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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je porovnání fotografií v ročenkách časopisu Týden a 

Lidových novin z hlediska zpravodajských hodnot, jež stanovili Johan Galtung a 

Mari Rugeová a jejich následovníci, i dalších vlastností, které určují výběr 

zpravodajských fotografií.  

 Ročenky pro vybraná média slouží ke shrnutí jejich roční produkce, jsou 

výběrem toho, co daná redakce považuje za nejdůležitější zpravodajské události 

uplynulého roku. Co se obrazové stránky týče, disponují ročenky oproti běžným 

vydáním značným prostorem pro fotografie. Těch je v ročenkách mnohem více a 

větší je i jejich průměrná velikost.  

 Práce se podrobně zabývá fotografiemi ve dvou párech ročenek, mezi jejichž 

vydáním je devítiletý odstup. Díky tomu je možné pomocí kvantitativní analýzy 

porovnat, k jakým změnám v čase došlo. 

 Podstatnou část práce tvoří zkoumání toho, jak v redakční rutině výběr 

fotografií probíhá. Tuto část osvětlují rozhovory s profesionály – obrazovými 

redaktory, či fotoeditory. V nich je kladen důraz na samotnou podstatu práce 

fotoeditora, faktory, jež jeho práci ovlivňují a limitují, a v neposlední řadě i na to, 

jakým způsobem fotografie vybírá. Na základě těchto rozhovorů můžeme stanovit 

další vlastnosti, které by měla zpravodajská fotografie splňovat.  

  

 

 

 



   

 

Abstract 

The topic of the thesis is the comparison of photographs in year-books of magazine 

Týden and year-books of Lidové noviny newspaper from the point of view of the 

News values, as set by Johan Galtung and Mari Ruge and their successors, and also 

with respect to other qualities and values which are crucial in the process of selection 

of news photographs. 

 The year-books of chosen media are the summaries of their production of 

given year, they are the selection of events which are considered the most important 

of that year. From the visual point of view, the year-books have much more space 

devoted to photography than their standard issues. The number of photographs and 

their size are therefore much higher. 

 The thesis compares two pairs of year-books with a nine-year interval 

between them. This makes us compare the shifts and changes of their qualities in 

time, using a quantitative analysis research.  

 The important part of the thesis is devoted to the routines of editorial staff, 

who are responsible for the selection of photographs. To explain this part, we used 

interviews with photo-editors or image editors. In these interviews we put emphasis 

on the very fundaments of editors work, the factors and circumstances which limit 

and affect his work and we also identified the values or qualities of photographs 

which are crucial for editor's decision, if that given photo will be chosen, or not. 

 

Klíčová slova 

zpravodajská fotografie, ročenka, Týden, Lidové noviny, zpravodajské hodnoty, 

fotoeditor, gatekeeping 

 

Keywords 

news photography, year-book, Týden, Lidové noviny, News values, photo-editor, 

Gate-keeping 

 

Rozsah práce: 131 686 znaků 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 19. května 2013 Lukáš Werner  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Za cenné rady a za vedení své práce děkuji doc. MgA. Filipu Lábovi. Ph.D. Marušce 

děkuji za trpělivost, zpovídaným fotoeditorům za jejich čas a upřímnost.



   



   

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah 

ÚVOD .................................................................................................................................................... 1 

1. TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................................... 2 

1.1 Počátky a vývoj novinářské fotografie ...............................................................2 
1.1.1 Vývoj žurnalistické fotografie ve světě ................................................................................. 2 
1.1.2 Vývoj v Československu ....................................................................................................... 6 
1.1.3 Digitální současnost............................................................................................................. 8 
1.1.4 Ročenky.............................................................................................................................. 11 

1.2 Žurnalistická fotografie ....................................................................................12 
1.2.1 Vlastnosti a rozdělení žurnalistické fotografie................................................................... 12 
1.2.2 Žánry zpravodajské fotografie ........................................................................................... 15 

1.3 Výběr zpráv a fotografií ...................................................................................21 
1.3.1 Zpravodajské hodnoty........................................................................................................ 22 
1.3.2 Další koncepty zpravodajských hodnot a jejich revize....................................................... 25 
1.3.3 Pravda ve fotografii ........................................................................................................... 27 

2. PRAKTICKÁ ČÁST...................................................................................................................... 29 

2.1 Předmět zkoumání ............................................................................................29 
2.2 Zrození gatekeepera..........................................................................................29 
2.3 Obrazový editor jako „vrátný“ .........................................................................31 

2.3.1 Jak se stát fotoeditorem...................................................................................................... 32 
2.3.2 Práce fotoeditora ............................................................................................................... 33 
2.3.3 Úrovně, na nichž probíhá výběr......................................................................................... 35 
2.3.4 Fotoeditor současnosti....................................................................................................... 38 
2.3.5 Jak vybrat dobrou fotografii a jakou nepublikovat............................................................ 39 
2.3.6 Když fotografie schází........................................................................................................ 43 



 

1   

2.3.7 Fotografie a ročenky.......................................................................................................... 44 
2.4 Kvantitativní analýza........................................................................................45 

2.4.1 Metodologie výzkumu......................................................................................................... 45 
2.4.2 Vymezení zkoumaného vzorku a jednotky .......................................................................... 46 
2.4.3 Kódovací kniha .................................................................................................................. 47 

2.5 Výsledky analýzy .............................................................................................52 
2.5.1 Počty fotografií a jejich rozměry........................................................................................ 53 
2.5.2 Zdroje fotografií, náměty a žánry ...................................................................................... 57 
2.5.3 Témata fotografií ............................................................................................................... 61 
2.5.4 Nové zpravodajské hodnoty ............................................................................................... 67 

ZÁVĚR................................................................................................................................................ 69 

SUMMARY......................................................................................................................................... 71 

POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................................ 73 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................ 76 

PŘÍLOHY ........................................................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

Úvod 

Fotografie je nedílnou součástí médií. Její kód nejen doplňuje tištěný text, ale často 

se stává, že je fotografie dominantnější – události zobrazené jsou často názornější 

než sebelépe popsané. Ve své práci se zaobírám tím, podle jakých kritérií média dnes 

vybírají snímky, které nakonec uveřejní, a zda jsou při jejich výběru naplněny 

zpravodajské hodnoty. V neposlední řadě zjišťuji, zda za poslední dekádu došlo ve 

výběru fotografií k nějakému posunu, ať už se jedná o témata či o jejich zpracování.  

 Ke srovnání ve formě kvantitativní analýzy jsem si vybral ročenky, tedy 

speciální vydání média, jímž redakce shrnuje uplynulý rok a vybírá z něj to 

nejpodstatnější. Vybral jsem je v zásadě ze dvou důvodů. Ten první by se dal nazvat 

„dvojnásobnou selekcí“. Každý, kdo někdy pracoval v deníku či týdeníku, by jistě 

potvrdil, že hektická období plná překotného dění střídají dny (i týdny), kdy se 

vlastně nic zásadního neděje, tedy dny, kdy noviny jen stěží hledají takzvaný otvírák 

a často musejí sahat k nadčasovým, neaktuálním či méně podstatným tématům. 

Nedomnívám se, že by speciální vydání publikace bylo nutně zárukou toho, že se v 

něm objeví jen to podstatné, ovšem jsem si jist, že právě tento finální výběr událostí i 
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fotografií může dobře ilustrovat, co je pro dané médium nejpodstatnější a 

charakteristické.  

 Druhým neméně důležitým důvodem pro volbu ročenek je fakt, že jsou nad 

tuzemské poměry bohatě fotograficky doprovázené. Pro ty podle redakce nejlepší 

fotografie z celého roku je v těchto speciálních vydáních mnohem více prostoru než 

v běžných vydáních. Nezřídka se vyskytují i fotografie přes celou stranu i 

dvoustranu, což je jinak velmi neobvyklé. Tím spíše, že na současném českém trhu 

neexistuje žádné médium, které by se fotografii věnovalo cíleně a s rozmyslem a jež 

by sneslo srovnání třeba s někdejším Mladým světem.  

 Podstatnou část mé práce rovněž tvoří rozhovory s fotoeditory několika 

médií, včetně Lidových novin a časopisu Týden, jejichž ročenky jsou v analýze 

rozebrány. Rozhovory jsem vedl s cílem zjistit, jak moc osoba a osobnost fotoeditora 

ovlivňuje vizuální tvář média. Zajímaly mě rutiny jejich práce a také, jaká jsou 

kritéria, jimiž se řídí výběr snímků, které budou otištěny. 

 Oproti odevzdaným tezím se práce odchyluje v několika detailech. Do 

srovnání jsou zahrnuty za Lidové noviny nikoli jen ročenky magazínu Pátek LN, ale 

za rok 2012 speciální vydání Události 2012. To totiž magazínovou ročenku od roku 

2010 nahradilo. Liší se časové rozpětí srovnání, které bylo prodlouženo od roku 2003 

do roku 2012. 

 

 

 
 

 

1. Teoretická část 

1.1 Počátky a vývoj noviná řské fotografie 

1.1.1 Vývoj žurnalistické fotografie ve sv ětě 
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Sepětí žurnalistiky a fotografie má kořeny už v devatenáctém století.1 Ovšem 

dosáhnout toho, aby se fotografie objevila v časopisech a novinách, nebylo s tehdejší 

technikou nic jednoduchého. Přerývání snímků grafikem bylo pracné a časově 

náročné a snižovalo kvalitu snímků.2  

Jako první vytištěná polotónová reprodukce se tradičně uvádí fotografie 

Shantytown, která se objevila v březnu 1880 v New Yorku v Daily Graphic, 

v Evropě se takto vytištěný snímek objevil o tři roky později v mnichovském 

Leipziger Illustrierte.3 Skutečný primát má však patrně opět Daily Graphic, kde se už 

v prosinci 1873 objevila na poslední stránce polotónová reprodukce snímku paláce 

Steinway Hall a o stránku dříve byla nenápadná poznámka, že je ilustrace poprvé 

otištěna přímo z fotografie.4  

Nová technika dřívější způsoby ilustrování textu rychle vytlačovala, ovšem až 

do přelomu století se fotografie prosazovala spíše v týdenních fotografických 

přílohách než v denním tisku.56  

Tematicky byly tehdejší novinové fotografie zčásti podobné těm dnešním – 

jednalo se o portréty významných osob a historických událostí. Snímků přírodních 

katastrof, nehod, sportovních či společenských událostí však bylo méně. 

 Zpravodajské snímky už tehdy byly na prodej, zájemci je mohli získat v 

podobě pohlednic či stereoskopických diapozitivů. A objevují se i specializované 

agentury. První zaměřenou výhradně na fotografické zpravodajství byla v Anglii 

                                                 
1 Už v průběhu 18. století se hledaly způsoby, jak obraz uchovat, už na přelomu 18. a 19. století byl 
vynalezen kamenotisk, který nahrazoval rytiny. Dalším technickým pokrokem byla Niépceho 
heliografie v polovině 20. let 19. století. O dekádu později přichází daguerrotypie, o níž její vynálezce 
Daguerre prohlásí: "Tento objev bude nejen velkým přínosem vědě, ale dá také nové podněty umění; 
nepoškodí ty, kdož je provozují, ale přinese velký užitek." Američan Talbot byl pak prvním, kterému 
se podařilo přenést fotografii na papír, a to v roce 1835.  (Mrázková 1986: 10–11, Prokop 2005: 170–
173, Verner 2010: 46) 
2 Tento způsob byl typický pro časopisy – The Illustrated London News dokonce už v roce 1842 
přinesly fotografický záběr z atentátu na královnu Viktorii, ovšem jednalo se o ručně přenesený 
daguerrotypický snímek. V roce 1848 se sice francouzskému fyziku Becquerellovi podařilo převést 
obraz na tiskovou matici, ovšem až na přelomu 80. let 19. století předznamenaly další vývoj vynálezy 
heliogravury a autotypie – rozklad pomocí tisknoucích bodů, tedy tisk fotografií na zinkové desky. 
(Prokop 2005: 213) 
3 Verner 2010: 46, 47 
4 Tausk 1984: 95 
5 Osvaldová 2011: 17 
6 Prvním deníkem na světě, který vsadil ze všech možných způsobů ilustrace výhradně na fotografii, 
byl Daily Mirror v roce 1894. V roce 1919 následoval americký bulvární deník Illustrated Daily 
News. (Tausk 1984: 95). 
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Illustrated Journals Photographic Supply, schopná dodat jakýkoli snímek do 24 

hodin.7 

A s tím se postupně zrodila nová profese – fotoreportér. Většinou se zpočátku 

kromě práce v ateliéru na portrétních zakázkách pokoušeli zachycovat výjevy ze 

současnosti. Profesionalizovali se poté, co zjistili, že je o takový druh záběrů zájem. 

Mezi první patřili v posledních dvou dekádách 19. století kupříkladu Paul Martin, 

Horace W. Nicholls či Louis Held.8 V téže době se rovněž stále zdokonalovala 

citlivost fotografických materiálů a úroveň samotných aparátů, tím pádem doposud 

tradiční kresby ustupovaly na stránkách novin a časopisů stále častěji fotografiím. 

Nejinak tomu bylo v českých zemích, i zde díky vzrůstajícím technickým 

možnostem přibývalo fotografií, s tím se změnilo i chápání toho, co se vůbec sluší v 

novinách zachytit; na snímcích se objevovala prostředí dříve nevídaná. Průkopníkem 

deníkové fotografie bylo už před první světovou válkou Právo lidu, v denním tisku se 

nicméně rozšířila až ve 20. letech. Doménou fotografie však byly časopisy, které 

podle zaměření a úrovně svého čtenářstva přinášely snímky v nejrůznější řemeslné či 

umělecké kvalitě.9   

I další vývoj žurnalistické fotografie byl podmíněn technikou. Plně se mohla 

rozvinout ve dvacátých a třicátých letech díky aparátům na malý formát, jako byly 

Ermanox či Leica, které byly vhodné pro fotoreportáž.10  

 Zatímco v počátečním nástupu fotografie hrála prim Velká Británie 

následována Francií, v období před druhou světovou válkou bylo nejdál v pokroku ve 

fotožurnalistickém vývoji předhitlerovské Německo. K rozvoji fotografických 

reportáží přispěl zejména tamní tisk dvacátých a počátku třicátých let, především 

ilustrované časopisy jako Berliner Illustrierte Zeitung, který na konci dvacátých let 

vycházel v nákladu kolem 1 600 000 výtisků,11 a Münchner Illustrierte Presse 

s půlmilionovým nákladem. Zasloužili se o to i fotografové Erich Salomon, Stefan 

Lorant a Felix Mann. Důležitá byla rovněž agentura Dephot. Rozvinul se nový 

způsob fotografování, jehož představitelem byl právě Erich Salomon – přirozené, 

živé fotografie státníků, politiků či diplomatů v lidských situacích. V této době se 

                                                 
7 Osvaldová 2011: 17 
8 Tausk 1984: 96 
9 Bednařík 2011: 138 
10 Osvaldová 2011: 17 
11 Tausk 1984: 105 
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naplno ukázala nezbytnost nové funkce, a to obrazového redaktora. Byl to on, kdo 

fotografům zadával úkol, konzultoval jej s ním a hotový materiál formoval do 

výsledné podoby. Prvním takovým byl výše zmíněný Stefan Lorant.12 

Celkově v té době v Německu vycházely obrazové časopisy v nákladu kolem 

pěti milionů výtisků, zásah čtenářů byl tedy přímo obrovský. Rozvoj těchto časopisů 

se s nástupem Hitlera zastavil, řada redakcí byla prakticky rozprášena a mnohá 

periodika zanikla. Propuštěné osobnosti jednotlivých magazínů odcházely do 

ostatních zemí, kde pomáhaly budovat nové časopisy podobného ražení. Kupříkladu 

Stefan Lorant odešel do Velké Británie, kde se stal tváří týdeníku Picture Post.13 

 O rozvoj v Anglii se kromě tohoto týdeníku založeného v roce 1938 zasloužil 

časopis Weekly Illustrated, založený v roce 1939. Kromě nich byla v tomto období 

důležitá i anglická mutace měsíčníku Vogue. 

V této době ve Spojených státech vznikají časopisy jako Life, Look, National 

Geographic či Sports Illustrated. Týdeník Life, který se objevil v listopadu roku 

1936, bude vycházet až do prosince 1972 a bude jednou z nejdůležitějších platforem 

pro obrazové informování o dění ve světě. Časopis charakterizoval manifest: „Vidět 

život. Vidět svět. Stát se svědkem velkých událostí. Sledovat tváře mnohých a gesta 

hrdých. Vidět podivné věci – stroje, armády, prosté lidi, stíny v džungli i na Měsíci. 

Vidět práci člověka – jeho malby, věže a objevy. Vidět věci vzdálené tisíc mil, vidět 

věci skryté za stěnami domů, věci, k nimž je nebezpečné se přiblížit. Vidět ženy 

milované muži a spoustu dětí. Vidět a těšit se z viděného. Vidět a nechat se okouzlit. 

Vidět a nechat se poučit.“ 14 Life se od všech svých předchůdců výrazně odlišoval. 

Namísto esejů z malých fotografií poskládaných na stránce či dvoustraně nabídl 

několikastránkové obrazové příběhy složené z velkých formátů.15 

Podobně byl zaměřen i čtrnáctideník Look, jenž byl založen o rok později a 

skončil o rok dříve než Life. 

 Zlatá éra fotožurnalismu však přijde po druhé světové válce, kdy obrazové 

časopisy jako Life, Look či Paris Match a Stern patří ke klíčovým médiím doby.16 

V době největšího rozkvětu dosahovaly tyto časopisy mnohamilionových nákladů 

                                                 
12 Mrázková 1986: 98 
13 Tausk 1984: 105 
14 cit. dle Mrázková 1986: 99 
15 tamtéž 
16 Osvaldová 2007: 83 a Osvaldová 2011: 17 
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(Life 7,9 milionů) a jejich orientace na obrazovou stránku byla čím dál patrnější a 

nesla s sebou stále větší důraz na výběr a kvalitu fotografií. Časopisy svým autorům 

poskytovaly až čtyřnásobně více času na nasnímání reportáže, než bylo tou dobou 

v Evropě zvykem, což mělo fotografy vést k tomu, aby přinášeli co nejbohatší výběr 

snímků. Často si týdeníky objednaly dokonce více reportáží, než bylo vůbec 

z prostorových důvodů možné otisknout – vše v zájmu co nejvyšší možné kvality. 

Samostatnou kapitolou byla obálka, jež měla zaujmout hned na první pohled. Life 

zásadně zadával obálky nejméně u tří autorů souběžně. Proto v biografiích 

fotografové uvádějí právě počet svých fotografií na titulu Lifu.17  

Klíčovou roli hraje také založení agentury Magnum v roce 1947, jejíž 

zakladatelé si kladli za cíl dostat do novin a časopisů rozsáhlejší fotografické příběhy 

bez toho, aby do nich zasahovali redaktoři a editoři publikací.18 

Při založení tohoto mezinárodního sdružení fotografů, které dostalo název 

podle lahve šampaňského, stáli Robert Capa, David Seymour zvaný Chim a Henri 

Cartier-Bresson. Fotografové sdružení do této agentury se chtěli společensky 

angažovat v problémech soudobého světa. Nechtěli být závislí na zájmech médií, pro 

něž pracovali. „Chtějí prosazovat svoji vlastní koncepci fotografie, stranící 

jednoznačně člověku. Jejich krédem je 'lidský pohled' na veškeré dění,“  píše Daniela 

Mrázková v knize Příběh fotografie.19 

S nástupem televizní kultury význam obrazových týdeníků slábl, 

v sedmdesátých letech celá řada z nich zanikla, Life a Look nevyjímaje. Podobný 

vývoj se nevyhnul ani Velké Británii, kde rovněž skončilo vydávání několika 

významných časopisů, mezi jinými zanikl i Picture Post.20 

 

1.1.2 Vývoj v Československu  

 

V tehdejším Československu způsobil klíčovou změnu právě vznik samostatné 

republiky v roce 1918. Tehdy se otevřely širší možnosti pro vydávání novin a 

časopisů. Pro vývoj fotografie byly nejvýznamnější týdeníky; zpočátku to byla 

                                                 
17 Tausk 1984: 109 
18 Osvaldová 2007: 83 
19 Mrázková 1986: 138 
20 Tausk 1984:113 
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periodika, jež vycházela ještě za monarchie, tedy Český svět či Světozor. Z nově 

založených týdeníků to byl pak především Pestrý týden, jenž začal vycházet v roce 

1926 na velkém formátu, na kterém fotografie zvlášť dobře vypadaly.21 Právě tento 

zpravodajský a publicistický týdeník kladl velký důraz na to, aby novinářská 

fotografie byla využita esteticky hodnotně.22 Pro Pestrý týden fotil například Josef 

Sudek, další fotografie redakce získávala i od agentur. Pro čtenáře byla však 

neatraktivní poměrně vysoká cena 3 korun za číslo o rozsahu 24 stran. Lidovější 

variantu představoval časopis Letem světem, na jehož stránkách se objevovaly i 

snímky od amatérů.23  

K výrazným nově založeným prvorepublikovým časopisům patřil Pražský 

ilustrovaný zpravodaj, jenž vycházel od roku 1920 a orientoval se na široké čtenářské 

vrstvy. I on výraznou měrou přispěl k rozvoji novinářské fotografie.24 

  Zpravodajskou fotografii v Československu v období po druhé světové válce 

rozvíjel týdeník Svět v obrazech, vycházející s podtitulem „obrazový týdeník 

ministerstva informací.“ Jeho první číslo vyšlo v červnu 1945. Časopis kladl důraz 

na fotografickou stránku; mezi jeho autory patřili například Karel Hájek či Václav 

Chochola.25 

 Po sametové revoluci v roce 1989 se zásadním způsobem změnila vlastnická 

struktura denního tisku. Převážnou část deníků, jež doposud patřily státu, 

předlistopadovým politickým stranám či společenským organizacím, nyní vlastní 

zahraniční majitelé, převážně z Německa.26 

 Důležitou změnou v pojetí fotografie bylo založení bulvárního deníku Blesk v 

roce 1992, jehož start s sebou přinesl i zcela nový styl fotografování – paparazzi a 

jejich snímky ze života celebrit. Bulvární list s fotografií pracoval jinak, než bylo 

zvykem, využíval velkoformátové fotografie a křiklavé barvy. Blesk se zanedlouho 

stal nejčtenějším a zároveň nejprodávanějším titulem. To mu vydrželo dodnes. 

 V roce 1990 Petr Hájek zakládá společenský týdeník Reflex; ten spolu s 

týdeníky Respekt a Týden a později Instinkt věnují fotografii více prostoru, než je 

                                                 
21 tamtéž, s. 110 
22 Bednařík 2011: 163 
23 Tausk 1984: 110 
24 Bednařík 2011: 161 
25 tamtéž, s. 236 
26 Bednařík 2011: 375 
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jinak na české mediální scéně zvykem. Prošla jimi celá řada kvalitních fotografů, jež 

získávali zkušenosti a atraktivní záběry i na cestách po světě. Nejznámějším 

současným fotoreportérem je Jan Šibík z Reflexu. 

 Zanikl naopak Mladý svět, jeden z kdysi nejčtenějších československých 

časopisů založený v roce 1958,27 jenž vycházel ve statisícových nákladech. Týdeník 

sice vycházel i po revoluci, postupně mu klesal náklad. V roce 2005 přestal vycházet 

a byl sloučen s časopisem Instinkt. 

 Zatímco náklad tištěných deníků v současnosti soustavně klesá, časopisům se 

daří se udržet a dál vznikají další týdeníky a měsíčníky. 

 

 1.1.3 Digitální sou časnost 

 

S rozvojem digitálních technologií přišel v devadesátých letech a na počátku nového 

tisíciletí čas velkých změn i pro žurnalistickou fotografii. Tradiční platforma pro její 

rozvoj, tedy slavné obrazové časopisy, vesměs už neexistují, stejně tak fotografové v 

pozici světových celebrit. V devadesátých letech se objevují první úvahy o 

"soumraku fotožurnalismu";  tato myšlenka se na konci tisíciletí vrací v souvislosti s 

objevujícími se problémy s digitální manipulací zpravodajských snímků a globalizací 

informačního prostředí. V době, kdy zpravodajské televize pokrývají důležité dění 

dvacet čtyři hodin denně, už dávno fotoreportérovi nestačí tradičně zdůrazňovaná 

schopnost "být při tom" a přinášet o tom svědectví, dobovým trendem je 

infotainment, který se projevuje i tím, že opravdové události vytlačují pseudoudálosti 

a celebrity.28 

 Přesto má s dalším rozvojem vizuální kultury fotožurnalistika dál své 

nezastupitelné místo na stránkách tištěných novin i na internetových zpravodajských 

serverech dodnes. Hlavní postupy a principy jejího fungování zůstaly, avšak 

v digitální éře přibyla celá řada nových výzev, jimž musejí fotografové čelit, aby 

svou profesi uhájili. Je to například dosud nemyslitelná dostupnost levné fotografické 

techniky laikům a s ní související dosažitelnost relativně kvalitních snímků i pro 

amatéry. Profesi změnila i nutnost dodávat snímky prakticky okamžitě i způsob 

                                                 
27 Končelík 2010: 147 
28 Lábová 2011: 96 
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snímání na paměťové karty namísto filmu, který významně ovlivnil fotografování i 

výběr finálních záběrů. Zjednodušeně řečeno, namísto čekání na ten správný 

okamžik může fotoreportér nasnímat desítky záběrů za vteřinu a na displeji, ať už 

fotoaparátu, tabletu či počítače, vybrat ten pravý snímek až později. 

 Důležitým je také fenomén občanské žurnalistiky, tedy „user generated 

content“, obsah vytvářený uživateli. Cestu do mainstreamových médií si amatérští 

fotografové a kameramani našli především při velkých událostech. Jednou z prvních 

byl útok na World Trade Center v září 2001, kdy videozáznamy a fotografie pořízené 

očitými svědky využily televize i další média po celém světě. V mnohem masovější 

míře se stejný jev objevil při tragické záplavové vlně tsunami v Thajsku (Vánoce 

2004), kdy byl celý trend ještě umocněn tím, že řada z lidí zasažených povodňovou 

vlnou v těchto dnech vybalila vánoční dárky – digitální fotoaparáty a kamery. 

 Vzhledem k tomu, že prakticky každý včetně takzvaných hloupých mobilních 

telefonů je v současnosti vybaven kamerou a fotoaparátem s rozlišením, o němž si 

ještě před deseti lety mohla nechat zdát většina profesionálních přístrojů, amatérské 

záběry ve zpravodajství nikoho dnes už nepřekvapí. Dokonce někdy suplují očití 

svědci fotožurnalisty úplně, třeba v situacích, kdy profesionálové jsou z daného 

území vykázáni, jako v Íránu po volbách v červnu 2009. Přísné cenzuře unikli jen 

amatéři, jeden z nich pak dokonce získal cenu World Press Photo za snímek vraždy 

mladé studentky, jenž byl nazvětšován z videonahrávky. Podobně se proslavil 

snímek, který na svůj iPhone vyfotil Janis Krums z Floridy. Ten byl shodou 

okolností ve správný čas ve správném místě, a vytvořil tak nejlepší záběry 

nouzového přistání Airbusu A-320 na hladinu řeky Hudsonu v New Yorku. Jeho 

snímek koupila agentura AP a objevil se na titulní stránce mnoha významných 

médií.29 

 Stejný fenomén proniká do (i tuzemských) masmédií čím dál častěji. Souvisí 

to i s ekonomickou situací českých deníků a týdeníků, v nichž fotografové byli často 

prvními, kteří v rámci úspor museli odejít. Redakce tak často hledá laciné zdroje 

fotografií; nejlepší jsou ty, které jsou volně dostupné. Mobilní telefony vybavené 

objektivem a kompaktní fotoaparáty v dnešní době mají například i hasiči i policisté, 

jejichž technicky a kompozičně nedokonalé, zato tematicky velmi výmluvné 

                                                 
29 tamtéž, 97-101. 
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fotografie tudíž často můžeme vidět jako doprovod článků z černé kroniky. Trendem 

je také vybavovat píšící redaktory když už ne kvalitním fotoaparátem, tak alespoň 

telefonem se snímačem s větším rozlišením a datovým tarifem pro rychlý přenos 

snímku do redakce.  

 Fotografie amatérů tak na stránky a obrazovky pronikají běžně, a to i v méně 

extrémních případech, ať už se jedná o rozostřené snímky od očitých svědků 

dopravních nehod, ničivého výbuchu v semtínské výrobně trhavin či každodenní sérii 

diváckých fotografií západů slunce, smogu v Ostravě či ranních mrazíků z 

Facebooku, jež nově provázejí relaci o počasí před hlavními zprávami na české 

veřejnoprávní televizi. Málokteré médium si dovolí snímek bez svolení ukradnout, 

spíše se obvykle vyplácejí odměny v řádech stokorun. Pro leckoho je však 

dostatečnou satisfakcí se svým snímkem či videem proniknout například na stránky 

serveru pokládaného za seriózní. 

