografováním reportážních portrétů, modernější technika jim umožňuje fotografovat 

jednoho člověka třeba z deseti různých pohledů jeho tváře. Vycházejí totiž z toho, že o 

množství snímků nemusejí přemýšlet na místě, výběr uskuteční až následně. Větší zastoupení 

věcné ilustrace v VII Photo Agency můžeme objasnit tím, že současní fotoreportéři se snaží 

detailněji dokumentovat příběhy obyčejných lidí přihlížejících hrůzám válečného konfliktu. O 

takové fotografie je totiž v dnešní době velký zájem. Strach a nejistota, která je z obličejů lidí 

zřejmá, totiž působí emotivněji, než jen pouhé popisování události. 

14.3.7Rozměr

Dalším zkoumaným parametrem bude rozměr fotografií zastoupených v daném fotografickém 

eseji. Rozměry snímků budu analyzovat tímto způsobem: jednotka svou šířkou odpovídá max. 

¼ tiskové strany, jednotka svou šířkou odpovídá max. ½ tiskové strany, jednotka svou šířkou 

odpovídá max. ¾ tiskové strany, jednotka svou šířkou odpovídá ploše 1 tiskové strany, 

jednotka svou šířkou odpovídá ploše dvoustrany – 2. (Vzhledem k tomu, že druhým 

sledovaným médiem je obrazová agentura VII Photo Agency vytvořená pro internetové 

využití, nebude u ní tento parametr zkoumán.)
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R O Z M Ě R

LIFE VII Photo Agency*
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1 max. ¼ tiskové strany
7 9 7 5 - - - -

28  (47,5%) -

2 max. ½ tiskové strany
2 5 3 1 - - - -

11  (18,6%) -

3 max. ¾ tiskové strany
2 0 3 3 - - - -

8   (13,6%) -

4 jedna tisková strana
1 4 2 3 - - - -

10   (16,9%) -

5 dvoustrana
0 1 0 1 - - - -

2   (3,4%) -

* Fotografie VII Photo Agency ve zkoumaných fotoesejích jsou všechny stejně velké, parametr rozměru u nich 

proto nebyl zkoumán. 

Americký zpravodajský týdeník LIFE. Ten je známý především proto, že dával 

fotografiím na svých listech velký prostor. Text u zkoumaných fotografických esejů přebral 

funkci pouhého popisku nebo vysvětlení zobrazované situace. Všechny čtyři čísla magazínu 

mají na titulní straně velkou fotografii upozorňující na publikovaný esej. Většina snímků 

uvnitř časopisu tvořících dohromady fotografický příběh se rozprostírá na ¼ strany (47,5%). 

Takové snímky většinou zastupují žánr věcné ilustrace. Nemalé zastoupení zde ale mají i 

fotografie publikované na polovině strany (18,6%), na ¾ strany (13,6%) nebo dokonce na celé 

straně (16,9%). Fotografiím nesoucím hlavní motto příběhu, se mnohdy věnuje celá 

dvoustrana magazínu (3,4%). 

Všechny zkoumané fotografie obrazové agentury VII Photo Agemcy, jež byla 

vytvořena pro internetové využití, byly stejně velké. Můžeme proto tvrdit, že s nástupem 

webového pracování fotografií, příjemce si zvykl na jednotnou vizuální stránku internetových 

médií.
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14.3.8Umístění

Dalším sledovaným parametrem bude umístění snímků ve stanovených médiích. To budu 

porovnávat z těchto hledisek: převážně na horní polovině stránky, převážně na dolní polovině 

stránky a ve středu stránky. (Vzhledem k tomu, že druhým sledovaným médiem je obrazová 

agentura VII Photo Agency vytvořená pro internetové využití, nebude u ní tento parametr 

zkoumán.)

U M Í S T Ě N Í

LIFE VII Photo Agency*

A
 t

en
se

 i
nt

er
lu

de
 w

it
h 

th
e 

en
em

y 
in

 H
ué

T
he

 e
dg

e 
of

 p
ea

ce

O
n 

w
it

h 
th

e 
w

ar
 a

nd
 

'o
pe

ra
ti

on
 m

as
he

r'

T
he

 D
el

ta

H
el

l 
in

 B
as

ra

Ir
aq

 m
ed

ic
s

Ir
aq

 2
00

7

T
he

 G
ra

ve
s 

of
 A

bu
 G

hr
ai

b

1 horní polovina
7 5 5 4 - - - -

21   (35,6%) -

2 dolní polovina
4 5 6 3 - - - -

18   (30,5%) -

3 střed
1 9 4 6 - - - -

20   (33,9%) -

* Fotografie VII Photo Agency ve zkoumaných fotoesejích jsou všechny umístěny ve středu webových stránek, 

parametr umístění u nich parametr rozměru u nich proto nebyl zkoumán.

