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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce pojednává o ženách ve fotožurnalistice, které se dokázaly 

prosadit v konkurenci svých mužských kolegů a jsou výraznými osobnostmi 

obrazového zpravodajství. V úvodní kapitole své práce se zaměřuji na historický 

kontext působení fotoreportérek v médiích od úplných počátků užívání fotografie 

v tisku, přes důležité události dějin až po současnost, kde jsou v závěru kapitoly 

představeny současné významné fotožurnalistky světa. V rámci mapování zastoupení 

žen v médiích v České republice bylo patrné, že existuje značný nepoměr mezi 

procentuálním zastoupením žen v redakcích a jejich zastoupením v samotných 

fotoodděleních, v nichž najdeme fotoreportérek velmi málo. Cílem práce tedy bylo najít 

důvod tohoto jevu na základě hloubkových rozhovorů, které jsem vedla se třemi 

výraznými fotoreportérkami, jež působí v českém mediálním prostředí. Těmi jsou 

Nguyen Phuong Thao, Alžběta Jungrová a Kateřina Šulová, jejichž profily v mé 

bakalářské práci tyto tři fotoreportérky a jejich práci představují. V rozhovorech jsem se 

také zaměřila na otázku jejich postavení v redakci, a s jakými omezeními se při své 

práci jako ženy střetávají. Na základě jejich zkušeností jsem se rovněž pokusila popsat 

specifika, jimiž se odlišuje fotoreportérská práce pro deník, týdeník, zpravodajskou 

agenturu nebo pozice fotoreportérky v problémových oblastech světa. 

 

Abstract 

 

 This thesis aims to describe the role of women in photojournalism who managed 

to reach success also among their men colleagues and became significant personalities 

of photojournalism. The first chapter deals with the historical context of involvement 

of women in the news photography since the ever first published pictures in the press, 



  

through the most important events of the past centuries up till today, where 

contemporary women photojournalists of the world are introduced. While doing 

research about women involvement in the media, it became apparent that a significant 

inequality remains in the percentage of employees that women represent in newsrooms 

altogether and their number in the photo-divisions themselves where there are only few 

women photo-reporters. The aim of my thesis thus is to find the reason for this 

phenomenon on the basis of deep-reaching interviews that I had with three important 

women photo-reporters that work in the Czech media sphere. These are Nguyen Phuong 

Thao, Alžběta Jungrová and Kateřina Šulová whom, as well as their work, I introduce in 

my thesis. In the interviews I also drew attention to their position in the photo-division 

and tried to define what limitations they face as women in this profession. Based on 

their experience I also describe the specific aspects how the photojournalism differs 

when working for a daily, a weekly, a news agency or as a photo-reporter in the crisis-

stricken parts of the world. 
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Úvod 

 

 Ačkoli byla fotografie, včetně fotografie novinářské, od svého vzniku po 

dlouhou dobu doménou mužů, v současné době nejsou ženy ve fotožurnalistice žádnou 

výjimkou. Fotoreportérky po celém světě po vzoru průkopnice Margaret Bourke-White 

fotí i ve válečných zónách, dokumentují dění v zemích třetího světa a dosahují stále 

častěji i na prestižní ocenění do té doby udělená pouze mužům. Přestože je žen ve 

fotožurnalistice ještě pořád podstatně menší podíl oproti ostatním odvětvím 

zpravodajství, nelze tvrdit, že by fotoreportérky v nějakém směru zaostávaly za svými 

mužskými kolegy. Vyvstává ovšem otázka, proč je žen ve fotožurnalistice tak málo, 

a jestli se práce fotoreportérek nějakým způsobem liší od práce fotoreportérů. 

 V sedmdesátých letech šéfredaktor odborného fotografického časopisu Revue 

fotografie Václav Jírů ocenil, „že české fotografky přistupují k tvůrčí práci s hlubším 

zaujetím a větším smyslem pro realitu života v ideovém i formálním projevu ve 

srovnání s fotografy. Další kritérium kvality ženské fotografické tvorby nalézá ve 

vynalézavosti a pečlivosti fotografujících žen v přístupu k tématu a v jeho osobitém 

pojetí i v tom, jak dovedou řešit otázky řemesla.“ (Lábová, 2012: 111) 

 Toto téma jsem se tedy hlouběji rozhodla zkoumat ve své bakalářské práci, v níž 

bych ráda představila práci současných českých fotoreportérek. Po hlubším pátrání jsem 

zjistila, že toto téma je ještě neprobádané a je zde prostor pro vlastní iniciativu. 

V první kapitole nejprve představuji historii ženské fotožurnalistiky ve světě 

a také v Československu a České republice. Pro vypracování teoretické části jsem 

využila množství příruček a přehledů o dějinách fotografie, až na pár zdrojů 

zaměřených přímo na ženské autorky to ovšem bylo čtení mezi řádky a hledání mezi 

mužskými jmény. Čerpala jsem mnohdy z cizojazyčných zdrojů, avšak také v českých 

pramenech jsem se převážně setkala s nepřechýlenými podobami jmen zahraničních 

fotografek. Proto jsem si dovolila odchýlit se od kodifikovaných pravidel českého 

pravopisu a jména rovněž nepřechylovala. 

 Praktická část zaměřená přímo na současné fotoreportérky působící v českém 

mediálním prostředí vychází čistě z analýzy rozhovorů, jež jsem vedla s fotografkami 

Nguyen Phuong Thao, Alžbětou Jungrovou a Kateřinou Šulovou. Mým cílem bylo 

pozorovat, jestli jejich postavení v redakci nějak ovlivňují genderové stereotypy, 

a do jaké míry jsou české fotoreportérky rovnocenné svým mužským kolegům. 
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Na základě analýzy hloubkových rozhovorů jsem chtěla popsat, jak své postavení 

v rámci fotooddělení redakce samy vnímají. Jednou z důležitých otázek při vedení 

rozhovorů bylo, proč nemají ženy zájem o práci fotoreportérky, případně, co je přiměje 

této práce zanechat. 

 Jelikož dotazované fotoreportérky mají zkušenosti z nejrůznějších odvětví 

obrazového zpravodajství, využila jsem možnosti tyto znalosti prostředí 

a fotožurnalistické práce zaznamenat. V závěru práce je tedy přehled specifik 

fotografování pro jednotlivé typy médií, což byl poslední z mých výzkumných záměrů. 



 - 4 -  

1. Historické pozadí 

 

Ačkoli fotografie už od svého vynálezu v první polovině devatenáctého století 

sloužila k zaznamenávání velkých událostí a významných okamžiků doby, trvalo 

několik desítek let, než se objevila také v novinách. Fotografie byly nejprve do novin 

reprodukovány formou rytin, k průlomu došlo až po zavedení polotónové techniky tisku 

v osmdesátých letech devatenáctého století. Mezníkem se stalo uveřejnění první 

fotografie v deníku Daily Graphic v roce 1880 (Osvaldová et al., 1999: 70). Vzhledem 

k finanční nákladnosti metody nebylo ale uveřejňování fotografií v denním tisku 

samozřejmostí až do počátku dvacátého století. 

Mezi první ženské fotografky patřila Britka Julia Margaret Cameron, která se 

věnovala především romanticky laděným portrétům svých blízkých, ale i známých 

vědců a spisovatelů. S příchodem nového století vstoupila první ženská jména také do 

fotožurnalistiky – mezi prvními průkopnicemi ženské novinářské fotografie byly Jessie 

Tarbox Beals a Frances Benjamin Johnston.  

 

 

1.1. Významné fotožurnalistky světa 

 

První ženou, jejíž fotografie byly v Americe publikovány v tisku, se stala Jessie 

Tarbox Beals (1870–1942). Jako nezávislá fotografka dokumentovala život ve slumech 

New Yorku nebo bohémskou část města Greenwich Village, na zakázku také fotila pro 

některé soudobé listy. Místo, aby vytvářela ilustrační a doprovodné fotografie 

k hotovým materiálům, vybírala si vlastní témata, jež pak byla základem pro napsání 

samotného článku. Svá témata zpracovávala ve větších sériích, které stály u zrodu 

fotoreportáže (Lábová in Česká novinářka, 2011: 111). 

Američanka Frances Benjamin Johnston (1864–1952) měla dobré styky 

v tehdejší vyšší společnosti a fotografovala pro časopisy portréty celebrit, například 

svatební portrét Alice Rooseveltové. Pro zpravodajskou agenturu Bain News Service 

pořídila mimo jiné snímek admirála Deweyho na palubě válečné lodi Olympia. Stala se 

oficiální fotografkou Bílého domu za prezidentů Harrisona, Clevelanda a McKinleyho. 

Mezi témata její tvorby patřili horníci z uhlových dolů, námořníci, dělníci v železárnách 

nebo běžný život školy v Hamptonu. 
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Svými životními postoji se blížila feminismu, proto také obhajovala aktivní 

zapojení žen ve fotografii. Časopis Ladies’ Home Journal publikoval její článek „What 

a Woman Can Do With a Camera“ (Co žena dokáže s fotoaparátem), kde svými názory 

chtěla ovlivnit soudobé ženy v domácnostech. Jako kurátorka se spolu s fotografkou 

Zaidou Ben-Yusuf podílela na výstavě dvaceti osmi žen - fotografek na Exposition 

Universelle
1
 v roce 1900. Odkaz Johnston tkví v tom, že si jako jedna z prvních 

vydobyla své místo ve světě fotožurnalismu, který byl až do té doby určen pouze pro 

muže. 

První dvě dekády dvacátého století bývají označovány za počátky moderního 

fotožurnalismu, kdy se díky novým technologiím fotoaparáty staly lehčími, 

mobilnějšími a snadněji se ovládaly. Takové přístroje byly díky své pohotovosti pro 

žurnalistickou práci mnohem vhodnější. Fotografii se v té době začalo věnovat také 

větší množství žen, ať už profesionálně, nebo amatérsky. Ilustrací tohoto trendu může 

být reklama společnosti Kodak George Eastmana z konce devatenáctého století, v níž se 

poprvé objevila slavná „Kodak Girl“ – kresba fotografující dívky, jež se stala na 

dlouhou dobu logem Kodaku. 

 S nástupem nového století se rozvíjí také dokumentární využití fotografie, 

námětem se stávají především sociální témata. Fotografie imigrantů, dělníků 

v továrnách a dětské práce, jež nakonec vedly k jejímu zákazu zákonem, proslavily 

amerického dokumentaristu Lewise Hina. Silný dokumentaristický proud ve fotografii 

lze zaznamenat také ve třicátých a čtyřicátých letech v reakci na sociální problémy 

tehdejší doby. 

