
 

 

 

 

Rozhovor s Tomášem Tesařem, 

fotoreportérem časopisu Reflex  

a editorem blogu iPhonefoto.cz  



1) Jaké jsou podle vás pro profesionální fotografy hlavní výhody fotografování 

smartphonem? 

Především rychlost, nenápadnost a možnost hledání nových fotografických postupů.    

 

2) Jaké jsou naopak nástrahy?  

Fakt, že fotografové mají možnost vytvořit spoustu fotografií během několika vteřin. 

Tedy paradoxně opět rychlost. To, co je na jedné straně výhodou (dodání důležité 

informace redakci, agentuře v horizontu několika minut), se může stát hrozbou při 

vyhodnocování obrazové informace. Jinými slovy, spěch v tomto ohledu je nutné 

korigovat a najít si čas i pro jistou „sebecenzuru“. Fotografie nesmí ublížit, ale 

objektivně podávat obrazovou zprávu o situaci, okamžiku, místu, události. Totéž platí 

ale i pro „běžnou“ digitální fotografii. 

 

3) Je současná vlna fotografování smartphony (iPhony) pouze jakousi módní 

záležitostí? Jedná se podle vás v těchto fotografiích spíše o estetiku nebo naopak 

poukazují na důležitost obsahu fotografie? (Nedávno se ve fotožurnalistice řešil 

každý přehnaný zásah do estetické stránky fotografie – např. kauza dánského 

fotografa Klavse Bo Christensena). 

Neřekl bych, že jde pouze o módní záležitost. Je to zkrátka nová cesta. Moderní a 

dostupný typ nástroje, kterým lze zpracovávat data, informace. A díky němu hledat 

nové postupy a formáty. Ale také „kanály“ při cestě informace mezi novinářem a 

čtenářem/divákem/posluchačem. Osobně spatřuji ideál v tom, když se fotografovi (a je 

jedno, zda má na krku profesionální přístroj nebo v kapse iPhone), povede propojit 

důležitost obsahu informace ve fotografii s co nejlepším výtvarným zpracováním. To 

vše vždy za předpokladu, že vizuální zkreslení obrazu nefalšuje a neznehodnocuje 

obsah sdělení. A pravdivost dané situace.  

Podle mě je v době digitalizace a softwarů, které umožňují rychlý a relativně 

snadný zásah do obrazu, velmi těžké najít hranice mezi tím, co lze ještě tolerovat a co 

už je „přes čáru“. To se týká především fotožurnalismu. Jistá pravidla jsou potřeba. 

Otázkou je, kdo a jak je nastaví. 

 

4) Mění se s oblibou smartphonových fotografií v profesionální fotožurnalistice 

vnímání novinářské fotografie jako odrazu reality? 



Já to tak nevnímám. Z toho, co mám možnost sledovat doma i ve světě, si troufám říci, 

že drtivá většina obrazového zpravodajství a publicistiky zpracované mobilními 

přístroji, se stále výrazně blíží více realitě, než přehnanému posunu v odrazu reality.   

 

5) Co si myslíte o post processingu obecně? V DSLR fotografii, ve smartphonu? 

Byl jsem a stále jsem zastáncem instantní fotografie. Ačkoliv to tak nevypadá, protože 

mojí hlavní vášní je v posledních 3 letech právě oblast iPhone fotografie a mobilní 

fotografie obecně. V novinařině ale dneska nemáte na výběr. Pokud chcete pracovat 

pro časopis, deník, agentury, musíte „být digitální“. A k tomu patří i postprodukce 

digitálního obrazu. Zejména kvůli předtiskové přípravě. Ale i kvůli rychlosti 

zpracování a snaze se odlišit. A nabídnout konkrétní, vámi získaný obraz „jinak“.  

  Kdybych si ale mohl vybrat, vsadím na film a fotolab. Ta doba před masivním 

příchodem digitálních přístrojů a zpracování digitálního obrazu mi připadala 

„klidnější“. Nicméně, obecně proti post processingu nic nemám. Pokud je používán 

„citlivě“ a v rámci toho, o čem jsem se už zmiňoval. Konkrétně ve fotožurnalismu 

zkrátka nesmí jakýkoliv zásah do obrazu změnit nebo odchýlit pravdivost reality. 

