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Abstrakt 

 Diplomová práce Médium v procesu změny: fotografie ze smartphonů a dalších 

mobilních zařízení v kontextu profesionální fotožurnalistiky se zabývá fotografií, která 

byla pořízena prostřednictvím tzv. chytrých telefonů, neboli smartphonů.  

 Práce se dělí na pět částí. První část práce se soustředí na fenomén obratu 

k vizualitě, vizualizovaní informací a ústupu od textových informací. Druhá část práce 

představuje vhled do historie chápání fotografického obrazu a seznamuje s proměnami 

tohoto média. Třetí část se zaměřuje na představení fenoménu smartphonů a tabletů, 

jejich historie, rozšíření. Také se zabývá aplikacemi pro editaci a sdílení fotografií ze 

smartphonů a tabletů.  

 Čtvrtá část práce se věnuje konkrétním případům užití smartphonové fotografie 

v médiích. Samostatně se věnuje smartphonové fotografii ve válce, v rizikových a 

vzdálených oblastech, při živelných katastrofách a v další profesionální fotografii. 

 Pátá část přináší hloubkové rozhovory s fotografy, kteří se smartphonovou 

fotografií zabývají nebo s ní mají nějaké zkušenosti. V rozhovorech s Tomášem 

Tesařem a Milanem Jarošem se práce zabývá smartphonovou fotografií z hlediska jejich 

profesionálních zkušeností.  

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 The diploma thesis Medium in the process of change: photogrpahy from 

smartphones and other mobile devices in the context of professional photojournalism 

analyzes the use of smartphones and smartphone photography in current professional 

photojournalism.  

 In the first part of the thesis, the main focus is mainly on theory. It describes the 

pictorial turn, current trend in vizualizing information and the retreat from text n behalf 

of visual information. The second part is devoted to the description of the historical 

approaches to photography and the ganges of the photography from analog to digital to 

smartphone photography. The third part of the thesis focuses on description of 

smartphones and tablets and it also focuses on the description on smartphone and tablet 

applications for editing and sparing of pictures.  

 The fourth part analyzes the use of smartphones and smartphone photography in 

media by media professionals. It focuses on the use of smartphone photography by war 

photographers and by other professional photographers in distant countries, natural 

disasters or at sporting events.  

 The last part is devoted to detailed interviews with professional photojournalists 

Tomáš Tesař and Milan Jaroš who have professional experiences with smartphone 

photography. 
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Úvod 
Fotografie je médium, které za téměř 200 let své existence prošlo mnoha 

změnami technologickými i změnami v rozumění tomuto druhu zobrazení a 

v neposlední době v dějinách fotografie došlo také k několika vlnám tzv. demokratizace, 

během kterých se fotografie stávala pro veřejnost dostupnější.  

Dnes se z fotografování, někdejší vznešené disciplíny vyhrazené pouze 

vybraným jedincům, stala běžně dostupná, takřka obyčejná věc. Zásluhou mnoha 

technologických proměn, kdy fotografie prošla změnou od analogového způsobu 

zobrazování a práce s obrazem k digitální formě a později s příchodem a masivním 

rozšířením tzv. smartphonů, které jsou schopné pořídit kvalitní snímky, je dnes 

fotografie dostupná tak jako nikdy předtím v historii. Vnímání a užívání fotografie ve 

většině vyspělého světa se proměnilo zcela zásadním způsobem. Fotografujeme téměř 

vše a takřka pořád.  

Fenomén smartphonové fotografie proniká postupně také do profesionální 

fotožurnalistiky. V roce 2012 byly fotografie pořízené iPhonem na obálce časopisu 

Time i na titulní straně deníku The New York Times.  

Tato diplomová práce se zabývá aplikací smartphonové fotografie 

v profesionální fotožurnalistice a v médiích obecně. Věnovala jsem se případům, kdy 

byly fotografie editovány pomocí určité aplikace, která je včlenila do estetiky, jež by 

byla ještě v nedávné době pro fotožurnalistiku nepřijatelná, jakož i fotografiemi, které 

byly pořízeny smartphonem a editovány jen do té míry, která je v souladu s estetikou 

obecně přijímanou jako objektivní zobrazení reality.  

Pro zpracování tohoto tématu jsem se rozhodla, neboť mu v našem prostředí 

dosud nebyla věnována dostatečná pozornost a také proto, že fenomén smartphonové 

fotografie v médiích s sebou nese mnoho zajímavých otázek a akceptování této 

fotografie v médiích poukazuje na to, do jaké míry se vnímání a do jisté míry také role 

fotografie v posledních letech změnilo.  

O fotografii se dlouhodobě zajímám a téma mé diplomové práce je v jisté 

opozici k tématu mé bakalářské práce, ve které jsem se věnovala editaci fotografií jako 

etickému problému. Bylo pro mne pozoruhodné pozorovat pronikání smartphonové 

fotografie a zvláště fotografií s jistou estetikou do profesionální fotožurnalistiky a 

sledovat, nakolik se vnímání fotografie a fotografická praxe v posledních několika 

letech proměnily.  



   

 

4 

  

 

2. Bůh je obraz 
 

Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. (Ex, 20:23) 

 

A naše doba bezpochyby…dává přednost obrazu před věcí, kopii před 

originálem, představě před skutečností, zdání před podstatou…To, co je pro ni 

posvátné, je pouhá iluze, avšak co je profánní, je pravda. Ba posvátnost stoupá v jejích 

očích v téže míře, v níž pravdy ubývá a iluze přibývá, takže nejvyšší stupeň iluze je pro 

ni rovněž nejvyšším stupněm posvátnosti.
1
 

 

Žijeme ve věku vizuality. Obrazy různé povahy nás obklopují v našich každodenních 

životech téměř na každém kroku. Billboardy, citylighty, plakátovací plochy a reklamy 

na lavičkách společně s velkoformátovými plakáty s fotografiemi polonahých slečen 

nebo luxusních automobilů umístěných na fasádách domů, mění tvářnost naší krajiny. 

Spolu s ní se proměňuje také krajina mediální, ve které se obraz stává stále důležitějším 

aspektem, který v některých oblastech začíná dominovat.  

Také slovo dostává menší prostor. Například Sherry Turkleová se tomuto tématu 

věnuje v článku, který napsala pro The New York Times na základě své knihy Alone 

Together. Sherry Turkleová je profesorkou na MIT a věnuje se vlivu moderních 

technologií na lidský život. V článku The Flight From Conversation mimo jiné píše: 

„Konverzace tváří v tvář se rozvíjí pomalu a vyžaduje trpělivost. Když komunikujeme 

prostřednictvím svých mobilních zařízení, učíme se novým návykům. Společně s tím, jak 

zvyšujeme frekvenci a objem naší online konektivity, začínáme očekávat rychlejší 

odpovědi. Abychom je dostávali, pokládáme jeden druhému navzájem stále jednodušší 

otázky, zjednodušujeme a snižujeme naši konverzaci.“
2
 Instantní messengery, Twitter 

(limit 140 znaků pro zprávu), textové zprávy – toto všechno jsou prostředky, které 

vedou ke zkracování a zjednodušování našich písemných projevů. Médium skutečně je 

poselstvím, jak řekl Marshall McLuhan. Pokud se obklopujeme médii, která nás navádí 

nebo přímo mají ke stručnosti, potom se zpětně proměňuje naše komunikace.  

                                                 
1
FEUERBACH, Ludwig. Přednášky o podstatě náboženství. Praha: Státní nakladatelství politické 

literatury, 1953, s. 52. 
2
 TURKLEOVÁ, S. The Flight From Conversation. (22. 4. 2012) Získáno 19. 2. 2013 z The New York 

Times: http://www.nytimes.com/2012/04/22/opinion/sunday/the-flight-from-

conversation.html?pagewanted=all&_r=0.  

http://www.nytimes.com/2012/04/22/opinion/sunday/the-flight-from-conversation.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2012/04/22/opinion/sunday/the-flight-from-conversation.html?pagewanted=all&_r=0
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McLuhan fotografii přirovnává k anestézii. Snad právě toto je ta podstatná 

vlastnost fotografických obrazů, která z nich činí jazyk dneška, a která způsobuje, že 

jsou tak snadno uchopitelné. Obrazy natolik vrostly do našeho vědomí, že se staly jeho 

součástí. Marshall McLuhan k tomu říká: „Pochopení média fotografie by bylo zcela 

nemožné, kdybychom nepochopili její vztahy k jiným starým a novým médiím. Média 

jakožto extenze našeho fyzického a nervového systému totiž vytvářejí svět biochemických 

interakcí, které musí po objevení nových extenzí neustále usilovat o novou rovnováhu. 

V Americe dokáží lidé tolerovat svůj obraz v zrcadle nebo na fotografii, ale není jim 

příjemný záznam jejich hlasu. Svět fotografie a svět vizuální jsou bezpečnými oblastmi 

anestézie.“
3
 

Obrazy nás doprovázejí téměř na každém kroku. Takřka jako by v lidské 

komunikaci docházelo k dalšímu obratu. K obratu ke stručnosti v distanční 

interpersonální komunikaci a k momentu, kdy v komunikaci začínají dominovat obrazy. 

Obrazy se také stávají důležitými prostředníky informací o aktuálním dění. Obrazové 

informace šířené prostřednictvím sociálních sítí byly například v případě výbuchů na 

bostonském maratonu v dubnu 2013 prvními informacemi o neštěstí. Jak zmínil Josef 

Šlerka, vedoucí Studia nových médií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, již 

několik vteřin po samotné explozi pronikla na Twitter informace o výbuchu. Tato 

informace měla podobu krátkého textu a fotografie. Josef Šlerka se také domnívá, že 

bostonský maraton a způsob zprostředkování informací o neštěstí na něm potvrdil, že 

žijeme v době, kdy obrazy jsou více než slova.
4
 

Fotografie znamenala již v době svého vzniku revoluční změnu. Na tomto místě 

vzpomenu slova Viléma Flussera, který ve svém eseji „Náčrt teorie technoimaginace“ 

přirovnal obrat, který lidstvu přinesla fotografie, ke změně, kterou ve své době 

znamenal vynález lineárního písma. Flusser píše: „Vynález fotografie byl v dějinách 

mezníkem, jehož význam lze pochopit pouze ve srovnání s mezníkem podobného 

významu – s vynálezem lineárního písma. Lineárním písmem začínají dějiny v užším 

smyslu toho slova. Fotografií začíná forma lidské existence, kterou lze vystihnout zatím 

pouze negativně pojmem „posthistorická existence“.
5
 Flusser tak zde v podstatě 

rozděluje historii na dobu, která byla organizována lineárním písmem a období, kdy se 

                                                 
3
 MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 214. 

ISBN 978-80-204-2409-9.  
4
 ŠLERKA, J. #boston aneb Cesta tam a zase zpátky. In: Youtube [online]. (6. 5. 2013). Získáno 6. 5. 

2013 z Youtube.com: http://www.youtube.com/watch?v=6lXJA5vQx9c.  

http://www.youtube.com/watch?v=6lXJA5vQx9c
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toto pojetí světa a historie mění. V jiném eseji potom Flusser dále hovoří o vztahu 

fotografie a dějin. Když mluví o dějinách, hovoří o období, které následuje po 

„předdějinách“, přičemž tato období se od sebe znatelně liší: „předdějiny jsou časem, 

který krouží nad scénou světa (včetně lidí v tomto světě) a dává řád. Dějiny jsou 

přímočarým časem, který přichází z minulosti, ukazuje do budoucnosti a strhává s sebou 

všechny věci světa (včetně lidí).“
6
  

Podle Flussera je fotografie obrazem, který zadržuje dějiny, Flusser zde dává 

fotografickému obrazu moc takřka magickou, když mu připisuje schopnost učinit 

zadržené dějiny odvolatelnými a znovu vyvolatelnými.
7
 V souvislosti s fotografickým 

obrazem dále hovoří o změně v našem vnímání dějin, když říká: od vynálezu fotografie 

se změnilo naše existenciální naladění. Předtím jsme plavali v toku dějin a byli jsme 

vláčeni nikdy neopakovatelnými událostmi (jejich jedinečnými příležitostmi). Od 

vynálezu fotografie se točíme v přehradní nádrži technických obrazů, v níž se překotně 

střídají dějinné události – jsme míčkem v pěnících se vlnách obrazů.“
8
 

   W. J. T. Mitchell, profesor angličtiny a dějin umění na Chicago University, 

v úvodní kapitole své knihy „Picture Theory“ přímo hovoří o tzv. Pictorial turn, neboli 

obratu k obrazu: Fantazie obratu k obrazu, fantazie kultury, ve které zcela dominují 

obrazy, se nyní stala možnou v globálním měřítku. Globální vesnice Marshalla 

McLuhana je nyní realitou, a ne právě uklidňující. CNN nám ukázala, že domněle 

bystrá, vzdělaná populace (například americký elektorát) může být svědkem masové 

destrukce arabského národa, podobně jako kdyby se účastnila pouhého spektakulárního 

televizního melodramatu, ve kterém dobro vítězí nad zlem a následně je tento příběh 

vymazán z kolektivní paměti. Ještě významnější než moc médií přimět „přátelštější, 

laskavější národ“ aby destrukci nevinných lidí přijal zcela bez pocitu viny nebo lítosti, 

byla schopnost médií použít tento spektákl zkázy k vymýcení viny či vzpomínek na 

předešlou spektakulární válku. Jak velmi trefně poznamenal George Bush: „přízrak 

Vietnamu byl navždy pohřben v písku Arabského poloostrova.“
9
 

                                                                                                                                               
5
 FLUSSER, V. Moc obrazu. Praha: Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění, 1996. s. 16. 

ISSN 0862-9927. 
6
 FLUSSER, V. Moc obrazu. Praha: Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění, 1996, s. 86. 

ISSN 0862-9927. 
7
 Fotografie je obraz, který zachycuje dějiny, zadržuje jejich průběh, a tím dovoluje učinit je 

odvolatelnými a znovu vyvolatelnými. (Flusser, V. Moc obrazu. Praha: Občanské sdružení pro podporu 

Výtvarného umění, 1996, s. 85. ISSN 0862-9927. 
8
 FLUSSER, V. Moc obrazu. Praha: Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění, 1996, s. 85. 

ISSN 0862-9927. 
9
 MITCHELL, W. Picture theory: essays on verbal and visual representation. Chicago: University of 

Chicago Press, c1994, xv, s. 15 – 16. ISBN 0-226-53232-1. 
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Důvody tohoto obratu k obrazům a vizuálně sdělovaným informacím jsou 

zřejmé. Pro lidi, kteří žijí ve společnosti, jež se technické obrazy naučila číst, je jejich 

recepce snadná. Nemusí umět číst, nemusí vyvíjet žádnou zvláštní snahu, technický 

obraz (byť možná jen domněle a často velice povrchně) rozkódují velmi rychle prostým 

pohledem.  

Alena Jaklová k vlastnostem obrazu píše: Obrazy umožňují recipientům mnohem 

intenzivnější zážitek než verbální komunikace; aktivují příjemce silněji, jsou snadněji 

zapamatovatelné, a všeobecně jsou více zábavné než tištěný text. Všechny tyto výše 

uvedené skutečnosti jsou důvodem, proč se hlavním médiem dneška stala televize. Lidé 

upřednostňují pasivně se dívat na obrazy, místo toho, aby si museli informace sami 

aktivně vyhledávat. Tento fakt má samozřejmě také dopad na žurnalistiku – pokud chce 

žurnalistika sdělovat informace a mít persvazivní efekt na své recipienty, musí 

respektovat základní principy komunikace založené na obrazech. Proto se noviny 

odvracejí od dlouhých textů, a dělí informace na malé, snadno srozumitelné celky.
10

 

Důležitou funkcí obrazu je také fakt, že je instantním nositelem emocí. Do 

distanční interpersonální komunikace pronikají mimojazykové znaky – například ve 

formě tzv. smajlíků, neboli emotikonů – jako by se toužilo říci, že slova nejsou 

dostačující potřebám komunikace ani v tomto ohledu.
11

  V pořadu ČT24 nazvaném 

Planeta Země 2012 se diváci měli vyjadřovat k situaci planety právě pomocí emotikonů, 

Česká televize se jich tedy ptala na jejich emoci (nikoliv na jejich názor), kterou lze 

nejsnadněji vyjádřit právě znakem, jehož původ je mimojazykový.  

 Obrazy a specificky fotografický obraz je nositelem velkého množství 

informací, které je člověk vzhledem k povaze oka a vidění rovněž jako respektování 

určitých kulturně daných zákonů zobrazování schopen velmi rychle identifikovat. 

Vizuální forma komunikace s sebou nese své nesporné výhody, ale také některé 

nevýhody. Je rychlá, lze jí většinou porozumět pouze na základě schopnosti vidět a 

zkušenosti života v dané kultuře, může v sobě nést několik významů. 

 Alena Jaklová také upozorňuje na to, že ve srovnání s psaným textem je obraz 

pro jeho recipienta nejen snazším předmětem k recepci, ale také je proces jeho 

                                                 
10

 JAKLOVÁ, A.: Nonverbal elements of persuasion in journalism. In: Srpová a kol. – Persuasion 

through words and images. University of Ostrava, Faculty of Arts: 2007. s. 201 - 202. ISBN: 978-80-

7368-266-8. 
11

Zkusme si například napsat v SMS zprávě či prostřednictvím některého Instant Messengeru tuto větu: 

„To je dobré vědět.“ Pokud nepoužijeme emotikon, nebo nedovysvětlíme, jak jsme svou zprávu mysleli, 

může dojít k situaci, kdy si příjemce zprávu vyloží jinak, než jsme ji mysleli. Například ironicky anebo 

přímo jako útok proti své osobě.  
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porozumění nesrovnatelně rychlejší: Podle W. Kroeber-Riehla a R. Esche (2000) 

potřebuje recipient od zaregistrování k přečtení obrazu o průměrném množství 

informací interval od 1,5 – 2,5 sekundy. Během tohoto času si je člověk schopen 

uvědomit ale pouze význam přibližně 10 slov. Informační obsah těchto slov je přitom 

nesrovnatelně nižší, než objem informací, obsažených v obrazu. Obrazy navíc 

komunikují emoce mnohem snadněji, než slova.
12

  

Jak upozorňuje Ann Marie Barryová, vizuální komunikace dominuje všem 

oblastem našich životů. Spánek se stává jedinou aktivitou, která děti zaměstnává déle 

než pohled na obrazovku, a proto se musíme s větší citlivostí věnovat tomu, jak obrazy 

formují naše životy.
13

  

Fotografie prošla v posledních letech podobnou revolucí jako při nástupu 

digitální formy produkce a zpracování obrazu. S nástupem digitálních fotoaparátů se 

princip fotografie změnil, ze spojitého (analogového) se stalo rozdělené (digitální). 

Probíhající demokratizaci (již několikátou v dějinách fotografie) znovu akceleroval 

nástup tzv. smartphonů, tedy telefonů, jejichž funkcí již není pouze telefonovat a posílat 

SMS zprávy, ale také pořizovat poměrně kvalitní fotografie a především všechno, co 

chceme, okamžitě sdílet prostřednictvím různých komunikačních kanálů (především 

sociálních sítí).  

Podle údajů
14

 z článku Henryho Blodgeta V USA (ačkoliv zde není koncentrace 

smartphonů nejvyšší, tabulkám v tomto směru vévodí jihovýchodoasijské země) již 

smartphone vlastní více než 50 % majitelů mobilních telefonů. Jen ve čtvrtém kvartále 

roku 2012 se po světě prodalo 149 milionů kusů smartphonů.
15

  

Společně s rozvojem sociálních sítí se tak lidská komunikace v posledních 

několika letech výrazně proměňuje a zrychluje. Například během hurikánu Sandy, který 

v říjnu roku 2012 zasáhl východní pobřeží Spojených států, na Instagramu každou 

sekundu přibylo deset nových fotografií s hashtagem Sandy.
16

 S nástupem sociálních 

                                                 
12

 JAKLOVÁ, A.: Nonverbal elements of persuasion in journalism. In: Srpová a kol. – Persuasion 

through words and images. s. 201. ISBN: 978-80-7368-266-8. 
13

 BARRY, Ann Marie. Visual intelligence: perception, image and manipulation in visual 

communication. New York: State University of New York Press, 1997, viii, s. 3. ISBN 0-7914-3436-2. 
14

BLODGET, H. Actually, The US Smartphone Revolution Has Entered The Late Innings. (13. 9. 2012) 

Získáno 14. 2. 2013 z businessinsider.com: http://www.businessinsider.com/us-smartphone-market-2012-

9.   
15

 FeedIT.cz. Gartner: 47% růst meziročního prodej smartphone, 149 milionů kusů za 4Q 2011. (15. 2. 