Dokumentární fotografkou, která je známá svými snímky z období hospodářské 

krize v USA, je Dorothea Lange (1895–1965). Její přístup k tématu prostých farmářů, 

imigrantů a rodin bez domova na chudém americkém jihu je kladně hodnocen hlavně 

pro lidskost a humanistické vyznění. Lidi na pokraji bídy fotografovala Lange pro 

vládní organizaci Farm Security Administration
2
 (Úřad pro zabezpečení farmářů) po 

boku fotografů jako Walker Evans nebo Arthur Rothstein. K jejím nejpůsobivějším 

snímkům patří portrét kočující matky „Migrant Mother“, jež byl později zařazen do 

                                                 
1
 Exposition Universelle byla světová výstava v Paříži, již od 15. dubna do 12. listopadu 1900 zhlédlo 

přes padesát milionů návštěvníků. Jejím cílem bylo oslavit pokroky a výdobytky uplynulého století 

a zároveň předvést ty nejneuvěřitelnější objevy doby včetně vznětového motoru od Rudolfa Diesela. 
2
 FSA bylo založeno jako součást amerického Ministerstva zemědělství v roce 1937, aby pomohlo 

chudým farmářům v době hospodářské krize, jíž byl nejhůře postižen jih USA. Během osmileté existence 

se fotografické sekci podařilo shromáždit téměř osmdesát tisíc fotografií ve stylu sociálního dokumentu. 
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výstavného souboru Edwarda Steichena „The Family of Man“
 3

 (Lidská rodina), který 

zhlédlo víc než devět milionů lidí (Nimcová, 2005: 7). Ve čtyřicátých letech 

dokumentovala deportace obyvatel japonského původu do internačních táborů na 

východě USA, z jejích fotografií čiší jasný nesouhlas, a proto byly zabaveny vládou. 

(Sontagová, 2002: 22) 

Mezi ženami v této době vynikají dvě představitelky tzv. Newyorské školy
4
 

Helen Levitt a Lisette Model (1906–1983), jež fotila hlavně pro časopis Harper’s 

Bazaar. 

Helen Levitt (1913–2009) byla fotografkou New Yorku, ve třicátých 

a čtyřicátých letech se věnovala zachycení pouličního života v chudších čtvrtích města, 

její fotografie se objevily v časopise Fortune. Ve své kariéře se živila také jako editorka 

filmů, k focení se vrátila v šedesátých letech, kdy jako jedna z mála začala užívat 

barevnou fotografii. Její tvorba byla publikována v několika monografiích, například 

A Way of Seeing nebo Slide Show. (Loke, 2009) 

Meziválečné období bývá nazýváno zlatou érou fotožurnalismu, je to doba, kdy 

vznikaly prestižní obrazové týdeníky jako Life
5
 a fotožurnalistika se jako jediný zdroj 

obrazového zpravodajství těšila u publika velké popularitě. 

Jednou z předních fotografek té doby byla Američanka Margaret Bourke-

White (1904–1971), autorka titulní strany historicky prvního čísla časopisu Life 

v listopadu 1936. Na obálce, stejně jako uvnitř, prvního čísla byly fotografie ze stavby 

přehrady Fort Peck Dam v americkém státě Montana. Zatímco ženám fotografkám bylo 

v té době vyhrazeno místo na stránkách společenských rubrik a ženských magazínů, 

Bourke-White dokázala obstát i v konkurenci mužů. Jako první západní fotoreportérce 

                                                 
3
 Fotografická výstava The Family of Man se objevila poprvé v Muzeu moderního umění v New Yorku 

v roce 1955, čítala na 503 fotografií od známých i neznámých autorů. Jednotícím prvkem výstavy byly 

motivy, jež spojují lidi všech kultur celého světa – děti, láska, smrt, atd. Výstava byla také reakcí na 

druhou světovou válku, vůči níž se chtěla vymezit silně humanistickým laděním. Od svého uvedení 

v New Yorku Lidská rodina osm let objížděla svět, vystavena byla v 37 zemích a celkem ji vidělo přes 

devět milionů lidí. Kurátorem výstavy byl Edward Steichen, sám významný fotograf a malíř. 
4
 Newyorská škola fotografie, neboli International Center of Photography, je fotografická škola, muzeum 

a výzkumné centrum na Manhattanu v New Yorku. Založil jej fotograf Cornell Capa v roce 1974, 

v současné době má ICP na kontě na 500 fotografických výstav. 
5
 Obrazový týdeník Life odkoupil v roce 1936 Henry Luce (rovněž vydavatel časopisu Time – 1923 – 

a Fortune – 1930) a dodal mu úplně novou tvář. Pod Luceovým vedením se Life proměnil v týdeník 

založený přímo na fotografickém sdělení. Fotožurnalistika pod vlivem Life získala zcela jiný rozměr, 

snímky nebyly pouhou ilustrací článků, staly se přímo nositeli samotné informace. V Life vycházely 

obrazové reportáže, portréty slavných osobností a snímky přelomových okamžiků doby od nejznámějších 

fotografů a fotografek. Časopis Life vycházel jako týdeník do roku 1972, později pouze ve speciálních 

vydáních a jako suplement novin, až v roce 2007 skončil úplně. Fotografie z Life jsou zveřejněny na 

internetu. Mezi nejslavnější fotografy Life patří Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Alfred Eisenstaedt 

nebo Andreas Feininger. 
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jí bylo v roce 1930 umožněno fotografovat sovětské průmyslové závody. V období 

velké hospodářské krize podobně jako další autoři fotografovala následky krize na 

nejchudších obyvatelích
6
. Známou se stala její fotografie fronty černochů čekající na 

chleba pod billboardem s obrázkem bílé rodiny a s nápisem „World’s Highest Standard 

of Living“ (Nejvyšší standard života na světě). 

Prvenství Margaret Bourke-White náleží také coby první ženě, jež přinášela 

obrazové zpravodajství z válečného konfliktu. Dokumentovala střety druhé světové 

války po celé Evropě i v severní Africe, její nejslavnější fotky vyhladovělých vězňů za 

ostnatým drátem pochází z koncentračního tábora Buchenwald při jeho osvobození 

americkou armádou. Pro časopis Life fotografovala i řadu dalších zahraničních 

konfliktů, jako boj za nezávislost v Indii a Pákistánu, pořídila poslední interview 

s Mahátmou Gándím a nafotila jeho portrét pár hodin před tím, než byl zabit při 

atentátu. Do poloviny padesátých let, kdy se u ní poprvé projevily příznaky 

Parkinsonovy choroby, pracovala pro Life v korejské válce nebo dokumentovala otřesné 

životní podmínky ve zlatých dolech a apartheid v Jihoafrické republice. (The Great 

LIFE Photographers, 2004: 38) 

Další válečnou fotografkou působící během druhé světové války byla 

Američanka Dickey Chapelle (1918–1965). Jako válečná korespondentka pro National 

Geographic fotila boje v Tichomoří. Během revolučního hnutí v Maďarsku v roce 1956 

byla zajata a přes sedm týdnů vězněna. Mezníkem v historii ženské fotožurnalistiky se 

stala její smrt po zásahu šrapnelem při focení konfliktu ve Vietnamu v roce 1965. 

Chapelle byla první americkou fotografkou, která zemřela ve válce. 

U zrodu fotografické reportáže stála fotografka rakouského původu Gerti 

Deutsch (1908–1979), jež za druhé světové války působila v londýnském obrazovém 

týdeníku Picture Post. Gerti Deutsch pocházela z židovské rodiny, její matka byla 

původem z Olomouce, otec z česko-polského města Český Těšín. Během druhé světové 

války emigrovala do Anglie, kde od roku 1938 do roku 1950 pracovala ve významném 

obrazovém časopisu Picture Post. Bezprostředně po válce fotografovala především 

procítěný, ale nemilosrdný obraz následků války v okolí Vídně, kde před odchodem do 

Anglie žila. Zaměřovala se především na takzvané human interest stories, blízká jí byla 

témata spojená s kulturou. V roce 1950 vytvořila pro Picture Post fotoesej Musicians on 

Holiday, jehož hlavním hrdinou je známý houslista Yehudi Menuhina. 

                                                 
6
 Chudobu amerického jihu v době hospodářské krize zdokumentovala Bourke White v publikaci 

You Have Seen Thein Faces. 
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Své fotoreportáže publikovala kromě Picture Post také v Harper’s Bazar, The Tater 

a dalších. 

Období po druhé světové válce s sebou přineslo další rozvoj obrazových 

týdeníků, na jejichž stránkách se čtenáři mohli setkat se snímky fotografek Inge Morath 

nebo Martine Franck, jež se věnovaly portrétování známých osobností a lehčím 

společenským tématům. (Lábová in Česká novinářka, 2011: 114) 

V roce 1947 byla založena dodnes fungující mezinárodní fotografická agentura 

Magnum Photos
7
,  jejíž vznik v reakci na druhou světovou válku iniciovali čtyři přední 

fotoreportéři oné doby – Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger a David 

Seymour. 

Jednou z prvních žen v řadách agentury se v padesátých letech stala již zmíněná 

Inge Morath (1923–2002), původem z Rakouska. Své fotografie publikovala 

v prestižních časopisech té doby, ještě za svého života vydala třicet publikací mimo jiné 

In Russia (1969) nebo Chinese Encounters (1979). 

Pro agenturu Magnum Photos fotila také Eve Arnold, která se proslavila 

fotografiemi Marilyn Monroe z natáčení jejího posledního filmu The Misfits. Její práce 

ovšem kromě portrétů celebrit čítá také snímky obyčejných lidí, veteránů z Vietnamu 

nebo i série fotografií z jejích cest do Číny, Ruska nebo Afghánistánu, odkud pochází 

její publikace o životě žen v islámských zemích Behind the Veil (1971). Její fotoeseje 

vycházely v časopisech jako Look, Life, Esquire, Harper's Bazaar, Geo, Stern, Paris 

Match, a poté, co se přestěhovala do Londýna, také v barevné příloze Sunday Times. 

Kolegyní Eve Arnoldové byla Marilyn Silverstone (1929–1999), jež nejprve 

působila jako nezávislá fotografka v různých koutech světa. Dokumentovala mnoho 

významných událostí, její snímky příjezdu dalajlamy do Indie se objevily na obálce 

časopisu Life, fotografovala mimo jiné také invazi do Československa v roce 1968. Přes 

deset let žila s manželem v Indii, kde se snažila zachytit vesnický život, vyhýbala se ale 

snímkům chudoby a bídy, které považovala za „indické klišé“. Na konci šedesátých let 

se stala členkou agentury Magnum, své fotografie publikovala v časopisech jako 

Newsweek, Life, Look, Vogue and National Geographic. Postřehy ze života v Asii 

publikovala v roce 1985 v knize Ocean of Life: Visisons of India and Himalayan 

                                                 
7
 Agentura Magnum Photos je mezinárodní společenství fotografů s centrem v New Yorku, Londýně, 

Paříži a Tokyu. Ačkoli se nejedná přímo o zpravodajskou agenturu, snímky členů Magna se objevují 

v nejprestižnějších periodicích a zaznamenávají nejvýznamnější události od svého založení až do 

současnosti. Jediným Čechem v řadách Magna je Josef Koudelka. 
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Kingdoms. V roce 1977 se stala buddhistickou sestrou a přestěhovala se do Nepálu, kde 

žila až do své smrti. 