Opakuji, že zkreslení obrazu nesmí falšovat, anebo znehodnocovat obsah sdělení. A 

pravdivost dané situace. Pokud se tedy bavíme o novinářské fotografii. Jinak to 

vnímám v dalších žánrech. Například u portrétu. Tam jsem ochoten používat a 

tolerovat zásahy mnohem větší. Jedná se o stylizaci, tak proč ji výrazně nezměnit 

dodatečně i v počítači. Ovšem zase v rámci nějakých pravidel etiky. 

 

6) Je aplikace Hipstamatic výjimkou a je tak oblíbená mezi fotografy proto, že 

volba estetiky v něm probíhá před exponováním snímku a ne ex post, a je tedy 

jaksi lépe obhajitelný? 

Myslím si, že Hipstamatic je mezi fotožurnalisty populární pro svoji jednoduchost 

v nastavení voleb. A také proto, že s ním lze tvořit i rychlejší sekvenci snímků. S tou 

volbou estetiky nemáte úplně pravdu. Fotograf předem může zvolit „film“, „objektiv“, 

ale i „blesk“. Konkrétně tahle aplikace má neskutečně obsáhlou škálu kombinací a 

předvoleb. Je ale pravda, že většina tvůrců po použití Hipstamaticu už neprovádí 

žádnou další editaci. Exponují s daným nastavením konkrétní situaci. Mají nástroj a 

s ním pracují. Myslím, že v některých situacích paradoxně méně „zkreslují a deformují 

obraz“, než někteří fotografové, co primárně používají digitální zrcadlovky. A pak 

stráví hodiny editací křivek a nastavení třeba ve Photoshopu. 



  

7) Máte vy osobně v oblibě některou ze sérií snímků nafocenou známými fotografy 

pomocí smartphonu?  

Hned několik. Dlouhodobě se mi velmi líbí tvorba fotožurnalisty Michaela 

Christophera Browna. Například jeho série z Libye, kterou nafotil v roce 2012. Skvělý 

je ale třeba i Benjamin Lowy, nebo Damon Winter, který dokonce obdržel i cenu 

v prestižní soutěži fotožurnalistů Pictures of The Year. 

 

8) Máte nějakou oblíbenou fotoaplikaci? 

PureShot, Hipstamatic, 6x7, Filterstorm, Snapseed, MPRO, StreetMate…A asi deset 

dalších… 

 

9) Jak se díváte na nápad časopisu Time dát pěti fotografům přístup ke svému účtu 

na Instagramu, aby mohli sdílet fotografie z bouře Sandy se čtenáři/odběrateli 

okamžitě? Myslíte, že se něčeho podobného dočkáme v ČR? 

Šéfka fotooddělení časopisu Time, Kira Pollacková, by za to měla dostat metál za 

kreativitu a progresivní přístup v moderní žurnalistice. Byl jsem z toho nadšený. 

Zkusila něco nového, neotřelého. Vsadila na zkušené fotografy, o nichž věděla, že 

s iPhone fotografií experimentují. A že zároveň patří mezi zkušené a velmi kvalitní 

fotožurnalisty. Zkusila to i za cenu, že konkurence bude v době události do agentur a 

redakcí posílat stovky řemeslně jistě dobře zpracovaných, ale běžných digitálních 

fotografií. Kira Pollacková zkrátka zvolila jiný, než jen klasický a očekávaný postup. 

Ke všemu u zásadní, hodně medializované události, která se přímo dotýkala 

obrovského počtu lidí. A to je dobře.  

Obávám se ale, že něco takového by se u nás nestalo. Proč? Jsme zkrátka 

pozadu. Je pravda, že jsme výrazně menší trh. To nicméně není důvod k ignorování 

nových nápadů a postupů ve zpracování obrazových informací. Doufám, že jednou se 

ten přístup změní.  