Z tabulky vyplývá, že časopis LIFE nejčastěji publikoval své fotografie v horní 

polovině stran (35,6%). Druhým nejčastějším umístěním snímků je středová pozice (33,9%) a 

nejméně zastoupeným je dolní polovina strany (30,5%). Z velkého množství fotografií 

umístěných v horní polovině stran můžeme usoudit, že obrazový editor časopisu chtěl danými 

snímky upozornit příjemce na jejich důležitost. Střední poloha fotografií ale přitahuje 

příjemcovu pozornost ještě o něco více. Snímky, které nás upozorňují na probíhající akci nebo 

jsou nositeli nějakého emotivního záběru, přitáhnou náš pohled s větší pravděpodobností, 

jsou-li umístěny ve výšce našich očí, tedy právě ve středu strany. Méně pak ve chvíli, kdy se 

naše zorné pole musí pohnout směrem nahoru nebo dolů. Vzhledem k tomu, že magazín LIFE 
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kladl na obrazový materiál velký důraz, dolní poloha fotografií vyžadující nejmenší pozornost 

nebyla tak frekventovaná. 

Obrazová agentura VII Photo Agemcy, jež byla vytvořena pro internetové využití, 

umisťuje všechny fotografie do středu svých webových stránek. Můžeme proto tvrdit, že se 

vznikem internetu odpadla starost s vymýšlením pozice na stránce, kam by se daly snímky 

umístit. Na internetových stránkách agentury si může člověk jednoduše listovat obrazovou 

galerií. Na druhou stranu ale zmizelo i jakési kouzlo probírat se papírovými stranami 

časopisu.  

14.3.9Námět

Dále budu zkoumat námět jednotlivých fotografií, tedy to, zda jsou na nich zobrazeni lidé, 

zvířata nebo věci nebo oba náměty současně.

N Á M Ě T

LIFE VII Photo Agency
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1 lidé
11 19 15 13 27 29 57 10

58   (98,3%) 123   (91,1%)

2 zvířata nebo věci
1 0 0 0 2 0 5 4

1   (1,7%) 11   (8,1%)

3 náměty 1 i 2
0 0 0 0 1 0 0 0

0 1   (0,7%)

V naprosté většině sledovaných fotografií, jak v magazínu LIFE (98,3%) tak 

v obrazové agentuře VII Photo Agency (91,1%) jsou přítomni lidé. Fotografie, které jsem 

analyzovala, se týkaly válečných konfliktů, byly plné napětí, emotivních záběrů a probíhající 

akce. Domnívám se, že právě z tohoto důvodu na nich byl důležitým prvkem lidský element. 

Fotografové jednotlivých esejů zachycovali na svých snímcích obličejovou mimiku 
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zobrazovaných lidí, která upoutá příjemcovu pozornost více než obraz stojícího předmětu. 

Zvířata se na sledovaných snímcích objevovala zřídkakdy (LIFE – 1,7% a VII Photo Agency 

– 8,1%), spíše se jednalo o fotografované tanky, zbraně nebo domy. Můžeme proto tvrdit, že 

věci byly na obrazech zaznamenány především ve chvíli, kdy chtěl autor poukázat na 

atmosfér dané události. Na zaznamenání dílčích předmětů většinou využíval teleobjektivu, 

čímž zdůraznil sílu zobrazovaného okamžiku. 

Z výše uvedené tabulky můžeme vydedukovat, že námět válečných fotografií se 

v rozdílných dobách klasického fotožurnalismu a současnosti nijak nezměnil. Fotografování 

lidí a zachycování jejich vnitřních pocitů na základě jejich postoje, emocí nebo obličejové 

mimiky, se zdá být stále zajímavější, než obrazová dokumentace zvířat a věcí.

14.3.10 Gender

Následujícím sledovaným parametrem bude gender, tedy poměr mužů a žen vyskytujících se 

na jednotlivých fotografiích. Budu zkoumat, zda na snímcích převažují ženy, muži, jestli je 

jejich poměr vyrovnaný nebo zda na fotografii lidé vůbec zachyceni nejsou.

G E N D E R

LIFE VII Photo Agency
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1 ženy
1 10 0 0 1 0 10 2

11  (18,6%) 13   (9,6%)

2 muži
8 0 15 9 22 23 36 7

32  (54,2%) 88   (65,2%)

3 stejný počet žen i mužů
2 9 0 4 5 6 11 1

15   (25,4%) 23   (17,0%)

4 žádní lidé
1 0 0 0 2 0 5 4

1   (1,7%) 11   (8,1%)
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Vzhledem k tomu, že zkoumané fotografie spojuje téma válečných konfliktů, jsou na nich 

nejčastěji vyobrazeni muži-vojáci (LIFE – 54,2% a VII Photo Agency – 65,2%). Ženy se na 

snímcích objevují pouze v případech, jedná-li se o věcné ilustrace nebo feature (LIFE –

18,6% a VII Photo Agency – 9,6%). Ten je zastoupený ve fotoeseji s názvem The edge of 

peace, v níž fotograf Larry Burrows dokumentuje život mladé dívky, která se sžívá s náhradní 

umělou nohou. Ženy mají na fotografiích spíše roli pozorovatelek nebo trpících manželek a 

matek, kterým vzala válka muže či syna. Muži jsou na snímcích většinou zachyceni v akci, 

právě oni totiž představují hlavní prvek základní dějové linie zobrazované události. Na 

některých fotografiích jsou vyobrazeny i portréty malých dětí, v jejichž obrazu můžeme najít 

známky bezmocnosti či neuvědomělosti.  