 Nedá se nicméně říci, že by v digitální éře novinářům nebývalá dostupnost 

obrazových materiálů na sociálních sítích typu Facebooku, YouTube či Twitteru 

výhradně usnadňovala práci. V ostrém konkurenčním prostředí redaktory a všechny, 

kdo zprávy zpracovávají, nové možnosti nutí být neustále na pozoru, učit se za 

pochodu nové věci a postupy a využít za všech okolností veškerých, pochopitelně 

legálních, možností. Pokud možno dříve, než to udělají ostatní. 

 Že se při tomto procesu ztrácí důraz na kvalitu fotografie, ať už z hlediska 

kompozice či techniky, je nasnadě. Pokud fotografie splňuje aspoň některá 

kvalitativní měřítka nebo je aspoň nějak vizuálně zajímavá, tím lépe. Ovšem 

nejdůležitější je být či někoho mít na místě včas – a neprodleně snímek poslat nebo 

sehnat a zveřejnit. 

 Ročenky, které jsem si vybral ke srovnání, se do značné míry této laicizaci 

fotografie brání. Jejich editoři mají možnost vybrat si z často obrovského množství 

fotografií dokumentujících jednu událost jen tu nejlepší, neboť obvykle nejsou 

tlačeni časovou tísní a tím, že ne všechny snímky jsou v době vydání běžného čísla 

dostupné. Při komponování skladby fotografií pro ročenku naopak mohou využít i ty 

nejlepší už dříve vybrané a otištěné fotografie.30 

 

                                                 
30 O tomto tématu podrobněji v kapitole zabývající se rutinami a prací fotoeditora. 
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1.1.4 Ročenky 

 

Přestože je český tiskový trh nadále poměrně bohatý a pestrý, novin či časopisů, 

které by dlouhodobě rok co rok připravily zvláštní vydání shrnující uplynulý rok, 

mnoho není. Se závěrem roku většina médií bilancuje, ale jen některá vydávají přímo 

zvláštní vydání jako ročenky.  

 Situace se změnila až v posledních několika letech. Jmenujme například edici 

Hospodářských novin, v níž ročenky vycházejí, nebo edici nazvanou 101, v rámci níž 

Lidové noviny vydávají svá speciální vydání včetně ročenek. Tématické „speciály“ 

jsou ostatně nyní v oblibě i v jiných vydavatelstvích.  

 V České republice v současnosti zcela chybějí periodika, která by se 

systematicky specializovala na publikování rozsáhlých celků fotografií. Ročenky 

však bývají nadstandardně obrazově vybavené, součástí jejich obsahu jsou nejen 

nejdůležitější události uplynulého roku, ale i nejlepší fotografie, které za daný rok 

vznikly. Jak jsou ročenky vystavěny, ukážeme na dvou příkladech – ročence 

Lidových novin a časopisu Týden. Tyto ročenky budeme porovnávat v praktické 

části této práce. 

 Tradičně už v polovině prosince, tedy předtím, než vyšlo vánoční a 

silvestrovské číslo, vycházelo místo standardního magazínu Pátek Lidových novin 

objemnější vydání jako ročenka. Proti sesterskému čtvrtečnímu Magazínu MF DNES 

jde o číslo, jež se celé regulérně zaobírá uplynulým rokem. Magazínu MF DNES na 

bilancování musí stačit několik stran, které jsou navíc z pohledu obrazového 

doprovodu výrazně slabší. Přesto byl tento speciální Pátek samostatně neprodejnou 

přílohou Lidových novin.  

 Lidové noviny připravily svou první speciální ročenku na konci roku 2010, 

dostala název 101 událostí. Pod stejným názvem vyšla i o rok později, pro rok 2012 

se název změnil na Události 2012. Na rozdíl od dřívější praxe není tato ročenka 

součástí novin jako rozšířené vydání Pátku LN, nýbrž je samostatně v prodeji. 

Dostala podobný formát jako mají ročenky Týdne, včetně kvalitního papíru i tisku, 

velkých fotografií a členění událostí do rubrik; dá se předpokládat, že jedním z 

důvodů vzniku těchto samostatných příloh je i velký personální přesun z Týdne do 

Lidových novin, který nastal, když se stejným směrem odebral šéfredaktor Dalibor 
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Balšínek a na jeho místo nastoupil František Nachtigall. Zaměstnanci, kteří opustili 

Týden, pravděpodobně přenesli myšlenku na samostatnou ročenku do Lidových 

novin. Tím spíše, že dva z nich, bývalý šéfredaktor Týdne Dalibor Balšínek a jeho 

zástupce Jan Dražan, za projekt ročenky v Lidových novinách zodpovídali.  

 Zřejmě nejdelší tradici ve vydávání speciálních ročenek má právě 

společenský časopis Týden. Jeho Kronika roku poprvé vyšla v roce 2002, tehdy však 

ještě jako součást časopisu, a od roku 2003, kdy vyšla už samostatně, si drží 

prakticky stejný formát. Je objemnější než běžné číslo časopisu, vychází na přibližně 

100 až 140 stranách. 

 

1.2 Žurnalistická fotografie 

 

1.2.1 Vlastnosti a rozd ělení žurnalistické fotografie 

 

Snaha o zachycení informací prostřednictvím obrazů není v naší civilizaci ničím 

novým. Ale až příchod fotografie a později i filmu a televize povýšil důležitost 

obrazu minimálně na roveň psanému slovu. Už v padesátých letech Logié 

poznamenal, že se obrazovými prostředky naše kultura vyjadřuje čím dál častěji.  

 „Co zbude z dramatu, kterým jsme onehdy prošli? Kdykoli si na něj 

vzpomeneme, nejsou to myšlenky, které by se nám vracely na mysl, ani příběhy, které 

jsme o něm četli… ale obrazy. Bombardování, boje, vylodění, výbuch atomové pumy 

v Hirošimě – to vše jsou pro nás obrazy, které jsme kdysi viděli na titulní stránce 

novin a na ilustrovaných stránkách v časopisech,“ píše Logié.31  

 Klíčovými vlastnostmi fotografie pro využití ve sdělovacích prostředcích jsou 

dokumentárnost a s ní související autentičnost. Fotografie je dokumentární už 

samotnou podstatou svého vzniku, zachycuje přesně to, co se děje v zorném poli 

objektivu pozorovatele, přesněji řečeno to, co skutečně existuje a co je zároveň i 

osvětleno.32  

                                                 
31 Logié 1957: 109 
32 Lábová 1990: 20 
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 Podobně i autentičnost je tradičně odvozována od chemické a fyzikální 

podstaty fotografie, tedy intenzivní dojem totožnosti originální předlohy (reálně 

existující skutečnosti) a její zobrazované fotografické kopie. Byť jsou tyto postuláty 

částečně zpochybněny přechodem na digitální fotografii a s ním diskutovanou 

možností snímky pozměňovat a manipulovat. 

 Právě na těchto dvou vlastnostech je vybudován kredit pravdivosti fotografie. 

Čtenář vychází z předpokladu, že to, co vidí, se skutečně odehrálo tak, jak je 

znázorněno, a nemá důvod pochybovat.33 

 Další neméně důležitou vlastností je názornost, díky níž je fotografické 

zobrazení mimořádně dostupné příjemcům, vyžaduje mnohem nižší míru 

připravenosti vnímatele ve srovnání s textem. Názornost může dokonce vyvolat u 

čtenáře dojem, že se stává účastníkem dané události. 34 

 Pro fotografii, podobně jako třeba pro psanou žurnalistiku, je charakteristická 

metoda výběru. Selekce probíhá prakticky ve všech fázích tvůrčího procesu, ať už se 

jedná o výběr motivu, způsobu jeho znázornění, vhodného okamžiku, výběr finálního 

snímku či, budeme-li hovořit o žurnalistické fotografii, další fáze selekce v redakční 

praxi, tedy například vliv, zkušenosti a erudice obrazového redaktora či editora 

 Důležitosti zpravodajských fotografií si byl dobře vědom už americký 

mediální magnát Wiliam Randolph Hearst (1863–1951). „Zacházejte s nimi jako s 

biblí,“  radil zaměstnancům.35 Fotografům přidával další rady: „Vyhýbejte se pokud 

možno skupinovým fotografiím, jsou obvykle neurčité a neúčinné; uvědomte si, že 

většina čtenářů nečte to, co v novinách je, přesto by, i když pochopí jen titulky a uvidí 

fotografie a jejich popisky, měli dostat celkem kompletní přehled o zprávách. 

Pokaždé se ke svým fotografiím chovejte jako ke zprávám a pohlížejte na ně zrovna 

tak, tedy dobře je rozvažujte a třiďte.“36 

 Vhodnost využití fotografie pro potřeby sdělovacích prostředků s sebou nese i 

jisté problémy a omezení. Fotografie neumí příliš dobře reprodukovat vztahy a 

vysvětlovat souvislosti mezi jevy, a to proto, že inklinuje k zachycování jen vnější 

podoby objektů a netypických vlastností zobrazovaných událostí. Fotografie rovněž 

                                                 
33 Více v podkapitole Pravda ve fotografii. 
34 tamtéž 
35 cit. dle Logié 1957: 109 
36 cit. dle Logié 1957: 110 
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nemá moc kvalitní schopnost zobecňovat. To vše může vést k povrchní, a tedy 

nesprávné interpretaci skutečnosti.37 

 Stanovením základních vlastností, které by měla splňovat kvalitní novinářská 

fotografie, se věnoval už Logié. Vyšly mu čtyři charakteristiky. Na prvním místě 

jmenuje šok, jinými slovy první dojem. Podle něj by snímek měl neprodleně 

zaujmout pozornost čtenáře a vzbudit okamžitou reakci. „Šok je zásah, který vzbudí 

emocionální reakci; ovšem není nutně spjatý s násilím,“ vysvětluje.  

 Další důležitou vlastností je kontrast, který je dosažen například velikostí 

fotografie, tematickým kontrastem či něčím neobvyklým na snímku. Je to něco, co 

vybočí ze stereotypu ostatních zpráv.  

 Třetí klíčovou charakteristikou je význam či smysl (sense). Logié jej 

automaticky nachází tam, kde je akce. Oproti tomu statické snímky se podle něj jen 

zřídkakdy stanou dobrými novinářskými fotografiemi. Snadnému odhalení významu 

snímku napomáhá také padnoucí titulek a popisky; těch však zase nemá být příliš. 

Dobrý popisek však může průměrný snímek pozvednout, špatným se dá velmi dobrá 

fotografie „zabít“. Ani sebelepší text však nikdy nedokáže zachránit skutečně 

špatnou fotografii, upozorňuje Logié.38  

 Poslední podstatnou součástí fotografie je pak podle něj technická kvalita. Ta 

je nutná pro to, aby čtenář snímek okamžitě správně dekódoval. Fotograf musí mít 

zvládnuté technické parametry jako správný kontrast, optimální čas expozice či práci 

se světlem. Že je tato poslední vlastnost méně podstatná než předchozí, upozorňuje i 

Logié, a kvůli tomu tuto čtvrtou vlastnost klade až na poslední místo. „(...) 

Nejdůležitější jsou zpravodajské hodnoty, pokud je přítomna i technická dokonalost, 

tím lépe,“ dodává. Technickou kvalitu bychom však zcela podceňovat neměli; pokud 

si čtenář musí přečíst popisek, aby vůbec poznal, co je na snímku znázorněno, 

nedává publikace fotografie vůbec smysl a v takovém případě je lepší držet se jen 

psaného slova, uvádí Logié.3940 

Základním kamenem obrazového zpravodajství je zpravodajská fotografie, 

jež má za cíl poskytnout aktuální vizuální informaci o společenských a politických 

                                                 
37 Lábová 1990 
38 Logié 1957:111 
39 Logié 1957:112 
40 O technických kvalitách fotografií a o jejich nedostatku viz podkapitola o současnosti žurnalistické 
fotografie. 
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událostech. Zachycuje momenty, jež vytvářejí naši historii; úkolem fotografie je pak 

zpravit čtenáře o události, ať už se odehrála na opačném konci světa či v dosahu, a 

přiblížit mu ji. Její působivost je založena na obsahu.41 Odpovídá na klasické 

zpravodajské otázky kdo? co? jak?, může napovědět otázku kde?, ovšem neumí 

odpovědět na otázku proč? a ani sama o sobě událost časově nezařadí. Proto ke 

každé zpravodajské fotografii nutně náleží text. Stejně tak musí dobrý fotoreportér 

uvažovat i jako novinář, tedy nestačí mu jen aplikovat kompoziční pravidla a 

intuitivně ovládat fotografickou techniku, ale zároveň musí být schopen posoudit 

zpravodajskou hodnotu zobrazovaného a zachytit ten nejdůležitější, bressonovský 

okamžik. Zároveň musí myslet na čitelnost fotografie, aby byl snímek pro čtenáře 

snadno pochopitelný. 

 Barthes42 v jednom ze svých esejů věnovaných fotografiím uvažuje nad tím, 

proč některé fotografie dokáží diváka zaujmout, kdežto kolem většiny projde bez 

povšimnutí. Vlastnost, která toto podle něj způsobuje, pojmenoval punctum; podle 

Barthese je to „šíp, který mě zasahuje“. Punctum je tedy element, který povyšuje 

běžný snímek nad ostatní. „Punctum nějakého snímku, toť ona náhoda, která mne v 

něm zasahuje (zasazuje mi ránu, probodává mě),“ 43 zatímco běžný snímek jen 

vzbuzuje zdvořilý zájem, aniž by se do něj „zadřel.“ Jelikož je punctum spíš 

filozofickou a navýsost subjektivní konstrukcí než měřitelnou kvalitou, platnost 

Barthesovy domněnky v praxi ověřovat nebudeme. 

 

 

1.2.2 Žánry zpravodajské fotografie 

 

Při popisu rozdělení žánrů využíváme především klasifikaci Aleny Lábové, 44 jež se 

teoretickému členění fotografií věnuje v českém prostředí dlouhodobě. Teoretické 

rozvrstvení doplníme zkušenostmi z redakční praxe.  

 

Fotografická aktualita 
                                                 
41 Lábová 2011: 90 
42 Barthes 2005: 28–32 
43 tamtéž, 32 
44 Lábová 1990, Osvaldová 2007, Lábová 2011 
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Pro všechny žánry zpravodajské fotografie je důležité chápání její role především 

jako věrné reprodukce události či obrazového svědectví. Nejdůležitějším žánrem 

zpravodajské fotografie je právě aktualita, jež má ve zpravodajství, ať už v tištěných 

či internetových médií, zdaleka největší zastoupení. Je to v zásadě fotografická 

zpráva a o událostech a lidech, kteří jsou do událostí zapojení. Přináší nám informaci 

o něčem novém, co se právě stalo.  

 Její klíčovou vlastností je aktuálnost, jelikož přináší informace z událostí, 

které jsou nové, momentálně pro společnost důležité nebo periodicky se opakující, a 

jsou středem zájmu veřejnosti a médií. Je relevantní, neboť se zabývá právě tím, co 

je na události nejdůležitější a v rámci možností ukazuje souvislosti. Je srozumitelná a 

snadno čitelná, musí tedy zaujmout hned na první pohled. Je žádoucí, aby měla jen 

jeden hlavní motiv, neboť vícero motivů může čtenáře dezorientovat. To, čím se 

výborná zpravodajská fotografie odlišuje od průměrné, je nicméně obrazová 

působivost, tedy že snímek kromě technické kvality a kompoziční nápaditosti 

nepostrádá osobité obrazové ztvárnění. 

 Fotografické aktuality se dělí na takzvané general news a spot news. General 

news jsou události dopředu plánované či očekávané, mají tím předvídatelný průběh i 

charakter. Typickým představitelem takových událostí jsou tiskové konference, 

zasedání vlády, volební kampaně či soudní líčení, ale i déletrvající válečné konflikty.  

 Jsou to události, které jsou avizované; ti, kteří je pořádají, obvykle 

s přítomností fotografů a médií počítají. Avíza o těchto akcích se objevují v servisu 

ČTK a v jejích denních či týdenních plánech, redakce se tak může v předstihu 

rozhodnout, zda bude tuto událost fotograficky pokrývat, či zda pouze využije 

agenturních fotek. Z pohledu fotografa je pak klíčové, že se na tuto situaci může 

předem připravit; zvážit vhodnou techniku, promyslet kompozici záběrů a 

rozvrhnout si práci tak, aby zachytil rozhodující okamžiky. Z těchto důvodů je 

předpokladem vysoká technická kvalita snímků, jež však na druhou stranu snadno 

spadnou do obrazového stereotypu trpícího absencí invence (například tisková 

konference po zasedání vlády: týden co týden stejní aktéři, totožné prostředí, 

identická gesta i výrazy aktérů – a zpravidla i ti samí fotografové). 
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 Oproti tomu spot news jsou události neplánované, vznikající přímo na daném 

místě, na něž se fotograf nemůže dopředu připravit ani je předvídat. Jsou to často 

události nešťastné – nehody, přírodní katastrofy, lidské tragédie, ovšem může jít i o 

šťastné události, zvláště pokud se dotýkají většího množství lidí. Anebo to mohou 

být záběry politického charakteru zachycující například politiky v choulostivých 

situacích. 

 Často takové události zachycují přímo svědci událostí45 – amatéři, jež 

náhodou byli na místě činu a byli dostatečně pohotoví na to, aby na svůj mobilní 

telefon či kompaktní fotoaparát stihli zaznamenat to, co žádný profesionál neviděl. 

Obrazové ani technické parametry snímku nejsou hlavním měřítkem kvality 

fotografie; naopak, pokud chybí, je to omluvitelné. Některé vady obrazu (pohybová 

neostrost, šum) mohou navíc obraz ozvláštnit a dodat mu ještě větší autenticitu. Cení 

se však především to, že dotyčný fotograf byl (obvykle šťastnou náhodou) včas na 

správném místě. Skutečných zástupců této kategorie se ve sdělovacích prostředcích i 

v agenturní produkci vyskytuje podstatně méně než general news. 

 

Agenturní fotografie 

 

Zvláštním druhem obrazové zprávy, jak jej vymezuje Lábová (2011), je agenturní 

fotografie. Jak název napovídá, jejím pořizováním, šířením a archivací se zabývají 

zpravodajské agentury, je tedy primárně určena k prodeji předplatitelům agentury. 

Agentura tedy má zájem pokrýt co nejširší spektrum událostí tak, aby posloužila 

pokud možno všem příjemcům. Agenturní fotograf se jen stěží může specializovat na 

určitý typ událostí, zároveň není příliš prostoru pro vizuální experimenty. To ovšem 

neznamená, že by agentura nutně produkovala špatné fotografie. Velkého úspěchu 

například dosáhl pardubický fotograf ČTK Roman Vondrouš, který se svou reportáží 

z Velké pardubické získal v jedné z kategorií World Press Photo 2012 první místo. 46 

 V českém prostředí, kdy celá řada redakcí fotoreportéry propouští či 

vydavatelství alespoň slučují (a redukují) dříve svébytná fotooddělení do jednoho 

(Týden, Mafra), mají agenturní fotografie čím dál větší význam a zároveň se tím 

                                                 
45 viz výše v kapitole o současnosti žurnalistické fotografie. 
46 Viz http://art.ihned.cz/umeni-a-design/c1-59330400-spatne-pocasi-mi-pralo-rika-cesky-vitez-world-
press-photo-roman-vondrous#fotogalerie-gf501869-9-2208920 
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obrazové výstupy jednotlivých médií čím dál tím více sbližují a unifikují. Naprostá 

většina českých deníků a týdeníků využívá agenturní servis ČTK. Další tuzemská 

agentura Mediafax nabízí médiím kromě jiného i aktuální fotografie do rubriky černá 

kronika, tedy snímky z dopravních nehod či dějišť různých trestných činů. Mnohem 

více se však uplatňují snímky z české fotobanky Profimedia, do níž řada médií své 

fotografie i prodává. Z renomovaných zahraničních agentur se v České republice 

uplatňují především snímky z britské Reuters a americké Associated Press. 

 

Ilustra ční fotografie a feature 

 

 Dalším hojně využívaným žánrem je věcná ilustrace. Využívá se především jako 

doplnění textového zpravodajství, které má v tomto případě dominantní postavení, 

fotografie jen vizuálně ilustruje některou z informací zmíněných v textu a nemá sám 

o sobě informační potenciál. 

Takzvaná feature fotografie se rovněž využívá jako ilustrační snímek. Na 

rozdíl od fotografické aktuality zde není kladen důraz na aktuálnost, novost nebo 

informační hodnotu zachycené skutečnosti. Oproti fotografické aktualitě je feature 

fotografie nadčasová. Zachycuje momenty a střípky „ze života“, obrázky kulturně 

sdílených hodnot, snímky obyčejných lidí na obyčejných místech ve všedních 

situacích. Výtvarná hodnota a vizuální atraktivnost snímku je naopak velmi žádoucí, 

stejně jako smysluplný obsah. Oproti jiným žánrům mezi feature fotografiemi 

výrazně převládají optimistické, pozitivně naladěné snímky s důrazem na grotesknost 

a vtip. „Oblíbenými náměty feature snímků jsou děti imitující chování dospělých, 

zvířata, která se chovají jako lidé, zamilované dvojice v zapadajícím slunci a všechny 

záběry šťastných lidí v příjemných situacích a podobně,“  shrnuje Lábová.47 

Zejména v praxi on-line zpravodajství se ilustračních fotografií hojně 

využívá, neboť na rozdíl od tištěného zpravodajství zpravidla platí, že každá 

zveřejněná zpráva je provázena alespoň jednou fotografií, ať už je text sebekratší. 

Ilustračních snímků se tudíž využívá ve dvou případech: když jde o text, jehož téma 

jde jen obtížně ilustrovat snímkem hlavního aktéra příběhu – pokud kupříkladu málo 

známý poslanec zvažuje návrh na novou daň, redaktor či editor místo jeho podobizny 

                                                 
47 Osvaldová 2007: 83 
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zvolí ilustrační fotografii svazku bankovek z fotobanky. Druhým případem je 

situace, kdy aktuální snímek zkrátka (zatím) chybí. 

 

Reportážní portrét 

 

Portrét je zpodobení člověka, tedy jedno z nejstarších témat ve fotografii vůbec. Pro 

potřeby deníkového i časopiseckého zpravodajství se využívají především reportážní 

portréty, s výjimkou např. aranžovaných ateliérových portrétů na titulních stranách.  

 Hlavním požadavkem na takzvaný reportážní portrét je to, aby fotograf 

prostřednictvím podoby tváře portrétovaného a její mimiky zachytil nejen ji, ale 

zobrazil i duševní život a povahové vlastnosti člověka, tedy na fotografii ukázal, jaký 

portrétovaný doopravdy je. K tomu se využívá i polodetail postavy s využitím 

gestikulace rukou, anebo celá postava v prostředí, která danou osobu nebo osobnost 

vystihuje a charakterizuje.  

 Takové snímky nejsou příliš aranžované, jde o momentky, čímž je zachycena 

bezprostřednost a autenticita záběru. Podmínkou je však kromě odpovídajícího 

technického vybavení především, aby fotograf portrétovaného dostatečně znal, měl 

na fotografování dostatek času a tvůrčí přístup.  

 Kromě portrétů známých osobností – politiků, herců, umělců, sportovců – se 

v tisku objevují i snímky neznámých lidí, zastupujících sociální skupiny, profese, 

národy či rasy. V tomto případě hovoříme o portrétech typu,48 které se tak spíše než 

k portrétu blíží k ilustrační fotografii. 

  

Fotografie titulní 

 

Jak název napovídá, jde o snímek, jenž je umístěn na titulní straně novin, obálce 

časopisu, popřípadě na jiném čelním místě periodika. V denících je takzvanou 

otvírací fotografií, má výsadní postavení na stránce, čímž je zdůrazněna její 

důležitost. Měla by doprovázet nejdůležitější událost dne, respektive, jelikož titulní 

strany deníků jsou obvykle skládány z různých událostí, jednu z těch 

nejdůležitějších. Požadavkem je opět zpravodajská aktuálnost a obrazová působivost, 

                                                 
48 Osvaldová 2007: 154 
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na níž se podílí atraktivita námětu, výtvarná čistota zpracování, jednoduchost 

kompozice a neotřelé pojetí a nápady. 

  Titulní fotografie je tím, co noviny i časopisy pomáhá prodávat, je jejich 

„výkladní skříní“, aspoň někteří vydavatelé a šéfredaktoři jsou o tom přesvědčeni a 

neváhají sahat až k bulvárním praktikám, kdy se na prakticky jakýkoli vybraný obsah 

z čísla dá na titulní stranu „naroubovat“ atraktivní dívka, které do výsledného záměru 

dopomůže fotomontáž.49 

 

 

 

Fotografie sportovní 

 

Do přehledu tuto kategorii zahrnujeme z toho důvodu, že ve vybraném vzorku pro 

analytickou část této práce se budou vyskytovat právě i fotografie z oblasti sportu. Je 

rovněž druhem reportážní fotografie, leckdy poskytuje i celou řadu atributů, které 

v běžných událostech zcela nebo ve velké většině chybějí – příběh, drama, napětí či 

akci. A také okamžité rozdělení na vítěze a poražené.  

 Kromě výše zmíněných atributů dobré reportážní fotografie potřebuje 

fotograf dobře znát pravidla dané disciplíny, čímž se dovede dopředu připravit na 

klíčové zvraty utkání, ale i na nejfotogeničtější momenty, ale musí mít i dobrou 

znalost o účastnících fotografovaného sportovního zápasu, aby mohl dopředu 

předvídat jejich roli v rodící se historii utkání. Tato specializace je rovněž náročná na 

dokonalé zvládnutí fotografické techniky, schopnost koncentrace a pohotovost 

fotografa. 

 Sportovní fotografie má v zásadě dvě kategorie: akční snímky, na nichž jsou 

zachycené veškeré momenty, na kterých nechybí pohyb; a feature fotografie, které 

zachycují zákulisí sportovních utkání a příběhy jejich aktérů. Velmi významně se 

v tomto odvětví uplatňují výrazná barevná a kompoziční řešení. Česká a 

československá sportovní fotografie dosáhla i řady úspěchů, jmenujme například 

                                                 
49 Ze staršího neformálního rozhovoru autora se šéfredaktorem Týdne Františkem Nachtigallem 
nicméně vyplynulo, že výrazně lépe než s atraktivní modelkou na titulní straně se prodává časopis, 
jehož přední straně dominuje snímek sportovního vozu.  



 

21   

první místo Stanislava Tereby v soutěži World Press Photo v roce 1958;50 Tereba 

zvítězil se snímkem znázorňujícím fotbalového brankáře v prudkém lijáku. Další 

čerstvý úspěch zaznamenal fotograf agentury ČTK Roman Vondrouš se sérií z Velké 

Pardubické a dalších dostihů. 

  

1.3 Výběr zpráv a fotografií 

 

O tom, jak by měla vypadat dobrá žurnalistická fotografie, už jsme hovořili. 

Klíčovou otázkou je však to, zda se ona a událost, kterou reprodukuje, do 

zpravodajství vůbec dostane – a to i v jaké podobě či s jakou prioritou.  

  Jedním z úhlů pohledu může být, zda událost zapadá do kategorií zpráv, jež 

média čtenářům přinášejí. V českém prostředí se dá hovořit o šesti 

kategoriích.51Tradičně je důraz kladen na politické dění, jež média často 

zjednodušují na osobní střety osobností. Další kategorií jsou ekonomické zprávy, v 

zásadě o vývoji jednotlivých firem a ekonomik a také o ekonomické situaci celé 

společnosti. Zahraniční zpravodajství sleduje vztahy politik jednotlivých států, často 

ve vztahu k Česku, ovšem jeho neméně početnou, ne-li převládající součástí jsou 

různé zajímavosti ze života v zahraničí, ať už jde o události tragické či úsměvné. 

Podobně i domácí zpravodajství je směsí nejrůznějších událostí, přičemž velmi 

vytěžovanou oblastí je kriminalita. Posledními dvěma oblastmi jsou zprávy z kultury 

a ze sportu. 52  

  Málokdo by zřejmě souhlasil s postulátem, že média informují jen o 

nejdůležitějších a nejaktuálnějších událostech. Podle Trampoty hraje při výběru 

zpráv roli snaha o získání a udržení si publika, jakožto i ekonomické faktory, jako 

jsou omezené zdroje finanční i lidské, a s tím související rutina. Sdělovací prostředky 

se tak soustřeďují především na ty organizace a instituce, u nichž je pravděpodobnost 

výskytu událostí pro zpravodajství nejvyšší. Podobně i redaktoři mají často sklon 

k tomu, že využívají jen omezený počet zdrojů, s nimiž jsou v pravidelném 

                                                 
50Viz webové stránky archive.worldpressphoto.org 
51 Burton 2001: 121 
52 tamtéž s. 122 
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kontaktu.53 Tím ovšem proces výběru nekončí, dalšími na řadě, kdo mají moc 

ovlivnit, co se skutečně ve zpravodajství objeví, jsou lidé – redaktorem či 

kameramanem počínaje a editory a šéfredaktorem konče. 