Další fotografkou Magna je Mary Ellen Mark (1940), která se věnuje fotografii 

na pomezí reportáže a dokumentu. Vybírá si sociálně laděná témata, dokumentovala 

například život těžce duševně nemocných lidí ve státní nemocnici v Oregonu, své 

fotografie publikovala v knize Ward-Station 81. Ve stylu sociálního dokumentu nafotila 

drogově závislé v Británii, dopad konfliktu v Severním Irsku na život obyčejných lidí 

nebo fotoesej o těhotenství patnáctileté dívky. Mark je známá také svými fotografiemi 

Matky Terezy z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let z Kalkaty, za dokumentární 

knihu o osudech indických prostitutek získala cenu Leiky. Její fotografie se objevily 

v časopisech jako Life, Newsweek, ve francouzském Paris Match nebo německém 

Stern. 

Rozdělené státy Německa dokumentovala Barbara Klemm (1939), jež 

přispívala do deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung a později se stala fotografkou 

jejich redakce. Až do pádu Berlínské zdi a sjednocení státu fotografovala německá 

žurnalistka historické momenty, život běžných lidí, portrétovala například Willyho 

Brandta nebo Leonida Brežněva. Za svou práci obdržela v roce 1989 cenu Dr. Ericha 

Salomona
8
 a v roce 2012 také cenu Leiky. 

Jednou z nejúspěšnějších fotografek konce dvacátého století až do současnosti je 

Annie Leibovitz (1949), která se proslavila portréty osobností americké kulturní scény. 

Její snímky ze světa pop kultury vyšly nejprve v časopise Rolling Stone, později Vanity 

Fair nebo Vogue. Mezi její nejznámější snímky patří společný portrét Johna Lennona 

a Yoko Ono, pořídila ovšem portréty mnoha dalších hudebníků, herců, politiků a jiných 

celebrit. V roce 1999 společně s kritičkou Susan Sontag vydala svou třetí knihu 

s názvem Women. (Women seeing women: a pictorial history of women’s photography 

from Julia Margaret Cameron to Annie Leibovitz. 2003: 216) 

Od sedmdesátých let nastala ve fotožurnalistice změna, již přineslo používání 

barvy také v reportážní fotografii. K prvním fotoreportérům fotícím barevně válečné 

konflikty patří Američanka Susan Meiselas (1948), s jejímž příchodem v sedmdesátých 

letech se ženy plně etablovaly také na poli válečné fotografie a závažných sociálních 

problémů. Susan Meiselas je od roku 1980 členkou Magnum Photos, do světa 

                                                 
8
 Cenu Dr. Ericha Salomona uděluje Deutsche Gesellschaft für Fotografie (Německá společnost pro 

fotografii). Jméno má cena po významném německém fotografovi Erichu Salomonovi, který zahynul 

v koncentračním táboře Osvětim. 
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fotožurnalistiky se prosadila knihou Carnival Srippers (karnevalové striptérky), ve které 

dokumentovala striptérky na trzích a karnevalech na severovýchodě USA. 

Při své práci se zatím soustředila na oblast Střední Ameriky, kde se stala 

svědkem povstání v Nikaragui a konfliktu v El Salvadoru v roce 1981. Tématem jejích 

fotografií je boj za lidská práva ve Střední Americe, kam se opakovaně vracela 

v osmdesátých a devadesátých letech. Její fotografie otiskly světové deníky včetně 

The Times a The New York Times, nebo časopisy jako Paris Match nebo Time. Na svém 

kontě má také několik knih, pomáhala režírovat i dva filmy. Za svou práci získala 

několik ocenění, mezi ta nejprestižnější patří bezesporu Zlatá medaile Roberta Capy
9
. 

Mezi další ženy fotící válečné konflikty můžeme zařadit Corrine Dufko (1958), 

která pro zpravodajskou agenturu Reuters fotila v Africe, Střední Americe nebo v Bosně 

a Hercegovině, kde byla dokonce raněna. Také ona je nositelkou několika ocenění 

a nyní pracuje pro mezinárodní humanitární organizaci Human Rights Watch. „Jak říká 

– fotografuje konflikty proto, že je pro ni důležitá možnost prostřednictvím fotografií 

ovlivňovat veřejnou politiku a využívat síly fotografií k informování publika 

o důležitých světových věcech,“ (Lábová in Česká žurnalistka, 2011: 114). 

Francouzská fotoreportérka Alexandra Boulat (1962–2007), jejíž fotografie se 

objevily v časopisech Paris Match, National Geographic Magazine nebo Time, se 

věnovala převážně sériím o mezinárodních konfliktech v bývalé Jugoslávii, Iráku nebo 

Afghánistánu. Je autorkou fotografií o pádu Talibanu v Afghánistánu a o životě žen 

v muslimských zemích. Od roku 2006 se soustředila hlavně na izraelsko-palestinský 

konflikt v Gaze. Nejprve fotografovala pro agenturu Sipa, v roce 2001 pomáhala 

spoluzakládat VII Photo Agency.  

Fotoreportérkám se od sedmdesátých let začalo dostávat uznání 

i v mezinárodních fotografických soutěžích. Jako první žena prolomila v roce 1990 po 

padesáti letech dominance mužů tuto rutinu Carol Guzy (1956), když vyhrála soutěž 

fotograf roku v prestižní americké soutěží Picture of the Year
10

. Své vítězství ještě 

zopakovala v letech 1993 a 1997. Dosáhla také jako první žena udělení Pulitzerovy 

                                                 
9
 Zlatá medaile Roberta Capy je ocenění pro nejlepší fotografickou reportáž ze zahraničí, jež vyžadovala 

zvláštní kuráž a nasazení, udělovaná mezinárodní společností Overseas Press Club. Ocenění je 

pojmenováno po významném válečném reportérovi, spoluzakladateli agentury Magnum Photos, který 

zemřel v roce 1954 při dokumentování války v Indočíně. 
10

 Fotografická soutěž Picture of the Year byla založena v roce 1944 v USA s cílem poskytnout prostor 

pro celonárodní srovnání fotožurnalistů. Od roku 2001se z Picture of the Year stalo Picture of the Year 

International, aby postihlo celosvětové měřítko. 
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ceny
11

 v kategorii Spot News, pro noviny The Washington Post vítězství obhájila 

celkem čtyřikrát. Fotografovala na Haiti v době americké vojenské intervence, známé 

jsou její fotografie z Kosova a v roce 2007 se věnovala dokumentaci následků hurikánu 

Katrina, který zasáhl Mexický záliv a New Orleans.  

Současnou fotodokumentaristkou oceněnou mnoha prestižními cenami je 

Američanka Ami Vitale (1971), která nějakou dobu působila také v Česku. Její práce se 

zaměřuje na problematické oblasti světa, nejprve fotografovala pro agenturu Associated 

Press v USA, poté pracovala v České republice, jako zpravodajka v Kosovu, v africké 

Guinea Bissau nebo pět let v Indii. Za své fotografie dostala uznání na World Press 

Photo
12

, publikovala v časopisech National Geographic, Adventure nebo Geo. 

Abychom nezůstali pouze v americkém fotožurnalismu, mezi významné ruské 

fotografky patří Ljalja Kuzněcova (1946), která v sedmdesátých a osmdesátých letech 

dokumentovala život posledních cikánských osad v bývalém Sovětském svazu. 

Fotodokumentaristka původem z Kazachstánu vystavovala své fotografie od Berlína, 

přes Paříž až po New York. 

Na problémové oblasti bývalého Sovětského svazu se zaměřuje také polsko-

gruzínská fotografka Justyna Mielnikiewicz (1973), která spolupracuje s The New York 

Times, Newsweek Poland nebo agenturu GettyReportage. 

Jako nezávislá fotografka působí Francouzska Axelle de Russé (1981), jež 

v roce 2007 získala ocenění Canon Female Photojournalist Award
13

 za svůj projekt 

Návrat konkubín z Číny. 

Mezi Francouzkami stojí za zmínku také Véronique de Viguerie (1978), která 

tři roky žila v Afghánistánu, kam se později vrátila se zakázkou pro Paris Match, aby 

nafotila skupinu Talibánců, kteří zabili Francouzské jednotky. Od roku 2006 fotografuje 

všude po světě, včetně Iráku, Libanonu, Izraele, Indie, Kašmíru, Guatemaly nebo 

Kamerunu. Její snímky se pravidelně objevují v periodicích jako Newsweek, The New 

York Times, Stern, Paris Match, Geo, Figaro Magazine nebo The Guardian. Její snímky 

                                                 
11

 Pulitzerova cena je prestižní americké ocenění pro novináře, uděluje je od roku 1917 Kolumbijská 

univerzita v New Yorku. Jméno cena získala po Josephu Pulitzerovi, významném žurnalistovi židovského 

původu, který z rodného Maďarska odešel do USA a výrazně se zasadil o svobodu tisku. 
12

 Fotografická soutěž World Press Photo je od roku 1955 každoročně pořádaná stejnojmennou 

mezinárodní organizací, probíhá v deseti kategoriích, celkovým vítězem se stává nejlepší reportážní 

fotografie roku. Vítězné snímky pak tvoří putovní výstavu, již mohou lidé vidět v desítkách zemí světa. 
13

 Od roku 2000 uděluje Association des Femmes Journalistes a Canon France ocenění pro ženy 

fotožurnalistky, které jim umožňuje získat finance na jejich projekty a přináší možnost vystavovat 

fotografie na festivalu v Perpignanu a v Cosmos Gallery v Paříži. 
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somálských pirátů oblétly svět. Je držitelkou ceny World Press Photo nebo Female 

Photojournalist Award. 

Na oblast východní Afriky se specializuje italská fotografka Martina 

Bacigulapo (1978), kde spolupracuje s různými nevládními organizacemi jako Human 

Rights Watch, Amnesty International aj. Její snímky byly k vidění na stránkách Esquire, 

Sunday Times Magazine nebo  Elle. Také ona v roce 2010 získala prestižní ocenění 

Canon Female Photojournalist Award za svou fotoreportáž Uganda: The resistance of 

the forgotten o osudu zraněné ženy, jež musí uživit svých šest vnoučat. 