Stejně jako u výše uvedeného parametru námětu, nenajdeme v genderové charakteristice 

zkoumaných období u fotografií velké rozdíly. Válečné konflikty zpravidla vypovídají o větší 

aktivitě mužské části populace, ženy zde hrají spíše roli pozorovatelek nebo trpících 

rodinných příslušníků.  

14.3.11 Pohledy

Dalším parametrem, který budu zkoumat, jsou pohledy lidí vyobrazených na fotografiích. 

Budu sledovat, jde-li o: voyerský záběr, pohled přímo do fotoaparátu nebo nelze určit, na 

snímku nejsou lidé.

P O H L E D Y

LIFE VII Photo Agency
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1 voyerský záběr 
9 17 14 11 23 28 51 10

51   (86,4%) 112   (83,0%)

2 přímo do fotoaparátu
2 2 1 2 5 1 6 0

7   (11,9%) 12   (8,9%)
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3 nelze určit
1 0 0 0 2 0 5 4

1   (1,7%) 11   (8,1%)

Ze zkoumaných fotografií válečných konfliktů amerického týdeníku LIFE a obrazové 

agentury VII Photo Agency je zřejmé, že fotografové spíše zaujímali pozici nezávislého 

pozorovatele. Zaujatý, ale mnohdy vzdálený-voyerský záběr, je patrný z většiny zkoumaných

fotografií (LIFE – 86,4% a VII Photo Agency – 83,0%). Jen v několika málo případech 

obsahují sledované fotografické eseje snímky, na nichž by se aktéři dívali přímo do 

fotoaparátu a s autorem tak nějakým způsobem kooperovali (LIFE – 11,9% a VII Photo 

Agency – 8,9%). Sontagová tvrdí, že „v běžném jazyce fotografického portrétu je postoj 

čelem k objektivu znakem vážnosti, upřímnosti, odkrytí nitra.“212 Na sledovaných fotografiích 

můžeme ale při pohledu do tváře člověka, který na fotografii hledí přímo do objektivu, 

rozpoznat spíše údiv nebo naopak rezignaci, jako by bylo zobrazovaným fotografování jejich 

osoby lhostejné.

Dle výsledků výzkumu zaznamenaných v tabulce můžeme konstatovat, pohledy lidí 

zaznamenaných na fotografiích se v dobách klasického fotožurnalismu a současnosti nijak 

výrazně nezměnily. Jediný větší rozdíl můžeme vidět v poslední variantě sledovaného 

parametru, tedy že pohled nelze určit, protože na snímku nejsou lidé. Podle mého názoru 

můžeme najít vysvětlení v množství fotografií pořízených v dnešní době. Intenzita, s jakou 

fotografové zaznamenávají na svých obrazových materiálech lidi, se nijak nezměnila, změnil 

se ale počet snímků, kterými fotoreportéři do médií přispívají. Nesoustředí se už tolik jako 

jejich dřívější kolegové na daný okamžik, často „bezhlavě“ dokumentují realitu, což má za 

následek větší množství fotografií, které o ničem nevypovídají a lidský element neobsahují. 

14.3.12 Použitá	optika

Dále mě bude zajímat, zda byly fotografie pořízené širokoúhlým objektivem, základním

(normálním) objektivem nebo teleobjektivem

P O U Ž I T Á  O P T I K A

LIFE VII Photo Agency

                                               
212 Sontag, S. (2002): O fotografii. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 40.
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1 širokoúhlý objektiv
1 1 2 2 5 1 13 1

6   (10,2%) 20   (14,8%)

2 základní objektiv
8 12 12 7 19 17 33 5

39   (66,1%) 74   (54,8%)

3 teleobjektiv
3 6 1 4 6 11 16 8

14   (23,7%) 41   (30,4%)

Z fotografií publikovaných v obou zkoumaných médiích lze vysledovat, že autoři 

nejčastěji používali základní objektiv (LIFE – 66,1% a VII Photo Agency – 54,8%), jenž

vytváří relativně přirozený obraz. Ve fotografických esejích amerického týdeníků LIFE stejně 

jako obrazové agentury VII Photo Agency můžeme vidět i časté používání teleobjektivu 

(LIFE – 23,7%), přičemž míra jeho použití je přece jen o něco vyšší právě u snímků obrazové 

agentury (VII Photo Agency 30,4%). 

Teleobjektiv dokáže zaznamenat detailnější záběr zobrazovaných lidí nebo akce, 

ovšem na úkor okolní perspektivy, ta bývá potlačena. Tento fakt můžeme vysvětlit tím, že 

většina příjemců dává v dnešní době větší důraz na emotivněji působící fotografie, snímky 

dokumentující okolní dění je příliš nezajímají. Současní obrazoví nadšenci více ocení detailní 

záběry lidských tváří, zohavených těl a umírajících dětí než „nudné“ dění kolem 

zobrazovaného objektu. Sontagová popisuje, že existují důvody, které fotografii omezují. Jde 

třeba o snahu nepřekročit meze dobrého vkusu, brát ohled na práva příbuzných 

zobrazovaných obětí, když se zobrazují mrtví, měla by se jim zakrýt tvář. I přesto se ale podle 

ní s takovými jevy dnes a denně setkáváme.213 Sontagová dále poukazuje na to, že v době, 

kdy fotografie z utrpení a válek nebyly běžné, braly se jako důležité informace pro lidi. Dnes 

je tomu ale jinak, fotografie díky moderní technologii mohou sloužit ke konzumním 

manipulacím.214 Širokoúhlý objektiv poskytující široký záběr zobrazovaných událostí se 

v obou médiích tolik neobjevoval.