2012) Získáno 14. 2. 2013 z FeedIT.cz: http://www.feedit.cz/wordpress/2012/02/15/gartner-47-rust-

mezirocniho-prodej-smartphone-149-milionu-kusu-za-4q-2011/ . 
16

PARFENI, L. 10 Photos per Second of Hurricane Sandy on Instagram. (30. 10. 2012) Získáno 14. 2. 

2013 z news.softpedia.com: http://news.softpedia.com/news/10-Photos-per-Second-of-Hurricane-Sandy-

http://www.businessinsider.com/us-smartphone-market-2012-9
http://www.businessinsider.com/us-smartphone-market-2012-9
http://www.feedit.cz/wordpress/2012/02/15/gartner-47-rust-mezirocniho-prodej-smartphone-149-milionu-kusu-za-4q-2011/
http://www.feedit.cz/wordpress/2012/02/15/gartner-47-rust-mezirocniho-prodej-smartphone-149-milionu-kusu-za-4q-2011/
http://news.softpedia.com/news/10-Photos-per-Second-of-Hurricane-Sandy-on-Instagram-302937.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_web
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sítí a smartphonů došlo k prudkému rozvoji forem instantní komunikace – ať již se 

jedná o podobu majoritně psaných zpráv, které se soustřeďují na Twitteru anebo 

obrazové zprávy, sdílené pomocí sociální sítě Instagram či na jiných sítích. 

 Tato změna přinesla obrat v chování uživatelů podobných zařízení. Jako kdyby 

dnes víc než kdy jindy bylo třeba vše zaznamenat, zdokumentovat, polapit uvnitř 

mobilního telefonu a poté poslat do světa. (Určitě už jste si v restauraci povšimli 

někoho, kdo si mobilním telefonem nadšeně fotografuje své jídlo).  

Této změny si povšiml i známý italský spisovatel a sémiotik Umberto Eco, který 

se ve svém textu pro týdeník L’Espresso ze srpna roku 2012 k oné zdánlivě 

všudypřítomné potřebě po zachycení událostí vyjádřil takto: „Fotografují či filmují a 

pak to vše dávají na Internet. Mnozí lidé – když se nachomýtnou k nějaké události – 

nemyslí na nic jiného. A tím se připravují o možnost pochopit, co se před jejich očima 

skutečně děje…využívání mechanického oka na úkor mozku zřejmě duševně 

poznamenalo rovněž lidi jinak civilizované. Odcházejí z dějiště události, jíž byli 

přítomni, s jakýmisi obrázky, ale bez jakéhokoli ponětí o tom, čemu byli přítomni. A 

jestliže jdou do světa, aby fotografovali všechno, co spatří, jsou zjevně odsouzeni k 

tomu, aby zapomněli to, co jen den předtím zachytili.“ Dále v článku Umberto Eco 

mluví o nemožnosti zachovat si vzpomínku sám pro sebe. Vypráví o svém zážitku 

z dětství, kdy viděl dopravní nehodu. Její obraz nosí až dodnes ve své paměti. Domnívá 

se, že kdyby se mu něco podobného stalo dnes, a on by byl běžným malým chlapcem 

vybaveným mobilním telefonem, událost by zachytil a oním zachycením se od ní 

odpoutal.
17

  

Podobně kriticky by zřejmě současný vývoj viděl také Guy Debord, který již ve 

své Společnosti spektáklu napsal: Tam, kde se skutečný svět mění na pouhé obrazy, se 

pouhé obrazy stávají skutečnými bytostmi a účinnými motivacemi určitého hypnotického 

chování. Spektákl, jakožto tendence dávat vidět skrze různá specializovaná 

zprostředkování svět, který již není přímo uchopitelný, běžně nachází ve zraku 

privilegovaný lidský smysl, jímž byl v jiných epochách hmat; tento nejabstraktnější, 

nejsnáze oklamatelný smysl odpovídá zobecněné abstraktnosti současné společnosti.
18

 

                                                                                                                                               
on-Instagram-302937.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter_web  

http://instacane.com/.  
17

(ČTK) Umberto Eco v týdeníku L’Espresso: Kamery nás připravují o prožitky. (6. 8. 2012) Získáno 14. 

2. 2013 z Mediar.cz:  http://www.mediar.cz/umberto-eco-v-tydeniku-lespresso-kamery-nas-pripravuji-o-

prozitky/. 
18

DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007, s. 7. 

http://instacane.com/
http://www.mediar.cz/umberto-eco-v-tydeniku-lespresso-kamery-nas-pripravuji-o-prozitky/
http://www.mediar.cz/umberto-eco-v-tydeniku-lespresso-kamery-nas-pripravuji-o-prozitky/
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2. 1 Média v procesu změny 
Svět médií tvoří komplexní celek a proměny jednotlivých mediatypů směrem 

k větší ilustrativnosti a práci s obrazem lze pozorovat u mnohých z nich. Trend 

prosazování vizuálních informací v médiích lze vysledovat například v novinách, které 

se z původní podoby, kdy obsahovaly z velké většiny pouze náročný psaný text, 

postupně proměnily do podoby, v jaké je známe dnes.  

Noviny začátku 20. století jsou téměř k nepoznání od novin dneška. Tento 

formát prošel mnohými změnami, a zatímco na počátku minulého století byly noviny 

náročným materiálem obsahujícím velké množství obsáhlých článků, dnes je tato 

podoba novin na ústupu a nahrazuje ji trend zkracování textů, rozdělování textů 

mezititulky a doprovázení velkým množstvím obrazových informací (nejedná se pouze 

o fotografie, ale například různé grafy, tabulky, vizualizaci dat, zvýrazňování 

zajímavých pasáží atp). Částečně je za touto proměnou novin zřejmě již vliv televize, 

v posledních letech však tento trend také výrazně ovlivňuje internetové zpravodajství, se 

kterým se noviny (marně) snaží udržet tempo tím, že se mu co nejvíce přiblíží.  

Také samotný web změnil svou podobu. V dobách jeho počátků v mnoha 

případech nebyl nepodobný právě někdejším novinám. Stránky byly jednoduché, 

postavené na textu, bez složitých a na kvalitu a rychlost připojení k Internetu závislých 

grafických prvcích. Tato podoba webu je dnes téměř zapomenuta. Demokratizace 

Internetu a především zkvalitnění internetového připojení v západním světě, zvyšující se 

rychlost přenosu dat po síti
19

 a další faktory vedly až k dnešní podobě webu, které 

dominují webové stránky s bohatým grafickým a obecně vizuálním materiálem.   

Na nejsilnější sociální síti současnosti Facebooku, se rovněž silně prosazuje 

vizuální obsah. V roce 2012 uživatelé na Facebook nahráli měsíčně 7 petabytů 

fotografického obsahu a každý den bylo v tomto roce na Facebook nahráno 300 milionů 

fotografií.
 

 Podle statistik projektu Socialbakers.com jsou právě fotografie typem 

příspěvku, který firmy nejčastěji sdílejí na svých stránkách na této sociální síti. 

Fotografie dosahovaly v celkovém objemu příspěvků firem na Facebooku v roce 2012 

70 % (z dat mezi 13. a 19. srpnem 2012) až 77 % (z dat mezi 1. a 7. prosincem 2012).
20

 

Statistiky Socialbakers.com také potvrzují, že pokud firma chce svým příspěvkem 

                                                 
19

 Tento pohled je nutně redukující. Je zde tedy třeba zmínit fenomén tzv. Digital divide. 
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zasáhnout velký počet lidí a dosáhnout dobré virality, měla by se rovněž uchýlit 

k příspěvku v podobě fotografie.
21

 Tato data poukazují na oblibu fotografií mezi 

uživateli Facebooku – fotografie nejlépe vyhovují typu pozornosti, který se na 

Facebooku vyskytuje – dokáží zaujmout, a to ve velice krátkém čase, pro oko jsou 

zajímavé a pokud jsou také vizuálně atraktivní, uživatelé Facebooku mají tendenci na ně 

pozitivně reagovat.  

Také samotná podoba Facebooku se komunikaci prostřednictvím obrazu 

v poslední době dále přizpůsobila. Na podzim roku 2012 Facebook po mnoha odkladech 

a testování vývojáři představil svůj dlouho připravovaný projekt tzv. Timeline. Jde o 

změnu podoby uživatelského profilu z tzv. Wall na Timeline, ve které dostávají 

fotografie výrazně větší prostor. Timelině v horní části dominuje tzv. Cover, tedy 

širokoúhlý prostor pro fotografii, která má uživateli podle slov Facebooku sloužit k jeho 

nejlepší prezentaci.
22

 Celkový vzhled nového profilu a jednotlivých příspěvků je ideálně 

nastaven pro fotografie. Novému vzhledu Facebooku se přizpůsobila také další velká 

sociální síť Twitter, který rovněž změnil vzhled uživatelských profilů a představil tzv. 

Header, obdobu facebookového Coveru.  

Současnost se nese v duchu vizualizace. Doba je naplněna daty, život 

v informační společnosti s sebou přináší značné množství informací, ve kterých se lze 

často orientovat pouze obtížně. Pokud má informace zaujmout, měla by mít také 

poutavou formu, platí dnes – a tento fakt můžeme pozorovat například na přednáškách, 

kde se málokterý přednášející obejde bez powerpointové prezentace, stejně jako na 

vědeckých konferencích nebo v novinových článcích – trendem doby je nejen akcent na 

vizuální informace, ale také rostoucí důležitost vizualizace informací – takových, které 

původně vizuální formu postrádaly.  

                                                                                                                                               
20

 Socialbakers.com 10 Social Marketing Facts of 2012. (24. 1. 2013) Získáno 15. 2. 2013 ze 

socialbakers.com: http://www.socialbakers.com/blog/1295-10-social-marketing-facts-of-2012.  
21

 Na rozdíl ale například od videí, která pro své shlédnutí vyžadují větší časový úsek a mnoho uživatelů 

je tak vůbec ani nerozklikne.  
22

 Facebook.com. Introducing Timeline: Tell your life story with a new kind of profile. (Datum 

neuvedeno) Získáno 15. 2. 2013 z Facebook.com: https://www.facebook.com/about/timeline.  

http://www.socialbakers.com/blog/1295-10-social-marketing-facts-of-2012
https://www.facebook.com/about/timeline


   

 

12 

  

3. Proměny chápání fotografie: měnící se médium 
  

„Lidstvo dál zatvrzele otálí uvnitř Platónovy jeskyně, libujíc si, dle pradávného 

zvyku, v pouhých odrazech skutečnosti…“
23

 

 

3.1 Fotografie coby pravdivý obraz světa 
Lidé se ve svých soukromých životech obklopují fotografiemi jako 

nostalgickými předměty, ke kterým se upínají jejich jisté emoce, vzpomínky. Na stolech 

v kancelářích, na nástěnkách v pokojích, v rámečcích na poličkách, tam všude jsou 

fotografie rodinných příslušníků, psů, nebo dalších objektů, ke kterým daný člověk cosi 

pociťuje, a chce je mít na očích. Již z tohoto krátkého obrazu užití fotografie, který je 

zde načrtnut, je dobře patrné, jak na fotografii nahlížíme. Je magickým objektem, který 

má schopnost věrně reprezentovat svůj původní referent. Zároveň je v ní zakódováno 

vědomí, že takto objekt skutečně vypadá a že zde skutečně v této podobě byl přítomen.  

Susan Sontagová ve své knize O fotografii napsala: „Fotografie jako by nebyly 

ani tak výpověďmi o světě jako spíše jeho částmi, miniaturami reality, které si kdokoliv 

může zhotovovat či přivlastňovat.“
24

 Tento postřeh je zásadní – fotografie jsou samy o 

sobě objekty, které vypovídají o světě, ale kvůli jejich neobyčejné denotativní přesnosti, 

když pohlížíme na fotografie, máme tendenci jim věřit a klademe je na roveň důkazům, 

takřka na roveň skutečnosti.  

V době svého vynálezu způsobila fotografie revoluci. Zvláště malíři jí byli náhle 

ohroženi ve svém díle, které se snažilo co nejvíce přiblížit skutečnosti. Po vynálezu 

fotografie ztratila tato jejich snaha na významu. Výtvarné umění se tak obrátilo 

k hledání jiných pohledů, k zobrazování vnitřního a k abstrakci.  

Podle Sontagové „má fotografie nepříliš sympatickou pověst nejrealističtějšího, 

a tedy nejpoddanějšího z mimetických umění.“
25

 Fotografie skutečně je neobyčejně 

přesnou reprezentací skutečnosti, avšak právě tím je do značné míry ošidným, 

klamavým předmětem, který působí podobně jako vzpomínka, někdy vzpomínku 

                                                 
23

 SONTAGOVÁ, S. O fotografii. Praha; Litomyšl: Paseka; Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 9. ISBN 

80-7185-471-9. 
24

 SONTAGOVÁ, S. O fotografii. Praha; Litomyšl: Paseka; Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 10. 

ISBN 80-7185-471-9. 
25

 SONTAGOVÁ, S. O fotografii. Praha; Litomyšl: Paseka; Brno: Barrister & Principal, 2002. s 51. ISBN 

80-7185-471-9. 



   

 

13 

  

z vědomí dokonce vystrnaďuje a nahrazuje ji v roli upomínky minulosti, nebo coby její 

část.  

 Pokud se zabýváme otázkou, co vede tolik lidí k tomu, že fotografii chápou 

coby věrnou reprezentaci skutečnosti, potažmo část reality samé, je podstatné si 

uvědomit, co je esencí fotografického snímku. Například Roland Barthes ve své Světlé 

komoře hledá noema fotografického snímku. Nakonec ho pojmenovává jako prosté 

„toto bylo“: „Jménem nematu Fotografie je tedy „toto bylo“, je to cosi 

nepojednavatelného. V latině (…) bychom patrně řekli interfuit: to, co vidím, bylo zde, 

na tomto místě, jež se prostírá mezi nekonečnem a subjektem (operator nebo spectator); 

bylo to zde a přitom hned odděleno; bylo absolutně, neodvolatelně přítomné, a přece již 

v odkladu, odsunuto.“
26

 Pokud bychom uvážili pouze ideální případ, ve kterém je 

fotografie ještě dnes skutečně fotografií (tj. nemanipulovaným otiskem scény v podobě, 

v jaké ji zachytil fotoaparát, pracující dle pokynů fotografa), je toto noema přesnou 

podstatou fotografického snímku. Na tuto podstatu se však již dnes těžko můžeme 

spoléhat. Co tedy je fotografie a co je její podstatou?  

Podobně jako tomu bylo s jinými vynálezy, také na přístroji, který by vyráběl 

snímky působením světla, pracovalo několik badatelů současně. Za první fotografii je 

považován snímek Nicéphora Niépceho, který svou metodu výroby fotografií nazval 

jako heliografii (tedy kreslení sluncem). Jeden z prvních snímků, který touto metodou 

vznikl, se nazývá Pohled z okna v Le Gras. Tato heliografie se exponovala údajně asi 

osm hodin a výsledný snímek je dnešní podobě fotografie značně vzdálen. Podstata 

fotografie je ale již zde přítomna – ve fotografii čelíme obrazu, který je produktem 

stroje a vznikl působením slunečního světla na chemické substance, zároveň se v něm 

projevuje princip camery obscury, a také poznatky optiky.  

Heliografie byla postupně nahrazena dokonalejší daguerrotypií Luise Daguérra, 

který původně s Niépcem spolupracoval, a ten mu před svou smrtí zanechal své 

poznámky, a také Talbotovou kalotypií, která vznikla v podobné době jako 

daguerrotypie, ale zcela nezávisle na ní. Fotografie tak je společným dílem chemie, 

fyziky, potažmo optiky a pravidel zobrazování prostoru podle principů perspektivy. 

Zároveň jde o obraz, vyrobený strojem, tedy o obraz do jisté míry objektivní. Zajímavé 

je, že ačkoliv byla fotografie původně pouze černobílá, na auře pravdivosti jí to mezi 

lidmi příliš neubralo. Na tomto místě je vhodné vzpomenout slova Viléma Flussera, 

                                                 
26

BARTHES, R. Světlá komora: poznámka k fotografii. Praha : Agite, 2005. s. 75. ISBN 80-86603-28-8. 
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který tuto víru v pravdivost fotografického obrazu vysvětluje: „Technický obraz je 

obraz vyrobený přístroji. A protože přístroje jsou produkty užitých vědeckých textů, 

jedná se u technických obrazů o nepřímé výtvory vědeckých textů. To jim propůjčuje, 

historicky a ontologicky vzato, postavení, kterým se liší od tradičních obrazů.“
27

 

Podstatu víry v pravdivost fotografického obrazu tedy zakládá právě její 

mechanická, technická povaha. Pokud ale o ní uvažujeme jako o pravdivém zobrazení, 

opomíjíme obvykle několik faktorů – fotografii tvoří stroj, který je konstruován 

člověkem a reprezentuje tak jeho pohled na svět (není tedy objektivní například ve 

vztahu k vidění jiných živočichů), v každém fotografickém snímku je rovněž 

zakódováno vidění fotografa, který snímek pořizuje, fotografie jsou proto jakousi 

zmenšenou reprezentací obrazu světa viděného člověkem skrz oko stroje. Pokud 

klasickou fotografii (tj. fotografii, ve které je přítomno noema „toto bylo“) srovnáváme 

s malbou, faktor její objektivity zde hraje významnou roli – fotografický obraz je ve 

srovnání s malbou objektivní v tom smyslu, že je produktem stroje.  

Jaroslav Anděl ve své knize Myšlení o fotografii rovněž připomíná toto vnímání 

fotografického obrazu coby přesně reprezentace daného výseku reality: „Obdiv 

fotografické iluze obsahoval nový prvek, který chybí ve starších oceněních iluzivní 

malby zaznamenaných již antickými či pozdějšími, zejména renesančními, spisovateli. 

Tímto novým prvkem bylo přesvědčení, že fotografie nepředvádějí pouze přesvědčivé 

zdání či dojem přírody, ale přírodu samotnou, že nová zobrazovací technika produkuje 

obrazy, které příroda dává sama o sobě. Názor, podle něhož jsou fotografické snímky 

pravdivými obrazy samotné skutečnosti, založil celý rodokmen idejí, týkajících se 

pravdivosti, objektivnosti a autentičnosti fotografie, myšlenkovou tradici, kterou lze 

sledovat až do současnosti.“
28

  

3.2 Digitální fotografie: revoluční obrat 
Víra v objektivitu fotografie, kterou Jaroslav Anděl popisuje, přes všechny 

proměny, kterými fotografie od svého vynálezu prošla, do značné míry přetrvává 

dodnes. Když chceme něco dokázat, často se obracíme právě na fotografii. Připomeňme 

si na tomto místě například případ zabití Usámy bin Ládina. Jako důkaz, že je terorista 

skutečně mrtvý, měla sloužit fotografie, která se nejprve objevila v pákistánských 

televizích, a později se velmi rychle rozšířila po Internetu. Tato fotografie se později 

                                                 
27

 FLUSSER, V. Za filosofii fotografie. 1. vyd. Praha: Hynek, 1994, s. 13. ISBN 80-85906-04-x. 
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ukázala jako podvrh. V tomto případě se ukazuje, nakolik je v naší kultuře, zaměřené na 

obraz, touha po vizuálním důkazu, stále přítomna. Zároveň zde můžeme pozorovat, jak 

se víra ve fotografický obraz coby důkaz o skutečnosti, modifikuje a ustupuje – časový 

interval mezi masovým rozšířením fotografické manipulace, na které byl údajně mrtvý 

teroristický vůdce, a časem, kdy byl tento podvrh odhalen, byl skutečně krátký, v řádu 

několika hodin.  

Podobně jako důkaz sloužila fotografie v případu zastupitele KSČM na Praze 8 

Jaromíra Petelíka. V tomto případě se jednalo o snímek obrazovky, na kterém byl 

zobrazen údajný status tohoto politika na Facebooku, kde měl podle některých médií 

vyzývat k násilí proti pravici. Média v této kauze vnímala tento snímek jako dostatečně 

průkazný k vydání článků o Petelíkově provinění. Celá kauza se ale později ukázala 

jako vykonstruovaná a nejspíše měla sloužit k poškození Petelíkova jména, potažmo 

jména strany.
29

  

Tato důvěra ve fotografický obraz je odvozena z jeho technické povahy. Vilém 

Flusser k tomu v knize Za filosofii fotografie píše: „Svět reflektuje sluneční a jiné 

paprsky, které jsou prostřednictvím optických, chemických a mechanických zařízení 

zachycovány na citlivých površích a jejichž výslednicí jsou technické obrazy, to 

znamená, že se zdánlivě nacházejí na téže úrovni skutečnosti jako jejich význam. (…) 

Tento zdánlivě nesymbolický, objektivní charakter technických obrazů vede diváka 

k tomu, že se na ně nedivá jako na obrazy, ale jako na okna.“
30

  

Na komplikovaný vztah mezi realitou a fotografií poukazují ve své publikaci 

Studia vizuální kultury také Marita Sturkenová a Lisa Cartwrightová: „Naše povědomí o 

subjektivní povaze zobrazování je v napětí s dědictvím objektivity, které je spojeno 

s fotografickými přístroji a zařízeními, jež v dnešní době produkují obrazy. Zároveň 

s tím, že je software stále dostupnější, je pro veřejnost vytváření digitálních fotografií 

stále snazší.“
31

 

Fotografie od svého vzniku prošla mnoha proměnami, měnila se fotografická 

technika nebo způsoby pořizování snímku, od heliografie se postupně přes vynález 

barevného filmu nebo například Polaroidu fotografie proměnila do svých dnešních 

                                                                                                                                               
28

ANDĚL, Jaroslav. Myšlení o fotografii. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012, s. 51. 