   Ať už je médium tištěné či elektronické, jeho zpravodajství tedy tíhne k 

opakování, jak co se týče výběru událostí, nebo jejich zpracování.54  

 

1.3.1 Zpravodajské hodnoty 

 

Úvahy o tom, proč se jedna událost ve zprávách objeví, zatímco druhá nikoli, 

provázejí média prakticky od jejich vzniku. Dokonce už i Jan Ámos Komenský se ve 

svém Labyrintu srdce zamýšlí nad tím, které zprávy jsou pro příjemce lákavé. První 

odbornější pohled pak pochází z roku 1690 z pera německého autora Tobiase 

Peucera.55  

Pravděpodobně prvním, kdo použil termín zpravodajské hodnoty pro 

pojmenování zásad, jež slouží novináři k orientaci při výběru událostí do 

zpravodajství, byl americký novinář a poradce prezidenta Walter Lippmann ve 

významné práci Public Opinion (1922). Jeho teoretické poznatky o zpravodajských 

hodnotách empiricky ověří v šedesátých a sedmdesátých letech několik badatelů, 

především Galtung a Rugeová. 

Ve svém zásadním textu The Structure of Foreign News z roku 1965 

zkoumají vlastnosti, které událost má splňovat, aby měla šanci proniknout do médií. 

S nimi Galtung a Rugeová zacházejí jako s neosobními institucemi, potlačují vliv 

individualit a vědomě zanedbávají rozdíly mezi například reportéry a centrálou 

tiskové agentury.56 Svých navržených dvanáct zpravodajských hodnot ověřili na 

vzorku čtyř norských deníků, když zkoumali, jak tyto noviny informovaly o třech 

zahraničních krizích: o kubánské a konžské z roku 1960 a kyperské z roku 1964. 

Neustálý proud probíhajících událostí ve světě přirovnávají k paralelnímu 

vysílání nesmírného množství rozhlasových stanic; vzhledem ke kakofonii zvuků, 

která by pak vznikla při otáčení ladicím knoflíkem rádia, je jasné, že je potřeba 
                                                 
53 Trampota 2006:23 
54 Burton 2001: 123 
55 Trampota 2006: 26 
56 Galtung 1965: 65 
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události podle nějakého klíče třídit. S využitím stejné rozhlasové metafory posléze 

formulují dvanáct základních zpravodajských hodnot: 

Frekvence – pokud se událost vyskytne mimo „spektrum“ přijímače, nebude 

zaznamenána. Autoři poukazují na čas potřebný k vývoji události, přesněji řečeno 

k tomu, než nabude významu. „Když na bojišti zemře voják, časové rozpětí takové 

události je velmi krátké, zatímco časové rozpětí rozvojového procesu v nějaké zemi 

může být velmi dlouhé,“ píší s tím, že čím méně se liší frekvence události od 

frekvence periodika, tím je větší šance, že ji dané periodikum zpracuje jako zprávu.57 

Tudíž i události probíhající v dlouhém časovém horizontu zpravidla zůstanou bez 

zaznamenání s výjimkou okamžiku, kdy dění jakýmkoli způsobem vyvrcholí. 

Práh pozornosti – čím silnější je signál (tedy událost), tím je větší šance, že 

překročí práh pozornosti a stane se zprávou. „ Čím brutálnější vražda, tím větší 

titulky,“  lapidárně vysvětlují Galtung a Rugeová. 

Jednoznačnost – čím jasnější a jednoznačně vyložitelná událost je (čím méně 

šumu obsahuje), tím je větší šance, že se stane zprávou. Tím autoři nechtějí říci, že 

by sdělovací prostředky vybíraly jen jednoduché události. Ale jakmile má událost 

více možných a nejednoznačných výkladů, ztrácí zpravodajský potenciál. 

Význam – čím větší význam událost má, tím důvodnější je předpoklad, že 

bude zahrnuta ve zpravodajství. Tento význam je částečně odvozený od kulturního 

prostředí, v němž se příjemci nacházejí. Události, jež do tohoto prostředí nepasují, 

tíhnou k tomu, že zůstanou nezaznamenány. Ovšem zprávou se mohou stát i takovéto 

události, pokud s sebou nesou pro příjemce význam. Únos turistů v Pákistánu proto 

zaznamenají tuzemská média s prakticky stoprocentní jistotou jen tehdy, pokud se 

přímo dotkne českých občanů. 

Souznění – čím je „signál“ toho, co se stalo, blíže předpokladům a představě 

příjemce, tím spíše bude uznán za vhodný zpracování ve zpravodajství. U příjemce 

se to podle Galtunga a Rugeové může projevovat dvojím způsobem. Buď 

předpokládá, že se událost stane, a tím je zaručena její snadná recepce, anebo si 

příjemce takovou událost dokonce přeje. Pokud je tedy událost příliš vzdálena 

očekávání, nebude v novinách. 

                                                 
57 tamtéž s. 66 
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Překvapení – čím méně je událost očekávána, tím spíše se stane zprávou. To 

podle autorů není v rozporu s předchozími dvěma postuláty. Souznění a význam 

pouze „vyfiltruje“ ty události, které jsou zajímavé a pochopitelné. „Události musejí 

být neočekávané, nebo neobvyklé, nejlépe obojí, aby se staly zprávami,“ definují 

Galtung s Rugeovou.58  A naopak, to, co se pravidelně opakuje či neustále probíhá, 

jen zřídkakdy přitáhne pozornost.  

Kontinuita – pokud už událost jednou pronikla do zpravodajství, je 

pravděpodobné, že v něm zůstane i nadále. Tedy jestliže událost byla už jednou 

označena za zprávu, stane se tak po určitou dobu i napříště, i když její dopad třeba už 

nebude zdaleka tak velký. Děje se tak i proto, že to, co bylo napoprvé nečekané, je už 

příjemci nyní povědomé. 

Variace – autoři ji definují jako snahu o vyvážený, pestrý, komplexní celek 

zpravodajství. Pokud tedy převládají události jednoho typu (ať už to jsou pumové 

útoky v nestálých regionech, tragické dopravní nehody či třeba úmrtí během 

„metanolové“ kauzy na přelomu let 2012 a 2013), přes jejich nesmírnou důležitost se 

do zpráv ne všechny dostanou. Pokud jich je najednou příliš, editor či kdokoli, kdo o 

podobě zpráv rozhoduje, místo některé z nich vybere úplně odlišnou událost, klidně i 

méně podstatnou. Práh pozornosti, který taková událost musí překonat, je pak 

mnohem nižší. 

Vztah k elitním národům – poslední čtyři faktory jsou vázány na kulturní 

prostředí. Čím více se událost vztahuje k elitním národům, tím pravděpodobněji se 

stane zprávou. 

Vztah k elitním osobám – platí to samé, co pro elitní národy. Autoři obě 

kategorie spojují s jednoduchým vysvětlením: činnost elit je přinejmenším obvykle a 

z hlediska krátkodobé perspektivy podstatnější než činnost ostatních, ať už osob či 

národů. Často tyto elity rovněž reprezentují běžné situace (Galtung a Rugeová 

jmenují oslavu narozenin), jež zažívají běžní lidé, ti se ale na stránky novin za 

stejných okolností dostanou jen stěží.  

Personalizace – pokud je možné nahlížet na událost jako na čin jednotlivce či 

jednotlivců, stane se spíše zprávou. Pro média je charakteristické to, že jakoukoli 

událost lépe „odvypráví“ jako děj, který má svého konkrétního původce. Autoři to 

                                                 
58 tamtéž s. 67 
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vysvětlují idealizovanou představou, že člověk je pánem svého osudu, a tudíž je 

veškeré dění důsledkem volního jednání. Zároveň může být personifikace důsledkem 

potřeby se s někým identifikovat, ať už pozitivně, či naopak. K většímu zastoupení 

personifikovaných zpráv vede i jejich lépe „padnoucí“ frekvence oproti jevům, 

jejichž původcem jsou třeba instituce; celkově se s osobami ve zprávách lépe pracuje 

než s jakoukoli institucí – fotograf snáze zabere a reportér snadněji vyzpovídá 

ministra než ministerstvo. A rovněž jde o důsledek zacílení zpráv na elity. 

Negativita – čím je ve svých důsledcích událost negativnější, tím (z hlediska 

zpravodajského potenciálu) lépe. Zlé události jsou zpravodajskému pojetí bližší; 

negativní věci se stanou během okamžiku, ty šťastné, pozitivní či aspoň nekonfliktní 

obvykle trvají déle (dům se staví déle, než trvá jeho zkáza při požáru). Pro špatné 

zprávy hovoří i jejich jednoznačné dekódování; málokdo u takových událostí 

zapochybuje o jejich negativním smyslu. Lépe také zapadají do obvykle 

pesimistických představ publika o současnosti. A jsou rovněž obvykle 

nepředvídatelné.59  

Všech těchto dvanáct faktorů působí ve vzájemné interakci. Čím více z nich 

událost obsahuje, tím je větší šance, že se stane zprávou. Zároveň podle Galtunga a 

Rugeové platí, že pokud už se zprávou stane, faktory, které za to mohou, budou ještě 

akcentovány. Oba tyto principy platí po celou dobu, během níž událost putuje 

k příjemci. 

 

1.3.2 Další koncepty zpravodajských hodnot a jejich  revize 

 

Pojetí zpravodajských hodnot podle Galtunga a Rugeové, jakkoli bylo svým 

způsobem revolučním a prvním obdobným počinem, naráží na několik problémů. 

Limitujícím faktorem je především fakt, že se zaobírají jen tištěným60 a zahraničním 

zpravodajstvím, navíc omezeným jen na trojici událostí. Navíc autorům ani nešlo o 

to, aby tyto hodnoty stanovili, chtěli jen upozornit na to, jak zkresleně média 

                                                 
59 tamtéž s. 67–70 
60 U televizního zpravodajství je situace odlišná, televize například preferují ty události, k nimž mají 
k dispozici vlastní nebo agenturní obrazový materiál, což možnosti výběru výrazně zužuje (Trampota 
2006: 27).   
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informují o událostech ve třetím světě. Přesto se jejich koncept při studiu médií 

využívá dodnes. 61 

 To ovšem neznamená, že by k němu další autoři nepřistupovali kriticky. 

Zpravodajské hodnoty Galtunga a Rugeové byly několikrát přepracovány, jiní autoři 

přišli s úplně odlišnou vlastní koncepcí. První, kdo koncept norských vědců 

kritizoval, byl v roce 1971 Tunstall; vadilo mu právě zaměření výlučně na zahraniční 

zpravodajství. Další rozpracování původní sady zpravodajských hodnot vytvořil 

Winfried Schutz, vyšlo mu dokonce 19 zpravodajských hodnot rozdělených do šesti 

oblastí. Oproti tomu Westerstahlovi s Johanssonem v devadesátých letech stačilo 

podstatně méně hodnot, čtyři až pět. Důležitost, jež je absolutní, doplňují blízkost, 

drama a přístup. Ty může kontaminovat či doplnit ideologie.62  

Mnoho dalších autorů přišlo s vlastními sadami těchto hodnot; jmenujme 

například Warnera (1970,  Hetheringtona (1985), Bella (1991), McQuaila (2000) či 

Harcupa a O’Neillovou (2001).63 Právě jejich práce je posledním výrazným počinem 

na poli zpravodajských hodnot, jež vychází z původní, už téměř půl století staré 

koncepce. 

  Harcup a O’Neillová podrobili v roce 2001 zkoumání původních dvanáct 

zpravodajských hodnot na vzorku 1 200 britských novinových zpráv. Dospěli 

k závěru, že celá řada z původně stanovených hodnot (už) neplatí. Například 

frekvence s nástupem (a rychlostí) internetu a faktem, že celá řada zpráv je 

načasována a „vytvořena“ prostřednictvím různých PR oddělení a pracovníků, ztrácí 

smysl zcela. Zrovna tak absence jednoznačnosti události už není překážkou, jelikož 

novináři jsou „vycvičeni“ k tomu, aby i z takové události vytvořili zprávu, jež dává 

jednoznačný smysl.64  

 Jiné původní hodnoty autoři v sadě ponechávají, ale s výhradami, 

upřesněními a často i pod novým jménem. Například individualitu rozpouštějí 

částečně do kategorie „mocných elit“; příběhy těch, jež mocní nejsou, spadají do 

„zábavy“, jelikož podle autorů beztak nemají velký společenský dopad.  

                                                 
61 Trampota 2007: 27 
62 tamtéž s. 28 
63 Srov. http://mediaresearchhub.ssrc.org/icdc-content-folder/news-values/  
64 Harcup 2001: 277 
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 Na takto definované sadě hodnot je bezesporu nejzajímavěji to, že se v ní 

konečně objevuje zábava, či zábavnost zprávy. V současných médiích je to 

bezesporu důležitý faktor, který zprávě pomůže překonat „práh pozornosti“ (ten 

mimochodem Harcup s O’Neillovou nahradili pojmem magnitude (rozsah) pro 

události mající buď samy o sobě velkou důležitost, nebo dopad na mnoho lidí).  

 Pro média počátku 21. století tak navrhují deset nových zpravodajských 

hodnot. Jsou jimi vztah k mocným elitám (zprávy o lídrech, ať už o osobách, nebo 

organizacích), celebritám, zábava (či zábavnost; zmiňuje například sex, show-

business, zprávy o zvířátkách nebo „hluboce lidské příběhy“), překvapení, špatné 

zprávy, dobré zprávy, rozsah, relevance, pokračování a agenda daných novin.  

 Přestože jsou současné praxi takto definované hodnoty zjevně daleko bližší, 

budeme na ně (a i na další naznačené koncepty hodnot) nahlížet podobně, jak 

navrhují Harcup s O’Neillovou zacházet se zpravodajskými hodnotami Galtunga a 

Rugeové; a sice, že bychom je neměli brát tak, jako by byly vytesané do kamene, ale 

spíš o nich diskutovat. V analytické části z představených sad vybereme ty, které 

jsou validní a ověřitelné i pro fotografie, a dále je doplníme o další pozorovatelné 

proměnné.  

 

1.3.3 Pravda ve fotografii 

 

„Fotografie jsou cenné tím, že nesou informace. Říkají člověku, co existuje, vytvářejí 

soupis,“ píše Susan Sontagová.65 Fotografie je podle ní „nevyvratitelným důkazem“, 

že se daná věc přihodila. 

 Víra v pravdivost fotografie se nazývá fotografický verismus a je v současné 

době stále silněji zpochybňována kvůli dostupnosti prostředků digitální manipulace. 

Manipulovat realitu pochopitelně bylo možné i před uvedením grafického programu 

Adobe Photoshop – například jen pouhou změnou ohniska či úhlu záběru. 

 S fotografií, ať chce, či nikoli, totiž manipuluje už fotograf. „Fotografie, tedy 

fotograf, který snímek vytváří, vždycky pracuje s výřezem skutečnosti. S tím co je 
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ukázáno, ale také s tím, co ukázáno není,“ píše Pavel Štecha.66 Podle něj fotograf 

realitu nevytváří, ale je schopen ji přetvářet a upravovat. "Dále fotograf vybírá a 

určuje, kdy zmáčkne spoušť, tedy kdy zastaví čas. Zastavení času je jedno z 

výrazných specifik média. Obě možnosti mohou výrazně ovlivnit pravdivost, řekněme 

objektivnost 'otisku skutečnosti'. Jedním snímkem se dá dokázat, že například 

demonstrace se zúčastnila hrstka lidí nebo naopak."67 

 Roland Barthes fotografii považoval za pevně časoprostorově určenou – to, že 

„toto bylo“, pravdivost, považuje za pravou podstatu fotografie, kterou může otřást 

jen to, pokud někdo dokáže, že daný obraz není fotografický snímek.68 Za „poctivé 

médium“ pokládá fotografii i fotograf Edward Weston; tvrdí, že „fotoaparát lze jen 

těžko přinutit ke lži“. 69 

„A ť tak či onak, fotografie přináší svědectví o způsobu, jakým se věci odehrály, a 

většina z nás má silný intuitivní pocit, že přináší lepší svědectví než jakýkoli jiný druh 

obrazu,“ píše Mitchell.70  

 Je nicméně jisté, že fotografie a realita jsou ve vzájemném vztahu. Ovšem 

vzájemné prolínání toho, co je skutečné a toho, co je zobrazeno na fotografiích či 

prostřednictvím jiných vizuálních prostředků, může nabýt až absurdních rozměrů. 

Podle Sontagové se totiž zdá, že realitou se stále více stává to, co nám ukazuje 

fotoaparát. „Dnes je zcela běžné, že lidé, kteří zažili tragickou událost (havárii 

letadla, přestřelku, útok teroristů), tvrdí, že 'to vypadalo jako ve filmu'. Říkají to 

proto, aby zdůraznili, jak to bylo skutečné. Jakýkoli jiný popis situace by byl 

nedostatečný,“  domnívá se Sontagová.71  

 Digitální technologie způsoby ovlivnění výrazně usnadnily a v konečném 

důsledku podkopávají důvěru v to, že snímek opravdu zobrazuje události věrně. 

Podle Mitchella mohou „zastánci institucí žurnalistiky, se zájmem být věrohodný, 

právního systému, jenž potřebuje hodnověrné důkazy, a vědy, se svou základní vírou 

v záznamový prostředek tvrdě bojovat o zachování nadvlády běžného fotografického 

obrazu – ale pro ostatní bude zrod digitálního obrazu vítanou příležitostí odhalovat 

                                                 
66 Srov. http://www.paladix.cz/clanky/inventura-dokumentaristickych-projektu-vira-vnbsppravdivost-
fotografie.html 
67 tamtéž 
68 Barthes 2005: 94 
69 Sontagová 2002: 164 
70 Mitchell 1994: 26 
71 Sontagová 2002: 144 
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slepé uličky ve fotografické konstrukci vizuálního světa, k tomu, aby rozložili 

samotné ideje fotografické objektivity.“ 72 Podle něj vztah reality a jejího obrazu v 

důsledku nástupu digitálních technologií oslabil; snímky už tak dnes nejsou zárukou 

„vizuální pravdy.“73  

 

 

 

 

 

 

2. Praktická část 

 

2.1 Předmět zkoumání 

 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na srovnání zpravodajských hodnot fotografií ve 

dvou různých médiích a zjišťuji, jak moc a v čem se fotografie a jejich zpravodajské 

hodnoty v čase změnily. Jako platforma pro srovnání mi poslouží ročenky – speciální 

vydání, jimiž na sklonku roku dané médium rekapituluje události předchozích 

dvanácti měsíců.  

 V praktické části se budu věnovat rovněž tomu, jak probíhá výběr fotografií v 

médiích. To jsme zjišťovali rozhovory s těmi, kteří mají selekci snímků na starost, 

tedy s obrazovými redaktory neboli fotoeditory. 

 

2.2 Zrození gatekeepera  

 

Jeden z možných přístupů, jak lze analyzovat selekci zpráv, je zaměřit se na roli 

lidského faktoru. Navzdory všem teoretickým konceptům a snaze precizovat 

kategorie, jež vybraná událost musí splňovat, je totiž právě člověk, který – ať už s 
                                                 
72 Mitchell 1994: 20 
73 tamtéž s. 57 
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jejich pomocí či na základě zkušenosti a intuice – nakonec rozhodne (v našem 

případě) o tom, jaká fotografie se v novinách objeví.  

Jako první termín "gatekeeper" (hlídač brány, tedy vrátný) užil Kurt Lewin v 

roce 1947, když v časopise Human Relations publikoval studii o nákupním chování. 

Studie, jež se zabývaly produkcí zpráv a opíraly se o empirické výzkumy, vznikají 

v padesátých letech a jsou považovány za základ ustanovené sociologie 

zpravodajství. Jednou prvních je práce Davida M. Whitea The „Gate Keeper“: The 

Case Study in the Selection of News z roku 1950.74 White zkoumal jeden týden práce 

editora jednoho regionálního amerického deníku v Chicagu, pana Gatese75, a 

zajímalo jej, podle jakého klíče Gates vybírá to, co deník z agenturního zpravodajství 

publikuje – White vycházel z představy, že zpráv je výrazně více, než je místa v 

novinách, a že tedy musí být někdo, tedy pan Gates, kdo určí, na které zprávy se 

nedostane.  

Sám White si je vědom toho, a v úvodu své studie na to i upozorňuje, že 

gatekeepery jsou všichni v řetězci, jimiž zpráva od svého vzniku putuje – od 

reportéra tiskové agentury, který ji poprvé zaznamená, přes další mediální 

profesionály, kterým projde pod rukama. Podrobně se ale věnuje jen roli editora, 

respektive zajímají jej důvody pro nezařazení dané zprávy – Gates jeden týden 

nevybrané zprávy pro Whitea skladoval ve velké krabici, namísto toho, aby končily 

jako obvykle v koši. Když jeho směna skončila, prošel všechny odmítnuté zprávy a 

na většinu z nich napsal důvod, proč ji nevybral.76 

Odmítnutých bylo celých devět desetin všech agenturních zpráv; důvody 

jejich nevybrání rozdělil do dvou kategorií – odmítnutí události jako takové jako 

nevhodné pro zpravodajství (nezajímavé, nudné, špatně napsané, už jsme o tom psali 

mnohokrát apod.) a prostorových či organizační77 (není místo, příliš lokální, vybral 

jsem tu samou zprávu od jiné agentury, dobrá, kdyby bylo místo apod.). V této 

kategorii bylo odmítnutých zpráv přibližně dvakrát více než v první.  

                                                 
74 Trampota 2006: 38 
75 White jej tituluje jako "Mr. Gates" (pan Brána); je možné, že se tak muž opravdu jmenoval, ovšem 
zřejmě jej tak pro účely práce překřtil autor studie. 
76 White 1964: 161–162 
77 Kategorie má v originále poněkud zavádějící pojmenovávání "výběr ze zpráv o stejné události", což 
je přitom jen jeden z mnoha důvodů v této kategorii jmenovaných. 
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S tímto poněkud hrubým rozdělením do dvou kategorií nemusíme plně 

souhlasit, pozoruhodný je však výčet dalších důvodů, jimiž Gates vyřazuje danou 

zprávu. „Je příliš rudý“; „Propaganda“; „Sebevraždy mě nezajímají“; „Tohle mě 

nikdy nezajímalo“ a podobně. Po analýze Gatesových zdůvodnění tak White začíná 

chápat, „jak vysoce subjektivní, jak moc závislý na žebříčku hodnot založeném na 

'vrátného' vlastním souboru zkušeností, názorů a očekávání, je ve skutečnosti přenos 

zpráv.“78 

White dále dělí všechny zprávy do devíti kategorií a zjišťuje, že skrze bránu 

nejsnáze prostupují jímavé lidské příběhy79 a politické zprávy. Nakonec se ještě 

Gatese dotazoval, zda kategorie zprávy ovlivňuje její výběr (byť kategorie vnímá, o 

jejich rovnoměrné zastoupení neusiluje); zda si je vědom nějakých předsudků, které 

jeho práci ovlivňují (Gates se přiznává mj. k tomu, že nemá rád katolíky a nehodlá 

jim v novinách dělat reklamu a že jej nejvíce zajímají příběhy lidí); jaký je koncept 

publika vašich novin (lidé o průměrné inteligenci se širokou škálou zájmů) a zda 

existují nějaké indikátory, kterými určujete, zda je zpráva vhodně postavena 

(nejdůležitější, aby byla jednoznačná a pochopitelná).80 

White byl dozajista pionýrem gatekeepingu, ovšem jeho studii kritici vyčítali 

zejména to, že celý byrokratický aparát novin redukuje do jedné osoby. Na Whitea 

navázali další teoretici, např. R. M. Brown v roce 1979, jenž rozlišil gatekeeping do 

čtyř fází (extrakce neboli výběr, koncentrace neboli redukce podle prostoru, 

pročištění neboli úprava obsahu a konečná formulace neboli spojení informace s 

dalšími). V některých studiích se koncepce gatekeepingu rozšiřovala na další aspekty 

kontroly, Donohue například navrhuje, aby do něj byly zahrnuty všechny fáze 

kódování sdělení, tedy kromě jeho výběru i shromažďování či načasování. S 

nejširším pojetím přišla Pamela Shoemakerová (1991), jež považuje gatekeeping za 

obousměrný proces, kterého se účastní každý komunikátor.81 

 

2.3 Obrazový editor jako „vrátný“ 

 

                                                 
78 White 1964: 163 
79 V mediálním (zejm. televizním) slangu nazývané "háelpéčka" – hluboce lidské příběhy. 
80 White 1964: 167 
81 Trampota 2006: 40–41 
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2.3.1 Jak se stát fotoeditorem 

 

Přestože se za více než šedesát let od první Whiteovy studie v médiích změnilo 

ledacos, samotný selektivní princip několika „bran“, jimiž musí zpráva projít, dál 

platí. Nejinak je tomu u obrazové stránky obsahu. Jakými pravidly se řídí a jak 

postupují při výběru fotografií, jsme zjišťovali rozhovory s fotoeditory. 

Obrazová stránka je v současných médiích akcentována poměrně výrazně. 

Tou zpravidla poslední branou, jimiž obrazová informace musí projít, je fotoeditor či 

obrazový redaktor. Rozhovory se čtyřmi fotoeditory – Hanou Piťhovou z Lidových 

novin, Ivetou Tetourovou z Týdne, Jiřím Benákem z iDNES.cz a Marií Bezděkovou 

ze serveru Týden.cz – ukázaly, že obrazový redaktor při své „gatekeepingové“ roli 

do značné míry spoléhá spíše na svou intuici a zkušenosti než na psaná i nepsaná 

pravidla dané mediální instituce. Psané kodexy, jak přiznávají, ostatně většinou ani 

neexistují. Podle Piťhové musí každý začínající obrazový editor dostat fotografie „do 

oka“ a sám zjistit, jak to v novinách či časopisech funguje.82 „Manuál jako takový 

neexistuje – spíš doporučení. Dovednosti týkající se fotek jsem nasbírala praxí,“ 

doplňuje Iveta Tetourová. 

 „Ten manuál si člověk vytvoří postupně v hlavě, ale tak samozřejmě, když 

jsem začínal, tak první měsíc nebo dva jsem každou fotku konzultoval s nejstarším 

fotoeditorem v Mladý frontě," říká Jiří Benák ze serveru iDNES.cz, podle nějž se 

editorské oko po nějaké době vycvičí. „Protože každý den, když projíždím ty 

agentury, tak vidím tři tisíce fotek. Vždy mezi nimi hledáš tu správnou, která má 

správný formát, má ten správný námět a ještě nejlíp, aby za tím byl nějaký příběh. 

Pak už vidíš intuitivně mezi deseti tu jednu," dodává Benák.  Nejinak je tomu na 

webu Týden.cz, i zde se spoléhá především na zkušenosti získané časem. „Manuál 

neexistuje, fotoeditoři si předávají při odchodu informace o tom, co by měl jejich 

nástupce dodržovat, ale jde spíš o to, jakých porad se má zúčastňovat, na které 

rubriky se víc soustředit a podobně. Ostatní dovednosti získá v průběhu času,“ 

vysvětluje Marie Bezděková. 

                                                 
82 „Člověk tak nějak se to musí naučit sám, dostat to do oka a naučit se takový ty pravidla, co fungují 
v novinách a v časopisech,“ řekla doslova Hana Piťhová. 
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Většina českých médií nevyžaduje po novinářích žurnalistické vzdělání, 

redaktorům obvykle stačí absolvovat střední školu s maturitou. Stejně tomu je u 

fotoeditorů: odborné vzdělání fotografického či grafického zaměření měli ze 

zpovídaných jen někteří. Všechny tři fotoeditorky přiznaly, že samy fotí, ale jen 

soukromně, bez ambicí své fotografie otisknout. U serveru iDNES.cz je situace jiná, 

jeho fotoeditor Jiří Benák sám profesionálně fotografuje, třebaže těžištěm jeho práce 

je editování cizích fotek a do terénu se dostane čím dál méně.83 „Tak je to výhoda, 

když člověk ví, co v tý fotce může a co ne. Potom je to určitě i v komunikaci s 

foťákama jednodušší, když po něm něco chceš," uvedl. Fotografické či grafické 

vzdělání však nemá, teoretické a praktické znalosti získal během předchozího 

působení ve fotolabu, kde zvětšoval snímky z negativů pro fotografy z Mladé fronty, 

ale i třeba z Reflexu a dalších médií. 

 

2.3.2 Práce fotoeditora  

 

Z rozhovorů rovněž vyplývá, že i samotná náplň této profese se v jednotlivých 

médiích dost výrazně liší. Klasická tištěná média se drží praxe, že obrazový redaktor 

má na starost kompletní výběr fotografie od zajištění jejího zdroje po finální ořez. 

„Mám na starost všechny fotky v novinách, (...) tu fotku musím vybrat, někde sehnat, 

buď v agenturách, nebo od našich fotografů, kde máme fotky v archivu, prostě někde. 

Nechám ji upravit na správnou velikost, barevnost, a pak ji usazuji do layoutu novin 

buď na nějaký výřez, nebo aby to vypadalo graficky prostě hezky,“ popisuje Hana 

Piťhová praxi v Lidových novinách. Obdobně i fotoditorka časopisu Týden Iveta 

Tetourová vybavuje tiskové materiály od redaktorů fotografiemi, kromě toho však i 

plánuje fotografování reportáží a portrétů během rozhovorů v předstihu a domlouvá 

vše s fotografy a redaktory. 