                                               
213 Sontag, S. (2011): S bolestí druhých před očima. Praha – Litomyšl: Paseka.
214 Tamtéž.
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14.3.13 Úhel	pohledu

Následně budu analyzovat, zda fotoreportéři zkoumaných fotografických esejů pořizovali své 

snímky z podhledu, nadhledu nebo z přímého pohledu. Zkoumaným parametrem tedy bude 

úhel pohledu.

Ú H E L  P O H L E D U

LIFE VII Photo Agency
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1 nadhled
1 8 10 8 5 7 12 8

27   (45,8%) 32   (23,7%)

2 podhled
2 1 2 0 6 6 16 0

5   (8,5%) 28   (20,7%)

3 přímý pohled
9 10 3 5 19 16 34 6

27   (45,8%) 75   (55,6%)

Zatímco u fotografií amerického magazínu LIFE můžeme vidět stejný poměr snímků 

pořízených z nadhledu i přímého pohledu (nadhled – 45,8 a přímý podhled taktéž 45,8%), u 

fotografií obrazové agentury VII Photo Agency  jasně převládá obrazový materiál pořízený 

z přímého pohledu (55,6%). Nadhled a podhled tvoří téměř stejné číselné hodnoty (nadhled –

23,7% a podhled 20,7%). 

Nadhled zdůrazňuje důležité postavení fotoreportéra, který na dění zobrazované události 

shlíží shora, pouze komentuje a dokumentuje. Naopak podhled staví do popředí zobrazovanou 

skutečnost, kterou chce zdůraznit, a podtrhuje její dynamiku. Přímý pohled přináší relativně 

vyrovnanou situaci - fotograf staví do popředí zobrazovaný objekt a upozorňuje jím příjemce 

na danou událost, objekt na fotografii se smiřuje s tím, že je fotoreportérem snímán a hledí do 

fotoaparátu. „Fotografie mají tendenci proměňovat to, co zobrazují, ať už je to cokoli. Jako 

obraz může být něco krásné – nebo děsivé, nesnesitelné či snesitelné jen s obtížemi -, přestože 
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ve skutečném životě tomu tak není.“215 Sontagová tady chce zdůraznit, že i některé fotografie 

z války lze považovat za krásné, i když někomu to přijde jako „zločin“, protože ve skutečnosti 

jde o utrpení.216 V současné době je větší poptávka po dynamických fotografiích, 

zobrazovaný objekt bývá častěji důležitější než okolní dění. Proto je podhled 

frekventovanějším úhlem pohledu než byl v době padesátých a šedesátých let 20. století. „V 

kybernetické éře není problém to, že si lidé pamatují prostřednictvím fotografií, ale to, že si 

pamatují pouze fotografie.“217 Sontagová tvrdí, že fotografie neztrácejí schopnost šokovat, ale 

nepomáhají nám už k porozumění. Lidé si podle ní mnohdy na základě fotografie stejně 

neuvědomí utrpení druhých. Dokud se to netýká jich samotným, pozorování obrazu jim „nic 

nedělá“. 218

14.3.14 Velikost	zobrazení

Dále mě bude zajímat, zda se u publikovaných fotografií jedná o celek, polocelek, detail nebo 

velký detail. Sledovaným parametrem bude velikost zobrazení. 

V E L I K O S T  Z O B R A Z E N Í

LIFE VII Photo Agency
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1 celek
1 0 0 2 3 0 6 0

3   (5,1%) 9   (6,7%)

2 polocelek
5 4 3 4 8 11 14 1

16   (27,1%) 34   (25,2%)

3 detail
6 11 10 6 17 14 38 8

33   (55,9%) 77   (57,0%)

4 velký detail 0 4 2 1 2 4 4 5

                                               
215 Sontag, S. (2011): S bolestí druhých před očima. Praha – Litomyšl: Paseka, s. 71.
216 Tamtéž.
217 Tamtéž, s. 81.
218 Tamtéž.
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7   (11,9%) 15   (11,1%)

Z tabulky vyplývá, že frekvence jednotlivých druhů sledovaného parametru velikosti 

zobrazení se od dob klasického fotožurnalismu příliš nezměnila. Důležitým poznatkem je, že 

obě sledovaná média vykazují častější záběry detailu (LIFE – 55,9% a VII Photo Agency –

57,0%). Snaží se tak zvýšit příjemcovu pozornost a vyvolat u něj empatii k zobrazeným 

událostem. Detailními záběry také dosahují větší dramatičnosti fotografované akce. Jak jsem 

již popisovala výše, jednají tak cíleně, protože dnešní recipienti vítají právě akční záběry.