Domnívám se, že tento formát by se měl stát součástí studia budoucích 

žurnalistů. I kdyby to mělo být pouze formou volitelných workshopů. 

 

10) Jaký je podle vás důvod používání smartphonů ve válečných konfliktech? Co si 

myslíte například o názoru, že v případě Afghánistánu se jednalo zejména o 



snahu fotografů přitáhnout pozornost lidí k dlouhotrvajícímu konfliktu změnou 

estetiky?  

Nejsem si jistý, zda šlo hlavně o snahu přitáhnout pozornost lidí změnou estetiky. A i 

kdyby, nevidím v tom nic špatného. Naopak. Opět jde přeci o možnosti používat různé 

cesty a nástroje pro zpracování. Přesněji, je jedno, zda to nafotíte telefonem nebo 

zrcadlovkou. Důležitý je obsah a pravdivost sdělení, originalita, řemeslo. A 

pochopitelně estetika. A s ní lze v těchto případech hodně experimentovat. Přesto si 

myslím, že prioritou pro častější používání mobilních telefonů ve válečných 

konfliktech, je snaha dostat informaci rychle do redakce a agentury. A zároveň ji 

získat nenápadně. S iPhonem v kapse často totiž ten záběr zkrátka uděláte. S Nikonem 

nebo Canonem byste v některých momentech neuspěla. Anebo s velkým rizikem. A to 

i na hranici hazardování se životem svým nebo ostatních.  

 

11) Může mít Instagram podobnou zpravodajskou roli jako Twitter? Je Instagram 

jeho obdobou? 

Částečně. Přestože je Instagram velmi podobný Twitteru, přeci jen jsou tu jisté 

odlišnosti. Pokud si ale dáte jako uživatel tu práci, že si vyselektujete autory a kanály, 

které chcete sledovat, případně konkrétní hashtag v době konkrétní události, lze obě 

sítě považovat za srovnatelný typ zdroje informací. Tím slovem srovnatelný myslím se 

všemi svými výhodami, ale i nešvary. Přeci jenom, stejně, jako lze vydat falešnou 

zprávu textem (Twitter), nelze vyloučit manipulaci či propagandu a zkreslení i 

v informaci obrazem (Instagram). Ovšem obě tyto sítě umí v zásadě velmi rychle a 

plnohodnotně plnit funkci zpravodajských kanálů. Obraz má podle mě navíc větší a 

lepší vypovídací hodnotu, než text.  

 

12) Jak je to s použitím tabletů v profesionální fotožurnalistice? Používají se pouze 

pro aplikace nebo již jste zaznamenal například nějakou reportáž nafocenou 

pomocí iPadu či jiného tabletu? 

Reportáž nafocenou iPadem nebo jiným tabletem jsem ještě neviděl. Je to přeci jenom 

trochu „nešikovnější“ nástroj. Je větší, méně praktický z hlediska nápadnosti a 

ergonomie. Ale i kvality záznamu obrazu. iPhone je určitě dál. Viděl jsem ale několik 

video reportáží, které tvůrci natočili a zpracovali s pomocí iPadu a příslušenství. 

Umím si představit jeho vhodné využití spíše v TV žurnalistice.  



Pokud se vrátím k fotografii, osobně občas používám iPad k základní editaci 

fotek. Pracuji přitom se 3 až 6 aplikacemi. Více mi ale vyhovuje k vytváření portfolia 

nebo hledání obsahu. To se ale může za půl roku nebo rok zase změnit. Obraz na něm 

totiž zpracovávám čím dál častěji. 

 

13) Řekl byste, že žijeme ve věku vizuality, že ustupuje význam slova a roste obliba 

obrazu, obrazových informací? 

Rozhodně. Z hlediska vnímání a míry informací, které se na nás každý den „valí“, je to 

zcela evidentní. Já vždycky říkám, že lidé mají málo času na písmenka, ale dívat se 

nepřestanou nikdy. Otázkou je, zda to je dobře. Mám rád obraz. Komunikaci obrazem. 