V redakcích zpravodajských serverů si fotografický doprovod k článkům 

naopak zpravidla určují sami redaktoři, přičemž fotoeditor až dodatečně fotografii 

vymění, pokud z nějakých důvodů nevyhovuje. Fotoeditor rovněž vytváří tematické 

fotogalerie či vyhledává snímky, které jsou pro redaktora obtížně k nalezení či 

                                                 
83Otázka: Dostaneš se sám do terénu na focení? "Dneska už málokdy. Co vznikla ta fotoagentura 
MAFRA, tak všechno focení jde na ně. Já jsem byl od Nového roku tak na pěti foceních, možná ani 
ne (rozhovor proběhl v polovině dubna, pozn. aut)," řekl Jiří Benák. 
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nedostupné (má přístup do dalších fotobank a archivů, ví, kde fotografii najít). 

„Dohlížím na uveřejněné snímky (...) a vytvářím fotogalerie. Redaktoři webu mohou 

ke svým článkům dávat fotky sami, ale mým úkolem je kontrolovat, jestli odpovídají 

tématu článku, jestli jsou dostatečně kvalitní, zda mají správnou velikost, popisky a 

další náležitosti. Dohlížím také na to, aby byly v rámci možností estetické,“ uvedla 

Marie Bezděková ze serveru Týden.cz. „Objednávání fotek, zpracovávání fotek, 

komunikace s fotografem, případně být ten střed mezi fotografem a tím, kdo si to 

focení objednal,“ vyjmenovává Jiří Benák z iDNES.cz s tím, že snímky od fotografů 

z terénu ještě mírně upravuje v grafickém programu, dolaďuje barvy, dělá výřezy. 

Není úplně obvyklé, aby novinový fotoeditor úkoloval fotografy a určoval 

jim, na jakou akci mají vyrazit a co tam vyfotit. „To si většinou zadávají požadavky 

přímo redaktoři, třeba když jdou na nějaký rozhovor, nebo fotografové mají svou 

produkční, mně pak už chodí jen hotový fotky do systému,“ popisuje Piťhová z 

Lidových novin. „Když vím, že se bude konat nějaká velká akce, demonstrace na 

Václaváku nebo něco, s tím, že to budeme potřebovat, tak samozřejmě můžu si tam 

poslat fotografa. Oni si to ale většinou hlídají sami, ale mám na to právo,“ doplňuje.  

Odlišná je situace v týdeníku, kde je práce rozplánována více dopředu, 

fotografové jsou s editorem v těsnějším kontaktu. „Práci fotografa v terénu ovlivnit 

můžu, pokud s ním konzultuji, o čem bude článek a v jakém prostředí by se mi 

fotografie hodila a podobně,“  uvedla Iveta Tetourová z Týdne s tím, že nemůže 

samozřejmě ovlivnit, co fotograf vyfotí na akcích typu tiskové konference. „D řív, 

když jsem pracovala jako fotoprodukční, tak jsem chodila velmi často na focení s 

fotografem, zde se podoba fotografií ovlivnit dala značně,“  doplňuje Iveta 

Tetourová.   

S fotografy v terénu spolupracuje i její kolegyně ze serveru Týden.cz; 

například v situaci, kdy fotoeditorka zjistí, že v archivu chybí ilustrační foto k 

určitému tématu. „Do terénu s fotografy nejezdím, ale můžu je telefonicky požádat, 

aby například vyfotili dům z určitého úhlu, za určitého počasí, jde-li o neaktuální, 

nadčasovou záležitost, nebo například nějaký detail, který se může do budoucna 

hodit,“  líčí Bezděková. „Například při fotografování demonstrace před Úřadem 

vlády můžu poprosit o nafocení cedule s označením budovy, což se může hodit do 
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budoucích článků o politických tématech. Samozřejmě záleží na dohodě a ochotě i 

možnostech fotografa se mým přáním řídit,“  dodává. 

Nejčastěji komunikuje s fotografy Jiří Benák z iDNES.cz, jelikož koordinuje 

celou řadu fotografů ať už z pražské redakce Mladé fronty, Lidových novin, nebo i 

krajánků v českých a moravských regionech. „Jsem s ním84 samozřejmě v kontaktu, 

když se tam děje něco zajímavýho, tím, jak jsme on-line zpravodajství, tak víme, co se 

tam děje. Tak mu řeknu 'hele, tam na tom rohu by měli stát nějaký demonstranti, běž 

tam a vyfoť je', ale to samotný provedení nechávám na tom fotografovi,“  vysvětluje, 

jak spolupráce funguje. 

 

 

 

2.3.3 Úrovn ě, na nichž probíhá výb ěr 

 

Každému fotoeditorovi, ať už působí v časopise, novinách nebo ve zpravodajském 

serveru, projdou rukama denně stovky až tisíce fotografií od fotografů daného média 

a především z tiskových agentur a fotobank. Česká média jsou předplatiteli 

obrazového servisu ČTK, ze zahraničních agentur se nejvíce využívají AP a Reuters, 

užitečné jsou i fotobanky, nejtypičtějším příkladem z českého prostředí je fotobanka 

Profimedia, z níž média odebírají především ilustrační a historické snímky, ať už 

osobností nebo významných událostí. 

 Výběr snímku probíhá na několika úrovních. Nejprve nafocené snímky 

probere sám autor na displeji fotoaparátu nebo na monitoru tabletu či počítače. 

Dalším stupněm je fotoeditor, který však musí pracovat s textem a v tištěných 

médiích i s rozložením stránek a s prostorem, který je fotografii určen, což hraje 

významnou roli. „Člověk musí vybírat ty fotky a vědět už, kam je umístí. Nejde o to 

vybrat si nejlepší fotku, protože pak člověk třeba zjistí, že je na ni malý místo a ta 

fotka pak vůbec nefunguje nebo nevyzní. (…) Člověk musí pořád počítat s tím, kam ta 

fotka bude použitá,“ shrnuje Piťhová. Dalším stupněm je pak v novinách schválení 

fotografie nebo strany šéfeditorem nebo vedoucím vydání. Podle Piťhové šéfeditor 

                                                 
84 S fotografem v terénu, pozn. aut. 
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nebo šéfredaktor do výběru fotek zasahuje výjimečně, a pokud ano, týká se to 

fotografií na titulní stránce, a jen tehdy, jedná-li se o důležitou událost.85 

„Moji nadřízení, šéfredaktor nebo zástupci šéfredaktora se občas ozvou, že se 

jim třeba něco nelíbí. Tak o tom diskutujeme, ale ne vždycky je to tak, že já ustoupím. 

Prostě je to vždycky diskuse,“ popisuje Benák praxi v iDNES.cz. 

V časopise Týden je praxe jiná, více hierarchizovaná. „Výběr fotografií 

začíná u mě, dále pokračuje konzultací s redaktorem a vedoucím redakce, dále 

pokračuje k editorům, kteří někdy do výběru také zasahují. Dále pak artdirector a 

nakonec šéfredaktor,“ řekla Tetourová. 

Pokud médium na akci má svého fotografa, platí ve všech oslovených 

redakcích, že se využijí jeho fotografie místo agenturních. „Snažím se o to. Když je 

něco aktuálního a je potřeba mít to rychle, tak tam dám, co mám, autora neřeším. 

Ale když máme vlastní fotku, tak je to samozřejmě prestižnější mít u toho článku 

vlastní fotku. Je to stejný, jako když dáváme nějaký text a Pepa86 je na nějaký 

tiskovce vlády, tak taky nedáváme text z Četky, ale Pepův článek,“ říká Benák z 

iDNES.cz. 

 „Jde o prestiž média, pokud vyšle na nějakou významnou událost vlastní 

fotografy, a ideální je, pokud se jim podaří pořídit snímky, které žádné jiné médium 

nemá,“ říká Bezděková. Pokud se však něco podobného povede agentuře, dostane 

přednost její snímek, alespoň tedy v iDNES.cz: „(...) Když by měla Četka střelce 

z Chrastavy87 a my fotku, jak ho už drží policajti u toho auta, tak dám samozřejmě 

radši tu fotku z tý Četky, protože její hodnota mnohokrát převyšuje tu naši. Ale kdyby 

byly téměř totožné a ten fotograf z Četky měl o něco lepší záběr jen proto, že stál o 

kousek vedle, tak bych dal radši naši. Už třeba jenom proto, že tu fotku z agentury 

může mít kdokoli jiný, kdežto tu naši můžeme mít jenom my, pokud nám ji nikdo 

neukradne, v tom je ta prestiž, ta unikátnost, že máme něco vlastního. I když ten 

čtenář to asi neřeší, to jméno autora si ani nepřečte, ale je to takový 

vnitronovinářský,“ přiblížil Benák. 

                                                 
85 Otázka: Zasahují do toho (šéfredaktor, šéfeditor) nějak aktivně? „Jen pokud je to třeba fotka na 
titulní stranu, tu vybírá víc lidí. Já třeba předpřipravím tři fotky a z těch pak vybíráme se šéfeditorem 
nebo se šéfredaktorem, když to jsou nějaké důležité události. Jinak je to na mně, nestává se to.“ 
86 Josef Kopecký, politický reportér iDNES.cz 
87 „Atentát“ na Václava Klause plastovými kuličkami ze září roku 2012. Viz např.: 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-klause-vystrelil-v-chrastave-muz-z-plastove-pistole/846129 
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 U Lidových novin je situace složitější – třebaže i zde musí fotoeditor 

upřednostnit fotografii od redakčního fotografa před agenturou. „Když jsou ty fotky 

nějak srovnatelný, byť třeba zrovna fotky z Reuters nebo Četky jsou hezčí nebo lepší, 

ale to bývá málokdy, tak stejně dáváme tu naši. Pokud třeba nejde zrovna o nějakého 

člověka, který na naší fotce chybí,“ říká Piťhová. Po sloučení fotografických 

oddělení Mafry, vydavatele Lidových novin, Mladé fronty DNES a serverů 

Lidovky.cz a iDNES.cz88 však Lidové noviny prakticky nemají své „kmenové“ 

fotografy; ti, kteří nebyli propuštěni, fotografují nově pro všechna média Mafry. To s 

sebou nese ovšem i výhody. „Nám to paradoxně pomohlo, protože máme větší výběr 

fotografií. Měli jsme předtím čtyři pět fotografů, takhle máme přístup k fotkám Mladé 

fronty, která má v každém větším městě svýho krajánka,“ přiznává Piťhová.  

U Týdne a jeho internetové odnože se kromě postupné redukce počtu 

fotografů negativně projevila expanze majitele vydavatelství do stále většího počtu 

médií a mediálních odvětví. „Odchod některých fotografů a rozrůstání vydavatelství 

Empresa samozřejmě znamená, že naši fotografové se nedostanou na tolik akcí, kolik 

bychom si přáli, máme ale smlouvy s kvalitními fotobankami, takže o žádné důležité 

snímky naše redakce nepřichází,“ tvrdí Bezděková. 

Dotazované fotoeditorky z tištěných médií nezaznamenaly v počtu 

publikovaných fotografií v poměru k textu žádnou výraznější změnu v čase. Naopak 

internetová média fotografie publikují ve stále hojnějším počtu. Podle Jiřího Benáka 

to souvisí i s rychlým rozvojem kvalitního připojení, kdy už není nutné omezovat 

obrazovou stránku zpravodajství z důvodu velkých datových objemů, jejichž 

stahování do počítačů by trvalo neúměrně dlouho. „ Řada domácích i zahraničních 

zpravodajských serverů nechala v průběhu posledních let na své stránky umístit 

zvláštní rubriky s fotogaleriemi, které jsou poslední dobou velmi žádané. Velkou 

měrou je to určitě způsobeno tím, že fotografie jsou pro čtenáře názornější a 

nenáročnější na jejich čas než články, kterými se někdy musí 'prokousat',“ uvedla 

                                                 
88 Fotoddělení se sloučila v závěru roku 2012. Kromě něj se slučování dotklo také mj. zahraničních a 
sportovních rubrik.  http://www.lupa.cz/clanky/idnes-mf-dnes-a-lidove-noviny-spoji-nektere-redakce-
odejit-maji-desitky-lidi/ 
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Marie Bezděková ze serveru Týden.cz. Nejlepší snímky uplynulého týdne vybírají a 

publikují například i editoři iHNED.cz či iDNES.cz.89 

 

2.3.4 Fotoeditor sou časnosti 

 

Práce s fotografiemi v médiích prodělala na začátku 21. století překotný vývoj, který 

do značné míry kopíroval obecné trendy změn v médiích. Nejvýznamnějším 

posunem je zcela jistě nahrazení papírových fotografií a negativů digitálními snímky. 

To zcela zásadně poznamenalo jak práci fotografů, tak i fotoeditorů - jejich práce se 

zrychlila, jak poznamenává Piťhová. „Kolem toho roku 2000 jsme měli ještě 

papírovej archiv s šuplíkama, všechno bylo na papír. Ani ČTK neměla 

digitalizovanej archiv, nebo jen minimálně, takže se tam chodilo pro papírový fotky 

nebo pro diapozitivy. Nebo i z jinejch agentur, z Isify nebo z Profimedií, z těch, co už 

jsou dneska propojený přes internet celosvětově, se tenkrát braly diapozitivy,“ 

vzpomíná s tím, že fotky se i jinak vybíraly, když si jich člověk mohl dvacet rozložit 

na stole. Piťhová však dostávala paradoxně od fotografů více fotografií než nyní, kdy 

mají fotografové možnost prohlédnout si své záběry přímo na displeji fotoaparátu, a 

tak posílají jen ty, které považují za nejlepší. „Ur čitě s tím digitálem jsou ty možnosti 

toho focení otevřenější, protože ty uděláš tatatata, a pak si tu fotku vybereš. Zatímco 

když jsi měl negativ, šetřil jsi filmem, udělal jsi tři fotky a mazal jsi zpátky do redakce 

vyvolávat a posílat naskenovaný fotky,“ doplňuje fotoeditor iDNES.cz Benák. 

Typickou změnou ve většině redakcí je poměrně razantní pokles počtu 

zaměstnanců podílejících se přímo na vytváření obsahu média z důvodu ekonomické 

krize a tlaku na co největší možnou efektivitu. To potvrzuje i Iveta Tetourová z 

Týdne, když srovnává svou práci v době, kdy začínala, a nyní: „Pro média tehdy 

panovala daleko příznivější doba. Obrázky měli na starosti fotoeditoři a artdirektoři. 

Fotooddělení se skládalo z 7–8 lidí – tedy z velkého počtu fotografů. Dnes stejnou 

práci vykonává jeden člověk nebo dva lidi (...).“ Trend zmenšujících se redakcí 

                                                 
89 Takzvaný Týden obrazem vychází zpravidla v neděli večer a jeho obsah tvoří výběr agenturních 
fotografií z uplynulého týdne z celého světa. Viz např. http://zpravy.idnes.cz/tyden-obrazem-udupany-
levhart-rude-kosile-a-zapocena-bitka-o-mic-pw9-
/zahranicni.aspx?c=A130412_181409_zahranicni_brd  
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potvrzuje i Hana Piťhová z LN: „(...) Samozřejmě se furt propouští, ale to je dneska 

všude.“ 

Podle Tetourové přechodem na digitální techniku mezi fotografy také ubylo 

těch, kteří své řemeslo ovládají na opravdu špičkové úrovni, třebaže i dnes vzniká 

spousta krásných fotografií. „D řív, když se ještě fotilo na filmy, tak se fotografování 

drželi opravdoví profesionálové, protože filmy byly drahé. Dnes v době digitálu je 

fotograf každý – my jim říkáme cvakálci – udělají milion fotografií a jedna se prostě 

musí nějak povést. Podívejte se schválně na fotografie třeba kolem roku 1990, tam ve 

fotobankách najdete fotky, které dělali řemeslníci, opravdoví fotografové,“ řekla 

fotoeditorka.  

 

2.3.5 Jak vybrat dobrou fotografii a jakou nepublik ovat 

 

„Dobrou fotku buď poznáte, nebo ne. Všechno se ale dá naučit,“  přibližuje 

nejzásadnější pravidlo pro výběr vhodné žurnalistické fotografie Iveta Tetourová z 

Týdne. Piťhová upozorňuje, že ne vždy se dá vybrat ta nejhezčí fotografie, limitují ji 

třeba požadavky na umístění a rozměr v novinách.90 „Musí odpovídat zvolenému 

tématu, být dostatečně kvalitní (ostrost, světlost atd.), mít správnou velikost a musí 

být přijatelná z estetického hlediska,“ vyjmenovává základní principy Marie 

Bezděková z Týdne.cz. „Ta fotka musí být ostrá, ideální je, pokud je dokonale ostrá 

celá. Když jde o fotku člověka, hlavně, aby byl ostrej obličej. Nejde prostě dát do 

novin neostrou fotku,“ souhlasí Hana Piťhová z LN. Fotoeditorka Týdne.cz přidává 

několik dalších jednoduchých pravidel – u ilustračních fotografií dbát na 

odpovídající roční období v záběru či k rozhovorům vybírat snímky, kde má 

zpovídaný dostatečně velký obličej.  

Ostrých a jinak technicky kvalitních fotek je však ve fotobankách i v nabídce 

agentur nesmírné množství. Přestože fotoeditoři postupují při výběru především 

intuitivně, Piťhová zmiňuje jedno kritérium, podle nějž lze ze sady podobných fotek 
                                                 
90 Otázka: Funguje při tom výběru něco jako první dojem? Že uvidíte fotku a řeknete si, že ji tam 
musíte mít? "To funguje, ale je právě úskalí té práce v novinách – pak zjistím, že na tu fotku mám na 
stránce nakreslenou takovouhle nudli a já tu fotku pak nemůžu použít, protože by ten člověk měl 
uříznutý nohy nebo prostě něco. Záleží jak kdy. Samozřejmě někdy se dá s editorama domluvit, že ten 
formát stránky přelomí, ale někdy je tam třeba inzerát, takže se s tou stránkou nedá nic dělat. A ta 
nejkrásnější fotka, kterou bych hrozně chtěla dát, se nedá použít. Člověk musí pořád počítat s tím, 
kam ta fotka bude použitá," říká Hana Piťhová. 
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vybrat tu nejvhodnější. „V ětšinou jsou dobré fotky ty, kde je nějaký oční kontakt. 

Když jsou fotky z nějakých demonstrací, jak teď byly, třeba v Egyptě, Sýrii, vždycky 

je dobrý, když je tam nějakej třeba obličej hodně výraznej s očním kontaktem, než 

když je to shluk lidí, kde se nedá ničeho chytit,“ vysvětlila Piťhová. S tím souhlasí i 

Benák. Pokud se fotografovi podaří například na vládní tiskové konferenci pohled 

premiéra, jenž jinak bloudí očima po sále, je to pro fotografii zpravidla přínosem. 

„V t ěch novinách si to člověk pak čte a ten Nečas se vlastně dívá na něj, tak to určitě 

působí dobře.“  

Podle Benáka je výběr fotografie do značné míry intuitivní. „Jedna fotka se ti 

vždycky něčím líbí, ani to třeba nedokážeš definovat, čím to je. Ale prostě to tam 

vidíš, je to tam,“ popisuje. Svůj postup ukazuje na příkladu hypotetického výběru 

fotografie k článku ze Severní Koreje. Nejprve ze všech agenturních fotek vyřadí ty, 

jež nejsou dostatečně technicky kvalitní a ostré, pak se zamyslí nad tím, co fotografií 

vlastně chce říct. „Tak jde tam o válku, která se možná blíží, takže tam chceš mít 

nějaký napětí, nějaký vojáky,“ říká. Následně bere v potaz předchozí články na dané 

téma a fotografie, které k nim využil; snaží se vybrat fotografii, která by se aspoň 

typem záběru lišila. „Pár fotek vyhodíš, dostaneš se na posledních deset fotek, 

z nichž už vybíráš pocitově tu, která se ti líbí, třeba takovou, že si při pohledu na ni 

pokládáš další otázky, což je ten důvod, proč si lidi na ten článek kliknou,“ 

vysvětluje a zdůrazňuje, že důležité je, aby v ideálním případě měla fotografie v sobě 

příběh či něco tajemného. 

Iveta Tetourová ukazuje postup při výběru fotografie rovněž na příkladu. 

Vybírá snímek ke zprávě o firmě Pacific Investment a jejím spoluzakladateli Billu 

Grossovi. Ukazuje všechny fotografie, které má k dispozici. Je jich pět: 
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„Podle layoutu Týdne vím, že budu potřebovat šířku – tudíž všechny výšky 

jsou k ničemu. Fotka bude velká na tři sloupky na polovinu strany – někdy se dá dát 

uřízlá hlava, když je nafocený super portrét. Jenže výše uvedené nejsou ten případ. 

Zbývají mi dvě šířky z openspace a vyberu tu, kde se dívá do objektivu a hotovo. 

Velký umění tady nehledejte," dodává Tetourová. Na doplňující dotaz, proč 

nevybrala jednu z fotek zblízka, odpovídá: „Dovedete si představit, že na vás bude 

zírat oko v podstatě v nadživotní velikosti s uřízlou hlavou ke zprávě Pacific 

Investment zvýšil zisk o 0,7 % prodejem akcií? Já ne. Nedala bych ji tam, protože se 

mi ta fotka nelíbí. Nicméně je to individuální názor,“ uzavírá Tetourová. 

Často se v novinách objevují snímky zejména politiků s výrazy či gesty, jež je 

zesměšňují, které na první pohled působí jako schválnost od fotografa či od editora. 

Oslovené fotoeditorky přiznávají, že oprostit se od osobních či politických antipatií 

je někdy těžké, jindy zcela nemožné. „Snažím se, aby tomu tak nebylo. Například, 

pokud se médium snaží prezentovat jako politicky nezávislé, neměli by jeho 

fotoeditoři publikovat degradující snímky politiků (grimasy, úšklebky apod.) z 

politické strany, které oni sami nefandí, a usměvavé snímky těch politiků, které by 

volili. I takových nuancí si čtenář může všimnout a působí to neprofesionálně,“  

uvědomuje si Bezděková.  

Jistou míru škodolibosti naopak přiznávají Iveta Tetourová z Týdne i Hana 

Piťhová z Lidových novin. „Pokud nemám danou osobnost ráda, dám ošklivou 

fotku, ale musí to korespondovat s textem,“ konstatovala Tetourová a jako příklad 

neoblíbeného politika jmenovala bývalého prezidenta Václava Klause. „Samozřejmě, 

nemělo by se to dělat, ale člověk se tomu neubrání. U nějakých takových typu 

Paroubka nejde najít fotka, kde by nevypadal odpudivě. Ale je to jen jemný, nejde dát 



 

42   

fotku a primárně toho člověka shodit jen pro to, kdo na té fotce je. Snažím se 

samozřejmě, aby se to nedělo… ale víte co,“ doplňuje Piťhová. Jiří Benák tvrdí, že 

praxe ho naučila nestranit v negativním ani pozitivním smyslu nikomu. „Myslím, že 

by se to rychle otočilo proti nám. Často to tak i bývá, že dáme fotku nějakýho 

politika, řeknu příklad – Paroubek. Paroubek není úplně hezkej člověk fyzicky, a 

často nás bombardovali čtenáři, že dáváme hnusný fotky Paroubka, kde mu to 

nesluší, že se ho snažíme ponížit nebo dehonestovat. A přitom my jsme jeho lepší 

fotky na výběr neměli. Určitě nedělám to, že bych někomu stranil podle svého 

přesvědčení,“ uvádí Benák. 

V novinách i na internetu se častěji objevují snímky znázorňující utrpení či 

drastická témata, přibývá rovněž fotografií z válek, konstatují oslovení fotoeditoři. 

Fotoeditorce Týdne.cz vadí, že se fotoreportéři snaží za každou cenu šokovat, 

považuje to až za zkreslování reality. „Z návštěv posledních ročníků soutěží Czech 

Press Photo a World Press Photo jsem si odnesla pocit, že se mediální fotografové 

soustřeďují pouze na bolest, násilí, války a hrůzy, které současný svět přináší, ale 

neodráží zdaleka všechny aspekty života – tedy především ty pozitivní,“ uvedla Marie 

Bezděková. Fotografie z války jsou podle Jiřího Benáka emočně silné a pro čtenáře 

působivé tím spíš, že se kolem nich nic podobného neodehrává. „Ale zase si myslím, 

že už tím lidi začínají být unavený, pořád vidět válku, výbuchy, trpící lidi,“ přemítá 

Benák.   

S tím souvisí i postupující hranice toho, co se ještě dá publikovat. „Výrazně 

se tohle mění, před deseti patnácti lety by nikdo do novin useknutou hlavu nedal, teď 

ji noviny otisknou, ale zatím spíš rozrastrovanou.. Nevím, kam se to může dál 

posunout… A to je možná problém tý současný fotky, že míra zobrazený krutosti se 

posouvá dál a dál. A že lidi se musí překonávat. Že jsi dneska dal useknutou ruku, 

zítra už to musí být useknutá hlava, protože se musíš vyvíjet a být lepší a lepší. Ale já 

nevím, jestli je to lepší,“ říká Jiří Benák. Nepublikoval by fotografii mrtvého 

člověka, jemuž by bylo vidět do tváře. Zároveň ale zdůrazňuje, že i tragické události 

je potřeba na fotografiích znázornit, aby zpravodajství nebylo neúplné.  

„Máme pravidlo, že by tam neměla být krev. Jako moc krve, protože některé 

fotky, co nám chodí, to si radši ani nezvětšuji. To jsou různý opravdu... nohy, mrtvý 

děti... to se nedává. Aby tam nebylo moc krve a nebylo to odpudivý. Samozřejmě 
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některý fotky jsou i tak drsný, ale musí to mít nějakou vypovídající hodnotu, aby to 

nebylo prostě jenom samoúčelný. Třeba i u autonehody jdou vybrat i záběry, kde 

budou ty oběti aspoň nějak přikryté,“  říká Hana Piťhová z Lidových novin. 

Smutné až drastické fotografie jsou podle Ivety Tetourové současným 

trendem, třeba i v soutěži World Press Photo. „Poslední ročníky vyhrávají fotografie, 

na kterých jsou velmi smutné události, matka nese zastřeleného syna, pohřeb dětí, 

žena, které muž usekl nos. Dnes, pokud fotografie nemá podobně smutný podtext, tak 

přinejmenším podle mínění poroty není dobrá,“ konstatuje.  

 

2.3.6 Když fotografie schází 

 

Leckdy se stane, že fotografie z dané události z různých důvodů nejsou k dispozici. 

Právě to považují fotoeditoři za jeden z největších problémů své práce. „(...) Někteří 

lidé (u nás například Petr Kellner) se prostě fotit nenechají. To se týká třeba velmi 

často i bohatých lidí, o kterých píše Forbes, a sehnat fotografii takového člověka je 

velmi složité. Pokud taková fotka existuje, tak práva vlastní Forbes, nebo je má třeba 

Reuters, ale s nimi nemáme smlouvy. A to pak slyším, ale vždyť na Googlu je těch 

fotek milion – bohužel my k nim nemáme práva,“ líčí Iveta Tetourová. Dostupnost 

kvalitních fotografií přímo souvisí i s často omezeným rozpočtem redakcí. „Velký 

problém při vybavování časopisů fotografiemi je omezený budget na nákup 

fotografií. Redakce musí hlídat, za kolik peněz nakupují, a častokrát dát přednost 

fotografiím za nižší cenu před kvalitou,“ dodává Tetourová. 

Fotografiím od amatérů se Lidové noviny podle slov Piťhové snaží 

vyvarovat, vizuální úroveň je pro ně důležitá. Až na výjimky, je-li událost 

mimořádného významu, uzávěrka se blíží a agentury fotografie ještě nemají. „Pokud 

někde vybuchne bomba, tak se berou první fotky, co přijdou. To se třeba vystříhávají 

fotky z televize, záběry z videa, aby se to tam aspoň dokumentačně dalo, i když na 

malou fotečku. To se tam většinou i píše, že je snímek převzat z televize, foceno 

mobilním telefonem a tak,“ popisuje fotoeditorka. Podobný přístup zastává i redakce 

serveru Týden.cz. „Fotky od amatérů nepublikujeme. Pokud by nám samozřejmě 

někdo poslal fotografie důležité události, na kterou bychom nemohli poslat našeho 

fotografa a kterou by nenafotila ani jiná agentura, tak bychom se v redakci poradili 
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o kvalitě fotek a pak je případně uveřejnili,“  odpověděla Marie Bezděková. 

V tištěném Týdnu jsou k snímkům od laiků vstřícnější. „N ěkteří amatéři jsou 

schopni poslat hezké fotografie a někdy je rádi uveřejníme,“ uvedla Tetourová.  

 Zato internetové zpravodajství iDNES.cz se fotografiím z mobilů, kompaktů 

či kamer nebrání, naopak se čtenáře snaží motivovat, aby za symbolický honorář 

fotografie posílali. „No já těm lidem fandím. S tou dnešní technikou – ale není to 

jenom technikou, dobrou fotku nafotíš na cokoli, pokud nefotíš mobilem – je to jedině 

dobře, ať lidi fotěj. Jsem i pro to využívat fotky ve zprávách, zapojit ty lidi do 

zpravodajství. Už jenom proto, že si utváříš okruh čtenářů a lidí, který se rádi budou 

dívat, rádi se chlubit svou fotkou ve zpravodajství. Když je ta fotka kvalitní a má 

nějakou vypovídající hodnotu k tomu kontextu, tak jedině dobře,“  říká Jiří Benák. 