 

 

1.2. Fotoreportérky v Československu a Česku 

 

V českém prostředí se ženy fotoreportérky začaly prosazovat mnohem později 

než jejich zahraniční, zejména americké, kolegyně. Zatímco Margaret Bourke White už 

byla slavná svými záběry z bojů druhé světové války, fotožurnalistice v Československu 

stále dominovali muži. První ženská jména se pod fotografiemi objevila až na výjimky 

(viz Marie Stachová) až po druhé světové válce a k vymezení ženských fotožurnalistek 

ve všech úrovních zpravodajství došlo ještě mnohem později. 

Jednou z prvních českých novinářských fotografek byla Marie Stachová (1907–

1989), která ve třicátých letech působila v ilustrovaném týdeníku Světozor jako 

fotografka a grafička. Obdobně jako fotoreportérky v Americe i ona fotila ve stylu 

sociálního dokumentu následky velké hospodářské krize. Zaměřila se na region 

severních Čech, kde se věnovala reportážnímu zachycení sociálních problémů. Mezi její 

další více abstraktní tvorbu se řadí fotogramy nebo funkcionalistická fotografie. 

I další české fotožurnalistky z poválečného období fotily převážně pro týdeníky. 

Jejich fotografie se objevovaly v komerčně velmi úspěšných časopisech Vlasta nebo 

Květy. Květy byly prvním periodikem, které u nás začalo tisknout alespoň fotografii na 

titulní straně barevně. (Lábová, 2012: 59) 

 Olga Michálková (1933) působila v týdeníku Květy, který se profiloval jako 

periodikum pro celou rodinu, takže jeho fotoreportéři se zaměřovali hlavně na 

nejrůznější celospolečenská témata. 

 V redakci týdeníku Haló nedělní noviny, který se v roce 1956 přejmenoval na 

Květy, pracovala vedle Olgy Michálkové také Alena Šourková (1928). Ta jako 
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fotografka původně začínala v Rudém právu, poté působila v Květech, odkud v polovině 

padesátých let odešla a deset let vedla obrazovou redakci týdeníku Vlasta. Pod jejím 

vedením redakce pořádala fotografické soutěže pro ženy – fotografky amatérky 

i profesionálky (Ženy a děti cizích národů, Fotografické povídky a cykly, Ženy 

fotografují nebo Moje nejmilejší fotografie). V redakci Vlasty spolupracovala s dalšími 

významnými fotoreportérkami té doby Danielou Sýkorovou nebo externě také 

s Dagmar Hochovou. 

Šourková se ve fotografii věnovala hlavně tzv. ženským tématům a dětem, své 

fotografie publikovala v knihách Dítě před objektivem (1959) a O ženách a nejen pro 

ženy (se spoluautorkou Annou Tučkovou, 1963). (Lábová, 2012: 109) 

Daniela Sýkorová (1941) nastoupila fotografickou dráhu v týdeníku Vlasta, 

věnovala se dokumentování lidových slavností a zvyků na českém venkově, z nichž 

také pochází největší cyklus jejích fotografií. Fotografovala také významné události 

včetně příjezdu sovětských tanků do Prahy v roce 1968 nebo protestní akce po upálení 

Jana Palacha. 

 S tiskem pro děti a mládež spolupracovala Hilda Misurová-Diasová (1940), jež 

krom typicky „ženských témat“ (děti, rodina) fotografovala také portréty významných 

osobností české kulturní scény. Působila vedle svého manžela v redakci časopisu Mladý 

svět
14

, který se nechal inspirovat světovými obrazovými týdeníky té doby. Přispívala 

také do dalších časopisů, například do Vlasty. Její fotografie se spolu s prací dalších 

autorů Mladého světa staly částí knihy Má vlast je krásná, již v roce 1962 vydal 

fotograf a vedoucí fotografické redakce týdeníku Leoš Nebor. 

 Jako fotoreportérka a dokumentaristka „na volné noze“ působila Dagmar 

Hochová (1926–2012). Externě spolupracovala s redakcemi různých periodik, 

nejčastěji fotila pro týdeník Vlasta, ale i pro Literární noviny nebo Kulturní politiku. Ve 

své práci zachycovala nadčasová témata, která jsou řazena do širších cyklů jako 

Matějská pouť, Síla věku, Dvojice, Děti, Vietnam, Internátní škola nebo Svátky 

a slavnosti. Při fotografování vždy hledala lidské momenty, je představitelkou české 

dokumentární a humanisticky orientované fotografie. Ve své tvorbě se nenechala omezit 

dobovými konvencemi a nefotila ve stylu poplatném komunistickému režimu. Ačkoli se 

                                                 
14

 Časopis Mladý svět se jako jediný blížil obrazovým týdeníkům ve stylu Life, které získaly popularitu na 

mezinárodní úrovni. Mladý svět vycházel od roku 1958 a rychle si získal velkou oblibu, dosahoval 

i statisícových nákladů. Ve fotografické redakci působili například Leoš Nebor, Karel Cudlín nebo Jan 

Šibík, kteří se snažili o svébytné postavení fotografických reportáží a fotoesejí, jimž bývalo věnováno 

i několik stran 



 - 14 -  

před jejím objektivem mihly všechny důležité události doby, její fotografie nebyly pro 

komunistickou ideologii přijatelné. 

 Ještě v šedesátých letech jí bylo dovoleno fotografovat v zahraničí, s Václavem 

Chocholou strávila tři měsíce ve Vietnamu, fotila i v Paříži, Římě nebo Miláně, později 

zavítala také do Ruska
15

. Protože ale v roce 1968 odmítla podepsat souhlas se sovětskou 

okupací, musela zanechat spolupráce s časopisy. 

Po převratu v roce 1990 vydala tři knihy bilancující její tvorbu Deset, dvacet, 

třicet, už jdu, Čas oponou trhl a Síla věku, protože za normalizace nesměla publikovat, 

vyšlo v těchto knihách mnoho jejích fotografií vůbec poprvé. V úvodu knihy 

Čas oponou trhnul Hochová píše: „Jako fotografku mě to vždycky pudilo tam, kde se 

přece jenom něco dělo. I drobné náznaky odporu jsem se pokoušela fotograficky 

zachytit. Mou humanisticky cítící duši každý ten náznak nesmírně posílil. V tomto 

duchu jsem složila knížku, která začíná zamazaným nápisem ‘Pryč s bolševismem!’ na 

Národním divadle po únoru 1948, až do Občanského fóra 1989.“ V knize se objevují 

fotografie ze spartakiádních průvodů, pohřbu Jana Palacha, Pražského jara, 

17. listopadu, portréty okupantů, legionářů, disidentů, řádových sester, ale i snímky ze 

všedního dne a sociální tématika internátních škol nebo domovů důchodců. 

Za její výborné tvůrčí výsledky obdržela v roce 2000 medaili Za zásluhy. V roce 

2001 vyšla v nakladatelství Torst publikace jejích portrétů českých spisovatelů 

s názvem Konec chleba, počátek kamení. (Beladová, 2007: 37–44) 

Období normalizace podobně jako Dagmar Hochové zamíchalo osudem i dalším 

fotografům doby. Jakýmkoli pokusům o emancipaci a svobodný rozvoj fotožurnalistiky 

učinilo toto období konec. Také historici českého novinářství popisují úpadek, který 

česká žurnalistika zažila po roce 1969. 

Mnoho zajímavých a zkušených osobností fotožurnalistiky odešlo do zahraničí, 

mezi nimi také Markéta Luskačová (1944). Ta se řadí k dokumentaristům, kteří 

fotografii využívali k tvorbě sociálního fotografického dokumentu, podobné tendence se 

objevily v sedmdesátých letech i ve světové fotografii ve formě tzv. sociologické 

fotografie. 

Luskačová, vystudovaná socioložka, se nejprve věnovala zaznamenávání 

náboženských poutí na Slovensku a v Polsku, z nichž pochází cyklus sugestivních 

fotografií nazvaný Poutníci. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let skládala 

                                                 
15

 Její kniha 1520 s fotografiemi z Ruska mohla vyjít až v roce 2005, ačkoli snímky pochází už 

z šedesátých let. 
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sociologickou fotomozaiku horské vesnice Šumiac na Slovensku, kterou se snažila 

zachytit co nejobjektivněji, kritici jí však vytýkali přílišnou mytizaci tradičního života 

a orientaci na minulost, kvalita jejích fotografií je ovšem nesporná. V sedmdesátých 

letech Luskačová odešla do Británie, z pouličních trhů v Londýně sestavila cyklus 

Spitafields. Po návratu do Česka se od roku 1998 začala věnovat dokumentaci českých 

masopustů. (Nimcová, 2005: 17) 

 Další významnou představitelkou české dokumentární humanistické fotografie je 

Dana Kyndrová (1955). Na tématech, mezi nimiž dominují důležité i všední okamžiky 

života, pracuje v dlouhodobých cyklech. V osmdesátých letech se Kyndrová věnovala 

dokumentaci komunistických manifestací, různé aspekty života v komunistické totalitě 

zaznamenávala Kyndrová s dávkou ironie. Posléze pracovala na cyklu 

Poutní místa a Rusové, v devadesátých letech ji upoutala problematika uprchlíků 

v českých sběrných táborech a zachytila také odchod sovětských vojsk z území 

Československa
16

. Na kontě má také několik desítek výstav u nás i v zahraničí. Její 

nejznámější publikací je bezesporu Žena mezi vdechnutím a vydechnutím, která vyšla 

v roce 2002 a zachycuje životní cestu ženy od narození po smrt. (Vavříková, 2004: 25–

29) 

Humanistický odkaz sledovala také Marie Šechtlová (1928–2008), jež 

fotografovala hlavně v prostředí jihočeského města Tábor. Začínala podobně jako její 

vrstevnice fotografováním dětí, ve své tvorbě vycházela z odkazu velikána 

humanistické fotografie Henriho Cartier-Bressona, její dílo se ovšem blíží více výtvarné 

fotografii. Je autorkou souboru o romských dětech ze Sezimova Ústí, jež našly 

uplatnění v knize Jiřího Štycha Děti kapitána Kohla: reportáž z nedávné minulosti. 

V šedesátých letech se její snímky objevovaly v kulturních časopisech Kultura nebo 

Listy Klubu přátel poezie. Ilustrovala také některé sbírky poezie, nejčastěji 

spolupracovala s básníkem Janem Nohou. I fotografie ze zahraničních cest do New 

Yorku, Paříže, Moskvy i dalších částí Sovětského svazu zaznamenávají momentky 

z všedního života ulice. (The Best photographers IV, 2009: 78). 

 Tvorbě knižních příběhů pro děti se věnovala Milada Einhornová (1925–

2007), která působila jako volná fotografka a s periodiky spolupracovala pouze externě. 