Vizualitu. Ale úměrně k tomu i čtu. Byť jsem velkým příznivcem elektronických 

médií, nejvíce asi čtu papírové knihy. Tak trochu z nostalgie, částečně proto, že mi 

chybí ten klidnější způsob vnímání informací. A také kvůli kvalitě obsahu… Teď 

mluvím hlavně o českém prostředí. Ve srovnání s tím, co se dozvím například ze 

sociální sítě Facebook, je pro mě četba knih nesrovnatelně zajímavějším a 

hodnotnějším zdrojem informací. Nadčasovým, pochopitelně. 

 

14) Máte v oblibě některého českého či slovenského fotoreportéra, který podle vás 

fotí zajímavě smartphonem? Nějaká konkrétní reportáž?  

Moc jich zatím není. Anebo mi i přes pečlivou snahu objevovat nové a nové kolegy 

iPhone fotografy, unikají. Jedním z prvních, kdo s iPhone fotografií a zmiňovanou 

fotoaplikací Hipstamatic experimentoval, je třeba fotoreportér týdeníku Respekt Milan 

Jaroš. Skvělý fotograf. Sice se mobilní fotografii nevěnuje pravidelně a intenzivně, ale 

fotografie, které nasnímal třeba už před 3 lety iPhonem v Číně, mě zkrátka baví. Pak si 

taky nelze nevšimnout práce slovenského fotografa Martina Bandžáka. Mimochodem, 

byl to právě on, kdo podle mě „prolomil a posunul“ hranice v hodnocení práce 

fotožurnalistů ve vztahu k profesním pravidlům a zvyklostem. A to tím, že v české 

soutěži Czech Press Photo (CPP) získal ocenění za sérii fotografií nafocených 

iPhonem. Dokonce dvakrát po sobě, roce 2011 za snímky z Haiti a 2012 za snímky 

z Jižního Sudánu. Já jsem jeho velkým příznivcem. A porotu CPP za to chválím. I 

přesto, že k té soutěži mám spoustu výhrad. Tohle je prostě správně. Z dalších autorů 

se mi pak začíná líbit práce české fotografky Jany Ašenbrennerové z Konga. 



 

 

 

 

 

 

Rozhovor s Milanem Jarošem, 

fotoreportérem časopisu Respekt  

  



1) Jaké jsou podle vás pro profesionální fotografy hlavní výhody fotografování 

smartphonem? 

Právě jsem četl zajímavý komentář slavného fotografa Roberta Franka k současné 

situaci fotografie: "There are too many images, too many cameras now. We're all 

being watched. It gets sillier and sillier. As if all action is meaningful. Nothing is 

really all that special. It's just life. If all moments are recorded, then nothing is 

beautiful and maybe photography isn't an art any more. Maybe it never was." 

Myslím, že to vystihuje i můj pocit. Na jedné straně je skvělé, že smartphony 

fotografii zdemokratizovaly natolik, že každý jeho majitel může dělat fotografie. Na 

druhou stranu, svět je zaplaven fotografiemi vzniklými pomocí různých aplikací a to 

zbavuje fotky jejich vzácnosti a magie. Výhody se tedy stávají nevýhodami. 

 

2) Jaké jsou naopak nástrahy? 

Hlavní nástrahou je, že lidé už neprožívají daný okamžik, ale zaznamenávají ho a jeho 

záznam posléze sdílejí, ukládají na cloudu a nevytvářejí už klasické printy do alb. 

Když dnes jdete na koncert, tak většina lidí drží nad hlavou smartphone a nahrávají 

nebo fotí místo toho, aby si koncert vychutnali. Není to ale z mého pohledu 

lamentování nad zašlou slávou starých časů, jen je to o změně přístupu k fotografii a k 

záznamu emocí. Ten proces je stále tekutý a fotografie je teď ve stádiu neuvěřitelné 

proměny. 

 

3) Proč jste se rozhodl v Číně fotit iPhonem? Jel jste tam již s úmyslem fotit 

iPhonem? Byl to jen experiment nebo to bylo z nějakého důvodu výhodnější? (Z 

jakého?) Sledoval jste nějaký konkrétní cíl? Jak k této vaší práci přistoupila 

redakce? 