Americký týdeník LIFE stejně jako obrazová agentura VII Photo Agency vykazuje také velké 

množství fotografií pořízených jako polocelky (LIFE – 27,1% a VII Photo Agency – 25,2%), 

které mohou vyvolat dojem odtržení zobrazované osoby od svého okolí. Celek, jenž působí 

jako určitý odstup zobrazovaného od příjemce, je v obou sledovaných médiích zastoupen 

nejméně (LIFE – 5,1% a VII Photo Agency – 6,7%). Vysvětlit to můžeme snahou o zachycení 

detailnějších a působivějších záběrů než jen informačních fotografií. Velký detail vykazuje u 

obou médií rovněž téměř shodné hodnoty (LIFE – 11,9% a VII Photo Agency – 11,1%). 

Snímky se záběrem velkého detailu sice nenesou tak velkou informační hodnotu, za to ale 

větší emotivnost. 

14.3.15 Světlo

Dále mě bude zajímat, zda byly fotografie pořizované za denního slunečného, zataženého, 

večerního, nočního nebo umělého světla.

S V Ě T L O

LIFE VII Photo Agency
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1 denní slunečné
7 9 - 12 - 14 41 6

28   (65,1%*) 61   (58,1%*)

2 denní zatažené 3 7 - 1 - 0 3 0
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11   (25,6%*) 3   (2,9%*)

3 večerní
0 0 - 0 - 1 10 8

0   (0%*) 19   (18,1%*)

4 noční
0 0 - 0 - 0 0 0

0   (0%*) 0   (0%*)

5 umělé
2 2 - 0 - 14 8 0

4   (9,3%*) 22   (21,0%*)

6 nelze určit
0 1 15 0 30 0 0 0

16 30

* Procentuální hodnota jednotlivých proměnných byla získána poměrem celkového počtu fotografií 

charakterizujících danou proměnou a součtem fotografií, které se v tomto ohledu daly posuzovat. 

V obou zkoumaných médiích byla vždy jedna ze čtyř fotografických esejů složena 

z černobílých snímků. Konkrétně šlo o eseje s názvy Hell in Basra publikovaným VII Photo 

Agency a On with the war and 'operation masher' publikovaným v americkém magazínu 

LIFE. U těchto esejů nebylo možné parametr světla porovnávat. 

U ostatních fotografií zobrazených v časopise LIFE šlo převážně o denní světlo, občas 

slunečné (65,1%), občas zatažené (25,6%). U snímků VII Photo Agency převažovalo denní 

(slunečné – 58,1% a zatažené – 2,9%) a umělé světlo (21,0%). Denní světlo vyvolává u 

fotografie, na rozdíl od světla umělého, přirozený dojem. Větší užití umělého světla 

v současných fotografických esejích lze vysvětlit tím, že fotografové mají v dnešní době větší 

šanci přihlížet událostem konaným uvnitř. Na místa, kam se jejich dřívější kolegové nedostali, 

oni mají snazší přístup. Často proto fotografují třeba lékařské zásahy uvnitř stanů v době 

probíhajícího válečného konfliktu nebo jednání předních představitelů armády uvnitř budov 

na válečném poli, atd. Záběry z večerních a nočních hodin se v americkém časopise LIFE 

nevyskytovaly vůbec, oproti tomu obrazová agentura VII Photo Agency několik večerních 

fotografií ve svých esejích publikovala (18,1%). Snímky byly ale pro příjemce často zdrojem 

nepřehledné situace a vykazovaly nízkou informační hodnotu. 

14.3.16 Zarámování	záběru

Dalším sledovaným parametrem bude zarámování záběru. Bude mě zajímat, zda byly 

fotografie ve stanovených médiích zarámované do obdélníku na výšku, na šířku nebo do 

čtverce.
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Z A R Á M O V Á N Í  Z Á B Ě R U

LIFE VII Photo Agency
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1 obdélník na šířku
7 5 7 6 30 25 62 14

25   (42,4%) 131   (97,0%)

2 obdélník na výšku
5 14 8 8 0 4 0 0

35   (59,3%) 4   (3,0%)

3 čtverec
0 0 0 0 0 0 0 0

0 (0%) 0 (0%)

Výsledné procentuální hodnoty v tabulce vykazují velké rozdíly mezi zobrazenými 

fotografiemi v americkém týdeníku LIFE a obrazové agentuře VII Photo Agency. Nejvíce 

fotografií bylo v LIFu zarámováno do obdélníku na výšku (59,3%). Oproti tomu v obrazové 

agentuře VII Photo Agency byl nejčastějším druhem zarámování záběru obdélník na šířku 

(97,0%). Obdélník na výšku se tu objevil jen u čtyř fotografií (3,0%). Můžeme to vysvětlit 

tím, že obrazová agentura byla vytvořena pouze pro internetové využití. Na webových 

stránkách agentury si člověk může listovat obrazovou galerií, která čítá sice většinou větší 

množství fotografií než stránky časopisu LIFE, na druhou stranu jsou zde ale snímky často ve 

stejném formátu (obdélník na šířku). Z toho vyplývá i fakt, že obrazový editor agentury, jejíž 

fotografie jsou publikované na internetu, se už nemusí starat o to, jak bude textový a obrazový 

materiál zalamovat na stránce, aby dosáhl přehlednosti. Webové stránky jsou přehledné samy 

o sobě, navíc jsou interaktivní, kooperují s příjemcem. Ten má možnost klikat na jednotlivé 

odkazy, čímž třeba docílí zobrazení fotografií v samostatném okně, nemusí už obracet 

jednotlivé strany časopisu. LIFE byl ale ve své době výjimečný, fotografiím věnoval velký 

prostor. 