                                                 
16

 Fotografie zachycující stažení sovětské armády Kyndrová publikovala v knize Odchod sovětských vojsk 

1990–1991 (2003), její předchozí téma komunistických manifestací najdeme v knize Rituály normalizace 

(2011). Na svém kontě má Kyndrová také dvě publikace snímků ze zahraničních cest: Podkarpatská Rus 

(2007) a společně se svou matkou Libuší Kyndrovou Algerie-Togo (2009). 
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Se svým manželem Erichem Einhornem publikovali mnoho knih vlastivědného rázu 

jako Zlatá Praha nebo Země má. 

V redakci Svobodného slova fotografovala Květa Venušová, jež se mimo jiné 

podílela i na fotografiích pro knihu rozhovorů Karla Hvížďaly s Václavem Havlem 

Dálkový výslech. Ve Svobodném slově působila také Drahomíra Srbová nebo Zuzana 

Straková. Pro českou televizi fotografovala převážně portréty významných osobností 

Vlasta Gronská. Mezi fotografy Lidové demokracie bychom našli Marcelu 

Dvořákovou, ve Večerní Praze Vlastu Jebavou a v ČTK Alenu Kadlecovou a Zuzanu 

Humpálovou. 

 V současné české fotožurnalistice nadále převažují muži (viz další kapitola), 

z žen se prosadila Nguen Phuog Thao (nejprve Mladá fronta DNES, nyní Reflex), 

Lucie Pařízková (Týden), Barbara Reichová (deník Sport) nebo Marie Říhová 

(Právo). Některé ze současných autorek později představím v podrobnějších profilech. 

 Více dokumentárně zaměřeným projektům se pak věnuje například Iva Zímová, 

která v sedmdesátých letech emigrovala do Kanady, kde vystudovala fotografii. 

V devadesátých letech dokumentovala život českých menšin v rumunském Banátu, od 

ministerstva kultury v kanadském Quebecu získala grant na fotografický záznam života 

původních obyvatel země na kanadském severu. Silný humanistický akcent mají její 

fotografie z různých koutů světa, fotografovala například v Bělorusku, Čečensku, 

Kosovu, na Kubě nebo v Kazachstánu. 

 Snad jedinou českou fotoreportérkou, již bychom mohli řadit mezi válečné 

reportérky, je Alžběta Jungrová (1978). Ta spolupracovala s českými deníky Mladá 

fronta DNES, Hospodářské noviny a Lidové noviny. Ve své práci se zaměřuje na 

krizové oblasti světa, fotografovala pouliční nepokoje v Pásmu Gazy, překupníky drog 

v Pákistánu nebo lidi nakažené HIV ve Vietnamu. Její fotografie používá ve své 

kampani také nevládní organizace Člověk v tísni. Za své snímky Jungrová získala 

několikrát ocenění v soutěži české novinářské fotografie Czech Press Photo
17

. 

                                                 
17

 Czech Press Photo je česká obdoba soutěže novinářské fotografie World Press Photo, které v České 

a Slovenské republice uděluje stejnojmenná nezisková organizace od roku 1995. „Cílem soutěže i výstavy 

je umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a jevů uplynulého roku. A rovněž snaha motivovat 

fotografy v každodenním stereotypu jejich práce k osobním přístupům a tak stimulovat rozvoj samotného 

média fotografie.“ http://czechpressphoto.cz/cz/o-nas  

http://czechpressphoto.cz/cz/o-nas
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2. Zastoupení žen v médiích 

 

Ačkoli ženy žurnalistky byly od počátků novinářství spíše výjimkou, jejich 

počty se v redakcích začaly od začátku dvacátého století postupně zvyšovat. Podobný 

vývoj jako v žurnalistice můžeme pozorovat rovněž v její obrazové podobě, tedy 

fotožurnalistice. Jak už vyplývá z historického přehledu v předchozí kapitole, ženy se 

jako fotoreportérky začaly ve větší míře prosazovat až v sedmdesátých a osmdesátých 

letech dvacátého století. 

V následujících dvou podkapitolách se pokusím nastínit fenomén, jemuž se budu 

ve svém výzkumu hlouběji věnovat. Informace a statistická data pro tuto kapitolu jsem 

čerpala ze zprávy globálního monitoringu médií Who Makes The News? The Global 

Media Monitoring Project 2010 a z diplomové práce Niny Zemanové, obhájené na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2010.  

 

 

2.1. Světové průzkumy 

 

V současné době, kdy je genderová rovnost prosazována jako všeobecně platná 

norma, proběhly také výzkumy zabývající se problematikou postavení a prezentace žen 

v médiích. Ze zjištěných dat je patrné, že svět médií a zpravodajství zůstává do velké 

míry doménou mužů. „Podle globálního monitoringu médií (GMMP), projektu, do 

něhož se za koordinace World Association for Christian Communication (WACC) 

zapojilo 108 zemí světa, jsou ženy v médiích stále výrazně podreprezentovány a jejich 

obraz je zkreslován. A to i přes značný posun, k němuž došlo za posledních 15 let – od 

doby, kdy byl projekt realizován poprvé.“
18

 (Kubálková in Česká novinářka, 2011: 38–

39) 

Tento mezinárodní průzkum médií proběhl naposledy v roce 2010, kdy výsledky 

ukázaly, že ženy jsou v novinách, televizi i rozhlase autorkami 37 % všech zpráv. 

Přesně stejného procenta dosáhly ve stejném průzkumu i o pět let dříve. Průzkum 

zároveň monitoroval, jakým tématům se ženy nejméně a nejvíce věnují. 

                                                 
18

 Projekt globálního monitoringu médií analyzoval 1 365 novin, televizí, radií a zpravodajských portálů, 

17 795 zpráv a 38 253 osob ve zpravodajství ve 108 zemích světa, jež reprezentují 82 % světové 

populace. Výsledky zkoumání byly publikovány v září 2010 ve zprávě Who Makes The News? The 

Global Media Monitoring Project 2010, jež vyšla v angličtině, arabštině, francouzštině a španělštině. 
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Suverénně nejnižší zastoupení 33 % mají reportérky u témat „politiky a vlády“, 

následovaných oblastí „kriminalita a násilí“, kde jsou autorkami 35 % veškerého 

zpravodajství. Naopak mezi jejich silné oblasti průzkum zařadil témata „vědy a zdraví“ 

se 44% zastoupením a okruh „společenské a právní“ problematiky s 43 %. V žádném 

z okruhů témat ovšem zastoupení reportérek nepřekročilo padesátiprocentní hranici. 

(Who Makes the News?, 2010: 24) 

Do projektu se zapojila také Česká republika, kde je ovšem ve srovnání se 

světem zastoupení mužů a žen takřka vyvážené. Podle zjištěných dat tvoří v Česku ženy 

v redakcích 47 % ze všech redaktorů, tedy o 10 % víc než je průměrný výsledek podle 

mezinárodního průzkumu
19

. Také co se týče témat, na něž se reportérky zaměřují, se 

Česká republika vymyká světovým trendům. Podobně jako v mezinárodním průzkumu 

jednu z nejnižších procentuálních hodnot najdeme u témat „kriminality a násilí“ – a to 

38 %, další slabší oblastí je pro reportérky v Česku „ekonomika“ s 44 %. Naopak 

v tématice „politika a vláda“ a „věda a zdraví“ novinářky dosáhly shodně po 59 %. Své 

mužské kolegy trumfly rovněž v oblasti „společenské a právní“ tématiky, kde byly 

autorkami dokonce 69 % všech zpráv. 

 

 

2.2. Ženy ve fotografických odděleních v ČR 

 

Fotoreportérek v redakcích českých periodik je oproti celkovému vysokému 

průměru zastoupení žen v médiích poměrně málo. Z kvantitativního výzkumu Niny 

Zemanové v její diplomové práci vyplývá, že ženy zastupují ve fotografických 

redakcích zkoumaných médií pouhých 14 % všech reportérů. (Zemanová, 2010: 44) 

Zemanová se zaměřila na obsazení fotografických oddělení šesti českých 

periodik
20

 a České tiskové agentury, v nichž podle jejích zjištění pracuje celkem 

44 fotoreportérů, z toho 38 mužů a 6 žen. Vyjádřeno procenty, ve zkoumaných 

redakcích je ve fotooddělení 86 % mužů a 14 % žen. V každé z redakcí pracuje nejvíc 

jedna žena. 

Důvody takto výrazně menšího zastoupení žen se ale hledají těžko. Zemanová 

z hloubkových rozhovorů s fotografy a fotoeditory různých médií nezjistila žádné 

                                                 
19

 Zkoumanými médii v ČR byly Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, Blesk, 

Česká televize, TV Prima, TV Nova, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio 

Impuls. 
20

 Zkoumány byly deníky Mladá fronta DNES, Právo, Blesk a Sport a týdeníky Respekt a Týden. 
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hledisko, v němž by ženy byly diskriminovány. Ačkoli se v rozhovorech objevily 

některé genderové stereotypizace jako například, že ženy většinou pokrývají spíš oblast 

takzvaných soft news, celkově se všichni dotazovaní shodli, že pozice fotoreportéra 

vychází spíš z jeho profesionality. Jako nejdůležitější vlastnosti fotoreportéra uvedli 

praxi a zkušenosti, fotoreportér se dále neobejde ani bez technické zručnosti 

a jazykových znalostí. Pokud fotoreportérka těmito kvalitami disponuje, je podle 

Zemanové její přítomnost v kolektivu vítána. Někteří fotoreportéři uvedli, že je dobré 

mít ve fotooddělení i ženu, protože může věci vidět trochu odlišně, její fotografie 

mohou být například emotivnější. 

„Ženy vidí častokrát jinak a to je dobře, je to zas jiný pohled na věc, není to tak 

razantní a „lezou“ do toho nějaké ty emoce a vznikne z toho pěkná fotka... A nedá se 

říct, že by ženy fotily jinak. Umí fotit všecko, jsou i válečné fotografky, to je tedy 

extrémně náročné, ale nedá vůbec říct, že by to byla mužská práce,“ cituje Zemanová 

Reného Flugera z ČTK. (Zemanová, 2010: 59) 

Mezi faktory omezující ženy v práci fotoreportérky řadili dotazovaní časovou 

a fyzickou náročnost tohoto povolání. Fotoreportér nemá v podstatě žádnou pevnou 

pracovní dobu, zejména pak u agenturního, deníkového a sportovního zpravodajství. 

Batoh nebo taška s fotografickým vybavením obvykle dosahuje hmotnosti několika 

(desítek) kilogramů a i při samotném fotografování je potřeba rychlost a pohotovost. 