ISBN 978-80-7331-235-0. 
29

Celý případ analyzoval na stránkách Médiáře Michal Zlatkovský: http://www.mediar.cz/jak-dlouho-

trva-zmanipulovat-media-necelych-pet-minut/.  
30

 FLUSSER, V. Za filosofii fotografie. 1. vyd. Praha: Hynek, 1994, s. 13 – 14.  
31

 STURKENOVÁ, M., CARTWRIGHTOVÁ, L.: Studia vizuální kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. S. 

28. ISBN: 978-80-7367-5561. 

http://www.mediar.cz/jak-dlouho-trva-zmanipulovat-media-necelych-pet-minut/
http://www.mediar.cz/jak-dlouho-trva-zmanipulovat-media-necelych-pet-minut/
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podob. Největší změna, kterou kdy fotografie prošla, je pravděpodobně přechod od 

analogového způsobu pořizování snímku k digitálnímu. Tímto okamžikem se značným 

způsobem změnila její podstata.  

„Ačkoliv vytištěná digitální fotografie v novinách vypadá stejně jako analogová 

fotografie, ve skutečnosti se od ní liší přibližně tak, jak se klasická fotografie liší od 

malby,“
32

 píše v knize The Reconfigured Eye William Mitchell. V digitální fotografii 

dochází k zásadnímu obratu. Fotografie se touto změnou zařazuje mezi nová média.  

Mění se celá její podstata. Lev Manovich vymezil pět principů nových médií. 

Těmito principy podle něj jsou: numerická reprezentace, modularita, automatizace, 

variabilita a transcoding (překódování). Z těchto principů, které Manovich stanovil, je 

zřetelné, že přechodem k digitální formě záznamu a zobrazení dochází ve fotografii 

k obratu, který s sebou přináší důsledky pro samotnou esenci fotografie. Na digitální 

fotografii se více či méně vztahují všechny tyto vlastnosti. Klíčovou vlastností je 

numerická reprezentace, ze které se odvozují všechny další vlastnosti, a o které 

Manovich píše: „Novomediální objekt může být formálně (matematicky) popsán. 

Například obraz nebo tvar může být popsán užitím matematické funkce.“
33

 Další 

vlastností, která je velmi důležitá zvláště v otázce editace fotografií ve smartphonech 

pomocí různých aplikací, je automatizace, kterou Manovich rozumí to, že část práce na 

výsledném produktu přechází z člověka na stroj: „Numerická reprezentace a modularita 

zakládají automatizaci mnoha operací, které se podílejí na vytváření, manipulaci a 

přístupu k médiím. Takto může být lidský úmysl, alespoň částečně odstraněn 

z kreativního procesu.“
34

 

Digitální fotografie pracuje s čísly a pixely, každá informace v obraze je tak 

vyjádřitelná a vyjadřovaná číslem. Tato změna v sobě implikuje možnost snadné 

manipulace obrazu, a tudíž to, čemu v této změně čelíme, je obrat v chápání fotografie 

jako takové. Jak ve své publikaci Fotografie po fotografii uvádí Filip Láb a Pavel 

Turek: „Číselně reprezentovaný snímek mající atributy fotografie, tvářící se jako 

fotografie nebo samotná fotografie, je jakýmsi hybridem mezi fotografií a malířstvím. 

Z fotografie zůstává forma, zdánlivě nebo opravdu realistické zobrazení, z malířství 

                                                 
32

 MITCHELL, W. J.: The Reconfigured Eye: visual truth in post-photographic era. Vyd. 4. Cambridge 

(Mass.): MIT Press, 2001. s. 6. ISBN 0-226-53232-1. 
33

 MANOVICH, L. The Language of New Media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge: MIT Press, c2001, 

xxxix. s. 27. ISBN 0-262-13374-1. 
34

 MANOVICH, L. The Language of New Media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge: MIT Press, c2001, 

xxxix. s. 32. ISBN 0-262-13374-1. 
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přichází možnost s obrazem pracovat podobným způsobem. (…) U digitálního obrazu 

najednou chybí ona původní matrice, u klasické fotografie reprezentovaná políčkem 

filmu, pomocí které by bylo možné prokázat původnost záběru.“
35

  

3.3 Fotografie dnes 
V posledních několika letech došlo k dalšímu razantnímu obratu na poli 

fotografie. Tato proměna je důsledkem přechodu z analogového na digitální způsob 

práce s obrazem, a také je důsledkem výrazné proměny komunikace, ke které 

v nedávném období došlo zejména díky masivnímu rozšíření sociálních sítí, tzv. 

smartphonů a dalších podobných zařízení. Ačkoliv se tato změna ve srovnání 

s předchozí proměnou nemusí jevit jako natolik podstatná, je na ní několik zajímavých a 

významných faktorů, které přispívají k oddalování fotografie od jejích kořenů. 

 Stephen Mayes, ředitel významné fotografické agentury VII, v rozhovoru 

s Peterem Brookem říká: „Přechod z analogové na digitální fotografii byl klíčovým 

momentem. Ne zcela jsme ho ale jako takový s těmi velkými DSLR fotoaparáty 

identifikovali. DSLR fotoaparáty nám posloužily jako jakési mimikry, kterými jsme 

imitovali někdejší analogovou fotografii. Mobilní telefony jsou naproti tomu 

nepochybným uskutečněním digitálního fenoménu. (…) Mezi analogovým a digitálním 

jsou rozdíly, a základním rozdílem je zafixovanost analogového oproti tekutosti 

digitálního obrazu. Analogová fotografie neexistuje, dokud není zafixována. Může být 

zmnožena, reprodukována nebo zasazena do jiného kontextu, ale stále je to zafixovaný 

obraz. Digitální obraz je úplným opakem, je kompletně tekutý. (…) A mobilní telefon 

tuto vlastnost ještě dále amplifikuje.“ Mayes popisuje smartphonovou fotografii jako 

tvůrčí, hravý proces, při kterém si profesionální fotografové často neuvědomují, že ve 

skutečnosti pracují, a který má ze všeho nejvíce sloužit okamžitému záznamu situace a 

sdílení těchto informací.
36

  

Fotografie je dnes tak dostupná jako nikdy předtím v historii. V západním světě 

je natolik demokratizována, že téměř každý má u sebe v jakékoliv době během dne 

alespoň jedno zařízení, které je schopno zaznamenat obraz ve formě fotografie (a 

videa). V dějinách fotografie došlo k několika vlnám tzv. demokratizace. Již 

v sedmdesátých letech minulého století na razantní proměnu dostupnosti fotografie 

                                                 
35

LÁB, F., TUREK, P. Fotografie po fotografii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. s. 51. ISBN: 978-80-

246-1617-9. 
36

 BROOK, P. Photographs Are No Longer Things, They Are Experiences. (15. 11. 2012). Získáno 6. 5. 

2013 z Wired.com: http://www.wired.com/rawfile/2012/11/stephen-mayes-vii-photography/.  

http://www.wired.com/rawfile/2012/11/stephen-mayes-vii-photography/
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upozorňovala například Susan Sontagová, když napsala: „Doba, kdy fotografování 

vyžadovalo těžkopádné a drahé zařízení – jako hračku pro chytré, bohaté a posedlé -, se 

zdá být nesmírně vzdálená od éry kapesních fotoaparátů, které umožňují fotografování 

komukoli.“
37

 Od doby, kdy Sontagová tento svůj postřeh popsala, se dostupnost 

přístrojů, které jsou schopny pořídit fotografii, stále zvětšuje. Ještě v nedávné minulosti 

byly kvalitní fotografie výsadou vyhrazenou profesionálním přístrojům. I v této oblasti 

se situace značně změnila. Tzv. smartphony a další zařízení (například tablety) jsou 

běžně schopné vytvořit poměrně kvalitní fotografie, které jsou v některých případech 

dokonce technicky srovnatelné se snímky, které by vznikly využitím fotoaparátu typu 

DSLR.  

Fotografie se tak stala nejen neobyčejně dostupným prostředkem vyjadřování, 

ale stala se také médiem, které je neobyčejně mobilní. Po samotném pořízení snímku je 

možno snímek v telefonu pomocí různých aplikací editovat a sdílet ho prostřednictvím 

sociálních sítí.  

S otázkou editace fotografií v mobilních zařízeních prostřednictvím k tomu 

určených aplikací souvisí také další posun, ke kterému v oblasti podstaty fotografie 

dochází, či přesněji řečeno, který je nástupem fotografie ve smartphonech a dalších 

mobilních zařízení amplifikován.  

Fotografie tak, jak byla vnímána (coby pravdivý obraz skutečnosti), má 

v Peirceově kategorizaci znaků roli ikonu, vztah mezi původním objektem a objektem 

na fotografii je tudíž stanoven na základě analogie, podobnosti, popřípadě indexu, 

pokud fotografii chápeme jako přímou odvozeninu reality. To se digitální fotografií, a 

jejím užitím v sociálních médiích a na elektronických zařízeních dále komplikuje – 

fotografie se svou nově získanou povahou, kdy je výsledkem výpočtů, stává také 

symbolem, tedy znakem, ve kterém je vztah mezi původním objektem a objektem na 

fotografii určený na základě konvence – v tomto případě podle pravidel pro zápis dat 

z fotografie pomocí binární soustavy. Tímto krokem se tak, dalo by se říci, fotografie 

odděluje od svého referentu.  

Dochází zde navíc k obratu v procesu vytváření výsledného snímku. Původní 

autor, fotograf, ustupuje stroji, který byl naprogramován jiným člověkem. To, čeho jsme 

tu svědky, je ztráta kontroly, a možná proměna v chápání autorství. Zvláště v případech, 

kdy je fotografie editována automaticky pomocí tzv. filtrů, které jsou v dané aplikaci 

                                                 
37

SONTAGOVÁ, S. O fotografii. Praha; Litomyšl: Paseka; Brno: Barrister & Principal, 2002. s 13. ISBN 
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k dispozici, a které plošně mění výslednou podobu snímku bez toho, aby byla uživateli 

umožněna větší kontrola nad tím, jak bude fotografie, kterou pořídil, ve své konečné 

podobě vypadat.
38

  Uživatel má k dispozici pouze omezené množství kombinací 

různých funkcí programů, na výsledné podobě snímku se tak podílí pouze 

jednoduchými příkazy stroji, který výsledek vypočítá na základě programu, který do něj 

byl vložen. Nabízí se zde otázka k přemýšlení – nevzdává se uživatel touto automatizací 

do jisté míry autorství daného snímku?   

Demokratizací fotografie došlo k násobnému zmnožení fotografických snímků. 

Jak napsala Susan Sontagová, téměř se zdá, že: „Dnes vše existuje proto, aby to 

skončilo na fotografii.“
39

 Jaroslav Vančát upozornil na další zajímavé aspekty proměny, 

kterou médium fotografie ve spojení s novými médii prochází. Užití fotografie v nových 

médiích působí podle něj v některých případech téměř jako televize, dochází 

k zmnožení výpovědí o jedné události, jednom místě, a tím se podle něj proměňuje role 

fotografie směrem k funkci, jakou mají vysílací média: „Fotografie se svým propojením 

s novými médii stala zásadně jinou disciplínou nejen z technologického, ale především 

z gnozeologického hlediska. (…) Fotoaparát se stává vedle mobilu (často v kombinaci 

s ním) standardní součástí osobního příslušenství. (…) S tím se mění sám koncept 

fotografie – z dokumentu univerzalistické povahy, který měl vyjádřit, jak událost či 

prostor vypadaly „objektivně“, dochází ke zmnožení osobních fotografických vyjádření 

– zejména ze situací, kde jsou větší koncentrace účastníků – dnes již také fotografů, v 

„totožném čase“ a „totožném prostoru“, jako jsou velké sportovní události, festivaly, 

společné turistické výpravy apod. Můžeme mluvit o pluralitním záběru časoprostorové 

situace, který je blízký způsobu, jakým se prostoru zmocňuje médium televizního 

přenosu.“
40

 

 Fotografie se dnes, jakožto objekt digitální povahy a jakožto objekt, který je 

editován pomocí algoritmů, ocitá v zajímavé pozici. Některé její aspekty, které v ní byly 

přítomny od počátku, jsou amplifikovány a jejich význam roste. Spolu s automatizací, 

které se dosáhlo v oblasti editace, fotografie jako by unikala člověku, a stávala se stále 

více předmětem stroje – přitom jí tento fakt na její objektivitě nepřidává, spíše naopak.  

                                                 
38

 Jistou výjimkou může být v tomto případě aplikace Photoshop Touch, která umožňuje pokročilé 

editování snímku srovnatelné s možnostmi editace v desktopové verzi programu. 
39

SONTAGOVÁ, S. O fotografii. Praha; Litomyšl: Paseka; Brno: Barrister & Principal, 2002. s 29. ISBN 
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40

 VANČÁT, Jaroslav. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady analýzy 

obrazové stránky nových médií. Vydání 1. Praha: Karolinum, 2009. s. 182 – 183. ISBN 978-80-246-1625-
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 Koncept automatizace fotografie pro běžné uživatele se ještě výrazněji projevuje 

v tzv. lifeloggingu. Historie této myšlenky sahá do osmdesátých let 20. století. 

Lifeloggeři jsou lidé, kteří na svém těle nosí počítače, popřípadě jiná zařízení, schopná 

pořizovat automaticky záznam jejich života. Průkopníkem lifeloggingu byl Steve Mann, 

profesor elektrického a počítačového inženýrství na University of Toronto, který od 

roku 1994 vysílal 24 hodin denně 7 dní v týdnu obraz jeho světa tak, jak jej zachytila 

kamera upevněná na jeho hlavě. Myšlenka lifeloggingu od té doby zaujala velké 

množství lidí, a kolem Steveho Manna se vytvořila celá komunita lifeloggerů.  

Lifelogging se do širší praxe chystá uvést společnost Memoto, která získala na 

svůj lifeloggingový projekt financování prostřednictvím projektu Kickstarter 

(crowdfoundingový projekt, který pomáhá financování zajímavých projektů přímo 

svými uživateli, zároveň jim garantuje vrácení jejich vynaložených finančních 

prostředků). Zařízení projektu Memoto má v intervalu 30 sekund zaznamenávat pomocí 

snímkování uživatelova výhledu jeho život. Snímky z tohoto zařízení bude možné 

automaticky sdílet prostřednictvím sociálních sítí, ale sdílení není podmínkou užívání 

této techniky. V tomto případě byla automatizace dovedena téměř k dokonalosti. 

Uživatel takového zařízení již nijak neovlivňuje podobu výsledného snímku, dokonce 

ani nemá možnost do snímkování zasahovat jinak než volbou svých aktivit. Fotografie 

v podání projektu Memoto tak odstraňuje člověka z procesu fotografování. Člověk zde 

má roli pouhého nosiče.  
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4. Fotografie ze smartphonů a dalších mobilních zařízení 
 

4. 1 Smartphone 
Smartphone je mobilní telefon, který pracuje na bázi otevřeného operačního 

systému (iOS, Android, Symbian atd), na rozdíl od dřívějších modelů mobilních 

telefonů nabízí rozšířené množství funkcí, pracuje s mobilními aplikacemi, na jejichž 

vývoji mohou pracovat nezávislí vývojáři a svou podstatou se tak smartphone blíží 

osobnímu počítači.  

4.1.1 Historie smartphonů 
 První smartphone vyvinula společnost IBM, a oficiálně jej představila veřejnosti 

již v roce 1993. Tento model se jmenoval IBM Simon a fungoval na analogových sítích 

AMPS, které dříve fungovaly v USA. „Přístroj uměl faxovat, přijímat a odesílat e-

maily a fungoval také jako pager. Samozřejmostí byly aplikace jako kalendář, plánovač, 

rozsáhlý adresář, kalkulačka, světový čas, poznámky nebo rozpoznávání ručně psaného 

písma. Psát se také dalo na virtuální klávesnici na displeji, která podporovala 

prediktivní slovník. Operačním systémem byl ROM-DOS, který byl kompatibilní s MS-

DOS a byl určen k vestavění do různých elektronických zařízení.“
41

  

V dalším vývoji smartphonů byla v popředí Nokia, Samsung nebo Ericsson, 

z operačních systémů potom Symbian a operační systém Microsoftu nebo Palm OS. 

Později na trh vstoupilo BlackBerry nebo HTC. Pro další vývoj smartphonů měla 

zásadní význam akvizice společnosti Android Inc., kterou v roce 2005 provedl Google. 

Klíčový obrat nastal v roce 2007, kdy společnost Apple představila svůj první iPhone a 

nastavila tak standard pro celý trh smartphonů.
42

  

 

 

 

                                                 
41

 VOKÁČ, L. První smartphone na světě je na prodej, připravte si nejméně 16 000 korun. (16. 9. 2011) 

Získáno 27. 2. 2013 z mobil.idnes.cz: http://mobil.idnes.cz/prvni-smartphone-sveta-ibm-simon-v-aukci-
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4.1.2 Penetrace smartphonů 
Ve třetím čtvrtletí roku 2012 přesáhl počet užívaných smartphonů na světě 1 

miliardu.
43

 Celková penetrace smartphony ve světě byla v roce 2012 na úrovni 17 %.
44

 

Penetrace smartphonů v USA a v pěti nejvýznamnějších trzích Evropy překonala ve 

třetím kvartále roku 2012 hranici 50 % podílu v celkovém počtu uživatelů mobilních 

telefonů.
45

 V USA dosáhl počet uživatelů smartphonů ve věku 13+ celkem 119,3 

milionů. Americkému trhu dominoval Google se svým operačním systémem Android, 

který se zde stal neoblíbenější mobilní platformou s 52,5 % podílem z celkového počtu 

uživatelů smartphonů. Následoval Apple se 34,3 % a RIM s 8,4 %.
46

 Ve Velké Británii 

je tomu obdobně. Nejoblíbenějším operačním systémem je zde rovněž Android, nejvíce 

prodávané jsou však smartphony iPhone.
47

 Překročení hranice 50 % podílu uživatelů 

smartphonů v celkovém počtu uživatelů mobilních telefonů je ve Velké Británii 

očekáváno v průběhu roku 2013. V roce 2016 předpovídá eMarketer ve Velké Británii 

75 % podíl počtu uživatelů smartphonů.
48

 

Pole průzkumu CEE Telco Report 2011 byla v tomto 2011 v zemích střední a 

východní Evropy (region střední a východní Evropy CEE) penetrace smartphony 

výrazně nižší. Regionu dominovalo Slovinsko se svou 28 % penetrací, následovalo 

Turecko s 24 % a Litva s 19 %. Penetrace smartphonů v České republice byla podle 

výzkumu CEE Telco Report 2011 na úrovni 14 %.
49

 Podle údajů, které zveřejnil 

největší český telefonní operátor O2, byl v jeho síti v roce 2012 používán 1 milion 
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smartphonů (tedy přesně 25 % všech používaných zařízení), přičemž smartphony 

tvořily 72 % z celkového prodeje mobilních telefonů u O2.
50

 Podobná situace byla 

v roce 2012 ve Vodafone. Podle Petra Houzara z českého Vodafonu se v této síti 

prodává cca 60 – 80 % smartphonů, přičemž smartphony v dubnu 2012 tvořily cca 20 % 

podíl z celkového počtu mobilních telefonů v síti Vodafone v ČR.
51

  

Podle údajů Media projektu penetrace smartphonů v České republice ve třetím a 

čtvrtém kvartále roku 2012 dosáhla 16,5 %, tedy cca 1,5 milionu lidí.
52

  

 

4.2 Tablet 
 Tablety jsou druhem osobních počítačů, které sestávají jen z jednoho panelu 

(některé mají jako doplněk lehkou klávesnici, která se může se zařízením používat), 

dnes jsou tablety vybaveny dotykovým displejem, někdy v kombinaci se stylusem, dříve 

se ovládaly pomocí stylusu. Standard pro současné tablety nastavila firma Apple se 

svým iPadem, který představila v roce 2010. Tablety mají podobné funkce jako běžný 

přenosný počítač, fungují na operačních systémech, které se užívají pro smartphony, 

pouze s upraveným rozhraním, a podobně jako smartphony pracují s téměř 

neomezeným množstvím aplikací.  