V roce 2010 jsem měl první generaci iPhone a přišlo mi zajímavé vyzkoušet všechny 

jeho dovednosti. Stáhnul jsem si tehdy novinku jménem Hipstamatic a používal 

telefon jako zápisník nebo jakýsi diář. Byl to tedy částečně experiment, jehož výsledek 

byl později publikován v Respektu jako úvodník k seriálu reportáží z Číny. 

Mimochodem bylo to první použití výsledků iPhone aplikací v tisku v ČR, což 

považuji také za zajímavé a vnímal jsem to jako součást „průzkumu terénu“. 

 

 



4) Je současná vlna fotografování smartphony (iPhony) pouze jakousi módní 

záležitostí? Jedná se podle vás v těchto fotografiích spíše o estetiku nebo naopak 

poukazují na důležitost obsahu fotografie? (Nedávno se ve fotožurnalistice řešil 

každý přehnaný zásah do estetické stránky fotografie – např. kauza dánského 

fotografa Klavse Bo Christensena). 

Nemyslím si, že fotografování smartphony je pouze módní záležitost. Je to součást 

dnešní vizuální kultury. Je to další rozšíření pole fotografie. Fotoaparáty ve 

smartphonech i aplikace se šíří a zdokonalují závratným způsobem. Ta rychlost mě 

děsí, na druhou stranu tyto aplikace vzbuzují kreativitu v lidech, které by to normálně 

vůbec nenapadlo, kdyby dosažitelnost a vývoj aplikací nebyly tak dostupné. 

 

5) Jakou roli hraje v oblibě estetiky Hipstamaticu a dalších podobných aplikací 

nostalgie po nedokonalosti některých analogových přístrojů? (Například Richard 

Koci Hernandez podotkl, že digitální snímky vlastně nestárnou, zůstávají pořád 

stejné, neprojevuje se na nich čas jako kdysi na fotografiích analogových). 

Myslím, že tekutost dnešní doby je přesně odražena i v estetice aplikací. Možné je 

prakticky cokoliv. Retrem se stává nedávná móda tak rychle, že se mezi oběma stírá 

rozdíl. Nedokonalost je ale jen zdánlivá. Chybí mi zde zásadní prvek fotografie, a to je 

autenticita, něco nečekaného, náhoda, magie vzniku obrazu. Vše je předvídatelné, a je 

to z velké části právě estetika umělé dokonalosti. 

 

6) V českém prostředí není fotografování iPhonem/smartphonem v novinářské 

fotografii časté, jaký si myslíte, že to má důvod? 

Myslím si, že několik lidí si tuto možnost vyzkoušelo i se zajímavými výsledky (Jan 

Šibík, Tomáš Tesař). Obecně si myslím, že tento druh fotografií je primárně určen pro 

internet, ne pro tištěná media. Smartphony nahrazují především amatérské 

fotografování kompaktními fotoaparáty. Přesahy jsou ale zajímavé. Je to stejné hledání 

jako přechod žurnalistiky od printu k internetu. Je to proces, který trvá a hledá svoji 

pozici a roli. Vše je v Čechách taky podmíněné velikostí trhu. Nemyslím si ale, že by 

u nás bylo těchto výstupů v printu méně než ve světě. 

 

7) Mění se s oblibou smartphonových fotografií v profesionální fotožurnalistice 

vnímání novinářské fotografie jako odrazu reality? 



To je podobné jako v předchozím případě. Mimochodem fotožurnalismus jako odraz 

reality je už dávno mrtvou tezí. Interpretace a subjektivní pohled je základní prvek 

fotografie. Důležitější je změna v kontextu. Ať už ve využití fotografií, tak i v přístupu 

k tvorbě samotné. Souvisí to i s posunem autorství. V této souvislosti považuji za 

zajímavou myšlenku Martina Parra, že fotograf bude více editorem cizích fotografií 

než autorem vlastních. Ostatně současnou největší fotobankou na světě je Google 

Street View – proces pořizování snímku je naprogramován strojem a duši, zajímavou 

interpretaci, mu dá až editace. Zajímavou prací na toto téma jsou fotografie Mishky 

Hennera. 