Z hlediska zarámování snímků je dnešní doba jednodušší, s moderními internetovými 

technologiemi se dá přehledněji pracovat. Práce fotoeditora, který měl na starosti rozhodnout, 
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jak bude fotografie na tiskové straně velká, jak se zarámuje a kam se umístí, se pomalu ale 

jistě vytrácí. 

14.3.17 Reprezentační	procesy

Dále budu sledovat parametr takzvaných reprezentačních procesů. Analyzovala jsem, zda šlo 

o narativní (dějové) nebo konceptuální (bez děje) snímky.

R E P R E Z E N T A Č N Í  P R O C E S Y

LIFE VII Photo Agency
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1 narativní
8 19 14 13 25 25 49 7

54   (91,5%) 106   (78,5%)

2 konceptuální
4 0 1 0 5 4 13 7

5   (8,5%) 29   (21,5%)

V americkém magazínu LIFE i převládaly dějové neboli narativní fotografie (91,5%), 

naopak konceptuální fotografie představovaly menšinu (8,5%). V obrazové agentuře VII 

Photo Agency převládaly rovněž narativní snímky, ovšem jejich frekvence byla o něco nižší 

než v LIFu (78,5%). Fotografie, na nichž žádný děj neprobíhal, zaujímaly oproti LIFu naopak 

o něco vyšší hodnotu (21,5%). V době klasického fotožurnalismu, kdy americký týdeník LIFE 

publikoval válečné fotografie na svých stránkách, šlo především o to, aby příjemce neztratil 

pozornost neustálým obracením listů. Obrazový materiál proto obsahoval více děje, zatímco 

konceptuální fotografie se objevovaly zřídkakdy, jen jako ilustrace k textu. Současné 

fotografické eseje čítají více jednotlivých snímků, recipient si jimi pohodlně listuje 

v obrazové galerii na internetu, proto nevadí, střídají-li se narativní s konceptuálními obrazy. 

Pozornost příjemce je zachována. 
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Tento fakt nám opět ukazuje, že publikování fotografií na internetu je oproti 

tiskovému médiu o mnoho jednodušší. Obrazovému editorovi odpadá jedna funkce navíc, 

snímky umístí na web zcela náhodně, zatímco obrazový editor časopisu musel pečlivě vybírat, 

aby se z nich nevytratila akce.

14.3.18 Role

Nakonec jsem zkoumala, jaké role hrají účastníci zobrazované události. Sledovala jsem, zda 

se jedná o aktéry (iniciátory děje), cíle (příjemci děje) nebo o interaktéry (iniciátor i příjemce 

děje).

R O L E

LIFE VII Photo Agency
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1 aktér

6 14 13 6 12 9 30 6

39   (66,1%) 57   (42,2%)

2 cíl
1 0 0 3 4 5 10 1

4   (6,8%) 20   (14,8%)

3 interaktér
1 5 1 4 10 11 10 0

11   (18,6%) 31   (23,0%)

3 nelze určit
4 0 1 0 4 4 12 7

5   (8,5%) 27   (20,0%)

Výsledky popsané u předcházejícího parametru víceméně odpovídají výsledkům 

parametru dalšího, tedy rolí, jež hrají účastníci zobrazované události. V americkém týdeníku 

LIFE převládá role aktéra (66,1%), následuje role interaktéra (18,6%) a role cíle (6,8%). 

Stejně tak je tomu i v obrazové agentuře VII Photo Agency, ovšem hodnota aktéra je o něco 

nižší než v případě LIFu (42,2%) a hodnota cíle naopak o něco vyšší (14,8%). Fotografií, 

jejichž účastníci zastupují role iniciátora i příjemce děje je 31 (23,0%). I tento výzkum nám 
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ukazuje, že LIFE kladl důraz na iniciátory děje, tedy aktéry. Ti dokáží více upoutat pozornost 

recipienta než role příjemce děje. Obrazová agentura se tímto pravidlem u svých snímků 

publikovaných na internetu neřídí. Předpokládá, že recipient svou pozornost neztratí, a to 

především díky nepřestávajícímu interaktivnímu kontaktu s webovými stránkami. 