Skloubit takovou práci s rodinným životem je pak takřka nemožné. (Zemanová, 

2010: 56) 

Možným důvodem malého počtu fotožurnalistek v českých médiích je tedy 

podle práce Zemanové spíš nezájem žen samotných o tuto pozici.
21

  (Zemanová, 

2010: 61) 

                                                 
21

 Od vedoucího fotografické redakce MF DNES Michala Růžičky i od fotoprodukční časopisu Respekt 

Blanky Rosecké se Zemanová dozvěděla, že i když bylo vypsáno výběrové řízení na pozici fotoreportéra, 

žádná žena se nepřihlásila. 
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3. Cíl a metody výzkumu 

 

V další části své práce představím současné fotoreportérky působící v českém 

mediálním prostředí, pokusím se popsat, co je k práci motivuje, a jak samy 

fotoreportérskou práci vnímají. 

Vedle tohoto představení se budu věnovat rovněž již zmiňovaným záměrům 

zhodnotit postavení vybraných fotoreportérek v redakcích a zjistit, do jaké míry jsou 

české fotoreportérky rovnocenné svým mužským kolegům. Jak vyplývá z předchozí 

kapitoly, panuje výrazný rozdíl v zastoupení žen v redakcích médií a v samotných 

fotoodděleních. V jedné z následujících kapitol tedy poskytnu nástin toho, jakým 

problémům a omezením mohou ženy v profesi fotoreportérky čelit, a proč je jejich 

počet v médiích tak malý. 

Další z cílů mé práce je vymezit rozdíly, jež se vyskytují u žurnalistické 

fotografie v závislosti na druhu média, pro nějž je určena. Do tohoto porovnání zahrnu 

specifika fotografování pro deník, týdeník, agenturu působící v České republice, 

a rovněž práci pro agenturu vysílající fotografy do krizových oblastí světa. 

Pro tyto účely mi jako nejpřínosnější řešení a zdroj informací přišla kvalitativní 

analýza v podobě hloubkových rozhovorů, jak je popisuje Jan Hendl (2005)
22

. Ačkoli 

jednou z nevýhod takovéto metody je, že se výsledky dají těžko zobecňovat 

a paušalizovat, její nepopíratelnou výhodou je možnost jít do hloubky a podrobit 

jednotlivé aspekty detailní komparaci (Hendl, 2005: 52–53). Hloubkové rozhovory jsem 

vedla v průběhu dubna se třemi výraznými fotografkami, jež působí v českém 

mediálním prostředí, a které se zabývají každá trochu odlišným typem fotožurnalistiky. 

V následujících kapitolách budu tedy čerpat z těchto rozhovorů, které uvedu v plném 

znění v přílohách mé práce. 

                                                 
22

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408s. ISBN 80-

7367-040-2 
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4. Profily vybraných fotoreportérek 

 

Všechny tři fotoreportérky, jež v této kapitole představím, se této profesi věnují 

už více než deset let, a mají tudíž zkušenosti a dlouholetou praxi v oboru. Dokázaly se 

prosadit v konkurenci mužů a dopracovaly se v této branži mezi špičku v republice. 

Ačkoli se každá z nich věnuje trochu jinému žánru novinářské fotografie, pojítkem 

jejich práce je, že ji dělají s velkým nasazením a jsou ochotné pro ni dělat kompromisy 

i v osobním životě. 

Při výběru jednotlivých fotoreportérek jsem se záměrně snažila vybrat 

fotografky z různých médií, které se věnují rozdílným fotožurnalistickým žánrům. 

Následující profily jsem řadila chronologicky podle data, kdy jsem se s jednotlivými 

fotografkami setkala. 

 

 

4.1. Nguyen Phuong Thao 

 

Nguyen Phuong Thao v současné 

době fotografuje pro časopis Reflex, kde 

působí už více než rok. Věnuje se hlavně 

portrétování zajímavých a populárních 

osobností z oblasti kultury, politiky, 

vědy i sportu.  

Thao pochází z Vietnamu, odkud 

přijela v roce 1990 do České republiky 

na studijní pobyt. 

 zdroj: ona.idnes.cz, autor: David Neff 

Studovala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde se také 

poprvé začala věnovat fotografii. Do světa fotožurnalistiky se dostala v roce 1995, když 

si našla práci jako externistka v pražské příloze Mladé fronty DNES. O tom, že by se 

jednoho dne stala profesionální fotografkou, ale původně nepřemýšlela. 

 

„Když už jsem se věnovala fotografování, chtěla jsem si najít alespoň brigádu 

v oboru. Nemyslela jsem, že bych se tím někdy živila profesionálně.“ 
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Jako externistka si nemohla moc vybírat, takže fotografovala všechno od kultury 

až po výkopy a kriminální případy. Nejbližší jí však od začátku bylo fotografování 

v kulturním prostředí. Postupně se z externistky dopracovala až na post deníkové 

fotografky, jenž vyžaduje ohromnou pohotovost, zodpovědnost a schopnost rychle 

reagovat na změny. Thao označila tuhle pozici za jednu z nejnáročnějších ve 

fotožurnalistice a přiznala, že to pro ni bylo nejtěžší období. 

 

„Nejste pánem svého času. Musíte obětovat svůj veškerý soukromý život pro tu 

práci. Nemůžete nic plánovat. Každou chvíli vám někdo zavolá, že se někde něco stalo 

a musíte tam jít. Proto si myslím, že všichni, co dělají zpravodajství, si zaslouží velký 

respekt.“ 

 

Jako deníková zpravodajka fotografovala všechno, nevyhýbala se ani tématům 

s drogově závislými, chodila i na demonstrace nebo na fotbal. Stalo se jí ale, že na ni na 

stadionu pokřikovali skinheadi, kteří měli rasové narážky. Když ji pak při fotografování 

oslav Nového roku dokonce jeden mladík napadl a skopl na zem, přestal ji vedoucí 

fotooddělení raději posílat na takové potenciálně nebezpečné akce. Od roku 2005 se pak 

Nguyen Phuong Thao začala specializovat na fotografování portrétů a přešla z deníku 

do čtvrtečního magazínu Mladé fronty DNES
23

, v němž vycházely její fotografie téměř 

sedm let. Loni ale dostala nabídku a začala fotit pro časopis Reflex. 

 

„Skoro sedm let jsem dělala v magazínu a ta práce mě těšila, ale Reflex je 

výzva.“ 

 

Ačkoli i její poslední působiště byl týdeník, jisté odlišnosti se v práci pro 

magazín MFD a pro Reflex najdou. Hlavním rozdílem je asi typ osobností, s nimiž se 

při fotografování v Reflexu setkává. Zatímco v magazínu MFD se jednalo zejména 

o portréty osobností populárních, osobnosti, s nimiž se dělají rozhovory v Reflexu, 

bývají lidé zajímavé profese, vědci, psychologové, šéfové důležitých institucí 

a podobně. V poslední době se tak Thao před objektivem objevil například sexuolog 

a psychiatr Jaroslav Zvěřina nebo předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci 

Karel Janeček. 

                                                 
23

 dále pod zkratkou MFD 



 - 23 -  

Jejího talentu pro fotografování portrétů si všiml už její šéf v Mladé frontě 

DNES, líbilo se mu, že Thao má vždy nějaký zajímavý nápad a lidé na jejích snímcích 

vypadají přirozeně. Portrétování oslovilo Thao možností zobrazit na fotografii charakter 

člověka. 

 

„Mám štěstí, že dělám práci, která mě pořád baví. Nejvíc mě zajímá, jak 

odhalím osobnost a vystihnu podstatu lidí.“ 

 

Sama ale uznává, že práce v médiích není procházka růžovou zahradou. 

V mediálním zájmu se totiž objevují hlavně lidé časově velmi vytížení nebo spojení 

s nejrůznějšími kauzami. A ne každý je také ochotný s fotografem spolupracovat. 

Za své snímky byla již několikrát oceněna v soutěži Czech Press Photo a to 

v letech 2002, 2003, 2006, 2007 a naposledy v roce 2012. Když má ale jmenovat práci, 

na níž je obzvlášť pyšná, vybaví se jí charitativní projekt na podporu kojeneckých 

ústavů, pro který fotografovala známé osobnosti chovající v náručí kojence bez rodiny. 

 

„S kolegyní jsme měly projekt, který byl úspěšný, a vydělaly jsme touto cestou 

hodně peněz pro děti z kojeneckých ústavů. To je důkaz, že jsme dělaly něco dobře, lidé 

jsou ochotní pomáhat, když vidí smysl. Ne každý charitativní projekt dokázal vynést 

takovou částku. Možná je to tím, že máme důvěru od lidí, a to mě těší.“ 

 

Kromě portrétů fotografuje Thao také ve svém rodném Vietnamu, kam se zhruba 

jednou za rok vrací na dovolenou. Ve Vietnamu se snaží zachytit mizející tradiční tvář 

země, která se vytrácí s příchodem výdobytků moderní doby. Fotografie z Vietnamu 

nebyly zatím publikovány, ale loni byly k vidění na výstavě v Praze, kde Nguyen 

Phuong Thao vystavovala spolu s Dagmar Hochovou, která život na vietnamském 

venkově fotografovala před padesáti lety. 

 

„Kupodivu, když srovnáme naše fotky, tak byly v něčem podobné, protože mým 

záměrem je vlastně najít ten tradiční obraz Vietnamu, který tam fotila i ona.“ 

  

 U fotografování portrétů by ráda zůstala ještě dlouho, co by ovšem nikdy 

nedokázala fotit, je bulvár. Než fotit jako paparazzi, to by si prý raději našla jinou práci. 
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4.2. Alžběta Jungrová 

 

Alžběta Jungrová fotografuje 

aktuální události a reportáže 

v krizových oblastech světa. Pracuje 

jako fotoreportérka pro německou 

agenturu, která vlastní vydavatelství 

po celé Evropě, v České republice je 

zastupuje Vltava Labe Press (vydává 

Deníky Bohemia a Deníky Moravia). 

 

 zdroj: ona.idnes.cz, autorka: Nguyen Phuong Thao 

 

Fotografkou chtěla být Alžběta Jungrová už odmalička a nad svou volbou nikdy 

neváhala. Studovat proto šla na Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, kde se 

naučila technické základy fotografie. 

 

„Ale spíš ta škola připraví člověka na komerční, než na reportážní nebo 

dokumentární fotku. To ani nejde naučit, člověk se musí omlátit sám. Za rok praxe 

v Mladé frontě DNES jsem se pak naučila mnohem víc než za celé ty čtyři roky ve 

škole.“ 

 

Po střední škole nastoupila Jungrová na tříměsíční stáž přes léto do pražské 

přílohy Mladé fronty DNES, nakonec tam zůstala nastálo. Postupně spolupracovala 

s redakcemi Mladé fronty DNES, Lidových novin a Hospodářských novin, 

fotografovala také pro britskou agenturu Demotix nebo již neexistující PPF Media
24

. 