 

8) Co si myslíte o postprocessingu obecně? V DSLR fotografii, ve smartphonu? 

Rozlišujete mezi tím? Do jaké míry je přijatelný v novinářské fotografii obecně? 

Nakolik je trvání na fotografiích v syrové formě bez úprav pouhou konvencí?  

Postproces a proces jedno jest. Je to součást tvůrčího procesu. Vždy tomu tak bylo. V 

analogové fotografii existovalo také nezměrné množství vyvolání nebo gradací 

zvětšování. Je to jen rozšířené o digitalizaci obrazu. Forma vždy spoluvytváří styl. 

 

9) Je Hipstamatic výjimkou a je tak oblíbený fotografy proto, že volba estetiky 

v něm probíhá před exponováním snímku a ne ex post, a je tedy jaksi lépe 

obhajitelný? 

Ano, je v něm jakási archaická touha mít věci naprogramované dopředu. Je to však jen 

zdánlivé, protože i tyto snímky můžete posléze upravit v postprodukci. 

 

 

10) Máte vy osobně v oblibě některou ze sérií snímků nafocenou známými fotografy 

pomocí smartphonu, popřípadě máte některého oblíbeného fotožurnalistu, který 

fotografuje smartphonem? 

Zajímavé věci vytvořil Balazs Gardi a Teru Kuwuyama v jejich projektu Basetrack, 

který sledoval americké vojáky v Afghánistánu po dobu jednoho roku a snažil se o 

propojení rodin s vojáky a zároveň uplatnění fotografií v médiích. 

 

11) Jak se díváte na nápad časopisu Time dát pěti fotografům přístup ke svému účtu 

na Instagramu, aby mohli sdílet fotografie z bouře Sandy se čtenáři/odběrateli 

okamžitě? Myslíte, že se něčeho podobného dočkáme v ČR? 



Navrhoval jsem něco podobného v Respektu během prezidentských voleb, ale bohužel 

se to nerealizovalo. Je to dobrý nápad a dělala to i jiná média, např. New Yorker. 

 

12) Může mít Instagram podobnou zpravodajskou roli jako Twitter? Je Instagram 

jeho obdobou? 

Instagram je součást celé té „doby sdílené“. Takže určitě hraje podstatnou roli. 

Myslím, že Twitter jako primárně textová záležitost je ale stále podstatnější. 

 

13) Jaký je podle vás důvod používání smartphonů ve válečných konfliktech? Co si 

myslíte například o názoru, že v případě Afghánistánu se jednalo zejména o 

snahu fotografů přitáhnout pozornost lidí k dlouhotrvajícímu konfliktu změnou 

estetiky? 

Změna estetiky ještě nikdy nikoho nepřitáhla k podstatě problému, ale vždycky jen k 

estetice samotné. Afghánistán je natolik nekonečný konflikt, že na něm nic nezmění 

ani používání smartphonů ani jiné fotografické postupy.  

 

14) Řekl byste, že žijeme ve věku vizuality, že ustupuje význam slova a roste obliba 

obrazu, obrazových informací? 

Žijeme především ve věku sdílení, tedy změny kontextu. Význam slova je stále tentýž. 

Svět je přesycen obrazy, ale občas vystoupí něco, co ve vás vzbudí zvídavost a touhu 

po dobrodružství něco objevovat a to je pro mě stále stejná kvalita fotografie jako před 

deseti nebo patnácti lety. 

 

15) Máte v oblibě některého českého či slovenského fotoreportéra, který podle vás 

fotí zajímavě smartphonem? Nějaká konkrétní reportáž? 

Nic konkrétního mě nenapadá. Vím jen, že Tomáš Tesař z Reflexu je nefalšovaným 

fandou smartphone fotografie. Pak také mám na paměti, že Jan Šibík vytvořil jeden z 

plagiátů již prošlapané cesty. Fotografoval v Číně iPhonem za použití stejné aplikace 

jako já, ale o dva roky později. Možná je to ale jen náhoda. Fotografie je nedozírná. 

 

 