 

4.2.1 Historie tabletů 
 Ačkoliv se z počátku samozřejmě nejednalo o tablety v podobě, kterou mají 

dnes, myšlenka tabletu je poměrně stará. Původně byl tablet určen k elektronickému 

záznamu ručního písma.  

První komerčně dostupný tablet nesl název GRIDPad, a vstoupil na trh v roce 

1989. V roce 2001 Bill Gates poprvé veřejně představil prototyp Tablet PC, v roce 2002 

                                                                                                                                               
49

 (mav) Výzkum: Penetrace chytrých telefonů v Česku je 14 %. (17. 11. 2011) Získáno 1. 3. 2013 

z Mediaguru.cz: http://www.mediaguru.cz/aktuality/vyzkum-penetrace-chytrych-telefonu-v-cesku-je-

14/#.UTCSsjBa7HR.  
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pětinový (aktualizováno). (15. 4. 2012) Získáno 1. 3. 2013 z Reklamavtelefonu.cz: 

http://www.reklamavtelefonu.cz/vodafone-80-prodavanych-telefonu-v-cr-jsou-smartphony-a-jejich-podil-

uz-je-tretinovy/.  
52

(mav). Media projekt: Penetrace tabletů vzrostla na 0,5 mil. (7. 2. 2013) Získáno 1. 3. 2013 
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zdvojnasobila/#.UTDiCzBa7HQ.  
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byl pod názvem Microsoft Tablet PC uveden na trh. O tři roky později představila svůj 

tablet Nokia.  

 Podobně jako tomu bylo v případě smartphonů, i v případě tabletů však zásadní 

změnu na trh přinesla firma Apple. Tablet PC od Microsoftu bylo poněkud obtížně 

ovladatelné zařízení, které se obsluhovalo pomocí stylusu a k operaci s ním byla potřeba 

značná přesnost. Apple svým iPadem také poněkud pozměnil funkci tabletu. Jeho 

zařízení je určeno především k zábavě, zatímco původní tablety měly sloužit hlavně pro 

práci mimo kancelář, na cestě. Apple první verzi iPadu představil v roce 2010, a 

nastavil tak nový standard v oblasti těchto zařízení. Po firmě Apple své tablety 

představila celá řada dalších firem.  

4.2.2 Penetrace tabletů 
 Na předních místech v penetraci tabletů celosvětově se umisťují země 

jihovýchodní Asie (Hong Kong, Singapur). V červnu 2012 řeklo v průzkumu 34 % 

uživatelů Internetu v Hong Kongu, že tablet vlastní. V Singapuru bylo číslo jen o 3 % 

nižší.
53

 V USA v roce 2012 každý čtvrtý dospělý vlastnil tablet.
54

 Vlastnictví tabletu se 

navíc ukazuje jako méně závislé na věku jedince než vlastnictví smartphonu. Ve 

vyspělých zemích (mezi které bylo v průzkumu zařazeno Finsko, Belgie, Kanada, 

Francie, Německo, Japonsko, Velká Británie a USA) je penetrace tablety ve věkových 

skupinách 18 – 24 a 25 – 34 lety 19 %, ve věkové skupině mezi 35 a 44 lety dosahuje 

penetrace tablety 18 % (zatímco penetrace smartphony již v této věkové skupině 

významně klesá – z původních 58 a 54 % na 47 %).
55

  

V České republice je penetrace tablety zatím výrazně nižší. Podle Media 

projektu vlastnilo v České republice v druhém pololetí roku 2012 tablet téměř půl 

milionu lidí (konkrétně 478 000 lidí), tj. cca 5 % obyvatel.
56
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Získáno 1. 3. 2013 z Wirelessfederation.com: http://wirelessfederation.com/news/tag/world-tablet-
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4.3 Aplikace na tvorbu a úpravu fotografií 
 Fotoaparát je dnes standardní součástí smartphonů. Kvalita fotoaparátů 

v chytrých telefonech neustále roste. Podobně jako v jiných kategoriích, také v oblasti 

kvality fotografií a videí dominuje firma Apple se svým iPhonem. Fotografování 

pomocí smartphonu je snadné a rychlé a nejsou k němu zapotřebí žádné zvláštní 

vědomosti nebo dovednosti. Ve fotoaparátu zabudovaném ve smartphonu je tak 

dokončen proces miniaturizace a demokratizace fotoaparátu.  

 Smartphony jsou standardně vybaveny vestavěnými aplikacemi pro 

fotografování a natáčení videa či pouze zvukového záznamu. Tyto aplikace také 

obvykle umožňují některé základní úpravy snímků, jako je například ořez, nebo na 

fotografii aplikují různé filtry, či k ní přidávají rámečky. Kromě těchto vestavěných 

aplikací je uživatelům k dispozici celá řada fotografických aplikací, pomocí nichž 

mohou snímek pořídit, a také ho upravit a dále sdílet (prostřednictvím sociálních sítí 

jako je Facebook nebo Twitter anebo, jako v případě Instagramu, prostřednictvím této 

aplikace, která je zároveň sociální sítí).  

 V případě tabletů není funkce fotografie zcela běžná, některé tablety jsou 

vybaveny kvalitním fotoaparátem, některé jsou schopny pořizovat snímky například jen 

svou přední stranou, a u některých fotoaparát chybí. Také v oblasti fotografování tablety 

vysoký standard určila firma Apple a její iPad. Smartphone iPhone i tablet iPad jsou 

vybaveny fotoaparátem iSight. Také pro tablety jsou dostupné další aplikace pro tvorbu 

a editování fotografií.  

 Nyní se podrobněji podíváme na některé tyto populární aplikace pro 

fotografování a editování fotografií na smartphonech a tabletech.  

4.3.1 Instagram 
 Instagram je aplikace, která umožňuje uživatelům smartphonů s operačním 

systémem iOS a Android a uživatelům iPadu a iPod Touch fotografovat, upravovat 

fotografie, a sdílet je pomocí vlastní sociální sítě. Fotografie na Instagramu mají rozměr 

čtverce, který odkazuje na tradici polaroidové fotografie. Uživatelé na fotografie mohou 

aplikovat různé filtry, přidávat rámečky, či měnit kontrast snímků. Původně byl 

Instagram určen pouze pro iOS, v dubnu 2012 se Instagram rozšířil i na smartphony 

s operačním systémem Android. 

Instagram byl spuštěn v říjnu roku 2010 a jeho myšlenkou bylo umožnit svým 

uživatelům vytvářet vizuálně atraktivní snímky, které by mohli okamžitě také sdílet. 
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Instagram je tedy na rozdíl od jiných fotografických aplikací také sociální sítí. Jednou 

z jeho klíčových vlastností je užívání tzv. hashtagů, tedy slov, která popisují danou 

fotografii, začínající znakem #, hashtagy se používají také na Twitteru a slouží k snadné 

orientaci a hledání napříč sociální sítí.  

 Ve FAQ na Instagramu se v odpovědi na otázku, co je to Instagram, dočteme: 

„Instagram je zábavný a osobitý způsob, jak sdílet svůj život s přáteli prostřednictvím 

sérií fotografií. Pořiďte fotografii svým mobilním telefonem a poté si vyberte filtr, 

kterým svůj snímek přeměníte na vzpomínku, která vás bude navždy provázet. Budujeme 

Instagram abychom vám umožnili zažívat momenty v životech vašich přátel 

prostřednictvím fotografií, a to v reálném čase. Představujeme si svět, který bude díky 

fotografiím více propojen.“
57

 Tato krátká formulace odhaluje, jak magickým 

předmětem fotografie stále je. Z popisu se zdá, jako by byla spíše telepatem nebo 

zařízením pro cestování v čase, a ne pouhým (ač denotativně značně přesným) 

záznamem událostí. Instagram má mít podle tohoto vylíčení moc ze všedních fotografií 

učinit výjimečné snímky, a tyto snímky povýšit na samotné vzpomínky. 

K pochopení toho, že tato proklamace nemůže v realitě obstát, postačí se podívat 

na feed Instagramu. Lidé ho ve skutečnosti užívají poněkud jinak. Na Instagramu 

můžeme nalézt mnoho způsobů jeho užití. Využívají ho profesionální fotografové, lidé, 

kteří cestují, ale také běžní uživatelé. Fotografie na Instagramu mají často banální 

náměty, někteří lidé Instagram užívají jako deníček, do kterého umisťují snímky 

běžných každodenních událostí nebo předmětů nebo se zabývají focením jídla.  

Toto užívání fotografie přivádí k myšlence změny funkce fotografie. Ta se 

původně užívala k uchování toho, co pomíjelo. Vzhledem k ceně fotografických snímků 

se fotografovalo střídmě, a v dobách počátku fotografování měl často člověk pouze 

jednu fotografii sebe (často posmrtnou). V současnosti, kdy je možné fotografovat 

téměř bez omezení, tato funkce fotografie do jisté míry pozbývá smyslu – fotografie se 

stává předmětem pomíjivým, libovolně manipulovatelným, hovořícím o ničem. 

V podání Instagramu již není jedinečným předmětem nostalgie (a to navzdory popisu, 

který Instagram ve svém FAQ nabízí), je mnohem spíše zbytečným předmětem, který je 

povětšinou zbaven fyzické existence, a který existuje jen proto, že existovat může.  

Ačkoliv Instagram provázejí některé problémy (řada uživatelů negativně 

reagovala na zpřístupnění Instagramu pro uživatele Androidu, akvizici Instagramu 
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(Instagram). FAQ. (Datum neuvedeno). Získáno 2. 3. 2013 z Instagram.com: 

http://instagram.com/about/faq/.  
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Facebookem, nebo na poslední úpravu Podmínek užití), je mezi uživateli velmi 

populární. V současnosti má každý měsíc kolem 90 milionů aktivních uživatelů.
58

 

V září roku 2012 Instagram překonal hranici 5 bilionů fotografií, přičemž na pouhou 

jednu sekundu připadalo v roce 2012 celkem 58 nahraných fotografií.
59

  

4.3.2 Hipstamatic 
 Hipstamatic je aplikace na tvorbu, úpravu a sdílení fotografií, které citují 

estetiku fotografií z levných fotoaparátů, především tzv. lomografie a polaroidové 

fotografie. Na rozdíl od Instagramu není sociální sítí, není zdarma a je dostupná pouze 

pro platformu Apple.  

 Také Hipstamatic pracuje se čtvercovými fotografiemi. Jeho uživatelé mají 

k dispozici více možností volby výsledné podoby snímku než uživatelé Instagramu 

(fotografie z Hipstamaticu lze od března 2012 sdílet také prostřednictvím Instagramu). 

Hipstamatic umožňuje zvolit si před samotným fotografováním druh objektivu, filmu 

nebo typ blesku, s pomocí nichž snímek vytvoříme (přičemž některé z nich jsou 

vestavěny přímo v aplikaci, a některé si uživatel v případě zájmu dokoupí). Hipstamatic 

se snaží v oblasti digitální fotografie co nejvíce se přiblížit analogovému vzhledu 

fotografií z levných plastových fotoaparátů. Jeho heslem je: „Digitální fotografie nikdy 

nevypadala tak analogově.“
60  

 
Také samotný postup při zpracování fotografie je v případě Hipstamaticu 

podobný více analogovým než digitálním fotoaparátům. Výslednou podobu snímku 

uživatel vidí až v momentě jeho dokončení. Hipstamatic tedy napodobuje klasický 

filmový proces také v tom, že neumožňuje svým uživatelům editovat fotografie zpětně.  

 Hipstamatic vznikl v roce 2009 jako součást Synthetic Corp. V roce 2010 byl 

Hipstamatic vyhlášen iPhone aplikací roku. Postupně se ale přízeň uživatelů naklonila k 

Instagramu, především zřejmě kvůli jeho charakteru sociální sítě. Dodnes ale 

Hipstamatic zůstává oblíbenou fotografickou aplikací profesionálních fotografů a 

fotožurnalistů.  
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 V květnu roku 2013 spustil Hipstamatic vlastní sociální síť na sdílení fotografií, 

nazvanou Oggl, která je dostupná pouze pro uživatele zařízení fungujících na operačním 

systému iOS od společnosti Apple.  

 

4.3.3 Camera+ 
 Camera+ je aplikací pro iOS operační systém, která umožňuje pokročilé 

editování fotografických snímků. Na rozdíl od Instagramu a Hipstamaticu se neorientuje 

na stylové fotografie, které pracují s estetikou analogových snímků, ale koncentruje se 

zejména na vytváření kvalitních fotografií. V květnu roku 2012 zveřejnil Apple 

statistiku oblíbenosti jednotlivých aplikací dostupných pro iOS, ze které vyplynulo, že 

Camera+ je 10. nejvíce stahovanou placenou aplikací uživatelů smartphonu iPhone 

(například Instagram, který je neplacený, se umístil až na 19. místě mezi neplacenými 

aplikacemi pro iPhone).
61

 V lednu 2013 již aplikace Camera+ prodala 10 milionů svých 

kopií.
62

       

 Camera+ umožňuje automaticky sdílet fotografie přímo do iCloudu (úložiště pro 

uživatele iOS na Internetu), automaticky je synchronizovat, a mít tak své snímky 

k dispozici na všech svých Apple zařízeních. Tato aplikace umožňuje na rozdíl 

například od Instagramu jemnější práci s fotografiemi, a velké množství funkcí. Nabízí 

nejen množství různých efektů, které lze na fotografii aplikovat, ale pracuje již s řadou 

pokročilých funkcí, které jsou obsaženy například ve Photoshopu. Camera+ umožňuje 

editaci vyrovnání bílé, efektu červených očí, nebo například možnost přesně určit, 

v jakém rozsahu má být ve snímku přítomna vinětace. Nabízí také možnost zlepšit 

kvalitu snímku jediným dotekem.  

Svou povahou se tato aplikace plně řadí k tradici digitální fotografie. Pracuje 

například jako většina digitálních fotoaparátů s možností zvolení si snímacího režimu 

uzpůsobeného automaticky pro určitý typ focení. Nabízí také například možnost tzv. 

digitálního blesku, kterým je možné fotografie ex post prosvětlit.  
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4.3.4 Adobe Photoshop Touch 
 Mezi úspěšné aplikace na úpravu fotografií ve smartphonech a tabletech se od 

roku 2011 snaží zařadit také firma Adobe, výrobce nejznámějšího desktopového editoru 

fotografií, Photoshopu.  

Adobe Photoshop Touch je mobilní aplikace na úpravu fotografií v tabletech a 

smartphonech s operačními systémy iOS a Android. Pro iPhone je Photoshop Touch 

dostupný až od ledna 2013.
63

 Tato aplikace poskytuje svým uživatelům mobilní verzi 

programu na editaci fotografií, Adobe Photoshopu. Nabízí pokročilou editaci fotografií, 

některé funkcionality desktopového Photoshopu přináší ve verzi mobilní aplikace, jiné 

funkce přidává (například filtry).  

Tato aplikace tak umožňuje již i sofistikovanější úpravy fotografií, uživatelé v ní 

mohou například pomocí nástroje Laso, který je známý již z desktopové verze 

Photoshopu, vybírat oblasti fotografií a dále s nimi pracovat, popřípadě fotografie či 

jejich části kombinovat.  
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5. Fotografie ze smartphonů a dalších mobilních zařízení 

v kontextu profesionální fotožurnalistiky 

 

 Žurnalistika je profese citlivá na změny. Kdykoliv se cokoliv mění, žurnalistika 

by měla stát a obvykle stojí na předních místech této změny. Podobnou proměnou, 

jakou prochází žurnalistika v současnosti, již procházela v době přechodu od 

analogových nástrojů k digitálním. Nástup smartphonů ještě dále urychlil proces 

zpracování informace. S masivním rozšířením smartphonů, které mají stále lepší 

vlastnosti, se žurnalistika dočkala změny v postupu práce, práce žurnalistů se urychlila, 

s nástupem smartphonů se zkrátil interval mezi proběhnutím události a podání zprávy o 

ní na minimum. „Skupina tří reportérů, kteří pořizují videozáznam, je stále běžnou věcí 

například na tiskových konferencích. Vše, co dříve reportér potřeboval, byl poznámkový 

blok, tužka a přístup k telefonní budce, aby mohl po skončení zavolat do redakce. Ale 

s tím, jak jsou smartphony stále chytřejší, ustupuje potřeba nosit s sebou velké vybavení 

poněkud do pozadí. Blogeři byli první, kdo tuto možnost reportování reflektoval, a nyní 

se k nim přidávají i tradiční média. Nastává věk reportování prostřednictvím 

smartphonů. The New York Times patřily mezi první noviny, které si povšimly 

potenciálu smartphonů. V únoru roku 2011 začaly proto vybavovat své reportéry 

iPhony. (…) Podobnou cestu nastoupil v červnu 2012 také britský The Guardian, když 

dal svým reportérům 20 iPhonů, aby s jejich pomocí točili video a pořizovali fotografie 

a mohli je okamžitě sdílet s redakcí.“
64

  

 Spolu s tím, jak vzrůstá penetrace smartphonů ve společnosti a roste také obliba 

aplikací na úpravu fotografií pořízených chytrými telefony, zařazují smartphony do své 

výbavy také profesionální fotografové a fotožurnalisté. V uplynulých letech tuto změnu 

začala reflektovat také klasická média, ve kterých jsme měli možnost nalézat reportáže 

například z válečných oblastí, které byly vyfoceny pomocí iPhone, popřípadě editovány 

prostřednictvím některé populární fotografické aplikace. Reportáže vyfocené pomocí 

smartphonu média publikovala nejen na svých webových stránkách, ale některé takto 

vyfocené reportáže či samostatné fotografie pronikly také do tištěných verzí těchto 

médií.    
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 Náhle tak ve fotožurnalistice dochází k zajímavé změně. Fotografie, které prošly 

editací daleko za hranicemi dříve přípustné úpravy fotografií, se dostaly do prostoru 

klasických médií v jejich elektronické či dokonce tištěné podobě. Nejde tedy o podvod 

na diváka? To, co na těchto fotografiích vidíme, skutečně existovalo, avšak ne zcela 

v podobě, v jaké je to například pomocí aplikace Hipstamatic zobrazeno. Obraz reality 

zprostředkovaný tímto druhem vidění skrze smartphony a jejich aplikace, je již natolik 

rozšířený, že ačkoliv se jedná o zobrazení do jisté míry zavádějící, je vnímáno v rámci 

své estetiky jako jistý druh pravdivé výpovědi o stavu věcí v dané chvíli. Jako by zde 

docházelo k jistému odhlédnutí od použité techniky – to důležité je obsah obrazu.  

Jak napsal Vilém Flusser ve své knize Moc obrazu, když mluví o posthistorii, 

říká: „Je třeba nechat padnout historický rozdíl mezi pravdivým a nepravdivým, mezi 

realitou a fikcí, mezi vědou a uměním. A právě takové opuštění ontologického, 

epistemologického a eticko-politického rozlišování, tedy kritiky, je tím, co míníme 

„posthistorií“. Je vedlejší, zda to hodnotíme záporně nebo kladně. Důležité je, že se 

s tím učíme žít.
65

 Ačkoliv jsou tato slova vytržena z původního kontextu, pro dnešní 

situaci jsou značně přiléhavá. Ještě v nedávné době, před masivní nástupem smartphonů 

a jejich aplikace v profesionální žurnalistice, se profesionální fotografové a editoři často 

zabývali přemýšlením nad otázkou, do jaké míry je možno změnit editací v počítači 

podobu původní fotografie (a to bez zásahu do podstaty jejího obsahu, pouze zásahem 

do její formy), aby ještě mohla být považována za pravdivou. Nyní se ocitáme v jiném 

fotografickém věku.  

Na tento obrat je možno nahlížet jako na návrat k původní fotografii, ačkoliv ve 

zdánlivě pozměněné podobě. Poprvé v historii jsme schopni aplikováním určité formy 

zobrazení, od této formy, snad pro některé paradoxně, odhlédnout. To, co zůstává 

klíčové, je samotný obsah zobrazeného. Forma je pouze formou.  

Druhým možným pohledem je potom samozřejmě trvání na co nejvyšším stupni 

věrnosti realitě ve smyslu tradiční optiky fotografických přístrojů a analyzování 

technických specifikací jednotlivých smartphonů a aplikací. Tento náhled s sebou nese 

některé problematické okolnosti. Zakládá se na názoru, že needitovaná, čistá, analogová 

fotografie je pravdou a tím jediným správným a tudíž možným standardem 

fotografického vypovídání o realitě. Tento názor se zakládá na historické zkušenosti s 

fotografií a předpokladu, že se do snímku nemá po jeho exponování zasahovat. Tento 
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pohled je však do značné míry redukující. V historii fotografie existovalo mnoho 

způsobů, jakým se snímky zpracovávaly. Za všechny zmiňme například mokrý 

kolodiový proces.  