 

 

 

 

2.3.7 Fotografie a ro čenky 

 

V novinách a časopisech obvykle vznikají ročenky, které jsme zvolili pro analýzu 

fotografií, během standardního provozu. Tudíž jsou i pro fotoeditory prací navíc, s 

níž se musejí během své pracovní doby vyrovnat. Přiznávají, že leckdy se i ročenka 

dodělává na poslední chvíli. „(...) U mě to loni představovalo 800 fotek za týden. 

Schválně si spočítejte, kolik minut máte na výběr jedné fotky,“ vzpomíná Iveta 

Tetourová na vybírání fotografií pro Kroniku roku 2012. Naopak pomáhá to, že 

celou řadu použitelných fotek z daného roku má fotoeditor v paměti či v archivu. 

„N ěkteré fotky se ani nevybírají znovu, protože z těch největších akcí se ty nejlepší 

fotky prostě zopakují,“ přiznává Hana Piťhová z Lidových novin. O estetickou 

kvalitu však podle ní ani u ročenky tolik nejde. „Není to tak, že by se tam dávaly 

krásný fotky, musí to být vždycky svázaný s nějakou událostí. Aby bylo hned poznat, z 

jaké je to události,“ upozorňuje. „Ročenka je skvělá v tom, že si pamatujete spoustu 

věcí z průběhu roku a také i nejhezčí fotografie, které k danému tématu byly 

publikovány, a použijete je,“ dodává Tetourová. 
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Velké úskalí spíš produkčního rázu spočívá v tom, že uzávěrka ročenky je 

ještě daleko před koncem roku, často třeba v první polovině listopadu. „Pak se třeba 

stane, že dopadnou Saddáma Husajna v prosinci a do té ročenky se to už nedostane, 

protože je dávno hotová, a dokonce i vydaná. Nebo když umřel Havel. Sice se pak 

udělá speciální číslo, pokud si ale někdo ty ročenky schovává třeba deset let, tak mu 

to tam bude chybět,“  upozorňuje Piťhová. 

Ročenky ve zpravodajském serveru vznikají oproti tomu v podstatně větším 

klidu, podle Jiřího Benáka je možné pracovat s kompozicí fotek a jejich výběrem 

důkladněji než během běžného provozu serveru. „Takže je to takový víc tvůrčí. A je 

na to víc času, třeba čtrnáct dní,“ dodává Benák.   

 

 

 

 

2.4 Kvantitativní analýza 

2.4.1 Metodologie výzkumu 

 

Ačkoli jsou zpravodajské hodnoty Galtunga a Rugeové hojně využívaným 

teoretickým postupem při analyzování mediálních obsahů, jejich koncept má celou 

řadu úskalí. Za problém spatřuji především to, že není úplně zřejmé, jak k těmto 

hodnotám dospěli. Tedy, že stanovili vlastnosti, které jim osobně přišly pro výběr 

zpráv podstatné, a jejich platnost pak ověřovali na vzorku zpráv. Není tedy úplně 

jasné, zda ony zpravodajské hodnoty splňovala ona událost, či až zpráva, jež o dané 

události informovala. Co tedy přesně označuje pojem zpravodajské hodnoty, je tak 

nejasné. 

 Pro zkoumání tento nesoulad není příliš zásadní, při analýze se však musíme 

přiklonit k variantě, že zpravodajské hodnoty jsou až vlastnostmi dané zprávy, v 

našem případě fotografie. Koncepce Galtunga a Rugeové je naopak cenná tím, že její 

autoři své na první pohled poněkud vzletné rozhlasové metafory dobře vysvětlují, 

tudíž je zjevné, co jednotlivými kategoriemi myslí. 
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 Vlastnosti dané události tedy primárně zkoumat nebudeme, soustředit se 

budeme výhradně na fotografie, při interpretaci výsledků nicméně nemůžeme 

pominout kontext zobrazovaných událostí. Je jasné, že vybraná fotografie bude do 

značné míry kopírovat vlastnosti zobrazené události. Pro naši analýzu bude klíčové 

zjistit, které tyto vlastnosti fotografie přenese nejčastěji. 

 Těžištěm analytické části této práce bude kvantitativní analýza. Ta je, na 

rozdíl od kvalitativní analýzy, vysoce strukturovaným a selektivním procesem. 

Charakteristickým pro tuto metodu je tím pádem i vysoký stupeň ověřitelnosti, každý 

krok podléhá explicitně formulovaným pravidlům. Předností této metody je možnost 

zpracovat velké množství materiálu; její výsledky se následně dají přehledně 

znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech. Cílem je kvantitativní popis 

mediovaných obsahů, v tomto případě fotografií v ročenkách (mimořádných vydání) 

obou tištěných médií.91 Na základě relativního výskytu určitých jevů tak je možné 

dojít k zobecněním týkajícím se mediovaného obsahu.92  

 Analýza má několik fází; první fází je určení výzkumného tématu, následuje 

operacionalizace, plánování a organizace, přípravná a ověřovací fáze, konečně sběr 

dat a vyhodnocení. Nicméně v praxi není možné jednotlivé fáze od sebe přesně 

oddělovat; jedna ovlivňuje druhou, v průběhu výzkumu se může například 

operacionalizace ještě pozměnit. Dokonce se může i stát, že i po vyhodnocení 

výzkumu může vyvstat potřeba dodatečného šetření v případě objevení nových 

výzkumných témat.  

 

2.4.2 Vymezení zkoumaného vzorku a jednotky  

 

Důležitou součástí analýzy je předvýběr a následný výběr materiálu.93 V našem 

případě jsme si předběžně omezili oblast zájmu na dvě média, Lidové noviny a 

Týden, ve vybraném časovém intervalu, zastoupené dvěma páry ročenek. Další 

redukcí bylo omezení tematické: do analýzy byly, po předběžném prozkoumání 

rozsahu materiálu, zahrnuty jen fotografie z rubriky domácí zprávy, zahraniční 

                                                 
91 Schultz 2011: 29–31 
92 Bell 2002: 10 
93 Schultz 2011: 32 
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zprávy a sport. Vynecháváme tedy až na výjimky všechny další do ročenek zahrnuté 

rubriky – především kulturu, společenskou rubriku (u Týdne nazývanou později 

Moderní život) a nekrology (závěr ročenek patří obvykle připomenutí těch, kteří v 

daném roce zemřeli). U kulturní a společenské rubriky převládají ilustrační snímky z 

filmů, seriálů, obaly desek či knih. V analýze se budeme fotografiemi s touto 

tematikou věnovat jen tehdy, bude-li se jednat o snímky z událostí zahrnutých do jiné 

kategorie.  

 Posledním důležitým omezením analýzy je vymezení věcné. Nebudeme 

rozebírat fotomontáže, infografiky a další obrazové prvky. Soustředit se budeme jen 

na fotografie, a to pouze na ty, jejichž šířka je větší než jeden sloupec. Do vzorku 

jsou vybrány jen fotografie, nikoli jejich popisky. 

 

2.4.3 Kódovací kniha 

 

Kódovací kniha této práce sestává ze dvou základních typů proměnných – 

identifikačních a systemizujících. Zatímco identifikační umožňují přehled v rámci 

zkoumaného vzorku materiálů, druhá kategorie umožní porovnání fotografií z 

nejrůznějších hledisek.  

 Zatímco si vystačíme jen se třemi identifikačními proměnnými (médium, rok, 

jednoslovný název fotografie – kvůli snazší orientaci ve vzorku), systematizujících 

proměnných bude mnohem více a budou mnohem různorodější; budou vycházet jak 

z obou podrobněji představených konceptů zpravodajských hodnot, tak z rozhovorů s 

fotoeditory. 

 

Identifikační proměnné 

pořadí název proměnné hodnota 

proměnné 

charakteristika proměnné 

1 název vypsat slovy Jednoslovný název jednoznačně 

identifikující snímek 

2 médium 1 Týden 

  2 LN 
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  99 chybí 

3 rok 1 2003 

  2 2012 

  99 chybí 

 

   Na rozdíl od diplomových prací Anny Noskové, jež srovnávala fotografie na 

titulních stranách deníků, či Magdaleny Trusinové, jež se zabývala deníkovými 

fotografiemi, zahrnuji do systemizujících proměnných zdroj fotografie94, neboť se 

domnívám, že eventuální změna poměru vlastních fotografií a agenturních doloží 

problém, jež fotoeditoři často zmiňovali, a sice pokles počtu redakčních fotografů.  

 Mezi systemizující zařadím i kategorii barvy, byť i rozhovory s fotoeditory 

ukázaly, že se černobílé fotografie už prakticky v novinách nevyskytují.95 Dále 

budeme u fotografie sledovat rozměr, žánr, umístění na stránce (zda je v dominantní 

horní části stránky, nebo na podvalu), typ záběru, námět (lidé, zvířata, věci), téma, 

počet osob, poměr žen a mužů a lokalitu (zda je snímek vyfocen v tuzemsku, či 

zahraničí – pokud je to z dané fotografie rozeznatelné). 

 Následují zpravodajské hodnoty podle Galtunga a Rugeové a Harcupa s 

O’Neillovou, jež považuji za relevantní ve vztahu k fotografiím: elitní osoby, elitní 

národy, negativita, zábava – celebrity, zábava – sex, zábava – humor, zábava – 

zvířata, zábava – lidé, dobré zprávy. 

 Posledních několik hodnot vyplývá z rozhovorů s fotografy, či mají oporu ve 

sledování periodik a jejich fotografií během dosavadního studia a praxe autora 

(neštěstí/krutost, gesta a grimasy, pohled do očí, dynamika/akce, 

příběh/personifikace/tajemství).  

 

 

 

Systemizující proměnné 

                                                 
94 Obě jmenované kategorii zdroj sledovaly, ale jen jako identifikující proměnnou. 
95 "To jsem teda dlouho neviděla. Jen historický. My máme tedy jen stránku každý pátek v rozhovoru, 
kde jsou všechny ty fotky černobílý. Ale to si děláme my, z barevných fotek. V těch novinách je to 
takový oživení. Ale jinak černobílá fotka, to vůbec ne," řekla Hana Piťhová z LN na dotaz, zda vůbec 
ještě někdo fotí černobíle. 
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pořadí název proměnné hodnota 

proměnné 

charakteristika proměnné 

4 autor/zdroj 1 redakční 

  2 agentura/fotobanka 

  3 archiv 

  4 jiný (amatér, instituce) 

  99 chybí 

5 barva b barevná 

  čb černobílá 

  99 chybí 

6 rozměr 1 1–2 sloupce 

  2 2 sloupce 

  3 půlstrana 

  4 jednostrana 

  5 dvoustrana 

  99 chybí 

7 žánr 1 spot news 

  2 general news 

  3 reportážní portrét 

  4 feature 

  5 věcná ilustrace 

  6 sportovní akční 

  7 sportovní zákulisí 

  99 chybí 

8 umístění 1 nahoře 

  2 střed 

  3 podval 

  99 chybí 

9 typ záběru 1 celek 

  2 polocelek 

  3 polodetail 
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  4 detail 

  99 chybí 

10 námět 1 lidé 

  2 zvířata 

  3 věci 

  99 chybí 

11 téma 1 politika 

  2 společnost 

  3 kuriozity 

  4 kriminalita 

  5 příroda 

  6 každodenní život 

  7 sport 

  8 válka 

  9 ekonomika 

  10 kultura 

  99 chybí 

12 počet osob 0 na snímku nejsou lidé 

  1 1 člověk 

  2 2 lidé 

  3 3-5 lidí 

  4 více lidí než 5 

  99 chybí 

13 ženy/muži 1 na snímku je víc mužů 

  2 na snímku je víc žen 

  3 poměr je vyrovnaný 

  4 na snímku nejsou lidé 

  5 nelze určit 

  99 chybí 

14 lokalita 1 domácí 

  2 zahraniční 
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  3 nelze určit 

  99 chybí 

15 elitní osoby 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

16 elitní národy 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

17 negativita 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

18 celebrity 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

19 sex 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

20 humor/zábava 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

21 zvířata 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

22 lidé 1 ano 
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  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

23 dobré zprávy 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

24 neštěstí/krutost 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

25 gesta/grimasy 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

26 pohled 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

27 dynamika/akce 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

28 příběh/tajemství 1 ano 

  2 ne 

  3 nelze určit 

  99 chybí 

 

 

2.5 Výsledky analýzy  
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Kvantitativní analýza byla provedena za pomoci programu IBM SPSS 20; porovnání 

jednotlivých proměnných včetně zpravodajských hodnot následuje níže. 

 

2.5.1 Počty fotografií a jejich rozm ěry 

 

Počet analyzovaných fotografií  

Týden LN 

 

  

2003 62 35 
rok 

2012 47 63 

 
Absolutní počet zahrnutých fotografií je jedna z kategorií, které se neobejdou bez 

dovysvětlení, třebaže na první pohled čísla jednoznačně ukazují, že se u Týdne počet 

zahrnutých fotografií96, a tím i důraz na obrazovou informaci výrazně snížil, zatímco 

u Lidových novin rapidně zvýšil. Níže zjistíme, že toto konstatování není pravdivé. 

 Do tohoto srovnání totiž výrazně vstupuje odlišné pojetí ročenek v různých 

letech spojené s výrazně odlišným počtem stran. V roce 2003 Týden poprvé vydal 

Kroniku roku jako samostatné číslo97, a to v rozsahu na dnešní poměry značném –

146 stran, z čehož 19 byly reklamy. Lidové noviny v tom samém roce vydaly 

ročenku v rámci samostatně neprodejného magazínu Pátek LN98; ročenka zabírala 63 

stran, 6 z nich byla inzerce.99 

 V roce 2012 pak Týden své Kronice roku dal podtitul Diagnóza 2012; za 60 

korun čtenáři nabídl výrazně méně stran než před 9 lety, a to 106 – reklam bylo 

stejně, tedy 19 stran. Ročenka Lidových novin vyšla v edici 101 a nese název 

Události 2012, stála 49 korun. Na 130 stranách bylo 21 stran inzerce.  

                                                 
96 Vybrány byly snímky z domácích, zahraničních a sportovních zpráv a také ty, jež stály samostatně 
(uváděné například jako nejlepší fotky roku). Ve srovnání tedy nefigurují snímky z ekonomiky, 
kultury a podobně, pokud by tematicky nebyly zahrnuty v některé z vybraných kategorií či mezi 
nejlepšími fotografiemi. Zahrnuté jsou zároveň jen snímky o šířce větší než jeden tiskový sloupec. 
97 O rok dříve již vyšla Kronika roku 2002, ale jen jako příloho uvnitř běžného čísla Týdne v polovině 
prosince 2012. Kronika 2003 se prodávala za 60 korun. 
98 Ročenky Lidových novin v tomto formátu vydržely až do roku 2009. V roce 2010 poprvé vyšlo 
speciální vydání v podobném formátu jako ročenka Týdne v nové edici 101, ročenka nesla název 101 
Událostí, vyšla na 132 stranách a stála 49 Kč. Podobně tomu bylo i v roce 2011, roku 2012 byl název 
pozměněn na Události 2012. 
99 Televizní program není zahrnutý. 
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 Z výše uvedeného je zřejmé, že větší vypovídající hodnotu než absolutní 

počet fotografií bude mít jejich přepočet na tiskové strany bez reklam: 

 

Poměr po čtu snímk ů  

k tiskovým stranám (bez reklam)  

Týden LN 

 

foto/stran Foto/stran 

2003 0,50 0,61 
rok 

2012 0,54 0,58 

 

 V ročenkách Týdne tedy navzdory poklesu počtu fotografií obrazové složky 

mírně přibylo, zatímco u Lidových novin můžeme sledovat lehký pokles. U obou 

médií jsou nicméně čísla s devítiletým odstupem srovnatelná. Jedním z faktorů 

hrajících pro vyšší podíl fotografií u Lidových novin je ten, že Týden do své ročenky 

začleňuje víc stran pro rubriky, jejichž fotografie nejsou v analýze zahrnuty – tedy ze 

společnosti, kultury, a zejména z ekonomiky. Té se věnuje mnohem důkladněji než 

Lidové noviny. 

 Pokud nebudeme brát v potaz stránky všech rubrik nezahrnutých do srovnání 

a budeme si všímat jen domácích, zahraničních a ekonomických zpráv a samostatně 

stojících fotografií (nejlepších snímků roku), dojdeme k těmto číslům:   

 

Poměr po čtu snímk ů na 

tematických stranách  

Týden LN 

 
 
 
 

 
foto/stran foto/stran 

2003 0,98 0,78 
rok 

2012 1,04 0,81 

 

 Tento přepočet ukazuje, že počty fotografií ve sledovaných rubrikách 

zůstávají relativně srovnatelné, třebaže v obou médiích mírně vzrostly. V obou 

sledovaných letech tak platí, že v Týdnu bylo při přepočtení na strany fotografií více. 

Dá se tudíž i říct, že podíl fotografií vzhledem k ostatnímu textu za devět let stoupl, a 

to v obou médiích. S tím stoupla i důležitost obrazové složky. 

 



 

55   

Rozměry fotografií 

1-2 sloupce 2 sloupce půlstrana jednostrana dvoustrana 

 

 %  %  %  %  % 

2003 16 25,8% 21 33,9% 15 24,2% 5 8,1% 5 8,1% 
Týden  

2012 6 12,8% 10 21,3% 27 57,4% 1 2,1% 3 6,4% 

2003 14 40,0% 8 22,9% 6 17,1% 7 20,0% 0 0,0% 
 

LN  
2012 1 1,6% 33 52,4% 7 11,1% 11 17,5% 11 17,5% 

 

S porovnáním, jak moc jsou fotografie pro dané médium důležité, souvisí i to, jaké 

velikosti snímků se v publikacích nejčastěji objevují. Do analýzy jsme zahrnuli jen 

fotografie, jejichž šířka byla větší než jeden sloupec.100  

 Při porovnání obou médií je zjevné, že za devět let, která dělí obě vydání, 

dostala obrazová složka mnohem více prostoru, ačkoli výše uvedené tabulky 

srovnávající absolutní počty tento trend jen opatrně naznačovaly. Fotografií je sice (v 

absolutních číslech) méně, ale jsou v průměru výrazně větší. U Týdne tvořily v roce 

2003 více než polovinu snímků fotografie menší než polovina stránky. Aniž by se 

layout ročenky výrazněji změnil, právě půlstránkové snímky, které činily v roce 2003 

necelou čtvrtinu, v roce 2012 dominují. Zároveň se ukazuje, že jednou z obětí 

značného poklesu stránek oproti roku 2003 jsou jedno- a dvoustránkové fotografie. 

Poměrně rozsáhlou závěrečnou část ročenky, nazvanou Fotografie Týdne, tvoří právě 

půlstránkové fotografie.    

 U Lidových novin je posun k větším fotografiím ještě patrnější a souvisí i s 

tím, že v roce 2012 měly pro ročenku mnohem větší prostor než 63 stránek v roce 

2003. Starší ročenka z více než tří pětin sestávala z fotografií menších než polovina 

stránky, 40 procent snímků bylo větších než 1 a menší než 2 sloupce. Oproti Týdnu 

ze stejného roku bylo více půlstránkových fotografií a významně vyšší byl podíl 

jednostránkových snímků, přesně dvacetiprocentní. Dvoustránkové fotografie se 

však nevyskytly vůbec.  

 Už samostatně prodejná ročenka z roku 2012 prakticky postrádá fotografie 

rozměrově odpovídající101 jednomu až dvou sloupcům, nejobvyklejší jsou 

                                                 
100 Brali jsme v potaz především šířku fotografií. Rozdělení na pět kategorií je jen přibližné, v praxi se 
objevilo i několik dalších rozměrů, například 1,5 strana, kdy zbývající část stránky tvořila reklama. 
Vzhledem k malému výskytu těchto snímků byly zahrnuty pod dvoustranu. 
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dvousloupcové fotografie. Těch je tolik, až to poněkud vede k jakémusi obrazovému 

stereotypu. Zatímco půlstránkových fotografií příliš není, zaujme relativně vysoký 

podíl jedno- a dvoustránkových fotografií, shodně 17,5 procenta. 

 Obě média tedy ukazují příklon k využití větších rozměrů fotografií, přičemž 

u Lidových novin je tento trend dominantní. 

 

Umíst ění fotografií 

nahoře střed podval  

 

 %  %  % 

2003 41 66,1% 6 9,7% 15 24,2% 
Týden 

2012 28 59,6% 17 36,2% 2 4,3% 

2003 27 77,1% 2 5,7% 6 17,1% 
LN 

2012 46 73,0% 12 19,0% 5 7,9% 
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101 Ročenka Lidových novin z roku 2012 měla oproti jiným zahrnutým publikacím jiné rozvržení 
textu, články byly rozčleněny nikoli na tři, ale na dva a půl sloupce. Rozměry fotografií jsme 
vztahovali poměrně k původnímu třísloupcovému rozvržení. 
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 Na stoupající důležitost fotografií v publikacích ukazuje i to, že se za devět 

let posunuly v průměru výše. Fotografií v horní části stránky102 sice v obou 

případech mírně ubylo, ovšem výrazně se snížil počet fotografií na spodní, nejméně 

důležité části stránky, tedy na podvalu. Přibylo naopak fotografií ve střední části 

stránky, u Týdne téměř čtyřnásobně, u Lidových novin trojnásobně. 

 

 

2.5.2 Zdroje fotografií, nám ěty a žánry 

 

Další zkoumanou proměnnou byla kategorie zdrojů fotografií: 

 

Zdroj fotografií 

redakční agentura archiv jiný chybí 

 

 %  %  %  %  % 

2003 30 48,4% 27 43,5% 0 0,0% 5 8,1% 0 0,0% 
Týden  

2012 20 42,6% 27 57,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2003 11 31,4% 22 62,9% 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 
 

LN  
2012 38 60,3% 25 39,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
 Ukazuje se, že redakce v ročenkách z naprosté většiny využívají buď 

fotografií od vlastních fotografů, nebo od fotografických agentur a fotobank. Jiné 

zdroje se ve sledovaném vzorku prakticky neobjevily. Vysloveně amatérské 

fotografie autora a jeho přátel doprovodily jen poměrně rozsáhlý materiál v ročence 

Týdne z roku 2003 věnovaný cestě na Sibiř, jinak u zahraničních událostí platí, že 

redakce až na několik výjimek sahají po agenturních fotografiích.  

 Fotografie z jiných zdrojů tedy ročenky nevyužívají téměř vůbec, což je zcela 

v souladu s tím, co o publikování neprofesionálních fotografií řekli jejich fotoeditoři 

– tedy, že se využívají hlavně tehdy, kdy se blíží uzávěrka a jiná fotografie není k 

dispozici. Ročenky nejsou tento případ.  

                                                 
102 Mezi fotografie v horní části stránky byly zařazeny i veškeré celostránkové snímky. Analogicky, 
pokud fotografie byla přes polovinu stránky a její horní okraj byl ve středu stránky, byla kódována 
jako "střed" a podobně. 
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 Kredity u snímků jsou uvedeny až úzkostlivě, byť v některých případech ne 

zcela přehledně.103 Zdroj jsme nenašli jen u jediné fotografie. 
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 Čísla potvrzují i další trendy, o nichž mluvili obrazoví redaktoři. Ukazuje se, 

že redakčních fotografií v Lidových novinách výrazně přibylo – jejich podíl stoupl v 

ročence 2012 na dvojnásobek proti roku 2003. Je to způsobeno tím, že mezi autory 

spadajícími pod domovskou agenturu Mafra jsou už uvedeni i fotografové z Mladé 

fronty, případně z iDNES.cz. Mezi nimi není třeba rozlišovat; i fotoeditorka Hana 

Piťhová z Lidových novin ostatně rezolutně popřela, že by při výběru snímků stranila 

původním kmenovým autorům Lidových novin.104 V důsledku toho jsou v ročence 

2012 u Lidových novin prakticky všechny domácí snímky a celá řada sportovních od 

agentury Mafra. 

 U Týdne se poměr redakčních a agenturních fotografií změnil rovněž 

poměrně výrazně. Zatímco v roce 2003 ještě převládaly snímky od fotografů Týdne, 

nejčastějším zdrojem snímků v roce 2012 byly Profimedia a ČTK. Zejména u 

domácích událostí prakticky jako autoři nefigurovali fotografové Týdne; častěji se 

                                                 
103 Týden uvádí u každé fotografie číslo a kredity posléze uvádí najednou, třeba i za několik tiskových 
stran. U ročenky Lidových novin z roku 2012 se místo, kde je uvedený autor fotografie, liší dle 
jednotlivých rubrik, není sjednocené. 
104 Viz hloubkový rozhovor s Hanou Piťhovou v příloze.  
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redakční tvorba objevila až v závěrečné části ročenky, již tvoří takzvané Fotografie 

Týdne, ovšem zde se často jednalo o různé feature, sportovní snímky či fotografie 

z koncertů zahraničních hvězd, které do Česka dorazily. I Marie Bezděková z 

Týdne.cz v rozhovoru připustila, že kvůli rozrůstání vydavatele Týdne a potřebě 

fotograficky pokrýt veškeré potřeby často velmi různorodých titulů se fotografové 

nedostanou do terénu tak často, jak by bylo potřeba, a že se tedy fotografie nahrazují 

agenturními.  

 

Barevné a černobílé snímky  

barevná Černobílá 

 

  

2003 60 2 
Týden   

2012 47 0 

2003 34 1 
LN  

2012 63 0 

 
 Tabulka zastoupení černobílých a barevných fotografií naplno dokazuje, že 

černobílá fotografie není ve zpravodajství na ústupu, ale zcela mrtvá. Ve vybraných 

ročenkách se černobílé snímky prakticky neobjevily; výjimkou bylo několik 

historických fotografií doplňujících rozhovory.  

 V ročenkách z roku 2012 se černobílé snímky nevyskytly vůbec. Jediným 

náznakem byl v Týdnu snímek Nečasova kabinetu, v němž byli digitální úpravou v 

odstínech šedi označeni ti ministři, kteří už ve vládě nejsou. Naprosto minimální 

výskyt a neobvyklost černobílé fotografie v současném zpravodajství ostatně 

potvrzují i oslovení fotoeditoři.105 Ve sledovaném vzorku bylo tedy zastoupení 

černobílé fotografie naprosto marginální. 

 

 

Žánry fotografií 

spot news general n. rep. portrét feature ilustr. sport. akční sport. zák. 

 

 %  %  %  %  %  %  % 

                                                 
105 Otázka: Fotí ještě vůbec někdo černobíle? Hana Piťhová, Lidové noviny: "Ne. To jsem teda dlouho 
neviděla. Jen historický. My máme tedy jen stránku každý pátek v rozhovoru, kde jsou všechny ty 
fotky černobílý. Ale to si děláme my, z barevných fotek. V těch novinách je to takový oživení. Ale 
jinak černobílá fotka, to vůbec ne." 
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2003 4 6,5% 17 27,4% 15 24,2% 6 9,7% 14 22,6% 4 6,5% 2 3,2% 
Týden 

2012 2 4,3% 25 53,2% 2 4,3% 4 8,5% 6 12,8% 6 12,8% 2 4,3% 

2003 5 14,3% 15 42,9% 9 25,7% 1 2,9% 2 5,7% 1 2,9% 2 5,7% 
LN 

2012 4 6,3% 31 49,2% 5 7,9% 4 6,3% 7 11,1% 8 12,7% 4 6,3% 

 O zastoupení fotografií v ročenkách mnohé napoví i jednotlivé obsažené 

žánry. Není překvapením, že jen malé procento tvoří snímky spot news. Pokud se 

vyskytují, jsou to obvykle dramatické záběry ze světových válečných konfliktů. 

Domácí spot news se objevují jen sporadicky, v obou ročenkách z roku 2012 je 

typickým zástupcem například snímek policistů, kteří odvádějí zatčeného poslance 

Davida Ratha od jeho vily. Počet snímků spot news v čase u obou médií klesl, ovšem 

jedná se o jednotky fotografií, stěží se dá mluvit o nějakém trendu. 

 Daleko obvyklejší jsou záběry typu general news, fotografie typicky z 

tiskových konferencí či zasedání vlády, jež tvoří až na ročenku Týdne z roku 2003 

zhruba polovinu všech fotografií s tím, že u obou vybraných médií se číslo zvýšilo. 

General news tak tvoří největší část fotografií, ať už se jedná o snímky z domova, či 

ze světa. 

 Ročenky Lidových novin i Týdne z 2003 se od těch o devět let mladších liší i 

pojetím textů: ne všechny by se daly označit za souhrn dění z uplynulého roku. 

Objevují se reportáže ze zahraničí i poměrně rozsáhlé rozhovory politické i 

sportovní106, přičemž o devět let později nic takového nenajdeme – ročenky s datem 

2012 mají zjevně za cíl jen vybrat a připomenout to nejpodstatnější z událostí, 

nekladou si za cíl přinést čtenáři výrazný autorský podíl. I proto velmi výrazně ubylo 

reportážních portrétů, které v obou médiích tvořily čtvrtinu snímků, tedy šestkrát (u 

Týdne) respektive třikrát (u LN) více než o devět let později.  