Od roku 2000 žila dva roky také v cizině, pracovala v USA a Mexiku, později také 

v Londýně, kde dělala asistentku u několika reklamních fotografů. Když se pak vrátila 

do Česka a fotila opět pro místní média, přišla nabídka z Německa pracovat pro 

                                                 
24

 PPF je mezinárodní investiční skupina, jež podniká ve sféře spotřebitelského financování, 

bankovnictví, přímých investic a nemovitostí. Společnost působí v zemích střední a východní Evropy 

a Asie. Její odnož PPF Media se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj nových forem komunikace v médiích. 

PPF Media se dostala do finančních potíží, v srpnu 2010 ji odkoupil podnikatel Richard Benýšek, pod 

jehož vedením ji čekalo propouštění a restrukturalizace. 
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vydavatelství, které vysílá tři ze svých fotografů na zahraniční cesty do problémových 

zemí světa. 

 

„Když člověk dělá v novinách a přijdou z Německa, že může osmkrát do roka 

letět kamkoli a fotit to, co si přeje, to bych byla blázen, abych řekla ne. Člověk si to chce 

vyzkoušet, chce se někam posunout v kariéře.“  

 

Sama se ale nepovažuje za dobrodruha, který by takovéto země vyhledával. Je to 

práce, za niž jí platí, a která jí umožňuje věnovat se žánru nejblíže dokumentu, který ji 

baví. 

 

„Kdybych si mohla vybrat, tak poletím do New Yorku, do Londýna a do Paříže, 

chci jít do galerie, vidět dobré divadlo nebo koncert. Netoužím po tom táhnout se někde 

džunglí s batohem na zádech.“ 

 

Díky své práci se dostala do zemí jako Kambodža nebo Bangladéš, kde 

dokumentovala toxické vrakoviště lodí, jela do Vietnamu fotografovat podomácku 

zbudovanou nemocnici ve vesnici v horách, na pákistánsko-afghánských hranicích 

fotografovala překupníky drog. Při fotografování v Pásmu Gazy se dostala dokonce do 

míst, kde se střílelo. Na otázku, zda o sebe nemá v těchto situacích strach, odpověděla: 

 

„Jasně, že se o sebe bojím. Ale dělám to sedm let, nedělám to sama. Zvažujeme 

riziko cesty a mám tam super back-up
25

. Jedu na místo, kde se o mě postarají. 

Neexistuje, že bych vystoupila někde v Pákistánu na letišti, vyzvedla si kufr a jela 

autobusem někam něco hledat. Ty cesty se připravují měsíce dopředu.“ 

 

I když už se během svých cest dostala do takto nebezpečných situací, 

nepovažuje lidi v zemích třetího světa za nepřátelské. Z jejich strany se také nikdy 

nesetkala s vyloženě špatnou reakcí, za nebezpečné označila spíš prostředí, kam se se 

svou prací dostává. 
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 Podpora, zajištění (angl.) 
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„Když jedu do nějaké komunity, ať to jsou zlatokopové nebo překupníci, tak jsou 

to normální lidi. Překupníci na hranici Afghánistánu jsou stejní stánkaři jako tady na 

Haveláku. Jsou to normální lidi, co místo zeleniny prodávají drogy, mají prostě jiný 

druh zboží.“ 

 

Tato práce je fyzicky náročná, protože veškeré vybavení (případně neprůstřelná 

vesta a helma) váží dohromady desítky kilogramů. Kromě toho je takový život také 

zátěž na psychiku. Strávit osmkrát do roka tři týdny až měsíc v cizině, znamená prožít 

téměř (nebo doslova) větší část roku „venku“ než doma. Alžběta Jungrová si uvědomuje 

riziko situace, kdy jí život doma bude připadat méně reálný než ten na cestách. Do 

tohohle stadia by se nikdy nechtěla dostat, zná kolegy, kterým se to stalo, a ti lidé jí 

nepřijdou zcela normální. Sama se těší domů z každé cesty, a doma se pak dokáže 

radovat i ze samozřejmostí jako je splachující záchod. Když se vrátí z cesty, mívá pocit, 

podobně jako to bývá po dovolené, že vlastně nikde ani nebyla. 

 

„Čím bizardnější ta věc, tím rychleji vám přijde, že to vlastně vůbec nebylo. 

Koukám na ty fotky a říkám si, tady jsem byla, a vůbec mi to nedochází. Mozek to maže, 

čím větší extrém, tím rychleji to vymaže.“ 

 

Rozhodně by ale odmítla jet někam, kde by bylo riziko, že se jí něco může stát, 

příliš vysoké. Když v německé centrále například dostali nápad, aby pořídila 

fotoreportáž na lodi somálských pirátů, smetla to ze stolu jako holý nesmysl. 

 

„Když mi někdo řekne, jeď do Somálska, dostaň se na loď k pirátům a udělej 

z toho reportáž, tak nepojedu, protože to riziko je neúměrné tomu, co odtamtud můžu 

přivézt. To už taky proběhlo s Němci, kteří přišli s tímhle bezvadným nápadem. Jsou 

věci, co nestojí za to. Vůbec se o to pokoušet je za zdravou hranicí rozumu. To jsou lidi, 

co sedí v kanceláři u stolu, a já jsem jim říkala, ježíš, proč si myslíte, že už to dávno 

někdo neudělal? Vy si představujete, že já tam přijdu s kufříkem na molo a řeknu, kluci, 

tak jsem tady.“ 

 

Mimo takovýchto situací odmítá také fotografovat bulvár, na tom se mimo jiné 

shodly všechny tři tázané fotoreportérky. Z etického hlediska je podle ní hranice, co 

ještě fotit a co už ne, velmi subjektivní. 
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„To je nejtěžší otázka... Tuhle hranici máme každý v sobě, ale každý někde 

jinde.“ 

 

Její fotografie z ilegálního barmského uprchlického tábora v bangladéšském 

Kutupalongu byla v roce 2008 oceněna na soutěži Czech Press Photo. O rok později 

získala uznání v téže soutěži ve dvou kategoriích s fotografiemi překupníků drog na 

hranicích Pákistánu a Afghánistánu a za snímek z pákistánské cihelny, kde 

dokumentovala dětskou práci. Určit jednu zemi, která ji osobně nejvíc zasáhla, ale 

nedokáže. Za každou fotoreportáží je příběh a setkání se zajímavými lidmi.  

Takto náročnou práci už ale neplánuje dělat dlouho. Do budoucna má v plánu 

věnovat se více vlastním projektům, fotografovat portréty nebo si zažádat o nějaké 

granty, jež by jí umožnily věnovat se čistě dokumentární práci. 

 

„Po tom všem, co jsem viděla, a jak jsem ztratila víru ve spoustu věcí, že to tady 

má nějaký smysl, a myslím si, že nemá, tak jediné, co můžeme dělat, je snažit se dělat to, 

co nás baví.“ 
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4.3. Kateřina Šulová 

 

Kateřina Šulová pracuje jako 

fotoreportérka pro Českou tiskovou 

kancelář, ve které působí už přes pět 

let. Předtím fotografovala také pro 

deník Večerní Praha. 

Fotografii nikde nestudovala, 

má za sebou střední ekonomickou 

školu, k focení se dostala díky 

svému otci.  zdroj: Facebook.com, autorka: Kateřina Šulová 

 

Ten, i když byl kvůli natočení filmu o Janu Palachovi vyloučen v roce 1968 

z FAMU, dál fotografoval a přivedl k fotografii i své děti. 

 

„S bráchou jsme jako malí tátovi pomáhali, když občas vyvolával v černé 

komoře v koupelně.“ 

 

Také bratr Kateřiny Šulové, Michal Šula, se živí jako fotoreportér, pracuje 

v Mladé frontě DNES. Začínal profesionálně fotit v deníku Večerní Praha, kam také 

doporučil svou sestru, když hledali externisty. Jako externistka fotografovala Kateřina 

Šulová pro Večerní Prahu asi dva roky, poté pracovala nějakou dobu v grafickém 

studiu, ale po této pauze se do Večerní Prahy vrátila nastálo jako deníková fotografka. 

Bohužel zhruba po čtyřech letech jejího působení ve fotooddělení deník Večerní 

Praha přejmenovali na Šíp a se změnou jména přišla také výrazná změna v zaměření 

deníku. 

 

„Když se z Večerní Prahy stal bulvár, deník Šíp, byla jsem nucená fotit bulvár, 

což mě dovádělo úplně k nepříčetnosti. Snažila jsem se tam dělat hlavně sport, sportovní 

fotografii. Později byly noviny Šíp zrušeny a stal se z nich týdeník, dodnes vychází jako 

časopis. Nicméně mě propustili, protože bulvár jsem dělat nechtěla a sport se tam 

zrušil.“ 
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Po odchodu ze Šípu měla Šulová čtyřletou přestávku, během níž fotografovala 

pouze příležitostně jako externistka. Když pak v České tiskové kanceláři
26

 hledali 

fotoreportéra, přihlásila se na konkurz. Jednou z jejích výhod u výběru bylo i to, že je 

žena, protože v ryze mužském kolektivu fotooddělení ČTK dávali přednost ženě. 

Šulová na místo nastupovala jako náhrada za kolegyni, která odcházela na mateřskou 

dovolenou. 

 

„Žen fotografek moc není a v Četce
27

 jsou samí fotografové, takže 

upřednostňovali, aby nastoupila žena. Je to lepší pro některé reportáže, například když 

se fotí v nemocnicích, rakovina prsu a podobně.“ 

 

Jinak ale musí jako fotografka v agentuře fotografovat všechno, důležitým rysem 

agenturního zpravodajství je co největší zastupitelnost v jednotlivých pozicích. 

 

„Ta práce je jinak úplně vyrovnaná, protože normálně dělám sport, politiku, 

kulturu, víceméně všechno.“ 

 

Po zkušenosti z bulvárního deníku Šíp byla ČTK pro Šulovou příjemná změna. 

Poté, co se z Večerní Prahy stal bulvár Šíp, obměnila se víceméně celá redakce, protože 

seriózní novináři odmítli tento druh žurnalistiky dělat.  

 

„Já jsem ráda, že jsem si tím horším prošla už na začátku. Z Četky jsem doteď 

nadšená a nejen tím, jak se k vám chovají, protože to je agentura.“ 

 

 Práce fotoreportérky ji uchvátila hned, jak si k ní přičichla ve Večerní Praze. 

Nejvíc ji k práci motivuje adrenalin, který zažívá při focení rychlých akcí nebo třeba při 

sportu. Zároveň ji těší, když najde své fotografie v novinách a na webu, protože je 

nafotila lépe nebo rychleji než jejich kmenový fotograf. Zejména u sportu, z něhož ji 

obzvlášť baví fotbal, je mezi fotografy velká konkurence. 