Snímky, které touto technikou vznikly, mají svébytnou estetiku ne nepodobnou 

například aplikaci některých současných fotografických filtrů. Rozdíl ve věrnosti 

fotografie potom spočívá pouze ve faktu, že estetika fotografií vzniklých mokrým 

kolodiovým procesem, je zakódována v samotném vyvolání fotografií, zatímco estetika 

fotografií vzniklých pomocí editace aplikováním filtru vzniká jaksi ex post. Jak potom 

ale postupovat v případě aplikace Hipstamatic, kde uživatel určí podobu fotografie 

stejně jako v analogovém světě před samotným stisknutím spouště? Pokud se navíc na 

telefon podíváme jako na původní black box, magickou skříňku, uvnitř které vzniká 

výsledná fotografie, tento pohled již nemůže obstát. Pokud by fotografie existovala 

pouze v podobě, v jaké existuje dnes na smartphonech, zřejmě by nebylo možné o ní 

uvažovat jako o lživém obrazu.  

Se vzrůstající penetrací smartphonů ve společnosti a rovněž se stále rostoucí 

oblibou fotografických aplikací rovněž jako s užitím těchto fotografií médii, otázky po 

tomto rozměru fotografické etiky ustupují do pozadí. Fotografie současnosti tak počíná 

být schopna odhlížet od média ve smyslu technologie a stává se výpovědí, v níž je 

klíčový obsah.  

 Jeden z nejznámějších fotografů historie, původem maďarský válečný 

fotoreportér Robert Capa kdysi řekl, že Pokud tvé fotografie nejsou dost dobré, 

znamená to, že nejsi dost blízko. Také tento rozměr je ve fotografování smartphony 

poměrně silně přítomen. Smartphony umožňují fotografům dostat se blízko ke svému 

objektu a mnohdy tak s pomocí smartphonů mohou vzniknout fotografie, které by jinak 

pravděpodobně nevznikly – například z míst, kam se nemohou nosit běžné profesionální 

fotoaparáty, jako jsou hudební koncerty anebo například vypjaté konflikty či jiné 

události
66

. Samozřejmě, tato funkce fotografování smartphonem může být časově 

vázaná, a v okamžiku, kdy dojde k takovému rozšíření chytrých telefonů s kvalitními 

fotoaparáty, že u nich bude schopnost pořizování kvalitních fotografií zcela běžná, 

může se tato funkce vytratit.  

 Standardem pro fotožurnalisty se v oblasti smartphone fotografie stal iPhone, 

jehož fotoaparát svými vlastnostmi a kvalitou fotografií zatím dominuje fotografii 

                                                 
66

SAWALICH, W. IPhone Photojournalism. (1. 1. 2013) Získáno 7. 3. 2013 z Digitalphotopro.com: 

http://www.digitalphotopro.com/technique/camera-technique/iphone-photojournalism.html.  

http://www.digitalphotopro.com/technique/camera-technique/iphone-photojournalism.html


   

 

33 

  

v oblasti smartphonů. Podobnou kvalitu fotografií v současnosti nabízí například 

Samsung Gallaxy S III. Profesionální fotografové dávají ale ve většině případů přednost 

focení iPhonem, pro fotografie pořízené iPhonem se vžilo označení iPhoneography.  

5. 1 Smartphone jako nástroj válečné fotografie 
 Při studiu případů využití fotografie ze smartphonů v profesionální žurnalistice 

nápadně vychází najevo častý výskyt této fotografie v kategorii fotografie válečné. 

Značné množství případů, ve kterých fotografové přistupují k užití smartphonů na místo 

digitálních zrcadlovek, je v situacích, kdy se jedná o válečnou reportáž, popřípadě 

fotoreportáž z místa postiženého živelnou katastrofou.  

 Oblibou této technologie u profesionálních fotografů dokumentujících válečné 

konflikty, se v červenci 2011 zabýval Patrick Kingsley v článku War Photography? 

Isn’t there an app for that?
67

 Kingsley v článku poukázal na to, že tato technologie, tedy 

iPhone a aplikace Hipstamatic, jsou spíše nástroji používanými hipstery než 

profesionálními fotografy. „A přesto si aplikaci, která umožňuje uživatelům iPhone 

vytvářet digitální polaroidové fotografie, vybrali pro svou práci dva zkušení 

fotožurnalisté, kteří strávili většinu minulého roku s praporem amerických vojáků 

v Afghánistánu.“ V článku Kingsley hovoří o případech fotografií Teru Kuwayamy a 

Balasze Gardiho, profesionálních fotografů, kteří smartphone využili pro fotografování 

války v Afghánistánu. 

 Fotografka Rita Leistnerová, kterou v roce 2011 Teru Kuwayama přizval do 

projektu Basetrack.org, aby společně s ním a dalšími fotografy dokumentovala válku 

v Afghánistánu pomocí iPhone a aplikace Hipstamatic, je oproti svým kolegům 

poněkud méně entuziastická. Ve svém článku Shooting on an iPhone in Afghanistan
68

 

Rita Leistnerová píše: „Z jakého důvodu používat fotoaparát ve smartphonu 

v Afghánistánu? Odpověď, která se nabízí, je jednoduchá – pouze proto, že taková 

možnost existuje. Je v umělcově povaze, jak poznamenal Marshall McLuhan, jásat nad 

novými možnostmi vnímání umožněných inovacemi. Jednoduše – šlo o experiment.“ 

Leistnerová v článku také poukazuje na značnou oblíbenost mobilních telefonů 

v provincii Helmand Afghánistánu, které jsou zde, podle jejích slov, jediným znakem 

moderního světa. Podle ní tak užívání mobilního telefonu zde může západní novináře 
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jistým způsobem přiblížit místním lidem – jimi používaná technologie nevyčnívá nad 

technologií užívanou místními, je čímsi známým. Leistnerová upozorňuje na negativa 

tohoto způsobu produkce fotografií: „Čas zpracování jedné fotografie a možností 

exponovat další fotografii, je velmi dlouhý – asi 20 sekund když je fotoaparát nastaven 

na nejvyšší rozlišení 1936 x 1936 pixelů. Fotografování akce je tak velice obtížné a 

unikne vám více záběrů než by vám uniklo za použití DSLR. (…) Chování fotoaparátu je 

obtížně předvídatelné v příliš ostrém světle, a fotoaparát je nepoužitelný při špatných 

světelných podmínkách. Nemůžete ovládat rychlost závěrky nebo citlivost nebo pracovat 

s externím bleskem.“  

Podobně jako její kolegové, Leistnerová také poukazuje na přednosti této 

technologie. „Limity této fotografické aplikace jsou zároveň jejími přednostmi – 

pravidlo jednoho jediného čtvercového záběru, absence umělého světla, nutnost 

zpomalit.“  Leistnerová se v tomto svém textu výrazně zaměřuje na technické aspekty 

této fotografie, upozorňuje tak na rozdíly mezi digitální fotografií vytvořenou pomocí 

DSLR a fotografií, která je produktem smartphonu a aplikace Hipstamatic: „Nemůže být 

debaty o tom, že technologie mění způsob, jakým nazíráme svět. Fotoaparáty 

v telefonech jsou záhadná stvoření. Na rozdíl od DSLR, které jsou jakýmisi hybridy 

mechanicko/digitálních příšer s mnoha rozpoznatelnými součástmi, fotoaparáty 

v telefonech se zdají existovat v post-mechanickém, supra-fyzickém světě. Je ironií, že 

právě těmito přístroji, které se vzdávají fyzického a reálného, se snažíme vzbudit 

pozornost k problémům, které se dějí daleko od nás.“   

David Guttenfelder, fotoreportér agentury AP, který mimo jiné fotografoval 

válku v Afghánistánu pomocí svého iPhonu, v roce 2010 řekl v článku časopisu Time 

věnovaném posunu, ke kterému ve fotografii s příchodem smartphonů dochází: „Lidé, 

kteří by za normálních podmínek ignorovali naši dokumentaci války v Afghánistánu 

nebo by ignorovali tradiční fotografie z války, byli zaujati mými fotografiemi pořízenými 

prostřednictvím iPhonu, protože oni sami používají podobné nástroje, aby 

dokumentovali svůj vlastní život. Ve výsledku byli těmito fotografiemi vtaženi do 

příběhu.“
69

 

Zajímavý pohled na užití smartphone fotografií nejen ve válečné fotožurnalistice 

přinesl Nathan Jurgenson, který tvrdí, že tyto fotografie, pořízené technikou, která 
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předstírá, že je starší, než ve skutečnosti je, nám poskytují tzv. nostalgii přítomnosti. 

„Válečné fotografie nás dojímají zobrazováním lidského dramatu dovedeného do 

extrému, fotografie ze smartphonů, filtrované, aby vypadaly starší, vytvářejí jistý druh 

simulované nostalgie, která hraje na naše kolektivní struny srdce. Myslím, že tyto 

fotografie odhalují ještě mnohem více.“ Jurgenson se odvolává na tvrzení Jeana 

Baudrillarda, který ve své kontroverzní knize The Gulf War Did Not Take Place říká, že 

od Války v Zálivu konzumuje společnost, a to dokonce i vojáci, kteří jsou v konfliktu 

přímo zapojeni, válku jako mediovanou událost, ve které mizí tradiční jistoty války: kdo 

bojuje proti komu a z jakého důvodu, kdo je dobrý a kdo špatný. Jurgenson píše: 

„Možná právě toto je důvod, proč jsou saturované, vybledlé fotografie s vinětací a na 

falešném fotografickém papíře, tak populární. Fotografie z Hipstamaticu zobrazují 

současný konflikt jako by se jednalo o války našich rodičů a prarodičů. (…) Fotografie 

z Hipstamaticu katarzně zmírňují naši kolektivní odtrženost a zmatení nad moderním 

válčením, když je konflikt zobrazen jako podobný minulým válkám. Současné válečné 

pole je zobrazeno tak, aby podléhalo logice filmové konstrukce: dobro, zlo, porážka a 

vítězství jsou pohodlně jasné. Simulovaná nostalgie ujišťuje diváka, že současnost je 

stejně důležitá jako minulost, naše války jsou stejně důležité, nezbytné, epické, heroické 

a dramatické.“
70
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5.1.1 David Guttenfelder: válka v Afghánistánu 

      

Autor fotografií: David Guttenfelder.  

Zdroj fotografií: http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-

photos/1616/. 

 

Fotoreportér agentury AP David Guttenfelder jezdil fotografovat válku 

v Afhánistánu takřka od jejího počátku. V únoru roku 2010 si do Afghánistánu vzal svůj 

nový iPhone a vyfotografoval jím sérii fotografií, které upravil pomocí aplikace ShakeIt 

Photo, a na kterých zachytil život amerických vojáků v provincii Helmand 

v Afghánistánu. Tyto Guttenfelderovy fotografie jsou čtvercového formátu a svou 

vybledlou barevností připomínají polaroidové fotografie, vyšly například ve 

fotografickém blogu Denver Post. Objektem těchto fotografií nejsou pouze samotné 

bojové operace, ale často jimi jsou spíše běžné okamžiky z toho, co znamená 

každodenní život v Afghánistánu pro americké vojáky a zahraniční novináře.  

Na jedné fotografii tak můžeme vidět například polní lůžko pokryté po bouřce 

kroupami, na jiné jsou zachyceni vojáci spící ve vyhloubených bojových dírách, které 

používají při bojových operacích, jinde je objektem kniha mladého Afghánce, kterého 

vojáci podezřívali z příslušnosti k Talibanu. Guttenfelder tak jako by svými 

fotografiemi přispíval k utvoření celistvého obrazu o tom, jaké je to být ve válce 

v Afghánistánu.  

V rozhovoru s Coburnem Dukehartem Guttenfelder říká: „Dostal jsem iPhone 

několik týdnů předtím, než jsem odletěl do Afghánistánu, a experimentoval jsem 

s různými aplikacemi na úpravu fotografií již v Tokiu. Nejvíce jsem si oblíbil právě 

ShakeIt Photo, která cituje styl starých polaroidových fotografií. Polaroid byl vlastně 

http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/03/24/captured-guttenfelders-iphone-photos/1616/
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mým prvním fotoaparátem vůbec.“
71

 Na Dukehartovu otázku, zda je podle něj současná 

obliba užívání smartphonů coby nástroje profesionální fotožurnalistiky pouze přechodná 

záležitost nebo nový nástroj profesionálů, Guttenfelder odpověděl: „Někteří lidé by 

mohli říci, že je to jen pokus o upoutání pozornosti. Ale fotožurnalismus se neustále 

proměňuje. Nemyslím si, že můžeme jen tak snadno ignorovat veškeré nové nástroje, 

které jsou dostupné neprofesionálům i profesionálům, a vliv, který tyto nástroje budou 

mít na fotožurnalistiku. Nechci tvrdit, že tato má série fotografií říká o válce 

v Afghánistánu něco velmi podstatného, ale jsem rád, že jsem je mohl jako vedlejší 

projekt nabídnout, protože vedly k utvoření ne nijak velké, zato ale zajímavé debaty.“
72

  

 Guttenfelder se v rozhovoru rovněž zmiňuje o tom, že samotní vojáci dnes 

fotografují mnohem více, než tomu bývalo v minulosti, tyto fotky často sdílejí 

prostřednictvím Facebooku. Obvykle přitom podle Guttenfeldera zaznamenávají 

pomocí fotografií drobné, obyčejné okamžiky. „Vlastně jsem se snažil vytvořit takové 

fotografie skutečného života, vlastně ne-žurnalistické, které by se běžně do novin 

nedostaly, takové, které vojáci sami fotí. Většina profesionálních fotožurnalistů včetně 

mě, pracuje s velmi podobným vybavením (profesionálními 35mm digitálními 

zrcadlovkami), takže mnoho fotografií vypadá velmi podobně. Já s oblibou zkouším 

nové nástroje, které mi pomáhají vidět fotografie, kterých bych si jinak nepovšiml.“
73
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5.1.2 Damon Winter: A Grunt’s Life 

        

Autor fotografií: Damon Winter. Zdroj fotografií: http://www.poyi.org/68/17/third_08.php. 

 

 22. listopadu roku 2010 otiskl deník The New York Times na své titulní straně 

čtveřici fotografií z války v Afghánistánu
74

, které iPhonem a s pomocí aplikace 

Hipstamatic vytvořil fotoreportér deníku Damon Winter. Fotografie byly součástí 

reportáže Jamese Daa Between Firefights, Jokes, Sweat and Tedium
75

 o válce 

v Afghánistánu, která představovala nepříliš exponovanou část války – každodenní 

útrapy Prvního praporu 87. Pěšího vojska 10. horské divize americké armády 

v severním Afghánistánu.   

 Kompletní Winterovu fotoreportáž s názvem A Grunt’s Life zveřejnil deník na 

svých webových stránkách, věnovaných fotografii, již o den dříve, než se fotografie 

objevily v tištěné verzi deníku. V článku Jamese Estrina Finding the Right Tool to Tell a 

War Story
76

dostávají prostor nejen Winterovy fotografie, ale také on samotný. Winter 

v článku říká, že „Komponování iPhonem je pohodlnější a méně obezřetné. Vojáci se 

často také navzájem fotí svými telefony, takže byli uvolněnější, než kdybych pro focení 

používal svůj profesionální fotoaparát.“  

V článku je obsaženo celkem 19 fotografií, všechny byly vyfocené zmíněnou 

technologií. Fotografie jsou v modrých tónech, často zachycují detail, nebo osobu 

                                                 
74
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 DAO, J. Between Firefights, Jokes, Sweat and Tedium. (22. 11. 2010) Získáno 21. 3. 2013 
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vojáka v ne zcela obvyklé situaci (například jakými různými způsoby vojáci v jednotce 

odpočívají). Fotografie umně vyprávějí příběh života ve vojenské jednotce uprostřed 

válečného konfliktu.  

Winterova fotoreportáž byla později oceněna třetím místem v kategorii Feature 

Picture Story – Newspaper v rámci 68. ročníku fotografické soutěže Pictures of the Year 

International (bylo z ní vybráno celkem 12 fotografií). A kolem těchto jeho fotografií se 

vzápětí rozpoutala diskuze. Matt Buchanan se na stránkách Gizmoda zamýšlel nad tím, 

zda Hipstamatic může říkat pravdu: „Hipstamatic generuje atmosféru, estetiku, která 

zcela jistě neexistuje v realitě. (…) Je to stále ještě fotožurnalismus, pokud je fotografie 

úmyslně editována za účelem zesílení nebo změny nálady, kterou ve skutečnosti 

nemůžeme vidět vlastníma očima?(…) Mám podezření, že znepokojení nad autenticitou 

těchto snímků jako součást fotožurnalistiky má svůj základ právě v lehkosti a úmyslnosti 

s jakou je efekt na fotografii aplikován. Čím pohodlnější daná věc je, tím snáze o ní lze 

prohlásit, že je falešná. Pokud by k podobné manipulaci (manipulaci s náladou 

fotografie, pohrávání si s emocí, kterou snímek vyvolává) došlo v temné komoře, 

podobná debata o autentičnosti fotografií by pravděpodobně nevznikla.  Podobně by 

k debatě nedošlo, kdyby k pořízení takovýchto fotografií byl použit analogový přístroj. 

Logika v tomto případě říká: je to analogové, tak je to autentické.“
77

 Dále v textu 

Buchanan přiznává, že z jistého úhlu pohledu může být fotografický obraz 

vyprodukovaný touto metodou, považován za autentický: „Dokážu si představit, jak 

fotograf, coby osoba, která byla přímo na místě, aby dokumentovala jistý okamžik 

v čase, může vcelku oprávněně tvrdit, že fotografie, které vznikly pomocí aplikace 

Hipstamatic, věrně zobrazují pocit z toho, jaké to bylo být při tom.“
78

  

David Campbell ve svém textu potom především upozornil na fakt, že konflikt 

v Afghánistánu, který pokračuje již devět let, je obtížné fotografovat stále novými 

způsoby a přinášet o něm další nové informace, které by dokázaly upoutat čtenáře. 

Podle něj je toto hlavním důvodem, proč fotografové sahají k využívání smartphone 

fotografie. Campbell dále upozorňuje na nutnost fotožurnalistiky být i pravdivým 

obrazem: „Velká část fotožurnalistiky je stále založená na zobrazování věcí tak, jak 
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z Lens.blogs.nytimes.com: http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-

story/?ref=asia.  
77

 BUCHANAN, M. Hipstamatic and the Death of Photojournalism.  (2. 10. 2011). Získáno 22. 3. 2013 

z Gizmodo.com: http://gizmodo.com/5756703/is-hipstamatic-killing-photojournalism.  
78

 BUCHANAN, M. Hipstamatic and the Death of Photojournalism.  (2. 10. 2011). Získáno 22. 3. 2013 

z Gizmodo.com: http://gizmodo.com/5756703/is-hipstamatic-killing-photojournalism.  

http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
http://lens.blogs.nytimes.com/2010/11/21/finding-the-right-tool-to-tell-a-war-story/?ref=asia
http://gizmodo.com/5756703/is-hipstamatic-killing-photojournalism
http://gizmodo.com/5756703/is-hipstamatic-killing-photojournalism


   

 

40 

  

jsou. Tato fráze, kterou Dorothea Langeová používala jako své pracovní motto, pochází 

od Francise Bacona: Rozjímání o věcech tak, jak jsou, bez substitucí či podvodů, bez 

chyb a zmatků, je samo o sobě ušlechtilejší, než celé sklizně vynálezů. (…) Závazek 

fotožurnalismu k ethosu deskripce v opozici k „celé sklizni nových vynálezů“je 

závazkem, který tvrdí, že deskripce je zřetelně odlišná od estetiky, která vypovídá 

výhradně o umění a kráse, takže jakýkoliv pokus estetizovat realitu je morálně 

podezřelý.“
79

  

Samotný Damon Winter potom ke svým fotografiím řekl: „Jakákoliv diskuze o 

platnosti těchto fotografií vychází ze dvou základních bodů: estetika a obsah. V srdci 

každého z těchto snímků je okamžik nebo detail či výraz, který vypráví příběh o 

každodenním životě těchto vojáků. To nemůže nic změnit. Žádný obsah nebyl přidán, 

odebrán, skryt nebo změněn. Tyto fotografie jsou pozoruhodně přímočaré a jednoduché. 

To, co lidi tak pobouřilo, je, jak věřím, záležitostí estetiky. Někteří považují užití 

smartphonu za trik, nebo za způsob jak estetizovat novinářské fotografie. To jsou 

samozřejmě poctivé argumenty, nedotýkají se ale obsahu fotografií. Jsme naivní, pokud 

tvrdíme, že estetika nehraje roli ve způsobu, jakým fotožurnalisté vyprávějí příběh. 