 Ze sledovaných žánrů stojí za zmínku i poměrně výrazný nárůst sportovních 

fotografií, zvláště u Lidových novin, pro které byl sport v ročence 2003 vyloženě 

okrajové téma – v roce 2012 pak už sport tvořil téměř pětinu všech fotografií. 

 

Použité typy záb ěrů 

celek polocelek polodetail detail 

 

 %  %  %  % 

                                                 
106 U Týdne kupříkladu Madeleine Albrightová a tenista a byznysmen Daniel Vacek, u Lidových 
novin tehdejší prezident Václav Klaus. 
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2003 12 19,4% 18 29,0% 26 41,9% 6 9,7% 
Týden 

2012 3 6,4% 12 25,5% 30 63,8% 2 4,3% 

2003 2 5,7% 9 25,7% 17 48,6% 7 20,0% 
LN 

2012 4 6,3% 17 27,0% 34 54,0% 8 12,7% 

 Přehled použitých typů záběrů ukazuje u Týdne ústup od celkových záběrů 

k detailnějším snímkům, zejména pak k polodetailům. Zatímco první fotografie 

ročenky Týdne z roku 2003 je celkový záběr těsně po zvolení prezidenta Václava 

Klause, kde se jeho hlava ztrácí mezi dalšími lidmi někde na náměstí, a navíc je 

umístěna přesně v místech, kde se oba listy lámou, v roce 2012 bychom podobně 

nevýrazné fotografie hledali marně.  

 Polodetailů přibylo i u Lidových novin, v obou případech jsou tyto snímky 

zastoupeny v celkovém počtu fotografií víc než polovinou. Typickým příkladem je 

portrét politika nebo jakékoli osobnosti, jež reprezentuje sebe sama, anebo – a to 

častěji – vystupuje za událost, která se jí dotýkala. Vyložených detailů ovšem spíše 

ubývá a častěji je využívají Lidové noviny. 

 

2.5.3 Témata fotografií 

 

Námět fotografií 

lidé zvířata věci 

 

 %  %  % 

2003 49 79,0% 1 1,6% 12 19,4% 
Týden 

2012 42 89,4% 1 2,1% 4 8,5% 

2003 32 91,4% 0 0,0% 3 8,6% 
LN 

2012 56 88,9% 1 1,6% 6 9,5% 

 
Patrně není překvapením, že nejčastějším zobrazovaným námětem fotografií 

v ročenkách jsou lidé. S výjimkou ročenky Týdne z roku 2003, kde se objevily u 

textu z Ruska například krajinky či fotografie architektury města, jen každá desátá 

fotografie svým námětem nesleduje primárně osoby. Pro zpravodajství je ostatně 

častý výskyt fotografií lidí typický. 
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Počet osob na fotografiích 

žádní lidé 1 člověk  2 lidé 3-5 lidí více lidí než 5 

 

 %  %  %  %  % 

2003 8 12,9% 16 25,8% 13 21,0% 12 19,4% 13 21,0% 
Týden 

2012 4 8,5% 14 29,8% 8 17,0% 11 23,4% 10 21,3% 

2003 2 5,7% 17 48,6% 10 28,6% 3 8,6% 3 8,6% 
LN 

2012 3 4,8% 16 25,4% 18 28,6% 16 25,4% 10 15,9% 

 

 Různé počty osob na fotografiích jsou zastoupeny relativně vyrovnaně, zde se 

patrně projevuje určitá (ať už intuitivní, či záměrná) snaha o obrazovou pestrost.  

Nejčastěji se v ročenkách setkáme s fotografiemi, na nichž vystupuje jediný člověk, 

ovšem zejména u Týdne je poměr ostatních srovnávaných kategorií podobný a v čase 

se příliš nezmění. Snímků s jediným aktérem velmi výrazně ubylo v ročence 

Lidových novin, kde tvořily v roce 2003 téměř polovinu, zato v roce 2012 už jich je 

jen čtvrtina.  

Podíl fotografií se dvěma aktéry, kteří mohou symbolizovat například setkání 

či konflikt, zůstal poměrně konstantní, u Lidových novin dokonce naprosto. U 

Lidových novin se změnou formátu ročenky a větším prostorem pro rozměrnější 

fotografie výrazně přibylo fotografií s více než dvěma aktéry. V této ročence zároveň 

přibylo i fotografií s větším počtem zobrazených lidí než pět, souvisí to i s větším 

počtem obsažených sportovních fotografií – častým typem takové fotografie byl 

sportovní kolektiv pózující s trofejí, anebo po vítězném zápase. 
 

Poměr mužů a žen 

víc mužů víc žen stejně žádní lidé nelze určit 

 

 %  %  %  %  % 

2003 33 53,2% 12 19,4% 5 8,1% 8 12,9% 4 6,5% 
Týden 

2012 27 57,4% 8 17,0% 3 6,4% 4 8,5% 5 10,6% 

2003 26 74,3% 4 11,4% 1 2,9% 2 5,7% 2 5,7% 
LN 

2012 35 55,6% 11 17,5% 13 20,6% 3 4,8% 1 1,6% 
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 Ze závěrů porovnání počtu zobrazovaných osob podle pohlaví vyplývá, že na 

většině fotografií dominují muži. Největší zjištěný rozdíl je u ročenky Lidových 

novin z roku 2003, ovšem naprostý nepoměr v počtu mužů a žen je patrný i ve zbylé 

části sledovaného vzorku. Snímky, na kterých je více mužů než žen, tvoří vždy více 

než polovinu. Nad rámec kvantitativní analýzy můžeme uvést, že dominantní 

"mužská" témata byla politika, kriminalita a v zahraničním zpravodajství válečné 

konflikty.  

 Jen na každém pátém až devátém snímku mají převahu ženy. Rozhodně se 

nedá konstatovat, že by takové snímky byly tematicky pestřejší. Objevovaly se 

převážně portréty političek, sportovkyň107 či v případě Týdne poměrně často 

popových hvězd.  

 Z čísel vystupuje zajímavý údaj, a sice sedminásobný nárůst počtu fotografií, 

kde je stejné množství mužů a žen, u ročenek Lidových novin. Jinak čísla zůstala v 

čase poměrně konstantní. 

 

Téma fotografie 

politika kultura společ. kurioz. krimi příroda život sport válka ekon. 

 

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

2003 19 30,6 2 3,2 2 3,2 1 1,6 3 4,8 6 9,7 14 22,6 8 12,9 6 9,7 1 1,6 
Týden 

2012 15 31,9 5 10,6 7 14,9 1 2,1 4 8,5 0 0,0 5 10,6 8 17,0 1 2,1 1 2,1 

2003 23 65,7 0 0,0 5 14,3 0 0,0 2 5,7 1 2,9 2 5,7 2 5,7 0 0,0 0 0,0 
LN 

2012 17 27,0 1 1,6 17 27,0 0 0,0 10 15,9 1 1,6 2 3,2 12 19,0 3 4,8 0 0,0 

 

 Tematicky na fotografiích nikoli překvapivě převládá politika. U Týdne se 

poměr za devět let prakticky nezměnil, zato u Lidových novin, kdy v roce 2003 

politická témata byla na dvou třetinách fotografií, jejich počet výrazně klesl. U 

Týdne je patrný nárůst zájmu o kulturu, v obou ročenkách z roku 2012 výrazně 

stoupl počet snímků ze společnosti.  

 

                                                 
107 Sportovkyň bylo zastoupeno relativně hodně. Kupříkladu u Týdne z roku 2012 na prvních čtrnácti 
stránkách nazvaných Okamžiky 2012 je jen jediný snímek, kde je víc žen než mužů, a to půlstránková 
fotografie oštěpařky Barbory Špotákové. 
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 Stoupá rovněž počet fotografií s tematikou černé kroniky, výrazněji u 

Lidových novin. U nich je také patrnější vzestup fotografií ze sportu, který byl v roce 

2003 zastoupen jen okrajově. 
 

Lokalita 

domácí zahraniční nelze určit 

 

 %  %  % 

2003 26 41,9% 26 41,9% 10 16,1% 
Týden 

2012 29 61,7% 17 36,2% 1 2,1% 

2003 13 37,1% 20 57,1% 2 5,7% 
 

LN 
2012 38 60,3% 23 36,5% 2 3,2% 

 U každé z fotografií jsme zkoumali, jakou lokalitu zobrazuje, zda domácí, či 

zahraniční. Ukazuje se silná tendence upřednostňovat domácí dění před zahraničním, 

u obou médií byl v roce 2012 poměr domácích ku zahraničním snímkům přibližně tři 

ku dvěma, když u Týdne byl v roce 2003 poměr naprosto vyrovnaný, a u Lidových 

novin zahraniční fotografie dokonce převládaly.  

 Fotografie ze zahraničí pocházejí zejména z agentur, redakční fotografové 

vyjíždějí podle výsledků analýzy jen na velmi důležité a předem plánované akce. 

Větší příklon k domácímu dění souvisí i se změnou charakteru ročenek v čase – 

vymizely původní materiály, rozhovory a reportáže ze zahraničí, místo toho jsou 

ročenky zejména souhrnem uplynulého dění.  

 Zahraniční zpravodajství rovněž není v českých médiích v dobré situaci, 

zahraničních zpravodajů s výjimkou veřejnoprávních médií je minimum a počet 

redaktorů v zahraničních rubrikách, a s tím i jejich možnost se specializovat např. na 
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určitý region, obvykle klesá. Zahraniční redakci Týdne tvořili v roce 2012 podle 

tiráže čtyři lidé,108 zahraniční zpravodajství bylo jen na deseti stránkách ročenky. O 

devět let dříve mělo zahraničí v ročence dvojnásobek prostoru, byť stálých redaktorů 

bylo méně.109 110 Tento pokles částečně vyvažuje sport, kde lokalita snímku nehraje 

prakticky žádnou roli. 
 

Elitní národy 

ano ne nelze určit 

 

 %  %  % 

2003 43 69,4% 15 24,2% 4 6,5% 
Týden 

2012 44 93,6% 3 6,4% 0 0,0% 

2003 27 77,1% 7 20,0% 1 2,9% 
LN 

2012 60 95,2% 3 4,8% 0 0,0% 

 

 Dále se ukazuje, že jedna z původních zpravodajských hodnot Galtunga a 

Rugeové, tedy vztah k elitním národů, nadále platí. A to podle výsledků 

kvantitativního srovnání čím dál silněji. U obou ročenek fotografií z národů mimo 

elity111 dramaticky ubylo, ze čtvrtiny resp. pětiny v roce 2003 na pět až šest procent v 

roce 2012. Souvisí to s tím, že domácí zpravodajství se stává čím dál dominantnějším 

a že i zahraniční zprávy se zaměřují v naprosté většině na elitní země.  

 

Elitní osoby 

ano ne nelze určit 

 

 %  %  % 

2003 20 32,3% 37 59,7% 5 8,1% 
Týden  

2012 15 31,9% 29 61,7% 3 6,4% 

2003 25 71,4% 9 25,7% 1 2,9% 
 

LN  
2012 18 28,6% 45 71,4% 0 0,0% 

 

                                                 
108 Kromě nich byli v tiráži zmíněni i dopisovatelé, těch je pět, avšak na obsahu ročenky se nijak 
nepodíleli. 
109 Podle tiráže pracovali v Týdnu tři redaktoři v zahraniční rubrice, zahraničních dopisovatelů bylo 
šest. V ročence jsou ovšem otištěny i texty autorů, o nichž se tiráž nezmiňuje. 
110 U Lidových novin je podobné srovnání nemožné kvůli zcela rozdílnému počtu stran v obou 
ročenkách i kvůli tomu, že ročenka 2003 neobsahuje tiráž. 
111 V našem pojetí mimoevropské země s výjimkou Severní Ameriky. 
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 S elitními osobami112 už to tak jednoznačné není. Ve třech ze čtyř 

zkoumaných ročenek byl jejich podíl na fotografiích zhruba třetinový, u Týdne se v 

čase prakticky nezměnil. Pouze v ročence Lidových novin z roku 2003 je více než 

sedmdesát procent fotek zaměřeno na elity, což odpovídá zhruba 65 procentům 

fotografií, jejichž tématem je politika.113 I v kontextu dalších výsledků analýzy lze 

usuzovat, že důraz na portrétování politiků, respektive ilustrování důležitých událostí 

prostřednictvím podobizen lidí disponujících mocí v čase ustupuje, objevuje se více 

příběhů, dobrých zpráv i snaha o větší tematickou i vizuální pestrost, a to na úkor 

důležitých politických zpráv.  

 

Negativita 

ano ne  

 

 %  % 

2003 5 8,1% 57 91,9% 
Týden 

2012 8 17,0% 39 83,0% 

2003 4 11,4% 31 88,6% 
 

LN 
2012 14 22,2% 49 77,8% 

 
 Negativitu vnímáme jako jednu ze subjektivnějších zpravodajských hodnot 

Galtunga a Rugeové. V absolutním počtu netvoří negativně zabarvené fotografie 

většinu, přesto se dá vysledovat, že jejich zastoupení za devět let výrazně vzrostlo, u 

obou médií zhruba dvojnásobně. Souvisí to mimo jiné s tím, jak za devět let znatelně 

stoupl počet snímků s tématikou kriminality. 

 V analýze jsme se soustředili výlučně na fotografie, pokud bychom 

posuzovali text či jej aspoň brali v úvahu, negativita by bylo patrně mnohem četněji 

zastoupená, než ukazují čísla. 

 

 

 

                                                 
112 Drželi jsme se tradičního pojetí, elitní osoby tedy pojímáme jako ty, jež jsou vybaveny mocí (zejm. 
politickou), nikoli tedy celebrity. 
113 Podrobněji viz výše. 
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2.5.4 Nové zpravodajské hodnoty  

 

Nové zpravodajské hodnoty 

příběhy lidí celebrity sex humor zvířata dobré zpr. 

 

 %  %  %  %  %  % 

2003 19 30,6% 3 4,8% 1 1,6% 8 12,9% 3 4,8% 12 19,4% 
Týden 

2012 18 38,3% 5 10,6% 4 8,5% 10 21,3% 3 6,4% 15 31,9% 

2003 10 28,6% 1 2,9% 0 0,0% 8 22,9% 0 0,0% 4 11,4% 
LN 

2012 27 42,9% 0 0,0% 1 1,6% 10 15,9% 3 4,8% 13 20,6% 

 

Platnost zpravodajských hodnot, jak je redefinovali Harcup a O'Neillová, analýza do 

značné míry potvrzuje. Nejsilněji to platí o kategorii fotografií zaznamenávajících 

příběhy obyčejných lidí či i významných lidí v situacích typických pro běžné lidi114. 

Takových fotografií je zhruba stejné množství jako těch, které zachycují elitní osoby. 

Zároveň v obou případech za devět let takových fotografií znatelně přibylo.  

 Ještě silnější je vzestup pozitivity, tedy dobrých zpráv. Jakkoli pozitivních, 

optimistických a radostných fotografií u Lidových novin přibylo dokonce 

dvojnásobně, výrazně se jejich počet zvýšil i u Týdne. Trend zvyšování počtu 

pozitivních fotografií je přitom výraznější než nárůst počtu těch vyloženě 

negativních. A částečně i souvisí s tím, jak v ročenkách přibyly sportovní snímky; ty 

obvykle připomínají spíše vítězné okamžiky než ty nepovedené. 

 Značná část fotografií má humorný či zábavný podtext, přičemž zde 

nemůžeme mluvit o trendu, neboť vtipných fotografií u Týdne přibylo, u LN naopak.  

 Další tři nově definované zpravodajské hodnoty se už na fotografiích v 

porovnávaných ročenkách vyskytovaly méně. Znatelná je tendence Týdne k vyššímu 

výskytu celebrit, jelikož do dříve výhradně zpravodajských nejlepších záběrů roku 

zahrnul i fotografie koncertů popových hvězd; u Týdne najdeme i více fotografií s 

odkazem na sex. U obou médií stoupl počet fotografií s narážkami na zvířata, jejich 

celkový počet je ale i tak poměrně nízký. 

 

 

                                                 
114 Jeden příklad za všechny: fotografie Václava Klause coby nově zvoleného prezidenta, jak s 
igelitovým pytlem míří k popelnicím na sídlišti. 
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Další sledované vlastnosti 

příběh dynamika gesta pohled krutost 

 

 %  %  %  %  % 

2003 29 46,8% 11 17,7% 29 46,8% 21 33,9% 1 1,6% 
Týden 

2012 24 51,1% 17 36,2% 25 53,2% 16 34,0% 1 2,1% 

2003 18 51,5% 4 11,4% 22 62,9% 11 31,4% 2 5,7% 
LN 

2012 28 44,5% 10 15,9% 39 61,9% 24 38,1% 0 0,0% 

 
 Poslední tabulka ukazuje pětici subjektivněji pojatých proměnných, které z 

větší části vycházejí z rozhovorů s fotoeditory a z jimi jmenovaných kritérií výběru 

dobré zpravodajské fotografie. V prvním z nich jsme zjišťovali, zda fotografie má 

nějaký příběh či tajemství, tedy zda na nich je nějaký prvek, ozvláštnění, detail či 

významová vrstva, které by čtenáře přiměly přečíst si text. Přibližně polovina všech 

fotek takový moment obsahovala. 

 Zjišťovali jsme také, zda je na fotografiích tendence zachytit či naznačit 

pohyb. Předpokládali jsme, že dynamika na fotografiích bude žádoucí; opravdu 

značně se to projevuje u ročenky Týdne z roku 2012, kdy takové fotografie tvoří přes 

třetinu všech snímků.  

 Analýza pak ukázala, že zvláště u portrétů osob, ale i u dalších 

zpravodajských fotografií je žádoucí, aby zobrazovaná osoba výrazněji 

gestikulovala, anebo její tvář projevovala prostřednictvím grimas emoce. U Týdne 

taková byla prakticky každá druhá fotografie, u Lidových novin dokonce přes 60 

procent.  

 Z rozhovorů s fotoeditory vyplynulo, že v některých případech se snaží 

vybírat fotografie, v nichž se zobrazovaná osoba dívá přímo do objektivu, respektive 

tím vytváří dojem, že navazuje oční kontakt se čtenářem. Skutečně, zhruba ve třetině 

všech fotografií bylo možno takový pohled vysledovat. 

 Obrazoví redaktoři na dotaz, jaké fotografie obvykle neprojdou do finálního 

výběru, v zásadě odpověděli, že se snaží vyvarovat fotografií zbytečně krutých, na 

niž je hodně krve. V analyzovaném vzorku skutečně takové fotografie tvořily 

naprosté minimum; i snímky z válečných konfliktů až na výjimky neukazovaly 

čtenářům nic přehnaně explicitního. Těch několik výjimek spadá spíše do roku 2003; 

jedná se o fotografie zobrazující například mrtvé dítě nesené mužem se samopalem 
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či obličej popáleného sebevraha. Jsou to jednotlivé záběry, nicméně v toku běžných 

fotografií působí na čtenáře silným dojmem. 

 

 

 

 

Závěr 
 

Ročenky médií na fotografiích ukazují jednak to nejdůležitější z uplynulého roku, 

jednak i ty nejlepší fotografie, které mají v archivu. Nicméně z obsažených 

zpravodajských hodnot, témat a jejich vizuálního zpracování můžeme díky 

kvantitativní analýze odvodit závěry, jež se dají vztáhnout i obecněji na celé 

médium, a vysledovat tendence, jak se projevily za devět let mezi oběma 

zkoumanými vzorky, tedy v letech 2003 až 2012. Zároveň jsme se při rozhovorech s 

fotoeditory pokusili zjistit, podle jakých kritérií obecně fotografie vybírají. 

 Ukazuje se, že poměr počtu fotografií k celkovému počtu stran v ročenkách 

mírně stoupá. Výrazněji však roste jejich průměrná velikost a mění se i jejich 

umístění – čím dál tím více fotografií se objevuje v horní, tedy nejdůležitější části 

stránky, zatímco na podvalu fotografií ubývá. To vše dokládá stoupající důležitost 

obrazové informace, tedy sklon k vizualizaci zpráv.  

 Zaměřili jsme se i na zdroje fotografií, neboť vlastní fotografie by měly být 

pro dané médium prioritou a způsobem, jakým se odlišit od konkurence a udržovat 

vlastní prestiž. Zhruba polovina všech fotografií pocházela z agentur, zde se však 

výrazně liší jednotlivá média. Zatímco u Týdne agenturních fotografií za devět let 

výrazně přibylo, Lidové noviny i díky nové možnosti využívat fotografie z 

"domovské" agentury Mafra mají vlastních fotografií mnohem více.  

 Žánrově převažují fotografie typu general news a jejich počet zejména u 

Týdne výrazně stoupá. Klesá počet portrétů i snímků spot news, výrazně přibylo 

sportovních fotografií.  

 Typické záběry v ročenkách jsou polodetaily a polocelky, zvlášť polodetailů 

přibývá. Celků a detailů se objevuje poměrně málo. Snímky z naprosté většiny 
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zachycují osoby, dominují fotografie, kde je více mužů. Počet fotografií, na nichž je 

převaha žen, mírně stoupl u Lidových novin.  

 Mezi tématy převládá u obou médií politika, v roce 2012 je však zastoupení 

dalších témat pestřejší, zejména u Lidových novin. Stoupá počet snímků ze sportu, 

kriminality i společnosti.  

 Mezi zpravodajskými hodnotami Galtunga a Rugeové, jež je možné na 

fotografiích ověřit, jsme sledovali přítomnost vztahu k elitním zemím. Zde za devět 

let sledujeme prudký pokles počtu fotografií z neelitních zemí, jež zároveň souvisí s 

poklesem zájmu o zahraniční dění obecně. Obě ročenky v roce 2012 obsahovaly z 

více než 60 procent fotografie z domácího prostředí, zatímco ještě v roce 2003 

zahraniční fotografie převládaly. 

 Elitní osoby byly v ročenkách z roku 2012 zhruba na třetině fotografií, což je 

u Týdne konstantní číslo, zatímco u Lidových novin se jedná o výrazné snížení jejich 

počtu. Stoupá negativita na fotografiích; ty tvoří šestinu (Týden), resp. pětinu (LN) 

snímků a jejich nárůst je spojen se silnějším zaměřením na kriminalitu.  

 Z nových zpravodajských hodnot, jež v roce 2001 definovali Harcup a 

O'Neillová, se potvrzuje silný důraz na zábavnost fotografie a na poskytování 

pozitivních, dobrých zpráv. Další trojice těchto nových hodnot se projevuje spíše u 

časopisu Týden – jde o výskyt celebrit, narážky na sex či zvířata. U Lidových novin 

tyto tendence nejsou tak silné, jedná se jen o jednotlivé fotografie. 

 Z rozhovorů s fotoeditory vyplynulo, že práce na ročence je pro ně do značné 

míry podobná jako při tvorbě běžného čísla. Často však probíhá hekticky, neboť 

ročenka vzniká během přípravy běžného čísla. Ovšem předvýběr fotografií je už 

hotov, jelikož editoři si nejlepší fotografie z důležitých událostí z celého roku 

pamatují a často je mají v archivu. Dobrá fotografie v novinách by podle některých z 

nich měla mít příběh či tajemství. Tendenci vybírat snímky s příběhem jsme ověřili i 

v analýze. Celá řada fotografií zachycuje pohyb, ať už skutečný, či jen naznačený. A 

poměrně výrazný je trend vybírat ty fotografie, na kterých se portrétovaný dívá 

přímo do objektivu, tedy působí dojmem, že navazuje oční kontakt přímo se 

čtenářem.  

 Je zřejmé, že o výběru fotografie v ročenkách, ale i v běžných vydáních 

rozhoduje převážně fotoeditor, ten je ovšem při své práci limitován zejména tím, aby 
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snímek přesně odpovídal tématu textu, a také formátem a prostorem, na jakém bude 

fotografie otištěna. Rozhovory ukázaly, že ke své práci nepotřebují vzdělání, spíš 

zkušenosti s prací s fotografiemi a výtvarné cítění. V redakcích mají fotoeditoři 

obvykle na starost poměrně širokou škálu úkolů od plánování fotografování po výběr 

snímků a jejich úpravy před tiskem či zveřejněním na internetu.  

 Při výběru fotografií nevyužívají manuál, rozhodují se intuitivně a budují si 

své vlastní představy, jak by dobrá fotografie měla vypadat. Velmi důležitá, snad 

přímo stěžejní je pro ně technická kvalita snímků, všichni oslovení ji jmenovali na 

prvním místě. Neostrou fotografii, která by byla jinak povedená, podle nich časopis 

či noviny nikdy neotisknou. 

 Vizuální úroveň novin a časopisů u nás podle obrazových redaktorů ovlivňuje 

ekonomická krize a s ní spjatá redukce počtu těch, kteří se na ní podílejí – tedy 

zejména fotografů. Fotoeditorům vadí, že přibývá drastických a smutných fotografií, 

i proto se snaží takové fotografie nevybírat. Analýza ročenek jim v tomto směru 

spíše dává zapravdu. 

 

Summary 

 

Year-books of magazines and newspapers not only present the most important news 

of given years, but they also show the best photographs which they possess. From 

their news values, topics and their visual treatment we can make conclusions that can 

relate to more general tendencies and shifts, which occurred during the nine years 

between the analyzed issues.   

 Our analysis shows there are slightly more photographs compared to the 

number of total pages. More significant is the growth of average size of a 

photograph, and they also gain prominence, because they distinctly moved to upper, 

more dominant part of page. All of this makes us conclude that the visual part of 

information became much more important.  

 The most common genre of the photographs are the general news, however, 

the number of portrays and spot news significantly dropped. Both Lidové noviny and 

Týden also made sports photography more prominent. 
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 The common theme are the people, their actors are, however, usually male. In 

Lidové noviny year-book the number of photographs, where women acted, grew. 

The highest number of photographs is devoted to politics, but in 2012 the variety of 

other topics occurs. 

 Not all of Galtung and Ruge's News values are suitable for visual analysis. 

From the dozen we chose, the most striking is the tendency to refer only to elite 

countries. The non-elite countries occurred in 2003 year-books far more often than in 

2012. However this shift is accompanied with a declining number of photographs 

and pages with foreign news, the media focus more on domestic events. The number 

of negative pictures is on the rise, which is caused namely by a rise of crime news.  

 From the new Harcup and O'Neill News values, which were set in 2001, the 

most apparent is the tendency to show more positive and entertaining photographs. 

 Interviews with photo-editors gave us other hints what could be the key 

qualities of goods news photographs. They named story or secret of a picture, or a 

sight looking to the camera, i.e. eye contact. The analysis showed that these are 

important qualities for the selection.   

 Photo-editors are the crucial link in the process of choosing the photograph; 

however, they are limited by time pressure, financial difficulties of their media and 

also by the space of the newspaper layout. They tend to make decisions intuitively, 

but they prioritize the technical quality, sharpness or proper light to other aspects.   
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovory s fotoeditory (plné znění) 

 

Rozhovor s Hanou Piťhovou, fotoeditorkou Lidových novin 

 

Jak dlouho pracujete jako fotoeditorka?  

Pět let jsem dělala v Týdnu a teď vlastně už skoro tři roky v Lidových novinách. 

 

V Týdnu jste tedy v této práci začínala? 

V Týdnu jsem začínala jako produkční, spíš jsem tak různě zařizovala, protože 

tenkrát ještě skoro všechny agentury a tak nebyly vůbec na internetu, takže se 

chodilo vyzvedávat diapozitivy a sháněly se věci na focení, takže jsem dělala spíš ty 

produkční věci. Časem jsem začala dělat obrazovou redaktorku, takže jsem vybírala 

fotky, rozkreslovala stránky a tak. 

 

Předpokládám, že teď už tahle práce vypadá "trochu" jinak. 

Teď už se to všechno dělá přes internet. 

 

Proč jste si vybrala tuhle práci? Máte pro ni nějaké vzdělání? 

Mám vystudovanou grafickou školu, grafickej design a média, nejdřív jsem ale 

dělala grafiku normálně v reklamce, pak nějak, více méně náhodou, jsem se dostala 

do toho Týdne, tam mě to zaujalo, a tak jsem u toho už zůstala. 

 

Ten grafický design, to je vysoká? 

Ne, to je střední a vyšší odborná. 

 

Sama fotíte?  

Fotím, ale jen sama, soukromě, sama pro sebe. Ale nikdy jsem nepřemýšlela, že bych 

nějak... 
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Ptám se proto, že třeba kolega u nás v redakci je zároveň fotoeditor i sám občas 

fotí. 

Jo, to hodně bývá, ale já jsem nikdy takové ambice neměla, fotila jsem si jen sama 

pro sebe, rodinu, přírodu a takové. 

 

Co všechno máte jako fotoeditorka na starost? V čem všem vaše práce spočívá? 