Stejně jako u předchozího sledovaného parametru, role účastníků na fotografiích není 

v současné době u obrazů určující. Obrazový editor internetového média se nemusí soustředit 

na to, aby u publikovaných fotografií udržel dějovost, aby dosáhl větší míry přitažlivosti 

tisku, snímky se zde střídají zcela náhodně. 
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15. ZÁVĚR

Předmětem výzkumu diplomové práce Fotografický esej včera a dnes (komparace 

mediálního obrazu válečných konfliktů ve zpravodajských periodikách) byly čtyři 

fotografické eseje z doby klasického fotožurnalismu padesátých a šedesátých let 20. století a 

čtyři fotografické eseje současnosti. Fotoeseje byly sledovány ve dvou zpravodajských 

médiích, americkém týdeníku LIFE a obrazové agentuře VII Photo Agency. V časopise LIFE 

šlo o tyto eseje: A tense interlude with the enemy in Hué (Catherine Leroyová), The edge of 

peace (Larry Burrows), On with the war and 'operation masher' (Henri Huet) a The Delta

(Larry Burrows). V VII Photo Agency o tyto: Iraq medics (Lynsey Addariová), Iraq 2007

(Franco Pagetti), The Graves of Abu Ghraib (Ron Haviv) a Hell in Basra (Antonín 

Kratochvíl). Všechny dílčí fotografie zastupující zmíněné fotografické eseje jsem porovnávala 

z hlediska několika parametrů: počet snímků, barva, žánr fotografií v eseji, rozměr, umístění, 

námět, gender, pohledy, velikost zobrazení, světlo, zarámování záběru, reprezentační procesy 

a role.  

Obrazová agentura VII Photo Agency publikovala na svých webových stránkách větší 

množství fotografií. Výsledek lze přisoudit současným modernějším technologiím. V době 

klasického fotožurnalismu museli fotografové pořizovat své snímky s rozmyslem, oproti tomu 

dnes existuje možnost film neustále přepisovat. V případě barvy se ukázalo, že pouze jeden 

z fotografických esejů magazínu LIFE i obrazové agentury VII Photo Agency obsahoval 

černobílé fotografie. Ačkoli by se zdálo, že doba padesátých a šedesátých let 20. století více 

nasvědčovala právě černobílým snímkům, v současné době se k nim fotografové rádi vracejí. 

Černobílý film používají zhruba stejně jako barevný, svým fotografiím tak přidávají na 

emotivnosti a vzrušení. Z hlediska žánru fotografie v eseji stoupl v dnešní době počet 

reportážních portrétů a reportážních záběrů akce. Veřejnosti si totiž žádá zejména akční a 

dramatické fotografie. Oproti tomu došlo k poklesu feature snímků. To můžeme odůvodnit 

tvrzením, že současní fotografové se nesnaží pořizovat záběry vyplývající z dlouhodobé 

znalosti reality. Spíše se zaměřují na rychlost fotografování a množství obrazů. Zatímco 

fotografie v americkém magazínu LIFE byly publikovány v různých velikostech, všechny 

zkoumané fotografie obrazové agentury VII Photo Agency byly stejně velké. Můžeme proto 

tvrdit, že s nástupem webového zpracování fotografií, si příjemce zvykl na jednotnou vizuální 

stránku internetových médií. LIFE střídal i pozici jednotlivých fotografií, někdy byly v horní 
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polovině strany, někdy v dolní a někdy ve středu. VII Photo Agency ale umístila všechny své 

fotografie do středu webových stránek. Můžeme tedy tvrdit, že se vznikem internetu se tedy 

přestalo přemýšlet nad tím, jaká pozice by byla pro fotografie vhodná. Námět válečných 

fotografií se v rozdílných dobách klasického fotožurnalismu a současnosti nijak nezměnil, na 

většině fotografií se vyskytují lidé. Stejně tak tomu bylo u genderu, vzhledem k tématu 

válečné fotografie, jsou na snímcích častěji přítomni muži-vojáci než ženy. Většina snímků 

v obou zkoumaných médiích je pořízena takzvaným voyerským záběrem, v současné době ale 

přibývá fotografií, které mají jen ilustrační funkci a nejsou na nich lidé. Fotografie obrazové 

agentury vykazují častější používání teleobjektivu, jenž dokáže zabírat větší detaily 

snímaného objektu. Na druhou stranu ale dochází k potlačení okolní reality. Zatímco v době 

klasického fotožurnalismu patřil mezi nejfrekventovanější úhly pohledu přímý pohled a 

nadhled, v současnosti jsou to přímý pohled a podhled. U podhledové fotografie zaujímá 

významné postavené fotografovaný objekt, okolní skutečnost není tak podstatná. Fotografie 

získává na dynamice. Podobně tomu bylo u následujícího zkoumaného parametru, kterým 

byla velikost zobrazení. Obě sledovaná média na svých stránkách nejčastěji publikovala 

detailní záběry. Snažila se tak zvýšit příjemcovu pozornost a vyvolat u něj empatii 

k zobrazeným událostem. Detailními záběry také dosahují větší dramatičnosti fotografované 

akce. Co se týká světla, u fotografií obrazové agentury VII Photo Agency převládalo umělé 

osvětlení, v časopise LIFE naopak denní světlo. Lze to vysvětlit tím, že současní fotografové 

se snáze dostanou k nejdůležitějším momentům válečného konfliktu než jejich dřívější 

kolegové. Často proto dokumentují například lékařské zákroky uvnitř válečných stanů, kde je 

umělé osvětlení. Zatímco u časopisu LIFE se vystřídaly dvě proměnné zarámování záběru 