Nejsme chodící kopírovací automaty. Jsme vypravěči příběhů. Pozorujeme, vybíráme si 

okamžiky, rámujeme drobné kousky našeho světa našimi hledáčky, dokonce 

rozhodujeme o tom, jaké množství světla bude osvětlovat naše objekty, a také – si 

vybíráme, jaké vybavení k pořízení fotografií použijeme. Právě těmito rozhodnutími 

definujeme způsob, jakým je náš příběh vyprávěn.“
80
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5.1.3 Balasz Gardi: The War in Hipstamatic 

 

Autor fotografií: Balasz Gardi. 

Zdroj fotografií: http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_images/110725_0_1.jpg. 

 

 V červenci roku 2011 publikoval magazín Foreign Policy na svých webových 

stránkách fotoreportáž fotografa Balasze Gardiho z války v Afghánistánu, kterou Gardi 

nafotil svým iPhonem s použitím aplikace Hipstamatic. Tato fotoreportáž vznikla jako 

součást projektu Basetrack, nezávislého občanského mediálního projektu mapujícího 

život amerických vojáků ve válce v Afghánistánu, který ke své činnosti využívá sociální 

sítě a moderní techniku, včetně iPhonů a Hipstamaticu. Cílem projektu bylo přiblížit 

nejdelší válku v americké historii širšímu publiku.  

Balasz Gardi byl v Afghánistánu se svým kolegou Teru Kuwayamou po dobu 

pěti měsíců počínaje zářím 2010 u jednotky americké armády v provincii Helmand. 

Výsledkem jeho fotografické práce zde je mimo jiné právě tato série fotografií, 

vyfocená iPhonem a editovaná pomocí Hipstamaticu. Gardi pracuje s nabízenou látkou 

poněkud jiným způsobem, než Damon Winter, který zpracoval užší téma běžného 

života nasazených vojáků v Afghánistánu. Gardiho téma není takto vymezené, častěji se 

v jeho reportáži vyskytují portréty, zaměřuje se také na afghánské obyvatelstvo, na 

několika fotografiích zobrazuje také tetování jednotlivých vojáků.  

Fotografování smartphony je pro fotožurnalisty do jisté míry zjednodušením 

jejich práce. Balasz Gardi o focení iPhonem v Afghánistánu řekl: „Dříve bych s sebou 

nosil všude tři fotoaparáty. Používání iPhone mi umožnilo mnohem snadnější pohyb, a 

absence objektivu s velkou ohniskovou vzdáleností mě přiměla přiblížit se objektům 

mých fotografií.“
81
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5.1.4 Teru Kuwayama: Heavy Metal 

 

Autor fotografie: Teru Kuwuyama. 

Zdroj fotografie: 

http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_images/110726_IMG_2972resizedB.jpg. 

 

 Foreign Policy zveřejnil fotografie Balasze Gardiho jako první část série pěti 

fotoreportáží fotografů sdružených v rámci projektu Basetrack. Druhou částí byly právě 

fotografie Gardiho kolegy Teru Kuwuamy. V reportáži, zveřejněné ve Foreign Policy 

26. července 2011 a nazvané Heavy Metal Kuwayama podobně jako Gardi zobrazil 

život amerických vojáků v Afghánistánu, přičemž pracoval obdobně jako jeho kolega 

tak, že se přidružil k 1/8 batalionu amerického námořnictva v provincii Helmand v 

Afghánistánu a na fotografiích zpracovaných rovněž pomocí iPhone a aplikace 

Hipstamatic zachytil život uvnitř jednotky a částečně zdokumentoval také afghánské 

civilisty.  

 Teru Kuwayama se na fotografování války v Afghánistánu, na fotografování v 

Pákistánu a Kašmíru koncentruje dlouhodobě. Kuwayama k fotografování vojáků 

v Afghánistánu pomocí iPhone a Hipstamaticu v článku Patricka Kingsleyho War 

Photography? Isn’t there an app for that?
82

 říká: „Nejeli jsme tam s úmyslem, že 

budeme k fotografování používat Hipstamatic. Vezli jsme s sebou několik typů 

fotoaparátů, objektivů a videokamer. Hipstamatic jsme využívali kvůli jeho schopnosti 

dodat fotografiím nostalgický vzhled analogových fotografií a iPhone se svou konstrukcí 

ukázal jako ideální nástroj pro fotografování v podmínkách jižního Afghánistánu.“ 
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 Kuwayama v rozhovoru s Allanem Hoffmanem, který se na svém blogu What I 

See Now věnuje iphonové fotografii, jako důvod, proč použil k vyfocení této série 

fotografií prvě zmiňovaný iPhone a Hipstamatic, uvedl: „Chtěl jsem poukázat na to, že 

nejde o technologii, a že žurnalistika (ať už to dnes znamená cokoliv) nevyžaduje 

profesionální vybavení. Vlastně jsem byl skutečně ohromený tím, jak dobře iPhone 

funguje – přinejmenším tedy jako fotoaparát, jako telefon jsem ho vlastně nikdy nevyužil 

– ale jak fotoaparáty postupují, může to být jeden z nejlepších kusů vybavení, které jsem 

kdy používal.“ V rozhovoru s Hoffmanem Kuwayama také odhaluje svou náklonnost 

k ne zcela tradičním fotografických nástrojům – specificky se zmiňuje o své zálibě 

v lomografickém fotoaparátu Holga a v Polaroidu. „Hipstamatic přináší identický 

přístup k fotografii do digitálního světa,“ domnívá se Kuwayama. Teru Kuwayama 

v rozhovoru také poukazuje na výhodnost užití iPhone v podmínkách, které vládnou 

v Afghánistánu (na odolnost iPhone vůči prachu), a na jistou diskrétnost této 

technologie.
83
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5.1.5 Rita Leistnerová: Female Engagement 

 

Autor fotografie: Rita Leistnerová. 

Zdroj fotografie: http://media.npr.org/assets/img/2011/07/28/110727_1_rita_fets-_011_custom-s6-

c10.jpg?t=1312440044. 

 

 Fotografka Rita Leistnerová také dokumentovala život vojáků americké armády 

v Afghánistánu pomocí iPhone a aplikace Hipstamatic a její práci vyšla jako součást 

projektu Basetrack také v seriálu reportáží Basetracku na webových stránkách magazínu 

Foreign Policy. Leistnerová se soustředila na roli žen v konfliktu, fotografovala tedy 

především, avšak ne výhradně vojákyně a další ženy. Součástí její fotoreportáže jsou 

fotografie běžného života amerického vojska a civilistů v afghánské provincii Helmand, 

Leistnerová rovněž zachycuje afghánské děti.  

V článku nazvaném Shooting on an iPhone in Afghanistan Leistnerová říká: „V 

používání fotoaparátů ve smartphonech jsem nebyla nijak rychlá. Když mě Teru 

Kuwayama požádal, abych se připojila k projektu Basetrack v Afghánistánu v únoru 

roku 2011, ještě jsem na svém kontě neměla jedinou fotografii vyfocenou pomocí 

smartphonu. Se vším profesionálním vybavením, které mám, poslední věc, kterou bych 

bývala chtěla, by bylo fotografovat smartphonem.“
84

 Navzdory tomuto svému postoji a 

další kritice, kterou ve zmiňovaném článku Leisterová vůči použité technice vyjádřila, 

se jí podařilo vyfotografovat působivou sérii snímků, které obdobně jako fotografie 

dalších členů projektu Basetrack fungují jako doplnění obrazu o válce v Afghánistánu.  

                                                 
84

 LEISTNEROVÁ, R. Shooting on an iPhone in Afghanistan. (31. 5. 2011). Získáno 2. 4. 2013 
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5.1.6 Omar Mullick: See No Evil 

 

Autor fotografie: Omar Mullick. 

Zdroj fotografie: http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_images/110801_IMG_1702%20-1.jpg. 

 

 Fotoreportáž fotografa Omara Mullicka je poslední částí projektu Basetrack, 

která byla zveřejněna v rámci zmiňované série na webových stránkách Foreign Policy. 

Zatímco jsou ostatní části série jasně determinované pobytem jejich autorů v rámci 

jednotky americké armády, a nutně tedy vypovídají převážně o životě Američanů 

v Afghánistánu, série Omara Mullicka je výrazně jiná.  

 Mullick k fotografování použil obdobně jako jeho kolegové z Basetracku svůj 

iPhone a aplikaci Hipstamatic, na jeho fotografiích ze série See No Evil však nefigurují 

vojáci, nýbrž pouze afghánské obyvatelstvo. V článku na Foreign Policy je uvedeno: 

„Tato série zachycuje další část původní mise Basetracku. Když byl fotograf Omar 

Mullick v Pákistánu, a měl se připojit k jednotce, ve které byli ostatní členové 

Basetracku, mise projektu u armády byla zrušena. Mullick ale pokračoval a 

fotografoval uvnitř a vně Kábulu, dokumentoval životy obyčejných Afghánců, jejichž 

životy byly postiženy válkou.“
85

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85
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5.1.7 Tivadar Domaniczky: Outside the Wire 

 

Autor fotografie: Tivadar Domaniczky. 

Zdroj fotografie: 

http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_images/110728_1_DomT101030_156.jpg. 

 

 Dalším členem Basetracku je původem maďarský fotograf Tivadar Domaniczky, 

který ale v Afghánistnu fotografoval nikoliv pomocí smartphonu, ale svou sérii snímků 

Outside the Wire pořídil pomocí zařízení Kodak Playsport, které je voděodolnou vysoko 

definiční videokamerou a fotoaparátem. Také fotografie pořízené tímto nástrojem mají 

svébytnou estetiku, která se vymyká formě klasické reportážní fotografie zpracované 

pomocí profesionálních digitálních zrcadlovek, jelikož se ale jedná o zařízení, které je 

primárně určeno právě k pořizování obrazového záznamu, v práci se o této sérii snímků 

pouze takto zmiňujeme.   
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5.1.8 Michael Christopher Brown: The War in Libya 

 

Autor fotografie: Michael Christopher Brown. 

Zdroj fotografie: http://lightbox.time.com/2011/05/20/the-war-in-libya-photographs-by-michael-

christopher-brown/?iid=lb-gal-viewagn#1. 

 

  V květnu 2011 vydal časopis Time sérii fotografií, které pomocí svého iPhonu a 

s využitím aplikace Hipstamatic, vyfotografoval v Libyi během tamního povstání a 

následného konfliktu, fotograf Michael Christopher Brown. Brown byl v Libyi zraněn 

při incidentu, ve kterém zemřeli fotografové Tim Hetherington a Chris Hondros, a jejich 

další kolega, Guy Martin, byl vážně zraněn.  

 Fotografie, které v Libyi pomocí iPhonu pořídil, zobrazují místní obyvatele, 

povstalce, zraněné, a jsou působivou výpovědí o stavu této severoafrické země, na 

snímcích je často vidět přímý průběh akce a vyhrocenost situace v Libyi, a jelikož 

způsob práce a situace zde byla naprosto odlišná od situace, kterou zobrazovali 

fotografové v Afghánistánu, jsou tyto snímky z Libye na první pohled odlišné. Tady 

opět vidíme válku v přímém přenosu, z první řady.„Nejel jsem do Libye fotografovat 

válku, jel jsem tam, abych fotografoval povstání,“ říká Brown v článku časopisu Time.
86

  

V rozhovoru s Danielou Zinserovou Brown popsal, jak fotografování iPhonem 

vnímá, když se ho autorka zeptala na to, zda fotografování iPhonem nějak změnilo jeho 

vypovídání o situaci v Libyi: „Po exponování devíti fotografií pomocí aplikace 

Hipstamatic musíte chvíli čekat, než telefon zpracuje snímky, které jste pořídili, což činí 

                                                 
86
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Získáno 3. 4. 2013 z Lightbox.Time.com: http://lightbox.time.com/2011/05/20/the-war-in-libya-

photographs-by-michael-christopher-brown/#18.  
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z tohoto nástroje pomalejší záležitost, než jakou je běžná digitální zrcadlovka. Tento 

zpomalený proces vlastně připomíná například práci se středoformátovým 

fotoaparátem, a limitovaný počet jednotlivých rámečků vás nutí mnohem více přemýšlet 

nad důvody, proč tu konkrétní fotografii vlastně chcete.“  

Brown v rozhovoru také upozornil na nevýhodu iPhone jako nástroje pro 

fotografování, kdy během dne nemohl na displeji telefonu kvůli značnému množství 

světla vlastně vidět, co přesně fotografuje. „Pro některé fotografy a žurnalisty je obtížné 

přistupovat k této mé práci vážně, ačkoliv já sám jsem přesvědčen o tom, že 

fotoreportérova profesionalita spočívá v jeho přístupu k práci, a nikoliv ve volbě jeho 

vybavení.“
87
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5.1.9 Ron Haviv: Glimpses of the Fall of Tripoli 

 

Autor fotografie: Ron Haviv. 

Zdroj fotografie: http://www.viiphoto.com/news/wp-content/uploads/2012/07/RonLibya.jpg.  

 

Fotograf Ron Haviv, který se dlouhodobě zabývá především fotografováním 

konfliktů a který je členem a jedním ze zakladatelů významné fotografické agentury 

VII, se svým iPhonem fotografoval situaci v Libyi v srpnu 2011, kdy v zemi vládla 

občanská válka mezi stoupenci Kaddáfího a vzbouřenci. Ron Haviv nedlouho předtím 

fotografoval průběh arabského jara v Egyptě, a fotografovat do Libye se vydal 

s Benjaminem Lowym. Haviv v Libyi fotografoval také pomocí profesionálního 

fotoaparátu typu DSLR. Libye měla v té době uzavřený letecký prostor a situace na 

místě byla velmi nepřehledná a nebezpečná.  

 V článku, který vyšel v časopise American Photo, a ve kterém jsou obsaženy 

fotografie z iPhonu i z DSLR, Ron Haviv popsal, jak situace na místě vypadala. Na 

závěr napsal: „Je to extrémní místo, kam sám sebe dostat, ale všechna tato rizika 

podstupujete ve jménu vyššího ideálu. Mnoho času z uplynulých dvaceti let jsem strávil 

dokumentováním podobných událostí. (…) Libye byla místem, kde žurnalismus a 

zejména fotožurnalismus, sehrál velmi důležitou roli ve zpravování světa o situaci 

http://www.viiphoto.com/news/wp-content/uploads/2012/07/RonLibya.jpg
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v zemi, ukázal, kdo jsou lidé, kteří bojují, a jakou roli v konfliktu hrají.“
88

 Haviv zde 

přitom nijak nerozlišuje mezi nástroji, které k fotografování použil. Obojí je pro něj 

dokumentem. Píše: „Pokládám tuto svou roli jistého kronikáře za velmi důležitou, lidé 

potřebují tyto věci vidět, a fotografie je obzvláště dobrým způsobem, jak jim to 

ukázat.“
89

 

 Na více než 30 čtvercových téměř monochronních často vysoce kontrastních 

fotografiích z iPhonu Ron Haviv zobrazil chaos, ve kterém se Libye v daném období 

nacházela. Série těchto snímků je působivá svou bezprostředností. Objekty jsou často 

vzdáleny jen na dotek, válka je na nich neobyčejně blízko.  
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5.1.10 Benjamin Lowy: iLybia 

      

Autor fotografií: Benjamin Lowy. 

Zdroj fotografií: http://storyboard.tumblr.com/post/27479079539/capturing-libya-through-a-hipstamatic-

lens-to.  

 
 Problematickou situaci v Libyi fotografoval pomocí iPhonu a Hipstamaticu také 

fotograf Benjamin Lowy, podle něhož Hipstamatic vytvořil speciální filtr, který 

k fotkám přidává pouze minimum efektu. V působivé sérii fotografií Lowy zachytil 

atmosféru Lybie, která se stala součástí tzv. Arabského jara, ve kterém právě mobilní 

technologie, smartphony a Internet obecně hrály důležitou roli.  

V Lowyho případě fotografií z Lybie, jak prozradil v rozhovoru Jessicou 

Benettovou, hraje zvláště důležitou roli právě diskrétnost zvolené technologie: 

„Smartphone je mnohem menším, mnohem méně nápadným, rafinovaným nástrojem. 

Jeho pomocí je možno s objektem na fotografii navázat intimnější vztah, zkrátka proto, 

že mu nedáváte fotoaparát přímo před obličej. Myslím, že úkolem fotografa není pouze 

věci komunikovat, ale najít způsob, jak to komunikovat efektivněji. Podobně jako 

spisovatelé experimentují s prózou, stejně fotografové mění estetiku.“  

V odpovědi na otázku, proč si vybral jako svůj nástroj pro fotografování v Libyi 

právě iPhone, Lowy odpověděl: „Chci světu ukazovat obrazy, které mají schopnost 

přitáhnout pozornost lidí, protože vypadají jako fotografie, které může vyfotografovat 

každý. (…) Já se ale domnívám, že na fotografování iPhonem je něco mnohem 

intimnějšího, takže se možná lidé na takové snímky podívají důkladněji.“
90
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5.1.11 Benjamin Lowy: Life During Wartime 

   

Autor fotografií: Benjamin Lowy. 

Zdroj fotografií: http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/23/magazine/mag-23Look.html?_r=0.  

 

 Fotograf Benjamin Lowy se svým iPhonem a aplikací Hipstamatic fotografoval 

také v Afghánistánu, jeho série Life During Wartime je pohledem na každodenní život 

Afghánců.  Lowy na rozdíl od některých svých kolegů, kteří fotili válku v Afghánistánu, 

nebyl součástí vojenské jednotky, a jeho fotografie tak nezachycují armádu nebo 

konflikt zobrazený ze strany Američanů, ale běžný život afghánských lidí v Kábulu.  

 Luke Mogelson na webových stránkách The New York Times k Lowyho 

fotografiím napsal: „Ačkoliv se to málokdy stane součástí zpráv, děje se to každý den. 

Rodinné pikniky na skalnatých březích řeky Quargha, staří muži hrající voleyball 

v parku, nebo děti, které namísto toho, aby šly do školy, hrají videohry. (…) Po více než 

30 letech války je udivující, že tvrdošíjné násilí už nepředstavuje útok na každodenní 

život. Na místo toho život ve své tvrdohlavosti, dennodenně podniká výpady proti 

násilí.“
91

 Jeho fotografie zobrazují něco, co je v rozporu s obrazem, který o současném 

Afghánistánu vytvářejí média. Prostřednictvím série Life During Wartime máme 

najednou možnost nahlédnout fakt, že v Afghánistánu existuje také takřka normální 

život, lidé zde provozují také aktivity běžné v zemích, kde se neválčí. Použitá 

technologie tak zde koresponduje se sdělením, s obsahem snímků – Lowy fotografuje 
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obyčejnost, běžnost, každodennost stejnou technikou, jakou svou každodennost 

fotografují lidé v Americe, Evropě či kdekoliv jinde.  

 V rozhovoru pro fotografický blog The New York Times Lens s Jamesem 

Estrinem Lowy odhalil svou perspektivu pohledu na fotografie pořízené pomocí iPhone 

a Hipstamaticu:  „Dříve jsem své fotografie ze zrcadlovky hodně upravoval, a nyní se 

svých snímků po exponování ani nedotknu, protože je to až přespříliš jednoduché. Vím, 

jaký používám objektiv a film, a pořídím snímek, a přesně to, co je na něm, přesně v té 

podobě použiji. Nijak tyto snímky needituji. Je to filtr, ale je to podobné jako říct: Jdu si 

koupit Holgu.“
92

 

Lowy v rozhovoru argumentuje tuto fotografii jako zcela legitimní, a přirovnává 

efekty, vytvořené pomocí aplikace Hipstamatic k některým efektům, které vzniknou 

užitím konkrétní fotografické techniky. Na fotografování iPhonem Lowy mimo jiné 

vyzdvihuje možnost vybrat si svou vlastní estetiku. Lowy v rozhovoru zdůrazňuje, že 

současný problém s přijetím smartphonové fotografie v rámci žurnalistiky je pouze 

problémem úhlu pohledu na věc, když říká: „Je to stejné jako když lidé odmítali uznat 

Egglestonovu barevnou fotografii, a říkali, že s barvou nemůžete dělat umění. Nebyli 

schopni uznat tuto fotografii jako nový druh komunikace, jako nový druh umění. 

Myslím, že s iphonovou fotografií je to stejné.“ 
93
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5.1.12 Patrick Baz: 10 Years Since Iraq Invasion 

  

Autor fotografií: Patrick Baz. 

Zdroj fotografií: http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2013/03/baghdad-in-hipstamatic-10-years-since-

iraq-invasion/.  