Mám na starost všechny fotky v novinách, takže ta práce spočívá v tom, že tu fotku 

musím vybrat, někde sehnat, buď v agenturách, nebo od našich fotografů, kde máme 

fotky v archivu, prostě někde. Nechám ji upravit na správnou velikost, barevnost, a 

pak ji usazuji do layoutu novin buď na nějaký výřez, nebo aby to vypadalo graficky 

prostě hezky. 

 

Třeba úkolování fotografů už jde mimo vás?  

To už jde mimo mě. To si většinou zadávají požadavky přímo redaktoři, třeba když 

jdou na nějakej rozhovor, nebo fotografové mají svou produkční, mně pak už chodí 

jen hotový fotky do systému.  

 

Takže neexistuje, že byste se rozhodla a řekla třeba "hele, Michale Růžičko, běž 

tam a vyfoť..."  

No jako když budu vědět, že něco chci vyfotit, tak samozřejmě můžu. Když vím, že 

se bude konat nějaká velká akce, demonstrace na Václaváku nebo něco s tím, že to 

budeme potřebovat, tak samozřejmě můžu si tam poslat fotografa. Oni si to ale 

většinou hlídají sami, ale mám na to právo. 

 

 Když jste začínala, ať už v Týdnu nebo Lidovkách, dostala jste nějaký manuál 

nebo školení, podle čeho ty fotky vybírat? Nebo je to něco, co se člověk naučí až 

časem? 

Víceméně časem. V tom Týdnu tenkrát mě to vlastně učil art director, co tam byl, 

který byl nad všemi grafiky, nad tím obrazovým redaktorem, takže to jsme tak 

vybírali spolu. Člověk tak nějak se musí naučit sám, dostat to do oka a naučit se 

takový ty pravidla, co fungují v novinách a v časopisech. 

 

Můžete být konkrétnější? Co přesně vás učil? 
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Tam je právě trochu rozdíl mezi časopisem a novinami. V časopisech se ty fotky 

vybírají jinak, je na to víc času, většinou jsou texty k článkům už předem dané a 

pracuje se s většími, je tam třeba čtyř pěti stránkový článek. Prostě člověk dostane do 

ruky ten text a má třeba dva tři dny na to si to přečíst, různě k tomu ty fotky 

poshánět, vymyslet si něco, pak se to právě vybírá třeba s art directorem podle toho, 

jak on má rozkreslený ty strany, kolik bude textu, kolik bude fotek, který budou 

velký a který malý. Protože na tom hodně záleží, jestli fotka bude malá nebo velká, u 

těch malých se většinou dávají detaily, aby tam něco bylo vidět. Další věc bývá v 

časopisech úvodní dvoustrana článku dvoustránková fotografie, tak se musí vybírat 

tak, aby do ní šel dát titulek a nějaký perex. Takže to na tom taky hodně záleží, aby 

to tu fotku nenarušovalo, aby to nijak nezasahovalo do nějakýho prvku, obličeje nebo 

něco takovýho, nebo naopak aby ta fotka nebyla taková, že když je to dvoustranová 

fotka, tak aby tam nebyl obličej přes ten lom dvoustrany. Protože pak se to vyrábí, 

šije ty sešity, tak aby třeba ten člověk neměl ty oči rozjetý každý v jiný úrovni.  

 

Řešíte i nějaký fotografický zásady typu zlatého řezu, kompozice?  

To spíš intuitivně. Někdy si člověk vybere fotku, která se mu strašně líbí – něčím. 

Světlem, kompozicí, někdy zas je naopak, hlavně když to jsou fotky lidí, když je to 

nějakej rozhovor, tak tam je důležitý konkrétně, co na tý fotografii je. Aby tam byl 

rok s nějakou konkrétní osobou, tak těch fotek třeba není moc na výběr. Takže záleží 

na daném tématu.  

 

Šlo mi o to, jestli se dá nějak definovat dobrá žurnalistická fotka. 

Dá, no. Většinou jsou dobré fotky ty, kde je nějaký oční kontakt. Když jsou fotky z 

nějakých demonstrací, jak teď byly, třeba v Egyptě, Sýrii, vždycky je dobrý, když je 

tam nějakej třeba obličej hodně výraznej s očním kontaktem, než když je to shluk 

lidí, kde se nedá ničeho chytit. 

 

Taky ta fotka obecně asi nemůže být příliš přelidněná.  

To záleží, jak ta fotka bude velká. Když je to dvoustranová nebo půlstranová v 

novinách, tam to zas tolik nevadí, když je taková přes tři sloupce, tak prostě nejde 

použít. Člověk musí vybírat ty fotky a vědět už, kam je umístí. Nejde o to vybrat si 
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nejlepší fotku, protože pak člověk třeba zjistí, že je na ni malý místo a ta fotka pak 

vůbec nefunguje nebo nevyzní.  

 

Funguje při tom výběru něco jako první dojem? Že uvidíte fotku a řeknete si, že 

ji tam musíte mít? 

To funguje, ale je právě úskalí té práce v novinách – pak zjistím, že na tu fotku mám 

na stránce nakreslenou takovouhle nudli a já tu fotku pak nemůžu použít, protože by 

ten člověk měl uříznutý nohy nebo prostě něco. Záleží jak kdy. Samozřejmě někdy se 

dá s editorama domluvit, že ten formát stránky přelomí, ale někdy je tam třeba 

inzerát, takže se s tou stránkou nedá nic dělat. A ta nejkrásnější fotka, kterou bych 

hrozně chtěla dát, se nedá použít. Člověk musí pořád počítat s tím, kam ta fotka bude 

použitá. K mý práci patří to, že mám na počítači ten systém, kam padají celý den 

agenturní fotky, to musím pořád sledovat. Každou minutu tam chodí dvě tři fotky, 

abych měla přehled, co se děje, aby mi neunikl nějaký super záběr.  

 

Když srovnáte, jak ta práce vypadá teď, s tím, jak jste začínala, co jsou ty 

největší změny? 

Kolem toho roku 2000 jsme měli ještě papírovej archiv s šuplíkama, všechno bylo na 

papír. Ani ČTK neměla digitalizovanej archiv, nebo jen minimálně, takže se tam 

chodilo pro papírový fotky nebo pro diapozitivy. Nebo i z jinejch agentur, z Isify 

nebo z Profimedií, z těch, co už jsou dneska propojený přes internet celosvětově, se 

tenkrát braly diapozitivy. Takže ta práce se tím hrozně urychlila.  

 A samozřejmě když se začalo fotit na digitál, to byl takový přelom. S těmi 

papírovými fotkami se i jinak pracovalo, jinak se to vybíralo, když měl člověk na 

stole rozložených dvacet fotek.  

 

Bylo těch fotek na výběr méně? Když se třeba teď podívám do agentury a 

potřebuju ilustračku k článku, tak mi vylezou stovky fotek... 

To jo. Ale zase třeba fotografové si nechali vyvolat negativy a pak je nechávali 

nazvětšovat jen podle negativů. Takže paradoxně se ke mně dostávalo víc 

papírových fotek, ze kterých já jsem si potom mohla vybrat než teď, kdy si to oni 

projedou na monitoru, upraví a hodí mi tam třeba tři čtyři záběry, který oni považují 

za nejlepší. Někdy je to samozřejmě dobrý, protože fotograf, který neumí vybrat 
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dobrou fotku a nalije mi jich tam z rozhovoru třeba dvacet, protože se nedokáže 

rozhodnout, to je pak taky blbý. Pak máte dvacet fotek více méně podobných.  

 

Když budeme mluvit jen o zpravodajských fotkách, dá se vysledovat nějaká 

změna, třeba daná i tím focením na ten digitál? Dá se mluvit o nějakém trendu? 

Vždycky mi přijde, že jsou nějaké "módní" trendy, že jsou nějaké typy fotek, co 

zrovna fotografové fotí – třeba agenturní fotografie z Reuters z nějakých konfliktních 

míst se pak hodně podobají, to je pak taková móda. Typově třeba dítě někde v Sýrii 

nebo v Egyptě, pak se to i podobně fotí, s pozadím já nevím modrou oblohou. 

 

Je něco, co úplně vymizelo, nebo se objevilo něco úplně nového? Třeba téma, co 

se dřív nefotilo. 

To nevím, to je těžký. 

 

Co se týče prostoru v těch novinách, přibývá prostoru pro fotky, nebo je to 

stejný? 

Asi je to stejný. Snažíme se to samozřejmě držet, aby tam těch fotek nebylo málo, ale 

ono to pak časem sklouzne k tomu, že ty fotky jsou menší a menší, pak zase se to 

obnoví. Taky se hodně používají grafiky v těch novinách, to to hodně drží, aby tam 

nebyla jen strana písmenek. 

 

V těch novinách celkově je ta práce mnohem rychlejší, člověk na to má mnohem 

méně času.  Ty noviny se dělají rovnou do počítače, ten layout a ten rozkres stránek, 

to je tam finální třeba ve čtyři odpoledne. A v půl devátý je uzávěrka, takže se 

všechno vyrábí během třeba čtyř hodin.  

 

Takže na to, aby se člověk nějak hlouběji zamýšlel nad každou fotkou, není čas, 

musí je tam sázet tak nějak intuitivn ě.  

Musí se tam dodržovat nějaký pravidla, člověk musí u nějakých témat typu 

poslanecká sněmovna, Klaus vědět, jaká fotka byla použita včera nebo před týdnem, 

aby se to neopakovalo. Taky to nejde prostě vybírat jen podle toho nejhezčího 

záběru. 
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Je pro výběr důležitá technická kvalita? 

Taky určitě. Ta fotka musí být ostrá, ideální je, pokud je dokonale ostrá celá. Když 

jde o fotku člověka, hlavně, aby byl ostrej obličej. Nejde prostě dát do novin 

neostrou fotku.  

 

I kdyby šlo o nějakou převratnou událost typu teroristického útoku? Kdyby 

třeba byla jen fotka z mobilu... 

To je něco jinýho, když nejsou fotky. Pokud někde vybuchne bomba, tak se berou 

první fotky, co přijdou. To se třeba vystříhávají fotky z televize, záběry z videa, aby 

se to tam aspoň dokumentačně dalo, i když na malou fotečku. To se tam většinou i 

píše, že je snímek převzat z televize, foceno mobilním telefonem a tak. Pak zase je 

výjimka historický fotky. Černobílý fotky ze sedmdesátých let, to jsme třeba včera 

dávali Václava Havla, to je taky úplně jiný, úplně jiný fotografie než dneska. To jsou 

fotky s velkým zrnem, mají svoji atmosféru, tam to taky nevadí, že ta kvalita je nižší. 

 

Fotí vůbec ještě někdo černobíle? 

Ne. To jsem teda dlouho neviděla. Jen historický. My máme tedy jen stránku každý 

pátek v rozhovoru, kde jsou všechny ty fotky černobílý. Ale to si děláme my, z 

barevných fotek. V těch novinách je to takový oživení. Ale jinak černobílá fotka, to 

vůbec ne.  

 

Máte někoho nad sebou, kdo vás koriguje? 

Fotografové si svoje fotky předvyberou sami, pak nastupuju já. Fotky z agentur 

vybírám rovnou já, pak to schvaluje až šéfeditor nebo vedoucí vydání.  

 

Zasahují do toho nějak aktivn ě? 

Ne. Jen pokud je to třeba fotka na titulní stranu, tu vybírá víc lidí. Já třeba 

předpřipravím tři fotky a z těch pak vybíráme se šéfeditorem nebo se šéfredaktorem, 

když to jsou nějaké důležité události. Jinak je to na mně, nestává se to. 

 

Že by třeba zaklepal Balšínek a... 

... to se mi snad ještě nestalo. U některých fotek se jdu rovnou poradit s editorem té 

stránky, jestli tam přímo dát tohle - v těch novinách je nevýhoda, že já nevím, co 
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bude v tom textu. Kolikrát jsem hledala třeba Klause u Ústavního soudu, tak jsem se 

musela radit s editorem, jestli když je to z tohohle roku, jestli se to vůbec hodí k 

tomu textu, to se u těchto věcí nedá odhadnout. 

 

Jsou nějaké mantinely, kdy se ta fotka nedává? Nějaké hranice toho, co už je 

moc? 

Máme pravidlo, že by tam neměla být krev. Jako moc krve, protože některé fotky, co 

nám chodí, to si radši ani nezvětšuji. To jsou různý opravdu... nohy, mrtvý děti... to 

se nedává. Aby tam nebylo moc krve a nebylo to odpudivý. Samozřejmě některý 

fotky jsou i tak drsný, ale musí to mít nějakou vypovídající hodnotu, aby to nebylo 

prostě jenom samoúčelný. Třeba i u autonehody jsou vybrat i záběry, kde budou ty 

oběti aspoň nějak přikryté.  

 

Nějaké další omezení? Nahota? 

To ne. Když je to na kultuře nějaké výtvarné dílo nebo fotka z filmu, kde je nahota, 

tak se to vůbec nijak neřeší.  

Moje práce je samozřejmě taky hlídat, aby ty fotky nebyly někde ukradené, abychom 

měli práva je otisknout. Aby když si někdo najde na internetu fotku a myslí si, že ji 

může použít, to by pak mohl být problém.  

 

Promítají se do výběru fotek nějak vaše názory? Že byste si třeba řekla, že 

tohohle politika nemám ráda, tak mu dám "ošklivou" fotku? Dělá se to tak? 

(smích) Dělá, no. Samozřejmě, nemělo by se to dělat, ale člověk se tomu neubrání. U 

nějakých takových typu Paroubka nejde najít fotka, kde by nevypadal odpudivě. Ale 

je to jen jemný, nejde dát fotku a primárně toho člověka shodit jen pro to, kdo na té 

fotce je. Snažím se samozřejmě, aby se to nedělo… ale víte co.  

 

To, zda u článku bude nebo nebude fotka, vy tedy neurčujete. 

Ne. To určuje editor té stránky, který dělá rozkres stránky, ví, kolik bude kterého 

textu, který má větší váhu, podle toho to potom poskládáme na té stránce. A mně pak 

řekne přímo, tady do toho okýnka fotku k tomu článku. Buď řekne přímo, koho na 

fotce chce, nebo když je to nějaké třeba zahraniční téma, tak je to více méně na mně, 

tam si můžu vybrat, co chci, jen to musí být třeba ke Koreji. Samozřejmě jsou 
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důležitý taky ořezy fotek, často se dělají do malých okének výřezy, ale zase se 

dodržují nějaké hranice, abyste neměl fotku oříznutou těsně nad očima, nebo aby mu 

nechyběla brada. Aby v tom byly vždycky zachovaný nějaký proporce. 

 

Je něco, co je na téhle práci fakt složitý? 

Složitý nevím, ale je tam určitý stres, třeba během posledních dvou tří hodin vydání, 

kdy člověk fakt jede, nestihne se napít, najíst. Když pak číslo odejde, člověk je z toho 

vycuclej. Teď se různě něco mění, člověk musí být připravenej. V novinách je 

dvacet, třicet fotek, člověk si to musí hlídat, aby na nějakou nezapomněl. Najednou 

se deset minut před uzávěrkou zjistí, že tam ta fotka není, že vůbec není udělaná ani 

vybraná, takže musím mít přehled o celých těch novinách, jestli tam ty fotky už jsou. 

A zpětně i zkontrolovat popisky, co tam redaktoři udělají, aby tam k té fotce 

nenapsala úplnou blbost, zkontrolovat kredity, zdroje těch fotek, jestli tam jsou 

správně uvedený. Za to mám taky zodpovědnost.  

 

Popisky tedy píší redaktoři.  

No, u těch agenturních fotografií jim tam většinou kopíruji ten agenturní popisek, 

aby věděli, co na ní je a ze kdy je. To musím taky ohlídat.  

 

Chodí vám fotky od amatérů, kteří někde něco viděli a vyfotili?  

To se u nás do novin nedává. Spíš na internet na zpravodajský portály, ale k nám ne. 

Strašně málokdy, navíc jsou většinou tak nekvalitní, že se dávají jen v rámci nějaký 

grafiky, udělá se k tomu třeba mapka místa a dá se tam jen malinká fotka, protože by 

nebyla dostatečně velká ani kvalitní pro ten tisk. 

 

V diplomce se zabývám ročenkami, co vznikaly jak v Týdnu, tak teď v 

Lidovkách. Je při jejich přípravě něco specifického, jiného než při vzniku 

běžného čísla? 

Většinou se to dělá na poslední chvíli (smích). Takže časově je to takové náročnější. 

Většinou je na to udělaný rozkres, takže se ví, k čemu bude fotka a kde budou jen 

malý hlavičky, to bývá na těch stránkách, kde jsou ti, co ten rok zemřeli. U nějakých 

větších událostí ty fotky jsou většinou v archivu. Některé fotky se ani nevybírají 

znovu, protože z těch největších akcí se ty nejlepší fotky prostě zopakují.  
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 Problém je, že ty ročenky vznikají ještě dlouho před koncem roku. Pak se 

třeba stane, že dopadnou Saddáma Husajna v prosinci a do té ročenky se to už 

nedostane, protože je dávno hotová, a dokonce i vydaná. Nebo když umřel Havel. 

Sice se pak udělá speciální číslo, pokud si ale někdo ty ročenky schovává třeba deset 

let, tak mu to tam bude chybět.  

 

Na začátku ročenek je pár celostránkových nebo dvoustránkových fotek 

největších událostí. Máte možnost ovlivnit, které události tam budou, nebo 

dostanete třeba napsáno, že tady bude velká fotka z povodní? 

Spíš tak. Ten člověk, který tu ročenku chystá, u nás zástupce šéfredaktora, to už má 

většinou v hlavě vymyšlený, i jaký budou ty události. Není to tak, že by se tam 

dávaly krásný fotky, musí to být vždycky svázaný s nějakou událostí. Aby bylo hned 

poznat, z jaké je to události. Jinak je ta práce stejná.  

 

Připadá vám, že fotky v Lidovkách jsou v současnosti dobré? Zhoršuje se to, 

zlepšuje? Jak se na tom podepsalo sloučení fotooddělení Mafry? 

Nám to paradoxně pomohlo, protože máme větší výběr fotografií. Měli jsme předtím 

čtyři pět fotografů, takhle máme přístup k fotkám Mladé fronty, která má v každém 

větším městě svýho krajánka.    

  

Existuje tam nějaký protekcionismus, že si vezmete spíš fotky kmenově autora 

Lidovek? 

Ne, to vůbec. 

 

Ale když si máte vybrat mezi agenturní a redakční fotkou... 

Tak samozřejmě musíme používat naši fotku.  

 

I kdyby byla horší? 

Když to není nějak výrazně, tak bychom měli používat naše. Když už tam ten 

fotograf na tu akci jde... Když jsou ty fotky nějak srovnatelný, byť třeba zrovna fotky 

z Reuters nebo Četky jsou hezčí nebo lepší, ale to bývá málokdy, tak stejně dáváme 

tu naší. Pokud třeba nejde zrovna o nějakého člověka, který na naší fotce chybí.  
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Mění se poměr vlastních a agenturních fotek? 

Ne. Je to stejný. Zase záleží na těch rubrikách, ale třeba ty domácí akce a rozhovory 

všechno fotí naši fotografové. Nebo když přijede nějaká významná návštěva, to si 

všechno fotíme sami. Ale taky se to liší vydání od vydání. Když včera zemřela 

Margaret Thatcherová, byly tam samé fotografie z agentur, ale to je jasný.  

 

Má podle vás česká fotožurnalistika v současnosti nějaký největší problém? 

Samozřejmě problém těch tištěných médií jsou peníze a to, že na internetu je to 

všechno hned a my děláme něco, co vyjde až zítra a ty informace budou zastaralý. 

Výhoda těch tištěných médií je ale podle mě v tom, že se tam dají dát komentativní 

články nebo různý fotografie, který se na tom internetu neobjeví. A samozřejmě se 

furt propouští, ale to je dneska všude. 

 

Rozhovor s Ivetou Tetourovou, fotoeditorkou Týdne 

 

Jak dlouho pracujete jako fotoeditorka?  

Jako fotoprodukční a pak fotoeditor od roku 2006, v Týdnu působím víc než rok. 

 

V čem všem spočívá vaše práce? Co všechno máte na starost? 

V současné době je to především vybavení tiskových materiálů od redaktorů (po 

jejich přečtení) fotografiemi, plánování focení v předstihu po dohodě s redaktory. A 

taky přemlouvání některých redaktorů, že můj výběr fotografií je nejlepší možný. 

 

 Proč jste si vybrala tuto profesi? Studovala jste to?  Fotografujete?  

Po škole jsem nastoupila tehdy ještě do československé televize jako produkční, 

podala jsem si přihlášku na FAMU obor produkce. Bohužel (bohudík) nastal rok 

1989 a vysoké školy byly zavřeny a ke zkouškám už jsem nešla. Uplynulo několik let 

a začala jsem pracovat jako fotoprodučkní v Czech Business Weekly, později jsem 

pracovala pro Profit a Český export. Dnes pro tištěný Týden. 

 

Existuje ve vaší redakci něco jako manuál, podle kterého nováček zjistí, jak v 

téhle funkci pracovat? Nebo ty dovednosti posbírá časem? 
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Manuál jako takový neexistuje – spíš doporučení. Dovednosti týkající se fotek jsem 

nasbírala praxí. Původně práce fotoprodukční zahrnovala pouze koordinaci týmu 

fotografů, zajištění rekvizit, prostředí, domlouvání termínů. 

 

Co se všechno ve vaší práci změnilo od doby vašich začátků? 

Pro média tehdy panovala daleko příznivější doba. Obrázky měli na starosti 

fotoeditoři a artdirektoři. Fotooddělení se skládalo z 7–8 lidí – tedy z velkého počtu 

fotografů. Dnes stejnou práci vykonává jeden člověk nebo dva lidi, a tudíž jsem se 

časem přiučila, jak má vypadat fotografie do novin, a jelikož jsem měla v celém 

řetězci poměrně nejnižší plat, tak jsem přežila... 

 

A jak se mezitím změnily zpravodajské fotky? Dá se hovořit o nějakých 

trendech? 

Ohledně zpravodajských fotografií – podívejte se na výsledky World Press Photo. 

Poslední ročníky vyhrávají fotografie, na kterých jsou velmi smutné události, matka 

nese zastřeleného syna, pohřeb dětí, žena, které muž usekl nos. Dnes, pokud 

fotografie nemá podobně smutný podtext, tak přinejmenším podle mínění poroty 

není dobrá. 

 Dřív, když se ještě fotilo na filmy, tak se fotografování drželi opravdoví 

profesionálové, protože filmy byly drahé. Dnes v době digitálu je fotograf každý – 

my jim říkáme cvakálci – udělají milion fotografií a jedna se prostě musí nějak 

povést. Podívejte se schválně na fotografie třeba kolem roku 1990, tam ve 

fotobankách najdete fotky, které dělali řemeslníci, opravdoví fotografové. 

Samozřejmě i dnes je spousta krásných fotek.  

 

Na kterých úrovních u vás probíhá výběr fotek? 

Výběr fotografií začíná u mě, dále pokračuje konzultací s redaktorem a vedoucím 

redakce, dále pokračuje k editorům, kteří někdy do výběru také zasahují. Dále pak 

artdirector a nakonec šéfredaktor (takže jsem úplně na konci). 

 

Jaké jsou kritéria, podle nichž poznáte dobrou fotku? 

Dobrou fotku buď poznáte, nebo ne. Všechno se ale dá naučit. Dále musíte 

respektovat doporučení dané redakce, v Emprese (vydavatel Týdne, pozn. aut.) 
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například to, že fotografie nemají být odpudivé, že by některé měly oko čtenáře 

potěšit.   

 Ukážu vám názorně, jak se vybírá fotka – musím dát do ekonomiky Billa 

Grosse z Pacific Investment, tohle jsou všechny snímky, které mám k dispozici. 

Podle layoutu Týdne vím, že budu potřebovat šířku – tudíž všechny výšky jsou k 

ničemu. Fotka bude velká na tři sloupky na polovinu strany – někdy se dá dát uřízlá 

hlava, když je nafocený super portrét. Jenže výše uvedené nejsou ten případ. Zbývají 

mi dvě šířky z openspace a vyberu tu, kde se dívá do objektivu a hotovo. Velký 

umění tady nehledejte. 

 

Dobře, ale proč zrovna tu z openspace a ne tu zblízka s vykulenýma očima?  

Tu s vykulenýma očima můžete dát k rozhovoru, ale ne když je to zpráva o firmě 

Pacific  Investment – v openspace je vidět víc lidí, nejen on. Pokud by zpráva zněla, 

že jim neuvěřitelně stoupl nebo klesl zisk a on se k tomu vyjadřoval, že se sám diví, 

tak klidně. Když se podíváte na ty ostatní fotky, tak na nich oči tak vykulené nemá. 

Dovedete si představit, že na vás bude zírat oko v podstatě v nadživotní velikosti s 

uřízlou hlavou ke zprávě Pacific Investment zvýšil zisk o 0,7 % prodejem akcií? Já 

ne. Nedala bych ji tam, protože se mi ta fotka nelíbí.  

 Nicméně je to individuální názor. Ale kdybyste tady seděl vy, tak ho tam 

klidně dát můžete a záleží na vás, když přijde art director, jak mu vysvětlíte, proč jste 

se tak rozhodl – na to žádný manuál není. 

 

A pokud na fotce nejsou lidé, lidé s vykulenýma očima?  

Samozřejmě pokud se jedná o fotky přírody nebo měst, tak vybíráte něco, co čtenáře 

upoutá a je zajímavé a vypadá jinak. Pak přijde redaktor a řekne, že chce, aby tam 

Socha svobody byla vidět a nebyl tam jen západ slunce s jejím stínem … a nedá se 

nic dělat. Další záležitost jsou reportáže – tam je třeba vybrat fotky,  které 

korespondují s textem a jsou autentické. Tam někdy musím přivřít oči před kvalitou.. 

Naopak pokud budu ilustrovat články o designu nábytku, automobilů a podobně, je 

třeba sehnat fotografie, které budou technicky naprosto dokonalé, jinak by se celý 

článek pokazil. 
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Jak moc se do toho výběru promítají vaše osobní názory? Jestli třeba když 

danou osobnost nemáte rád, dáte mu "ošklivou" fotku? 

Pokud nemám danou osobnost ráda, dám ošklivou fotku, ale musí to korespondovat s 

textem. Ale třeba Klause si nikdy neodpustím (smích). 

 

Jak určíte, zda u článku bude fotka, či nikoli? 

Fotka musí být u každého článku, na každé straně. To vyplývá z layoutu časopisu – 

pokud je víc textu, musí se krátit. 

 

Co považujete při výběru fotek za nejsložitější? 

U výběru fotek považuji za nejsložitější skutečnost, že někteří lidé (u nás například 

Petr Kellner) se prostě fotit nenechají. To se týká třeba velmi často i bohatých lidí, o 

kterých píše Forbes, a sehnat fotografii takového člověka je velmi složité. Pokud 

taková fotka existuje, tak práva vlastní Forbes, nebo je má třeba Reuters, ale s nimi 

nemáme smlouvy. A to pak slyším, ale vždyť na Googlu je těch fotek milion – 

bohužel my k nim nemáme práva.  

 

Jaké máte možnosti ovlivnit práci fotografa v terénu? 

Práci fotografa v terénu ovlivnit můžu, pokud s ním konzultuji, o čem bude článek a 

v jakém prostředí by se mi fotografie hodila a podobně. Ovlivnit fotografie z 

tiskových konferencí a různých podobných akcí nemůžu. Dřív, když jsem pracovala 

jako fotoprodukční, tak jsem chodila velmi často na focení s fotografem, zde se 

podoba fotografií ovlivnit dala značně (například focení profesora Halíka v kostele u 

Salvátora a podobně). 

 

V dnešní době fotí každý a každý má pocit, že jeho fotku lze uveřejnit. Jak 

postupujete u fotek od amatérů? 

Někteří amatéři jsou schopni poslat hezké fotografie a někdy je rádi uveřejníme. 

 

Protože v diplomce budu analyzovat především ročenky, chci se zeptat, jestli je 

výběr fotek pro Kroniku roku v n ěčem jiný než pro běžné vydání. Pokud ano, v 

čem? 
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 Ročenku pokud děláte současně s aktuálním číslem, tak se zapotíte – u mě to loni 

představovalo 800 fotek za týden. Schválně si spočítejte, kolik minut máte na výběr 

jedné fotky. Ročenka je skvělá v tom, že si pamatujete spoustu věcí z průběhu roku a 

také i nejhezčí fotografie, které k danému tématu byly publikovány, a použijete je. 

 

Co považujete za největší problém současné české žurnalistické fotografie? 

Velký problém při vybavování časopisů fotografiemi je omezený budget na nákup 

fotografií. Redakce musí hlídat, za kolik peněz nakupují, a častokrát dát přednost 

fotografiím za nižší cenu před kvalitou. 

 

 

Rozhovor s Jiřím Benákem, fotoeditorem serveru iDNES.cz 

 

Jak dlouho už děláš fotoeditora? 

Od roku 2005, plus předtím jsem šest let zvětšoval fotky pro fotografy z MAFY, pro 

novináře. 

 

Takže jsi dělal v nějakém fotolabu a přes to ses dostal k novinářům? 

Přesně tak. 

 

Máš pro tuhle práci nějaké vzdělání? 