(obdélník na výšku a obdélník na šířku), obrazová agentura VII Photo Agency zarámovala 

většinu svých snímků jako obdélníky na šířku. V době klasického fotožurnalismu bylo 

důležité rozhodnout, jak se fotografie zarámuje, v současné době moderních internetových 

technologií už to tak podstatné není. Příjemce si listuje obrazovými galeriemi na webových 

stránkách, kde bývají všechny fotografie zarámovány stejně. Obrazový editor zaujímal v LIFu 

klíčovou roli, vybíral totiž, které fotografie se dostanou na stránky magazínu a které ne. 

Vzhledem k tomu, že chtěl upoutat pozornost příjemce, je většina publikovaných snímků 

narativních. Poměr narativních fotografií se u obrazové agentury o něco snížil. Pozornost 

recipienta se na internetovém médiu udrží pomocí fungující interaktivity, dějovost snímků už 

nehraje takovou roli. Stejně tak je tomu i s rolí, již hraje účastník zobrazený na dané 

fotografii. V současné době se objevuje více fotografií bez děje, které jen objasňují probíhající 
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událost. Pokud se takové snímky příjemci nelíbí, jednoduše je na internetu přejde, v tištěném 

médiu musel obrazový editor důkladněji vybírat, aby příjemce absencí akce neztratil.

Diplomová práce předpokládala, že fotografický esej prošel od dob klasického 

fotožurnalismu padesátých a šedesátých let 20. století do současnosti řadou změn, a to 

především vlivem moderních technologií. Na základě výzkumu obsahových a zejména 

formálních prvků ve fotografii, potvrdila práce stanovenou hypotézu. 
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16. RESUMÉ

Výsledky obrazové obsahové analýzy prokázaly, že vlivem moderních technologií 

došlo k výrazným změnám zpracování fotografického eseje. V době klasického 

fotožurnalismu padesátých a šedesátých letech 20. století pořizovali fotografové amerického 

zpravodajského týdeníku LIFE relativně malé množství fotografií. Kromě autora 

fotografického eseje měl hlavní slovo v časopise i obrazový editor. Ten snímky pečlivě 

vybíral, rozhodoval, kam se na stránkách umístí, jak budou velké a jak se zarámují. 

Rozhodoval tedy vlastně o tom, které fotografie jsou důležité a které ne. V současné době 

reprezentované obrazovou agenturou VII Photo Agency se vlivem moderních, především 

internetových, technologií funkce obrazového editora v podstatě smazala. Snímky umístěné 

na webu zaujímají většinou stejnou pozici, velikost i zarámování. Důležitost snímků může 

příjemce zhlédnout pouze v tématu daného fotografického eseje.
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17. SUMMARY

The content analysis of the pictures demonstrates that the modern technology has strongly 

influenced processing and arrangement of the photographic essays. In the era of classic 

photojournalism there were only few pictures published in the American news magazine 

LIFE. Not only the photographer played an important role, it was also the photo editor who 

had a crucial part of decision-making in a printed media. His job was to choose which pictures 

are worth publishing and which size and frame should they have. All in all, he was 

responsible for deciding which photographs are important for public. Broadly speaking, the 

role of the photo editor has been eliminated in the contemporary world. VII Photo Agency’s 

pictures published on the internet have the same size, position and frame. The importance of 

the photographs can be perceived only in the topic of the photographic essay itself.
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19. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Fotografické eseje časopisu LIFE (obrázky)

Příloha č. 2: Fotografické eseje obrazové agentury VII Photo Agency (obrázky)
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20. PŘÍLOHY

20.1 Příloha číslo 1: LIFE – Fotografické eseje z války ve Vietnamu (obrázky)

20.1.1“A	tense	interlude	with	the	enemy	in	Hué”
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20.1.2“The	edge	of	peace”
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20.1.3“On	with	the	war	and	'operation	masher'“
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20.1.4“The	Delta.	New	U.S.	 front	 in	a	widening	war	steamy,	teeming	heartland	of	

the	Vietcong”
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20.2 Příloha číslo 2: VII Photo Agency - Fotografické eseje z války v Iráku

(Obrázky)

20.2.1„Hell	in	Basra“219

                                                                            

                                               
219 Fotografický esej čítal dohromady 30 fotografií, uvádím ukázku 6 fotografií, přístupné z: 
http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=23.
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20.2.2„Iraq	medics“220

                                               
220 Fotografický esej čítal dohromady 29 fotografií, uvádím ukázku 6 fotografií, přístupné z: 
http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=978.
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20.2.3„Iraq	2007“221

                                               
221 Fotografický esej čítal dohromady 62 fotografií, uvádím ukázku 6 fotografií, přístupné z: 
http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=679.
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20.2.4„The	Graves	of	Abu	Ghraib“222

                                               
222 Fotografický esej čítal dohromady 14 fotografií, uvádím ukázku 6 fotografií, přístupné z: 
http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=26.
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