 

 Podobně jako Ben Lowy v afghánském Kábulu postupoval také fotograf AFP 

Patrick Baz v iráckém Bagdádu, když na začátku roku 2013 nafotografoval pomocí 

iPhone a aplikace Hipstamatic sérii fotografií z prostředí Bagdádu v čase deseti let od 

spojenecké invaze do země. Baz se také koncentruje na běžný život v Iráku (válka zde 

oficiálně skončila v roce 2011), jeho akcent na všednost ale nedosahuje takové míry 

jako u Lowyho fotografií, a společně se scénami, které zachycují běžný život – 

například návštěvu holičství nebo venkovní grilování, v jeho sérii spatříme například na 

plakátě vyobrazeného Muqtadu al-Sadra, hřbitov či ženu, která kráčí podél vysoké 

betonové bariéry.  

 Taky Bazův pohled na tento druh fotografie je odlišný od názoru většiny 

ostatních fotografů, kteří k užití této technologie ve své profesionální práci přistoupili. 

V rozhovoru na stránkách Hipstography Patrick Baz říká, že k použití iPhonu 

k fotografování sahá pouze v případech, kdy nemá žádnou jinou možnost. První volbou 

je pro něj vždy DSLR. Baz také poukazuje na limity, které fotografování iPhonem 

obnáší, podle něho je jimi zejména nutnost fotografovat za určitých světelných 

podmínek a také omezení rámem obrazu. Jako výhodu, podobně jako mnoho dalších 

fotografů, spatřuje diskrétnost této technologie.  
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Baz v rozhovoru rovněž říká: „Vždy jsem byl proti používání fotografií z těchto 

aplikací v profesionální fotožurnalistice, protože mění světelné podmínky, za kterých 

byla fotografie pořízena, a scéna potom vypadá dramatičtější, než ve skutečnosti. Proto 

trvám na tom, že to je fotografický, nikoliv fotožurnalistický přístup. V Iráku jsem ale 

neměl jinou možnost. Musel jsem použít iPhone, a s AFP jsme uzavřeli dohodu, že tyto 

fotografie zveřejníme. Byl to takový bonus pro naše odběratele. Já budu samozřejmě 

nadále pokračovat ve fotografování s DSLR bez využití filtrů nebo nějakých triků. 

Hipstamatic je v současnosti ve fotografickém světě předmětem debat. Dočká se někdy 

snímek pořízený touto technologií ceny ve World Press Photo? To si dnes ještě 

netroufám odhadnout.“
94
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5.2 Smartphone ve vzdálených oblastech, v rizikových situacích 
 Výhodou, kterou jsme se v předchozích případech užití smartphonové fotografie 

příliš nezabývali, je její značná rychlost. Pokud se fotoreportér nebo redakce rozhodne 

k informování o události zvolit právě tuto formu, sociální sítě v popředí s Instagramem 

jim umožní obrazové informace sdílet se světem takřka v reálném čase. Tento aspekt 

smartphonové fotografie je zvláště důležitý zejména při dramatických událostech. 

K uplatnění fotografií ze smartphonu dochází v profesionální fotožurnalistice 

také v případech, kdy fotoreportér cestuje do vzdálené, exotické, a často do značné míry 

nebezpečné země, přičemž ale zároveň nejde o otevřený vojenský konflikt.  

 

5.2.1 Časopis Time a bouře Sandy 

 

Autor fotografie na obálce: Ben Lowy. 

Zdroj fotografie: http://blogs-images.forbes.com/jeffbercovici/files/2012/11/time-instagram-cover-

jpeg.jpg. 

 

 Když na podzim roku 2012 zasáhla oblast Spojených států bouře Sandy, 

rozhodla se Kira Pollacková, ředitelka fotografického oddělení časopisu Time, 

k netradičnímu řešení způsobu fotografického reportování o bouři. „Nevěděli jsme, 

k čemu dojde, jestli dojde k výpadku elektrického proudu, a nevěděli jsme, jak budeme 

ukládat fotografie,“ říká Pollacková v článku Travise Marshalla. Jak v článku na 

http://blogs-images.forbes.com/jeffbercovici/files/2012/11/time-instagram-cover-jpeg.jpg
http://blogs-images.forbes.com/jeffbercovici/files/2012/11/time-instagram-cover-jpeg.jpg
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serveru Americanphotomag Travis Marshall píše, redakce časopisu se nastalou situaci 

rozhodla řešit tak, že dala pěti vybraným fotografům (Michael Christopher Brown, 

Benjamin Lowy, Ed Kashi, Andrew Quilty a Stephen Wilkes – všichni tito fotografové 

měli již se smartphonovou fotografií bohaté zkušenosti) přístup do redakčního účtu na 

Instagramu, a ti pak měli možnost přímo z terénu nahrávat fotografie téměř v reálném 

čase. Jejich fotky nikdo nekontroloval, mohli nahrávat cokoliv, co uznali za vhodné a 

jejich fotografie se navíc nahrávaly také na Lightbox, fotografický blog časopisu 

Time.
95

 „Měl jsem okamžitý přístup k stovkám tisíců odběratelů. Byl to neskutečný pocit 

obrovské moci, kterou jsem náhle měl. Byl jsem současně fotografem i editorem se 

schopností oslovit obecenstvo rychleji, než jakýkoliv jiný zdroj,“ řekl k této práci pro 

magazín Time fotograf Michael Christopher Brown.
96

  

Časopis Time podle tvrzení Kiry Pollackové zvolil tuto cestu zejména 

z časových důvodů: „Došli jsme k názoru, že toto bude ten nejrychlejší a nejpřímější 

způsob, jak naše fotografie dopravit k čtenářům. Nedělali jsme to kvůli tomu, že 

publikovat fotografie ze smartphonů je dnes určitý trend,“ říká Pollacková v článku 

Jeffa Bercoviciho z magazínu Forbes.
97

 

 Tato volba se týdeníku Time vyplatila, fotografie se dočkaly velké pozornosti ze 

strany čtenářů, a účet časopisu na Instagramu začalo během 2 dní sledovat dalších 

12 000 lidí.
98

 Jedna z fotografií Benjamina Lowyho byla nakonec použita dokonce na 

obálku časopisu. Jedná se o fotografii pořízenou Lowyho iPhonem 4 bez jakéhokoliv 

dalšího příslušenství, Lowy k fotografování použil Hipstamatic. „Fotografie byla 

pořízena na Coney Islandu. Pozoroval jsem přicházející vlny, šel jsem do příboje asi tak 

po pás, a čekal jsem, až přijdou nějaké skutečně velké vlny,“
99

 řekl k fotografii samotný 

Lowy, který spolupracoval s Hipstamaticem na vývoji jím inspirované sady objektivů. 

Lowy o fotografování iPhonem řekl: „Lidé si mohou říci: já sám fotografuji 

touto technikou svůj oběd nebo kočku, a tenhle člověk s tou samou technikou fotografuje 

Afghánistán, Libyi nebo hurikán. Tato demokratizace, ke které v poslední době ve 
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fotografii došlo, přibližuje mé snímky blíže čtenářům. Je to vlastně něco jako malý 

psychologický most, který můžete použít, abyste svou práci více přiblížil svému 

obecenstvu.“
100

 

 Sandy byla klíčovou událostí také pro Instagram samotný. Ředitel společnosti 

Kevin Systrom řekl, že hurikán Sandy byl pravděpodobně největší událostí v historii 

Instagramu, a možná dokonce událostí zachycenou na největším počtu digitálních 

obrazů v dějinách. „Přes 800 000 fotografií bylo na Instagramu označeno hashtagem 

#sandy, přičemž pro porovnání – Super Bowl byl označen na pouhých 85 000 

fotografií.“
101
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5.2.2 Todd Heisler: Portraying Moscow With a Camera Phone 

 

Autor fotografie: Todd Heisler. 

Zdroj fotografie: http://graphics8.nytimes.com/packages/flash/Lens/2010/03/20100316-LENS-PW-

ESSAY-HEISLER/20100316_ESSAY_HEISLER_400.jpg. 

 

 Todd Heisler je fotoreportérem The New York Times, který za svou 

fotografickou práci získal Pulitzerovu cenu a fotografoval pro The New York Times 

portréty Newyorčanů pro projekt One in 8 Million. S výstavou tohoto projektu přijel do 

Moskvy. Ačkoliv sem přicestoval se svým profesionálním fotografickým vybavením, 

z Moskvy si nakonec odvezl sérii fotografií pořízených pomocí iPhonu a aplikace 

ShakeItPhoto, která propůjčuje fotografiím estetiku Polaroidu. Tyto fotografie později 

vyšly na fotografickém blogu deníku.  

 Heisler zvolil pro své fotografování v Moskvě iPhone z podobných důvodů jako 

to učinili jeho kolegové v jiných situacích – iPhone byl pro něj malým, nenápadným 

zařízením, které nerušilo okolí a nevzbuzovalo přílišnou, nechtěnou pozornost. Heisler 

v sérii fotografií zachytil především detaily moskevského života, jeho fotografie působí 

jako poznámky z cesty. Patrick Witty ve svém článku o Heislerových fotografiích 

poznamenává, že většina z nich vznikla na cestě, kterou Heisler chodil ze svého hotelu 

do bývalé továrny na čokoládu, kde byl projekt One in 8 Million vystaven. Heisler 
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v článku říká: „Snažil jsem se, aby fotografie nediktovaly mou cestu, ale aby byly cestou 

diktovány.“
102

 

Na jedné fotografii vidíme Stalinovu bustu, na další modrý kufr přítele, jinde 

starý telefonní přístroj, detail oblečení, muže v metru a také kolegu Tima Hetheringtona. 

Smartphone jako by sváděl k jinému druhu vyprávění, než jaké je obvyklé v případě 

profesionálních fotoaparátů. „Čím méně jsem o situaci přemýšlel, tím méně soustředěné, 

plánované fotografie byly, a tím lepší snímky jsem dělal. Mnohokrát jsem se ani 

nezastavil v chůzi, abych snímek pořídil…S něčím tak skromným jako je smartphone, 

mají lidé větší tendenci vás ignorovat,“ říká Heisler v článku Patricka Wittyho na 

fotografickém blogu New York Times Lens.
103
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5.2.3 Michael Christopher Brown: Congo 

 

Autor fotografie: Michael Christopher Brown. 

Zdroj fotografie: http://lightbox.time.com/2012/08/16/an-iphone-in-congo-photos-by-michael-

christopher-brown/#1. 

 

 Fotoreportér Michael Christopher Brown odjel do Demokratické republiky 

Kongo fotografovat pro časopis Time bez jakéhokoliv profesionálního fotografického 

vybavení, pouze se třemi iPhony. Brown se v Demokratické republice Kongo soustředil 

především na fotografování dělníků, kteří pracují v dolech (mnohdy jsou nápadně 

mladí), na několika snímcích se dotýká tématu násilí, které zde probíhá (portrét vojáky 

znásilněné mladistvé dívky s dítětem) a věnuje se také tématu mobilních telefonů, 

fotografuje obchůdky s nimi či lidi, kteří je právě používají.  

Rozhodnutí fotografovat v Demokratické republice Kongo pouze iPhonem 

Brownovi poskytla značnou svobodu, a podle jeho vlastních slov také jistou 

neviditelnost. „Podobně jako mnoho mých kolegů fotoreportérů již určitou dobu 

používám iPhone k fotografování. Používání iPhonu mi umožňuje být do jisté míry 

neviditelný, lidé mě vnímají jen jako dalšího člověka v davu. Tato neviditelnost je 

zvláště užitečná právě ve východní části Demokratické republiky Kongo, kde různé 

ozbrojené skupiny využívají prostředky získané z těžby tzv. konfliktních minerálů 

http://lightbox.time.com/2012/08/16/an-iphone-in-congo-photos-by-michael-christopher-brown/#1
http://lightbox.time.com/2012/08/16/an-iphone-in-congo-photos-by-michael-christopher-brown/#1
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k financování války, násilností a represí, odehrávajících se v oblasti již přibližně sto 

let,“
104

 píše v článku doprovázejícím fotografie Brown.  

 Brown dále v textu vysvětluje, že minerály, o kterých zde hovoří, se používají 

při výrobě moderní elektroniky – především mobilních telefonů a laptopů. „Takže, ač je 

to ironické, to, že jsem celou sérii snímků fotil iPhonem, je vlastně docela přiléhavé. 

(…) V táboře pro vnitřní uprchlíky v Kibati mi iPhone pomohl fotografovat 

nepozorovaně. Fotografování iPhonem mi také pomáhá zvyšovat moje fotografické 

vnímání – namísto toho, abych se zabýval nastavením fotoaparátu a dalším objemným 

profesionálním vybavením, koncentruji se více na to, co se kolem mě děje a fotografie 

vypovídají daleko víc o tom, co vidím a jaké pocity mám.“
105

  

  V článku Williama Savaliche Brown ještě dále upozorňuje na další specifikum 

fotografování smartphonem. Kvůli tomu, že smartphonu trvá déle, než pořízené 

fotografie zpracuje a je připraven na exponování dalších snímků, Brown podle svých 

slov za den pořídí mnohem menší počet snímků (stovky) než v případech, kdy 

fotografoval na DSLR (tisíce), a také nad nimi více přemýšlí.
106
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5.2.4 Lynsey Addariová: Somali-Kenyan Famine 

 

Autor fotografií: Lynsey Addariová. 

Zdroj fotografií: 

http://www.viiarchive.com/webgate/index.php?TABLIGHTBOX=RESULT&SEARCHMODE=NEW&A

UTHOR=5827||Lynsey%20Addario&SEARCH_ONLY_SERIES_MAIN=1. 

 

 Fotografka agentury VII Lynsey Addariová, která se dlouhodobě zaměřuje na 

fotografování válečných konfliktů, humanitárních krizí a rizikových situací po celém 

světě, a koncentruje se mimo jiné také na téma sucha a hladomoru v zemích Afrického 

rohu, fotografovala se svým smartphonem v srpnu roku 2011 hladomor v oblasti 

Somálska a Keni. 

 Addariová nezvolila, na rozdíl od ostatních fotografů, jednotnou formu 

fotografií. Všechny jsou čtvercového formátu, liší se ale v barevném provedení, tedy 

v aplikaci filtrů, se její fotografie od sebe odlišují. I přes rozdílnost formy, tvoří 

kompaktní celek, který podává zprávu o situaci v zemích, o které jen málokdo projevuje 

zájem.  

Fotografie, které fotografka pořídila pro časopis Newsweek, sugestivně přibližují 

každodenní realitu v oblasti. Na téměř dvaceti fotografiích Addariová zachycuje 

vyhublé děti, dospělé, umírající nebo plahočící se na dlouhé vzdálenosti za jakýmkoliv 

jídlem, kostru uhynulého zvířete nebo muže, kopajícího hrob pro dítě v táboře pro 

vnitřní uprchlíky v Mogadišu. Její fotografie jsou neobyčejně silné, často jsou pořízené 

z malé vzdálenosti od objektu. S fotografkou není k dispozici rozhovor, takže je obtížné 

určit, zda by podobné fotografie pořídila s pomocí DSLR, nebo proč si k práci na této 

sérii vybrala právě smartphone (v oblasti fotografovala také na DSLR), z fotografií je 

ale dobře patrné, že smartphone jako nástroj profesionálních fotožurnalistů má svou 

úlohu, a že se nejedná o pouhou snahu o estetizování snímků.  
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5.2.5 Milan Jaroš: Made in China 

 

Autor fotografií: Milan Jaroš. 

Zdroj fotografií: http://respekt.ihned.cz/c1-48449030-made-in-china. 

 
 V roce 2010 cestovali fotografové Respektu Milan Jaroš a Tomáš Lindner 

fotografovat do Číny. Milan Jaroš z Číny přivezl kromě fotografií z DSLR také sérii 

fotografií pořízených pomocí iPhone a aplikace Hipstamatic. Série fotografií je laděná 

většinou do modra a působí jako turistický záznam cesty po vzdálené zemi. Reportáž, 

ve které se Jaroš zaměřil především na zachycení detailů a různých druhů reklamy 

v Číně, otiskl v lednu 2011 časopis Respekt.  

 S Milanem Jarošem vedl pro svůj blog věnovaný iPhone fotografii rozhovor 

fotograf Tomáš Tesař. Milan Jaroš se zde shoduje s názorem dalších fotografů, když 

říká, že telefon je méně nápadný, než DSLR: „Určitě je skvělé, že telefon je méně 

nápadný, než zrcadlovka, a lidé to paradoxně vnímají jako menší zásah do soukromí. 

Což nechápu, neboť právě fotky z mobilů končí nejčastěji na Facebooku a jiných 

sociálních sítích. Je to věc, kterou máme všichni stále u sebe. Z tohoto pohledu to 

vnímám jako přínos. Zároveň ale každá technologie nutně utváří i rukopis, který je tou 

rozšířeností dost unifikovaný.“
107

 Zároveň ale také poznamenává, že v Číně nikomu 

příliš nezáleží na tom, zda je či není na ulici fotografován, a jakým přístrojem se to 

popřípadě děje. Do problematické situace se podle Jaroše fotograf může dostat 

v případě, kdy fotografuje nějaké konfliktní téma, jako například téma životního 

prostředí nebo nějaké sociální téma.  
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5.2.6 Ron Haviv: Haiti’s Children Today 

  

Autor fotografií: Ron Haviv. 

Zdroj fotografií:http://www.ronhaviv.com. 

 
 Profesionální fotograf a spoluzakladatel významné fotografické agentury VII 

Ron Haviv, vyfotografoval pomocí iPhonu působivou sérii snímků haitských dětí dva 

roky po ničivém zemětřesení, které zasáhlo zemi v roce 2010.  

Ron Haviv, který fotografuje na Haiti dlouhodobě již od 90. let 20. století, se 

tentokrát rozhodl soustředit na téma dětí, potažmo sirotků, kteří jsou často zneužíváni 

v obchodu s lidmi. Tento problém dosahuje na Haiti výrazných rozměrů: jak uvádí 

v článku na fotografickém blogu CNN Brett Roegiers, na Haiti bylo před zemětřesením 

podle vládních odhadů přibližně 350 000 sirotků, přičemž po zemětřesení toto číslo 

vzrostlo na milion.
108

  

 Haviv v této sérii čtvercových černobílých fotografií, pořízené pomocí iPhonu, 

zachytil život dětí na Haiti, konkrétně potom v Cite Soleil, jednoho ze zdejších slumů, 

fotografovat iPhonem se rozhodl kvůli tomu, aby byl co nejméně nápadný. Haviv 

v článku poznamenává, že Haiťané jsou nyní mnohem citlivější na to, když někdo 

pořizuje jejich fotografie, a také říká, že každé zařízení (schopné pořídit fotografický 

obraz), které mu umožňuje komunikovat s nějakým obecenstvem, má v dokumentární 

fotografii své místo.
109
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Cnnphotos.blogs.cnn.com: http://cnnphotos.blogs.cnn.com/2012/01/12/haitis-children-two-years-after-

the-earthquake/.  
109

 Tamtéž.  

http://cnnphotos.blogs.cnn.com/2012/01/12/haitis-children-two-years-after-the-earthquake/
http://cnnphotos.blogs.cnn.com/2012/01/12/haitis-children-two-years-after-the-earthquake/


   

 

66 

  

5.2.7 Martin Bandžák: Haiti a Jižní Súdán 

  

Autor fotografií: Martin Bandžák. 

Zdroj fotografií: www.iPhonefoto.cz.  

 
 Slovenský fotograf Martin Bandžák získal zajímavé prvenství – jako první totiž 

v soutěži Czech Press Photo obdržel ocenění za fotografie vyfocené pomocí 

smartphonu, konkrétně 3. místo v kategorii Reportáž za sérii snímků z Haiti, kterou 

Bandžák vyfotil v táborech na Haiti 18 měsíců po zemětřesení. Bandžák k fotografování 

použil iPhone a aplikaci Hipstamatic. Podle svých slov Bandžák na Haiti odjel s celým 

svým profesionálním fotografickým vybavením, nakonec ale fotografoval pouze 

iPhonem.  

 Série, jež tvoří devět domodra laděných fotografií, vznikla v červenci roku 2011, 

a zachycuje podmínky života v táborech. Martin Bandžák v rozhovoru s Tomášem 

Tesařem o fotografování iPhonem mimo jiné řekl: „Je to jiné. Nutí vás to jít ještě blíž k 

objektu a hledat a všímat si jiných věcí kolem vás. Dovoluje vám to fotografovat  skoro 

pořád. Přeci jen, s iPhonem v ruce vás lidé kolem nepovažují přímo za fotografa. Když 

mě nedávno honili tajní policisté při fotografování v jižním Súdánu, myslím, že mi velmi 

pomohlo, že jsem fotil právě „jen“ iPhonem a fotografie nakonec nemusel smazat. (…) 

Když jsem posílal fotografie na CPP, samozřejmě to bylo s cílem získat alespoň jednu z 

cen. Myslím si, že porota neřeší, jestli snímky byly pořízené iPhonem nebo ne. Ale 

kvalitu a význam jednotlivé fotografie nebo série. Nafotit něco „jen telefonem“ zase 

http://www.iphonefoto.cz/
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není tak jednoduché, jak se to na první pohled může zdát. Fotografie, i když je pořízena 

telefonem, musí splňovat požadovaná kritéria, aby byla opravdu dobrá.“
110

 

 Martin Bandžák se iphonové fotografii věnuje již od května 2010 a na svých 

stránkách publikuje fotografie z iPhonu coby deníkový záznam. V rozhovoru 

s Tomášem Tesařem ještě poznamenal: „V posledních měsících skoro výhradně 

fotografuji jen iPhonem. Některé rozpracované fotosérie dělám klasicky, ale denně 

fotím i iPhonem. Uvidíme, jak dlouho a nakolik mě to bude bavit.“
111

 

 O rok později Martin Bandžák získal stejné ocenění znovu. Tentokrát za sérii 

snímků z Jižního Súdánu, jež Bandžák vyfotografoval v květnu a září roku 2012. 