Ne. Myslím si, že na to ani žádné vzdělání neexistuje. Maximálně nějaký grafický 

školy, ty ale nemám. 

 

Prostě ses rozhodl, že budeš fotoeditor.  

Víceméně jo.  

 

Ty sám fotíš, takže k tomu máš blízko.  

Tak je to výhoda, když člověk ví, co v tý fotce může a co ne. Potom je to určitě i v 

komunikaci s foťákama jednodušší, když po něm něco chceš. Myslím si, že všichni 

fotoeditoři fotí.  

 

Co všechno máš na starost? 
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Objednávání fotek, zpracovávání fotek, komunikace s fotografem, případně být ten 

střed mezi fotografem a tím, kdo si to focení objednal. Co se týká agentur, tak je to 

spíš jen to zpracovávání.  

 

Dostaneš se sám do terénu na focení?  

Dneska už málokdy. Co vznikla ta fotoagentura MAFRA, tak všechno focení jde na 

ně. Já jsem byl od Nového roku tak na pěti foceních, možná ani ne (rozhovor proběhl 

v polovině dubna, pozn. aut).  

 

Takže už jen koordinuješ fotografy. 

Teď už jen sedím v kanclu, koordinuju a zpracovávám, ve Photoshopu trošku 

upravuju, protože když to fotografové posílají rychle, tak je potřeba tomu s 

prominutím dodat nějaký koule, třeba upravit barvy, aby to bylo koukatelnější. 

 

Je tam nějaký výrazný rozdíl mezi produkcí redakčních fotografů a agentur? 

Je to stejný. Naši foťáci se zas až tak od agenturních foťáků v zahraničí neliší. 

Myslím, že ve většině typů focení, i v politice, ve sportu i jinak je zpravodajství 

srovnatelný kvalitou se zahraničím.  

 

Když jsi začínal, dostal jsi něco jako manuál, kde ti řekli, jak máš ty fotky 

vybírat? 

Ten manuál si člověk vytvoří postupně v hlavě, ale tak samozřejmě, když jsem 

začínal, tak první měsíc nebo dva jsem každou fotku konzultoval s nejstarším 

fotoeditorem v Mladý frontě. Ale pak si myslím, že pak už tušíš, co se od tebe chce, 

a jak mají ty fotky vypadat, to si to oko vycvičíš. Protože každej den, když projíždím 

ty agentury, tak vidím tři tisíce fotek. Vždy mezi nimi hledáš tu správnou, která má 

správný formát, má ten správný námět a ještě nejlíp, aby za tím byl nějakej příběh. 

Pak už vidíš intuitivně mezi deseti tu jednu.  

 Já když jsem sem nastupoval, tak jsem procházel nějakým výběrovým  

řízením a byl jsem u foťáků v kanceláři, tam měl David Neff s Michalem Růžičkou  

posadili, dali přede mě 300 fotek, portrétů Kláry, nebo Marthy Issový a řekli mi, že 

jedna z těchto fotek bude v magazínu u rozhovoru. Vyber, která by to měla být. A já 

jsem tam dvacet minut seděl a listoval jsem třema sty fotek, který vypadaly jedna 
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jako druhá, to byly dva různý záběry, 150 na jednom, 150 na druhým. A teďka se 

tam různě měnily trošku. 

 

Trefil jsi tu správnou? 

Jo, trefil jsem tu, která v tom magazínu nakonec byla.  

 

V čem byla jiná?  

Nevím. Tam byla různý úhly, různá ohniska, různě se tvářila, měla různě ruce, nohy, 

jinak ten záběr byl vždycky stejnej. Jedna fotka se ti vždycky něčím líbí, ani to třeba 

nedokážeš definovat, čím to je. Ale prostě to tam vidíš, je to tam. Je to nějaká intuice, 

nějaký vnitřní cítění, který se blbě popisuje. 

 

Když máš dejme tomu sedmdesát fotek ze Severní Koreje, potřebuješ vybrat 

jednu článkovou fotku, zkus vydefinovat nějaký vlastnosti, který by měla mít. 

 Měla by být určitě technicky kvalitní, což zrovna fotky ze Severní Koreje ne 

vždycky jsou. Pak si z těch sedmdesáti fotek vyselektuješ třeba polovinu, protože 

ostatní jsou neostrý, je to focený mobilem, takže nic moc… pak si řekneš, o co v tý 

Koreji jde. Tak jde tam o válku, která se možná blíží, takže tam chceš mít nějaký 

napětí, nějaký vojáky… Je to vždycky taky v kontextu nějakého článku, který byl 

předtím. Víš, že u minulýho článku jsi měl detail nějakýho obličeje, tak si říkáš, 

nedám  tam detail, ale celek, aby to bylo jiný. Pár fotek vyhodíš, dostaneš se na 

posledních deset fotek, z nichž už vybíráš pocitově tu, která se ti líbí, třeba takovou, 

že si při pohledu na ni pokládáš k další otázky, což je ten důvod, proč si lidi na ten 

článek kliknou. Vidí titulek, podívají se na fotku, a podle těchto dvou věcí se 

rozhodnou, zda si ten článek vůbec chtějí přečíst a otevřou si ho. Takže aby tam byl 

nějakej příběh, něco tajemnýho -  teď to říkám samozřejmě zjednodušeně. Pak se 

stejně stane, že ve většině případů  je ta fotka plochá, obyčejná, voják se samopalem  

a seš rád aspoň za nějakou fotku. Ale kdyby to byl ideál, tak je to tak, že tam má být 

příběh, tajemno, akce, nějakej oheň, když tam hoří, to mají lidi rádi, a fotoeditoři tím 

pádem taky (smích)… 

 

Fotoeditorka z Lidových novin mi říkala, že je dobrý, když je tam oční kontakt. 
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Ten funguje hodně u portrétů, samozřejmě když fotograf fotí na tiskovce Nečase a 

ten Nečas mluví, mluví a furt se nedívá na jedno místo, takže těma očima bloudí po 

těch lidech, jak v tý místnosti jsou, a když ho zachytí zrovna v ten moment, když se 

na něj dívá, tak je to fajn. V těch novinách si to člověk pak čte a ten Nečas se vlastně 

dívá na něj, tak to určitě působí dobře. Ale taky to není pravidlo. I u těch rozhovorů 

je někdy fajn, když se ten člověk jakoby zasněně dívá někam jinam.  

 

Je něco, co se na té práci změnilo, za ty roky, co to děláš? 

Začal jsem krátce po přechodu z klasický fotky na digitál, ale klasický fotky jsem 

zvětšoval třeba Šibíkovi, Tomki Němcovi, Cudlínovi, všem z Mladý fronty, z 

Lidovek, z Reflexu…všem jsem zvětšoval fotky z negativu, protože jsem tam byl od 

roku 1999, nebo co to bylo za rok. Takže jsem si v podstatě prošel tím 

fotoeditorstvím už tehdy, kdy jsem dělal ty fotky z negativů. Když jsem začínal tady, 

tak už se fotky neskenovaly. Tehdy ve fotolabu jsme jim udělali fotky, ty fotky 

musely být perfektně barevně odladěný, protože – to je další věc, která je u 

fotoeditora výhoda, když vidí barvy u tý fotky, prostě někde je víc žlutý, někde je víc 

zelený a to pak musí sladit, aby ta fotka byla čistá.  

 

Máš pocit, že se ty fotky ubírají nějakým směrem?  

Určitě s tím digitálem jsou ty možnosti toho focení otevřenější, protože ty uděláš 

tatatata, a pak si tu fotku vybereš. Zatímco když jsi měl negativ, šetřil jsi filmem, 

udělal jsi tři fotky a mazal jsi zpátky do redakce vyvolávat a posílat naskenovaný 

fotky.  

 

Tím pádem je pro fotografa udělat optimální záběr mnohem jednodušší.  

Pro fotografa určitě. Ten fotoeditor si myslím, že má větší výběr, ti fotografové 

posílají víc fotek, zároveň ty nejlepší fotky vybírají ti fotoeditoři v agenturách, anebo 

sám  ten fotograf, který je dneska sám sobě fotoeditorem, vyfotí sto fotek a pošle 

deset nebo pět nejlepších. Ta kvalita je samozřejmě lepší. Ta digitální fotka 

technicky předčila ten negativ už dávno. Dá se zvětšovat úplně neskutečně, dají se 

dělat neskutečný výřezy, který v tý době nešly. Je to jednodušší určitě.  
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Myslíš, že ty fotky, třeba na tom webu, jsou důležitější než před pár lety? Je jich 

tam víc? 

Určitě, i tím, když se bavíme o internetu, tak to připojení má každý rychlejší a 

rychlejší, takže těch fotek tam může být spousta, můžou se dělat velký fotogalerie… 

 

Když vybereš nějakou fotku, kontroluje t ě ještě někdo?  

Moji nadřízení, šéfredaktor nebo zástupci šéfredaktora se občas ozvou, že se jim 

třeba něco nelíbí. Tak o tom diskutujeme, ale ne vždycky je to tak, že já ustoupím. 

Prostě je to vždycky diskuse.  

 Jinak já nevěřím na takové výtvarné až filosofické pojetí fotky, jako že 

fotograf přemýšlel nad tím, co chtěl v druhém plánu říct. Na to prostě na místě nemá 

čas. Může o tom přemýšlet, ale až nad počítačem, když ty fotky vybírá, ne na místě. 

 

Máš nějaký mantinely, co by se na tom webu nemělo objevit? 

Když tam bude mrtvej člověk a bude mu vidět do tváře, to by se mi tam nelíbilo. 

Dneska jsem dělal fotky z Bostonu  (výbuch náloží v cíli maratonu, pozn. aut.), u 

člověka, který měl utrženou nohu, jsem ji rozrastroval, aby to nebylo vidět naplno, 

protože se na ten web i do těch novin, tam bych to nerozlišoval, dívají i mladiství, 

mladý lidi, nebo je to prostě citlivý. Myslím, že smrt a násilí by se tam neměly 

objevovat tak, jak se tam občas objevují. Ale myslím, že zrovna u nás takovej 

problém snad není.  

 Zároveň to nechci selektovat – že tu fotku nedám, když je jinak silná a dobrá, 

radši zvolím to, že ji upravím, aby to nebylo tak tvrdý, ale mít ji tam je myslím asi 

správný, jsme zpravodajství a měli bychom informovat, a ne vytvářet nějaký…. 

 

Jak moc do výběru promítáš svoje třeba politický preference? Jestli když 

nebudeš mít rád nějakého politika, spíš mu vybereš ošklivou fotku?  

Po tolika letech, co to dělám, si myslím, že to je u mě srovnaný. Samozřejmě nějaký 

politiky mám rád, jiný nemám rád, jako každej jinej, ale to do toho nepatří. Všichni 

ve zpravodajství mají stejný slovo, stejně jako když se píšící autor ptá lidí, který 

nemá rád, tak jim stejně dává ten prostor. Myslím, že by se to rychle otočilo proti 

nám. Často to tak i bývá, že dáme fotku nějakýho politika, řeknu příklad – Paroubek. 

Paroubek není úplně hezkej člověk fyzicky, a často nás bombardovali čtenáři, že 
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dáváme hnusný fotky Paroubka, kde mu to nesluší, že se ho snažíme ponížit nebo 

dehonestovat. A přitom my jsme jeho lepší fotky na výběr neměli. Určitě nedělám to, 

že bych někomu stranil podle svého přesvědčení. Že když je to špatný politik, že mu 

to nebude slušet, bude mít přivřený oči a já nevím co všechno. Určitě ne.  

 

Je při vybírání fotek něco fakt těžký, něco, s čím se špatně srovnáváš? Moment, 

který nemáš rád? 

Jako že mě nějaký fotky zasáhnou, že o nich chvilku přemýšlím, aniž bych vůbec 

věděl, co se na tý fotce děje? Tak třeba nějaký násilí na dětech, třeba hledání Aničky 

Janatkové. Určitě je to těžký, ale člověk to dělá dlouhou dobu, takže je zvyklej na 

všechny možný typy informací a fotek. Pamatuju si – to bylo teda ještě v době, kdy 

jsem dělal ve fotolabu – měl jsem kolegu, se kterým jsme dělali fotky ze záplav na 

Slovensku, byl tam tehdy David Neff, taková ta fotka – řádová sestra, která drží 

Romku, co pláče, vyhrálo to Czech Press Photo. Tuhle sérii fotek ten kolega 

zvětšoval – a brečel u toho. To bylo poprvý a naposledy, co jsem ho viděl brečet. To 

byly tak silný fotky, který třeba nebyly tak líbivý jako tahle známá fotka s plačící 

Romkou, ale byly to fotky o tom, jak tam starý Romové vytahují z toho bláta nějaký 

okurky, aby těm dětem měli vůbec dát co najíst, protože tam nebylo nic. U 

takovýchto fotek tam brečel.  

 

Když si můžeš vybrat fotky z agentury a od fotografů z Mafry, vybereš si 

vždycky ty vaše? 

Snažím se o to. Když je něco aktuálního a je potřeba mít to rychle, tak tam dám, co 

mám, autora neřeším. Ale když máme vlastní fotku, tak je to samozřejmě prestižnější 

mít u toho článku vlastní fotku. Je to stejný, jako když dáváme nějaký text a Pepa 

(Josef Kopecký, politický reportér iDNES.cz, pozn. aut.) je na nějaký tiskovce vlády, 

tak taky nedáváme text z Četky, ale Pepův článek.  

 

I když bys cítil, že ta fotka je objektivně trochu horší? 

Kdyby se to stalo, tak bych zvažoval to, že bych dal radši naši fotku, kdyby ten rozdíl 

nebyl velkej. Ale když by měla Četka střelce z Chrastavy („atentát“ na Václava 

Klause plastovými kuličkami, pozn. aut.) a my fotku, jak ho už drží policajti u toho 

auta, tak dám samozřejmě radši tu fotku z tý Četky, protože její hodnota mnohokrát 
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převyšuje tu naši. Ale kdyby byly téměř totožné a ten fotograf z Četky měl o něco 

lepší záběr jen proto, že stál o kousek vedle, tak bych dal radši naši. Už třeba jenom 

proto, že tu fotku z agentury může mít kdokoli jiný, kdežto tu naši můžeme mít 

jenom my, pokud nám ji nikdo neukradne, v tom je ta prestiž, ta unikátnost, že máme 

něco vlastního. I když ten čtenář to asi neřeší, to jméno autora si ani nepřečte, ale je 

to takový vnitronovinářský.  

 

Jak se díváš na fotky amatérů, počínaje tiskovými mluvčími hasičů přes lidi, 

který posílají fotky z nehod nebo z počasí? 

No já těm lidem fandím. S tou dnešní technikou –  ale není to jenom technikou, 

dobrou fotku nafotíš na cokoli, pokud nefotíš mobilem – je to jedině dobře, ať lidi 

fotěj. Jsem i pro to využívat fotky ve zprávách, zapojit ty lidi do zpravodajství. Už 

jenom proto, že si utváříš okruh čtenářů a lidí, který se rádi budou dívat, rádi se 

chlubit svou fotkou ve zpravodajství. Když je ta fotka kvalitní a má nějakou 

vypovídající hodnotu k tomu kontextu, tak jedině dobře. Ostatně u nás máme Očima 

čtenářů (rubrika, do níž mohou čtenáři posílat svoje příspěvky, pozn. aut.), my ty lidi 

vybízíme, ať nám posílají fotky, že jim za to zaplatíme, když to využijeme. 

 

Máš nějakou možnost ovlivnit to, co fotograf vyfotí v terénu? 

Jsem s ním samozřejmě v kontaktu, když se tam děje něco zajímavýho, tím, jak jsme 

on-line zpravodajství, tak víme, co se tam děje. Tak mu řeknu „hele, tam na tom rohu 

by měli stát nějaký demonstranti, běž tam a vyfoť je“, ale to samotný provedení 

nechávám na tom fotografovi. Celá Mafra by měla zaměstnávat nejlepší z nejlepších 

fotografů, samozřejmě v uvozovkách. Ale určitě ti foťáci vědí, co mají fotit. 

 

Ve své práci píšu o ročenkách, proto jsem se chtěl zeptat, zda vybírání fotek do 

nich je v iDNES.cz něčím jiné než běžný režim.  

Musím se pochlubit, včera bylo vyhlášení Pulitzerových cen. Za fotografii to dostal 

nějaký fotograf z AP za sérii ze Sýrie a tu jednu fotku, která byla v tom výběru, jsme 

teď měli v ročence.  

 Jinak je na to víc času. Zaprvé jsou to věci, které už se odehrály. Teďka 

spadne letadlo, dneska k tomu dostanu sto fotek a dneska potřebuju vydat nějaký 
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fotky. Ale zítra těch fotek bude 150, protože to vyfotilo spoustu lidí, který to do těch 

agentur dodali později. A je šance, že těch 50 bude lepších.  

 Nebo si vezmi ten Boston. Dneska jsou všude jen fotky zraněných, jak jim 

tam pomáhají. A zítra se třeba objeví fotky těch výbuchů, třeba to vyfotil někdo, kdo 

to uměl vyfotit a byl tam v ten správnej okamžik, ale nebyl to agenturní fotograf. 

Takže to dneska nabídne do lokálních novin, ty to otisknou, zítra to uvidí agentura, ta 

to koupí a pozítří, nebo možná ještě zítra, to nabídne fotoagentura – skvělá fotka 

výbuchu, červenej oheň uprostřed ulice. Já si pak na konci roku samozřejmě vyberu 

fotku s krásným červeným výbuchem a s běžci. Určitě je to jednodušší, člověk si 

může dělat i nějakou kompozici fotek, jak jdou za sebou, že tam nebudeš mít 

všechny fotky stejný, i tu kompozici každý jednotlivý fotky si můžeš postupně 

vytvářet. Že máš teď fotku člověka, který zemřel, takže chceš další fotku mít zase 

třeba nějakou akci a celek a aby to bylo jinak barevný, aby i ty barvy hrály. Aby 

člověk nedolistoval k pátý fotce a nepřestalo ho to bavit. Takže je to takový víc 

tvůrčí. A je na to víc času, třeba čtrnáct dní. A je tam třeba sto fotek ze zpráv a sto 

fotek ze sportu.  

 

Jsi spokojený s tím, jak teď fotky na iDNES.cz vypadají? Máš pocit, že po 

vzniku fotoagentury Mafry se úroveň zvedla, nebo naopak?  

Myslím, že ta úroveň je stejná. Ti fotografové z Lidovek jsou technicky stejně 

kvalitní jako z Mladé fronty, takže v kvalitě není rozdíl. Máme větší možnosti v tom, 

na kolik akcí ty foťáky posílat, dřív ta komunikace byla horší. Teď je pro nás 

jednodušší je na nějaké akce posílat. Když vím, že potřebuju něco vyfotit támhle na 

Andělu v Novým Smíchově v garážích, předtím bych tam šel já, pak bych se vrátil a 

měl bych tam dvacet nevyřízenejch mailů, teďka tam pošlu někoho z fotooddělení, v 

tom je to jednodušší. A jestli jsem spokojenej s tím, jak vypadají fotky na iDNESu, 

tak částečně. Pořád je tam ještě hodně fotek ilustračních. Kdyby se ty ilustračky 

aspoň nemusely pořád opakovat, ale i ty agentury jsou v tomhle dost omezený.  

 

Co je podle tebe v současnosti největší problém fotožurnalistiky?  

Všechno je zrychlený, nějaký článek vznikne za půl hodiny a už se k němu nevracíš, 

ale to mi vadí spíš u textů. Že lidi dělají černobílý fotky z barevnejch fotek? No a co? 

Podívej se na to, co vyhrálo Czech Press Photo… 
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 Jinak je trend v poslední době dávat víc válečnejch fotek, protože jsou 

emočně silný, je tam něco, co se tu neodehrává, takže lidi na to do těch novin zírají 

jako na něco z jinýho světa. Ale zase si myslím, že už tím lidi začínají být unavený, 

pořád vidět válku, výbuchy, trpící lidi. Výrazně se tohle mění, před deseti patnácti 

lety by nikdo do novin useknutou hlavu nedal, teď ji noviny otisknou, ale zatím spíš 

rozrastrovanou.. Nevím, kam se to může dál posunout. Před dvaceti lety určitě World 

Press Photo nebylo tak válečný jako teď. A to je možná problém tý současný fotky, 

že míra zobrazený krutosti se posouvá dál a dál. A že lidi se musí překonávat. Že jsi 

dneska dal useknutou ruku, zítra už to musí být useknutá hlava, protože se musíš 

vyvíjet a být lepší a lepší. Ale já nevím, jestli je to lepší.  

  

Rozhovor s Marií Bezděkovou, fotoeditorkou serveru Týden.cz a časopisu 

Týden 

 

Jak dlouho pracujete jako fotoeditorka? 

Tři roky, přesně od 1. 5. 2010. 

 

V čem všem spočívá vaše práce? Co všechno máte na starost? 

Dohlížím na uveřejněné snímky na zpravodajském serveru www.tyden.cz a vytvářím 

fotogalerie. Redaktoři webu mohou ke svým článkům dávat fotky sami, ale mým 

úkolem je kontrolovat, jestli odpovídají tématu článku, jestli jsou dostatečně kvalitní, 

zda mají správnou velikost, popisky a další náležitosti. Dohlížím také na to, aby byly 

v rámci možností estetické. Současně kontroluji odběr fotek redaktorů u fotobank, 

které webová část redakce používá. 

 

Proč jste si vybrala tuto profesi? Máte nějaké odborné vzdělání?  

Fotografujete? 

Už od dětství jsem chodila na nejrůznější kurzy kreslení, mám estetické cítění a 

vystudovanou publicistiku, zvládám tedy jak výběr vhodných fotek, tak i 

žurnalistickou práci, která je k mé práci třeba (titulky galerií, popisky fotek, 

doprovodné texty, témata, která čtenáře zajímají). Fotografuji ráda, ale jen 

příležitostně. 
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Existuje ve vaší redakci něco jako manuál, podle kterého nováček zjistí, jak v 

téhle funkci pracovat? Nebo ty dovednosti posbírá časem? 

Manuál neexistuje, fotoeditoři si předávají při odchodu informace o tom, co by měl 

jejich nástupce dodržovat, ale jde spíš o to, jakých porad se má zúčastňovat, na které 

rubriky se víc soustředit a podobně. Ostatní dovednosti získá v průběhu času. 

 

Co se všechno ve vaší práci změnilo od doby vašich začátků? 

Jako fotoeditorka pracuji jen tři roky, takže jsem během své práci nezaznamenala 

žádné výraznější změny. Naše redakce ale za ty tři roky vystřídala několik fotobank, 

od kterých odebíráme snímky.  

 

Máte pocit, že jsou fotky ve zpravodajství důležitější, než tomu bylo dřív? Mají 

víc prostoru? 

Určitě ano, ale mohu mluvit pouze za oblast internetu. Řada domácích i zahraničních 

zpravodajských serverů nechala v průběhu posledních let na své stránky umístit 

zvláštní rubriky s fotogaleriemi, které jsou poslední dobou velmi žádané. Velkou 

měrou je to určitě způsobeno tím, že fotografie jsou pro čtenáře názornější a 

nenáročnější na jejich čas než články, kterými se někdy musí „prokousat“. 

 

Na kterých úrovních probíhá výběr fotek? 

K článku vybírá fotografii redaktor podle zvoleného tématu a pak je po shodě se 

mnou a sloužícím editorem spolu s článkem publikována na web (nebo se vymění za 

jinou). Konečné slovo o fotografii má ale výtvarný ředitel webu, který má oprávnění 

požadovat výměnu fotografie, pokud se mu zdá nevhodná. U tiskovin (v našem 

případě tedy u časopisu Týden), je ale výběr fotek odlišný a složitější. 

 

Jaká jsou kritéria, podle nichž poznáte dobrou fotku? 

Musí odpovídat zvolenému tématu, být dostatečně kvalitní (ostrost, světlost atd.), mít 

správnou velikost a musí být přijatelná z estetického hlediska. Řídím se několika 

jednoduchými pravidly, protože na zpravodajském serveru není kvůli rychlosti, s 

jakou musí být zprávy i s fotografiemi uveřejněny, tolik času jako u jiných médií. 

Dodržuji například zásady, že k rozhovorům nejsou vhodné snímky s příliš malým 

obličejem, k ilustračním fotkám u kriminálních témat nejsou vhodné brutální fotky 
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(zakrvácený nůž), na jaře nepublikujeme ilustrační snímky zobrazující sníh a 

podobně. 

 

Existují nějaké mantinely, co už zveřejnit nelze? 

Jde především o pornografii a násilí. Během své praxe jsem zjistila, že s trochou 

snahy se i tato ošemetná témata dají ilustrovat pomocí decentních fotografií. 

 

Jak moc se do toho výběru promítají vaše osobní názory? Jestli třeba když 

danou osobnost nemáte rád, dáte mu "ošklivou" fotku? 

Snažím se, aby tomu tak nebylo. Například, pokud se médium snaží prezentovat jako 

politicky nezávislé, neměli by jeho fotoeditoři publikovat degradující snímky 

politiků (grimasy, úšklebky apod.) z politické strany, které oni sami nefandí, a 

usměvavé snímky těch politiků, které by volili. I takových nuancí si čtenář může 

všimnout a působí to neprofesionálně. Samozřejmě můj osobní názor se promítá do 

výběru fotogalerií. Při hledání témat se snažím skloubit jak to, co upřednostňuje 

redakce, a podle mého mínění i čtenáři, tak to, co se mně osobně líbí. 

 

Jak určíte, zda u článku bude fotka, či nikoli?  

Na webu Týden.cz platí od jeho založení (listopad 2006) pravidlo, že bez výjimky 

každý článek musí být doplněn fotografií. 

 

Co považujete při výběru fotek za nejsložitější? 

Shodu s tématem. Často se stane, že musím prohlédnout několik stránek snímků ve 

fotobankách, než najdu vhodnou fotku, což se týká zejména ilustračních fotek. 

Problém bývá s fotografiemi, které nejsou dostatečně kvalitní, ty se musí dát 

grafikům, aby je upravili, a s těmi, které jsou starší, ale vztahují se k aktuální 

události. Je třeba dávat pozor na to, aby čtenář nezískal dojem, že jde o aktuální 

fotografii například nějaké osobnosti, když je třeba několik let stará. 

 

Snažíte se upřednostňovat fotky od svých fotografů před agenturní produkcí? 

Ano, určitě. Jde o prestiž média, pokud vyšle na nějakou významnou událost vlastní 

fotografy a ideálně, pokud se jim podaří pořídit snímky, které žádné jiné médium 

nemá, 
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Jaké máte možnosti ovlivnit práci fotografa v terénu? 

Do terénu s fotografy nejezdím, ale můžu je telefonicky požádat, aby například 

vyfotili dům z určitého úhlu, za určitého počasí, jde-li o neaktuální, nadčasovou 

záležitost, nebo například nějaký detail, který se může do budoucna hodit. Například 

při fotografování demonstrace před Úřadem vlády můžu poprosit o nafocení cedule s 

označením budovy, což se může hodit do budoucích článků o politických tématech. 

Samozřejmě záleží na dohodě a ochotě i možnostech fotografa se mým přáním řídit. 

 

V dnešní době fotí každý a každý má pocit, že jeho fotku lze uveřejnit. Jak 

postupujete u fotek od amatérů? 

Fotky od amatérů nepublikujeme. Pokud by nám samozřejmě někdo poslal fotografie 

důležité události, na kterou bychom nemohli poslat našeho fotografa a kterou by 

nenafotila ani jiná agentura, tak bychom se v redakci poradili o kvalitě fotek a pak je 

případně uveřejnili. 

 

Protože v diplomce budu analyzovat především ročenky, chci se zeptat, jestli je 

výběr fotek pro takový typ publikace v něčem jiný než pro běžné vydání. 

Do ročenky jsem fotky nevybírala. V rámci svých povinností jsem ale několikrát 

zastupovala fotoprodukční časopisu Týden a výběr snímků do tisku je samozřejmě 

mnohem náročnější než na webu. Nejinak tomu bude u ročenek. 

 

Jste spokojena se současnou úrovní fotek ve vašem médiu? Jak moc ji ovlivnilo 

sloučení fotooddělení Instrinktu a Týdne a propouštění některých fotografů v 

minulosti? 

Fotooddělení Instinktu a TÝDNE není sloučené, oba časopisy mají své 

fotoprodukční (každý jednu). Odchod některých fotografů a rozrůstání vydavatelství 

Empresa samozřejmě znamená, že naši fotografové se nedostanou na tolik akcí, kolik 

bychom si přáli, máme ale smlouvy s kvalitními fotobankami, takže o žádné důležité 

snímky naše redakce nepřichází. 
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Co považujete za největší problém současné české žurnalistické fotografie? 

Snahu za každou cenu šokovat. Z návštěv posledních ročníků soutěží Czech Press 

Photo a World Press Photo jsem si odnesla pocit, že se mediální fotografové 

soustřeďují pouze na bolest, násilí, války a hrůzy, které současný svět přináší, ale 

neodráží zdaleka všechny aspekty života – tedy především ty pozitivní. Jde o 

zkreslování reality a tomu v žurnalistice rozhodně nefandím. 