K pořízení fotografií ze série nazvané Jižní Súdán: na cestě k novému státu, si Bandžák 

opět vybral iPhone a aplikaci Hipstamatic, k jednomu snímku, který má širokoúhlý 

formát, použil aplikaci Classic Pan. Fotografie jsou černobílé, s vysokou mírou 

kontrastu, na výstavě Czech Press Photo byly zpracovány v rozměru 40 x 40 cm (s 

výjimkou panoramatického snímku).  
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5.3 Smartphone jako nástroj další profesionální fotografie  
 Smartphonová fotografie je především amatérskou záležitostí. Na Instagramu 

uživatelé sdílejí především běžné fotografie ze svého života. Fotografují své domácí 

mazlíčky, přátele, běžné zážitky, sdílejí fotografie květin nebo pokrmů. Ke své práci 

tyto nástroje ale také využívají profesionální fotoreportéři a další fotografové, a to i ti, 

kteří nefotografují válečný konflikt či následky ničivé bouře. 

 Fotograf Dan Chung fotografoval pomocí iPhonu a dalšího vybavení Letní 

olympijské hry 2012 v Londýně, sportovní fotoreportér Brad Mangin vyfotografoval 

iPhonem MLB, baseballovou ligu v USA a profesionální fotograf Nick Laham pořídil 

pomocí iPhonu vynikající sérii portrétů baseballových hráčů New York Yankees.   

 

5.3.1 Brad Mangin: Baseball in Instagram 

    

Autor fotografií: Brad Mangin. 

Zdroj fotografií: http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/1207/instagram-brad-

mangin/content.1.html. 

 Fotograf Brad Mangin fotografuje baseball pro časopis Sports Illustrated již 

přibližně 20 let, po letech fotografování s profesionálním vybavením se v roce 2012 

rozhodl vyzkoušet pro fotografování baseballu také iPhone. Na rozdíl od dalších 

fotografů Mangin nepoužil fotografy oblíbenou aplikaci Hipstamatic, ale pro sérii 

fotografií, z nichž 18 nakonec otiskl magazín Sports Illustrated použil svůj iPhone 4s a 

aplikace Instagram, Dynamic Light, Snapseed, Camera+ a PhotoShelter: „Opravdu 

velice rád mám aplikaci Snapseed. používám ji pro převod mých fotografií do černobílé 

a pro tónování. Aplikace Dynamic Light je mou oblíbenou volbou když chci, aby obloha 

http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/1207/instagram-brad-mangin/content.1.html
http://sportsillustrated.cnn.com/multimedia/photo_gallery/1207/instagram-brad-mangin/content.1.html
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vypadala více dramaticky a také když chci do snímků přidat více barev. Po importování 

snímku do Instagramu obvykle přidám Lo-fi filtr a doplním rámečkem v případě vysoce 

kontrastních fotografií se sytými barvami nebo vysoce kontrastních černobílých snímků. 

Pokud chci, aby výsledný snímek měl tlumené barvy a budil dojem staré fotografie, 

aplikuji filtr Earlybird a rámeček.“
112

 

 Mangin si iPhone zakoupil na konci roku 2011 a podle svých slov si okamžitě 

oblíbil fotografickou aplikaci Instagram. „Dokonce jsem sepsal příspěvek na blog 

s názvem I love my new camera (…) a opravdu to tak je. Začal jsem se na vše dívat 

novým pohledem. (..) Bylo to jako bych byl novým fotografem, který vidí všechno 

poprvé,“ napsal Mangin na svých stránkách.
113

 V článku pro Wired.com Brad Mangin 

píše: „Jarní trénink jsem fotografoval každý rok od roku 1991, kdy jsem ho 

dokumentoval poprvé. (…) Během dvou dekád jsem postupně přešel z analogového 

k digitálnímu fotoaparátu, a nakonec k iPhonu a Instagramu.“
114

 

 Výsledkem jeho práce, který byl otištěn v časopise Sports Illustrated, je série 

čtvercových fotografií s rámečky. Fotografie jsou rozdílně tónované a pracuje se v nich 

s odlišnou barevností. Mangin se přibližně stejnou měrou koncentroval na snímky 

baseballových stadionů jako na detaily a fotografování hráčů.  

Mangin se také domnívá, že technologické změny, které se v jeho profesi za 

uplynulých více než 20 let odehrály, přinesly změnu k lepšímu. Oceňuje zejména 

možnost okamžitě vidět právě exponované snímky, a také je spokojen s vysokou 

technickou kvalitou pořízených fotografií. „iPhone se stal oblíbenou součástí mého 

fotografického vybavení. Používání Instagramu mi umožňuje sdílet fotografie, které 

pořídím. Když se ohlédnu zpět do roku 1991, kdy jsem musel čekat půl hodiny, než se 

přenese jeden jediný snímek, je úžasné, že dnes mi stačí čas v řádech sekund na to, 

abych sdílel své fotografie s celým světem.“
115
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5.3.2 Nick Laham: The Yankees 

  

Autor fotografií: Nick Laham. 

Zdroj fotografií: http://www.nicklaham.com/blog/?p=630. 

 

 Nick Laham je profesionální komerční fotograf, který se zaměřuje na 

fotografování sportu a sportovců. Ke své práci používá profesionální vybavení. V roce 

2012 ale k nafocení série portrétů hráčů baseballu, konkrétně z týmu newyorských 

Yankees použil svůj iPhone, přičemž fotografie editoval pouze v Instagramu. Laham 

hráče fotografoval v zázemí klubu v prostorách záchodů, a portréty si přisvítil světlem. 

Na svých stránkách Nick Laham napsal: „Neměl jsem na výběr. Nemohl jsem jít 

fotografovat někam do studia. Byl jsem jedním z mnoha fotografů, kteří přišli 

dokumentovat New York Yankees při jarním tréninku na stadionu v Tampě. Pracoval 

jsem s tím, co jsem měl aktuálně k dispozici. Další snímky jsem fotil také svou 

DSLR.“
116

  

 Getty Images tyto jeho fotografie zařadila do své nabídky a o více než rok 

později, 31. března 2013, vyšla jedna z Lahamových fotografií na titulní straně The New 

York Times jako první instagramovou fotografii v historii.  

Deník zveřejnil iphonové fotografie již v minulosti, v předchozích případech se 

ale jednalo o snímky pořízené pomocí Hipstamaticu, ve kterém se výsledná podoba 

fotografií definuje již před exponováním snímku. Megan Rose Dickeyové k tomu 

napsala v Business Insideru: „Sportovní fotograf Nick Laham nedávno vyfotografoval 

několik povedených snímků baseballového týmu New York Yankees. Fotografie se 

                                                 
116

 LAHAM, N. The Yankees, Instagram and the rocker room facilities. (28. 2. 2012). Získáno 8. 5. 2013 

z Nicklaham.com: http://www.nicklaham.com/blog/?p=630.  
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povedly, ale to, co je poněkud zarážející je, že Laham fotografoval iPhonem a ‚editoval‘ 

v Instagramu. Nepotřeboval použít žádný exkluzivní program na editaci fotografií. 

Instagram postačil. (...) To je pro tradiční fotografii problém. Dříve člověk potřeboval 

znalosti práce v temné komoře, později v programech jako je Photoshop. Nyní na vše 

stačí Instagram a fotky z něho stačí pro potřeby tisku. Stále bude výzvou vyfotografovat 

dobré snímky, a iPhone není schopen vypořádat se s množstvím různých podmínek. Ale 

dovednosti, které jsou nutné pro vytvoření snímku, jenž je hoden publikace na titulní 

straně novin, postupně mizí.“
117

 Naproti tomu Andrew Beaujon pro Poynter v reakci na 

slova Megan Rose Dickeyové poznamenal: „Laham je na rozdíl od lidí, kteří Instagram 

používají ke sdílení snímků koktejlů a západů slunce, zkušeným portrétním fotografem, 

který měl na jarní trénink přístup.“
118
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5.3.3 Dan Chung’s Smartphone Olympics 

 

Autor fotografie: Dan Chung. 

Zdroj fotografie: http://www.guardian.co.uk/sport/2012/jul/27/london-olympics-2012-smartphone. 

 

 Fotoreportér britského deníku The Guardian, Dan Chung, iPhonem 4S 

fotografoval sportovce na Letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012. Na 

webových stránkách deníku The Guardian Chungovy fotografie z této olympiády 

přibývaly ve formě blogu, v úvodu k němu je napsáno: „Rok 2012 byl rokem, kdy 

smartphony začaly dominovat světu fotografie. Firma Kodak skončila, trh s levnými 

digitálními fotoaparáty upadal a Facebook nabídl za Instagram 1 miliardu USD. Jak se 

osvědčí smartphone v rukou profesionálního fotografa během největší letošní sportovní 

události?“
119

 Tato volba fotografovi a redakci rozhodně vyšla. Fotografie, které Chung 

svým iPhonem pořídil, jsou znamenité.  

 Chung k fotografování použil iPhone 4S, sadu dalekohledů od firmy Canon, 

Schneider iPro lenses objektivy a k editování snímků aplikaci Snapseed. Pomocí tohoto 

technického vybavení Chung vyfotografoval snímky, které na první pohled od fotografií 

z fotoaparátu typu DSLR rozezná jen málokdo. Při bližším pohledu je patrná místy větší 

zrnitost snímků. Chung v této sérii nepoužil žádné výrazné efekty nebo filtry, fotografie 

editoval v aplikaci Snapseed a všechny jsou v souladu s běžnou estetikou, kterou 

produkují fotoaparáty typu DSLR. 
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V článku Jakoba Schillera Dan Chung říká: „Nikdy bych se nesnažil předstírat, 

že iPhone je profesionální fotoaparát. Je ale výkonný a nutí vás k větší kreativitě.“ Dále 

v článku Schiller píše: „Každý, kdo to kdy zkoušel, ví, že iPhone není stavěný pro 

fotografování sportu, neboť nemá optický zoom. Figury na hřišti nebo na kurtu vypadají 

tak malé, že připomínají spíše figurky z Lega než reálné lidi. Aby se s tímto problémem 

Chung vyrovnal, vybavil se adaptérem od Meopty, prostřednictvím kterého se k iPhonu 

připojí dalekohled od Canonu. Taková sestava vybavení je velmi těžkopádná a fotograf 

musí ostřit akci manuálně.“
120

 

 Dan Chung také podotkl, že iPhone ho přiměl hledat jiné záběry, než by 

vyhledával s DSLR. Jeden z jeho oblíbených snímků byl focen přes olympijský oheň. 

Chung se domnívá, že kdyby nefotil iPhonem, hledal by spíše nějaký běžnější záběr. Na 

iPhonu se mu rovněž osvědčily reakce lidí na přístroj. Na iPhone lidé reagují klidněji 

než na DSLR a umožňují tak fotografovat déle aniž by si toho objekt všimnul.
121
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Závěr 

 Diplomová práce Médium v procesu změny: fotografie ze smartphonů a dalších 

mobilních zařízení v kontextu profesionální fotožurnalistiky se zabývá tématem aplikace 

fotografií ze smartphonů profesionálními fotografy v médiích.  

S masivním rozšířením tzv. chytrých telefonů, které v sobě zahrnují zároveň 

kvalitní fotoaparát, došlo v používání fotografie k výrazným změnám. Tato zatím 

poslední vlna demokratizace fotografie je výraznou proměnou především funkce 

fotografického média. Fotografování se stalo každodenní, běžnou záležitostí, která je 

vlastní takřka komukoliv, a ke které (zdánlivě) nejsou zapotřebí žádné zvláštní znalosti. 

Tyto faktory byly ve fotografii přítomné již delší dobu, příchod smartphonů však 

každodennost a všednost fotografie společně se snadností, s níž lze fotografické snímky 

exponovat, dále amplifikoval.  

 Zajímavým aspektem smartphonové fotografie je její častá estetizace pomocí 

aplikací na úpravu fotografií. Tato estetika (nebo spíše estetiky) často citují vzhled 

fotografií produkovaných levnými analogovými fotoaparáty na jedno použití, 

polaroidovou nebo lomografickou fotografii. Snímky často působí nostalgickým 

dojmem, jejich estetika připomíná doby dávno minulé, připomíná analogové přístroje, 

které mají k preciznosti a takřka chirurgické přesnosti dnešních digitálních snímků 

velmi daleko.  

Společně se vstupem smartphonové fotografie do médií tak dochází 

k zajímavému obratu. Smartphonová fotografie je v rukou profesionálních 

fotožurnalistů nástrojem, který je schopen obstát v konkurenci precizní DSLR 

fotografie, a který do fotožurnalismu přináší nové přístupy a pohledy.   

 Profesionální fotografie náhle částečně vystupují ze své uniformity a se 

smartphonovou fotografií se objevují nové estetiky. Ještě donedávna obtížně 

představitelný fenomén se v posledních několika letech značně rozšířil a smartphonová 

fotografie se tak stala zajímavým prostředkem, který fotožurnalistům umožňuje 

vyprávět příběhy odlišnou formou, umožňuje nové přístupy k fotografování a v případě 

fotografií, které jsou výrazně upraveny některou z aplikací pro editaci fotografií, tyto 

snímky otevírají fotožurnalistiku novým estetikám, zároveň odkrývajíc estetiky minulé 

(a pojmenovávajíc tyto jako estetiky).    

Fotografie je komplikovaným předmětem, který na sebe v současnosti bere 

nepřeberné množství podob a smartphonová fotografie je složitým fenoménem, který 
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fotografii otevírá velkému množství různých použití a výkladů. Poukazuje zároveň na 

estetiku, jakož i na obsah. Osobně se přikláním k názoru, že zde dochází k jisté 

abstrakci od nástroje, k odhlédnutí od něho – není již natolik důležité, jakým nástrojem 

byla fotografie pořízena, neboť vlastnosti těchto nástrojů se stále více přibližují, a může 

být pouze otázkou času, kdy se setkají (v rukou zručného fotografa mohou být 

fotografie pořízené smartphonem od snímků exponovaných fotoaparátem typu DSLR 

takřka k nerozeznání – jak ukázal například Dan Chung).  

Zároveň tato fotografie poukazuje na estetiku fotožurnalismu obecně. Tím, že do 

klasických médií přinesla výraznou estetiku fotografií upravených v aplikacích, které 

propůjčují snímkům vzhled, který byl donedávna pro profesionální fotožurnalistiku 

nepřijatelný (a pokud by fotografie se stejnou estetikou byly pořízeny DSLR a do této 

výsledné podoby upraveny softwarem typu Adobe Photoshop, byly by patrně rovněž 

ještě dnes nepřijatelné) odhaluje vzhled fotožurnalistických fotografií z fotoaparátů typu 

DSLR jako jiný druh estetiky, který byl, a do značné míry stále je, titulován jako 

pravdivé zobrazení. Jak však můžeme vidět, i on samotný je estetikou.  

Těžiště této diplomové práce tvoří případové studie konkrétního užití 

smartphonové fotografie v médiích. K užívání smartphonové fotografie novináři 

dochází zejména ve válečných konfliktech, v nebezpečných situacích, při živelných 

katastrofách nebo v odlehlých zemích, ale používají ji i například sportovní fotografové, 

do práce jsem tedy také zařadila případy užití ve sportovní fotografii.  

Mezi hlavními důvody, proč profesionální fotografové užívají k fotografování 

své smartphony, je jejich nenápadnost, kompaktní rozměry a odolnost proti prachu – 

všechny tyto důvody dělají ze smartphonu dobrý nástroj pro válečnou fotografii nebo 

fotografování v místech, kde DSLR působí rušivě nebo na sebe poutá přílišnou 

pozornost okolí. Výhodou smartphonu je také jeho schopnost okamžitého sdílení 

fotografií, která je důležitá ve vypjatých situacích, při konfliktech, nebo při jakékoliv 

události, o které je třeba podat zprávu v co nejkratším čase.  

 V případových studiích se věnuji okolnostem, za kterých smartphonové 

fotografie, které byly použity v médiích, vznikly, popisuji konkrétní metody vzniku 

fotografií (použité zařízení a aplikaci), a pokud je dostupné, také autorovo vyjádření 

k důvodům volby právě této techniky pro fotografování a také k výhodám a nevýhodám 

smartphonové fotografie.  

 V průběhu zpracování této diplomové práce jsem zjistila, že fotoreportéři užívají 

k fotografování smartphone iPhone, dominantně aplikaci Hipstamatic, ale také 
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Snapseed, Instagram a některé jiné. Smartphony iPhone se v tomto směru staly 

standardem pro fotografování mezi profesionálními fotografy. Důvodem je vysoká 

kvalita obrazu, a také kompatibilita s dalšími zařízeními, jako jsou například externí 

objektivy. 

Ačkoliv je tablet stále používanějším zařízením pro fotografování například 

mezi turisty, či jinými běžnými lidmi, případy užití fotografie z tabletů se 

v profesionální fotožurnalistice zatím nevyskytují. Mezi důvody pravděpodobně bude 

větší velikost tabletu oproti smartphonu, čímž zaniká funkce nenápadnosti, a také menší 

obrazová kvalita (poslední model iPhonu pořizuje fotografie o velikosti 8 MPix, kdežto 

poslední model iPadu pracuje pouze s 5 MPix fotoaparátem). 

 Vzhledem ke své velikosti se tablety v profesionální fotožurnalistice spíše hodí 

pro editaci fotografií. Tablet pro tento účel využívá podle vlastních slov například 

fotograf Tomáš Tesař. Média a fotografové tablety využívají zejména k distribuci 

obsahu, fotografického, i jiného.  

Součástí práce jsou rovněž dva hloubkové rozhovory s profesionálními 

fotoreportéry Tomášem Tesařem a Milanem Jarošem. Tomáš Tesař se zabývá 

iphonovou fotografií prakticky i teoreticky, a je zakladatelem a editorem blogu o iPhone 

fotografii s názvem iPhonefoto.cz. Milan Jaroš použil iPhone k fotografování při cestě 

do Číny již v roce 2010. 
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Summary 
 The diploma thesis Medium in the process of change: photography from 

smartphones and other mobile devices in the context of professional photojournalism 

analyzes the use of smartphone photography by professional photojournalists in media.  

 The phenomenon that was hard to think of a few years ago is now spreading all 

around the media. It enables to tell the story in a different way.  

 Main part of the diploma thesis is devoted to case studies of the use of 

smartphone photographs in media. In the case studies I describe the circumstances in 

which the photographs were taken, I describe the device and application used for the 

pictures and where possible, I also describe photographer’s opinion on smartphone 

photography.  

 The photographers use smartphone iPhone and application Hipstamatic very 

often. They also use different applications (Instagram, Snapseed etc.). The iPhone is a 

standard for their work in this field. The most important advantage of the smartphone 

for photographers is the compact size of the device that doesn’t bring unwanted 

attention to them – they can shoot without being seen. In some cases, it is also important 

to deliver the news as quickly as possible and a smartphone is an ideal tool for that also. 

The tablets are used by media and photographers mainly as a delivery device. There is 

also a potential of using tablets to edit the pictures.  

 Photography is changing and evolving much these days. Smartphone 

photography is complicated and complex phenomenon that brings a lot of new options 

for use and understanding of photography.  

 The aesthetics which is produced by photo editing applications is a completely 

new phenomenon in photojournalism. It refers to regular DSLR news photography as to 

a part of an aesthetics too.  

 Part of the diploma thesis are two interview with two Czech professional 

photographers who both have their experiences with smartphone photography. Tomáš 

Tesař is a professional photographer who is interested in smartphone photography both 

actively and theoretically, he is also an editor of iPhonefoto.cz, web pages devoted to 

iPhone photography. Milan Jaroš is a professional photographer who used iPhone to 

take photographs in China in 2010.  
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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. 



   

 

88 

  

 

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 
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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.  
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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 
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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 
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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. 
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Rozhovor s Milanem Jarošem, 

fotoreportérem časopisu Respekt  
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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 
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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, 
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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. 
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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. 
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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. 

 