 

 „Fotíte fotbal, zároveň ty fotky musíte hned posílat, aby co nejdřív byly 

v redakci, aby se to vydalo. Čím dřív, tím líp. Pak je ale ten krásný pocit, adrenalin, 
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 dále pod zkratkou ČTK 
27

 vžitý slangový výraz pro Českou tiskovou kancelář 
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fotky jsou akční. Podíváte se na zpravodajské weby, pak ještě druhý den do novin, 

a vidíte, že vycházíte, tak je to příjemný pocit.“ 

 

 Práce fotoreportérky není jedna z těch profesí, co člověku rychle zevšední. 

Šulová přiznává, že před každým fotografováním bývá nervózní a má trému. Při takto 

náročném povolání pak ráda ve svém volnu tráví čas doma a je vděčná, že nemusí 

někam mezi lidi. U profese fotoreportérky by i přes fyzickou náročnost chtěla zůstat co 

nejdéle, práce ji stále baví. 

 

 „Chci to dělat co nejdéle. Ještě necítím, že bych z reportážní fotky chtěla odejít. 

Samozřejmě, i ateliérová fotka je zajímavá, ale ještě ten adrenalin k tomu potřebuji.“ 
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5. Pozice fotoreportérek v redakcích 

 

 Všechny tři dotazované fotoreportérky prošly nejprve redakcemi deníků, později 

se dostaly i do médií jiných typů zpravodajských formátů. V této kapitole se pokusím 

shrnout jejich dosavadní zkušenosti a dojmy z redakcí, v nichž působily. Důraz bude 

kladen na popis jejich postavení v rámci kolektivu fotooddělení. Zhodnotím, nakolik se 

fotoreportérky cítí rovnocenné svým mužským kolegům, a s jakým přístupem se u nich 

setkávají. 

 Nguyen Phuong Thao, Alžběta Jungrová i Kateřina Šulová mají zkušenost 

převážně s prací v mužském kolektivu ve fotooddělení, ačkoli uvádí, že v ostatních 

odděleních redakce bývaly počty žen a mužů vyrovnanější. Například v redakci ČTK 

odhaduje Kateřina Šulová počty redaktorů a redaktorek na poměrně vyvážené, 

v samotném fotooddělení je nicméně jedinou ženou, pracuje tam ve společnosti šesti 

kolegů. I Nguyen Phuong Thao vzpomíná, že v Mladé frontě DNES byl poměr mužů 

a žen vyrovnanější, ale u jednotlivých týdenních příloh se počty různily, jako třeba 

v pondělním suplementu Ona Dnes, jehož redakci tvoří víceméně ženský kolektiv. 

V jejím současném zaměstnání v Reflexu je celkem čtrnáct žen v redakci, což je méně 

než polovina všech redaktorů, to ale Thao vysvětluje zaměřením časopisu více na 

mužskou cílovou skupinu, která časopis častěji kupuje. 

 Při práci se ani jedna z fotoreportérek nesetkala s diskriminací nebo špatným 

přístupem kolegů. Pochopitelně má ale práce v mužském kolektivu svá specifika: 

 

„Dělám obor, kde dominují muži, takže samozřejmě pravidelně slyším kecy. Ale 

nejsem žádná feministka a beru to s nadhledem. Takové kamarádské dobírání mě spíš 

potěší, někomu to třeba vadí, já to neberu osobně, takže si nemůžu stěžovat,“ vysvětlila 

Nguyen Phuong Thao. 

 

Nguyen Phuong Thao se ale setkala s rasistickými projevy, když ještě jako 

fotografka denního zpravodajství fotografovala fotbal. I když takové situace chápe jako 

riziko povolání, byla ráda, když ji vedoucí na potenciálně nebezpečné akce přestal 

posílat. 
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„Když jsem začínala, tak jsem nikdy nic neodmítla, dělala jsem všechno, včetně 

feťáků, dokonce jsem byla na demonstracích i na fotbale, kde na mě skinheadi různě 

pokřikovali, prostě jsem měla strach.“ 

 

Podobný zážitek z fotbalu, kdy měla strach z rozvášněného davu fanoušků, má 

i Kateřina Šulová. Také ona vítá, že na akce, kde by mohlo dojít k nebezpečným 

situacím, nemusí. 

 

„Stalo se mi, že mi šéf řekl, že radši pošle kolegu. Většinou to bývají 

nebezpečnější věci, demonstrace, kde hrozí nějaký konflikt, kam už si i někteří kolegové 

vezmou helmu na hlavu. Ale také se mi stalo, je to asi dva roky zpátky, když na Slavii 

vtrhli fanoušci na stadion. My jsme tam s kolegou fotili a najednou z toho byl opravdu 

rozvášněný dav a zahnal nás do tunelu mezi střídačkou a šatnou. Tenkrát mi bylo hodně 

úzko, protože ten rozvášněný dav začal vytrhávat sedačky a mlátit jimi do skleněných 

dveří, které ochranka na poslední chvíli zavřela. Tenkrát jsem měla opravdu nahnáno, 

takže jsem ráda, že na takové akce nemusím. Vím, že nebudu riskovat, abych šla do 

ohniska dění, kde může něco bouchnout.“ 

 

 Jinak ale fotoreportérky nemají oproti mužským kolegům žádné úlevy 

a fotografují úplně všechno. Když jde o práci, neberou na ně jako na ženy jejich 

kolegové žádné ohledy. Jak řekla například Kateřina Šulová, na přijetí u prezidenta 

musí mít člověk ostré lokty a do první řady se doslova probojovat. 

 Nějaké úlevy, protože je žena, nezná ze svého působení v redakcích českého 

tisku ani Alžběta Jungrová. Měla spíš naopak pocit, že kvůli svému velkému nasazení 

nakonec ona fotografovala v nepopulární termíny jako Vánoce. 

 

„Můj šéf v Lidovkách, Ondřej Němec, říkal, že nejvíc chlap v tom fotooddělení 

jsem stejně já. Ti kluci tam měli všichni děti a potřebovali volno na Vánoce, Silvestry, 

ve svátky, takže jsem to dělala já. Nebylo to dané tím, jestli jsem holka, nebo chlap. 

Spíš, že jsem jediná neměla děti, takže to logicky spadlo na mě. Já jsem s tím nikdy 

neměla problém. Když se v pátek v noci rozhodlo, že někdo někam jede, tak jediná já 

jsem byla schopná se sbalit a ráno odletět. Já tou prací žiju, takže jsou pro mě tyhle věci 

samozřejmé.“ 
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 Docela zajímavou zkušenost má Alžběta Jungrová i ze své současné práce. Má 

totiž naopak pocit, že ji agentura pošle takřka kamkoliv, protože fotografie přivezla 

zatím vždycky i z těch nejnáročnějších cest. 

 

 „Já mám pocit, že mi naopak svěří cokoli, protože se mi za těch deset let nestalo, 

že bych nepřivezla story. Takže si asi myslí, že, protože jsem holka, mě vlastně všude 

pustí a že všechno zvládnu, že všechny ukecám a všechny ubrečím. Že jsem tak 

tvrdohlavá, že si patnáctkrát hlavu rozbiju a nakonec tu zeď prorazím.“ 

 

 Všechny tři fotoreportérky mají pocit, že být ženou v této profesi má své 

výhody. Jednak má k určitým tématům žena lepší přístup, ať už je to fotografování 

citlivějších témat, nebo i přístup do prostředí, kam se žádný muž nedostane, jako 

například ženský svět v arabském světě. 

 Nguyen Phuong Thao například fotografovala sérii o ženách po rakovině prsu, 

dívky trpící anorexií nebo nahé ženy po padesátce. U takovýchto témat je podle ní velmi 

důležité získat důvěru fotografovaných a to se jí jako ženě dělá snáz. 

 

 „Mám dojem, že by se ty ženy žádnému muži takhle neodhalily.“ 

 

 Při fotografování portrétů osobností však jako žena žádnou výhodu necítí, tam 

záleží spíš na povaze člověka a na tom, jak si s konkrétním člověkem sedne. 

 Podobně i Kateřina Šulová nemá dojem, že by na ni jako ženu kolegové přímo 

„v akci“ nějak brali ohledy. Jakmile jde do tuhého a dere se o místo, každý se soustředí 

především na práci. Uznává ale, že některé situace vnímá emotivněji a víc ji některé 

věci zasáhnou. 

 Emocionální rovinu a větší empatii vnímá jako výhodu při své práci Alžběta 

Jungrová. U reportáže je empatie důležitý prvek, jak se lidem přiblížit a věrněji zachytit 

jejich situaci. 

 

 „Žena se vždycky dostane k lidem blíž v jakémkoli žánru, od portrétu, přes 

reportáž po dokument. Jsme takové citlivější, vnímavější a lidi na nás reagují lépe. Ale 

to je v jakémkoli povolání, jsme prostě empatičtější.“ 
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 Alžběta Jungrová také popsala, že být ženou funguje při její práci na lidi 

„venku“. V zemích třetího světa se jí snaží lidé pomoci víc, než by se podle jejího 

názoru starali o muže. Chápe to jako jakýsi ochranitelský a opatrovnický pud, který lidé 

mají spíš k ženám. 

 Ačkoli všechny tři tázané fotoreportérky uznávají jistou větší míru emotivní 

angažovanosti a snazší přístup k citlivým tématům, nepadl ani jednou názor, že by se 

dal ve fotografii rozlišit rukopis ženy nebo muže. Například Alžběta Jungrová je sice 

toho názoru, že ženy a muži se na věci dívají jinak, že by se to nějak projevilo na 

reportážních fotografiích, si ale nemyslí. Stejného názoru je i Kateřina Šulová, která 

zastává názor, že každý fotograf má svůj osobitý styl fotografování a nehraje roli, zda je 

to muž, nebo žena. 

 

 „Spíš bych řekla, že co fotograf, to jiná fotka. Když půjdu já nebo mých šest 

kolegů fotit stejné téma, tak každý z nás to vezme jinak.“ 

 

 

5.1. Proč je v této profesi tak málo žen? 

 

Na tuto otázku udávaly Nguyen Phuong Thao, Alžběta Jungrová a Kateřina 

Šulová hned několik možných důvodů, skutečnost bude nejspíš zahrnovat kombinace 

všech těchto okolností. 

Jedním z hledisek je velká náročnost této práce po fyzické stránce. Veškeré 

vybavení na fotografování dosahuje váhy od zhruba osmi do několika desítek 

kilogramů, které je nutné nosit s sebou.  

Nguyen Phuong Thao, jež se už teď věnuje téměř výhradně portrétní fotografii, 

mívá na fotografování mimo studio asistenta, protože odnést tři světla a baterku není 

v možnostech jednoho člověka. Fyzická náročnost fotoreportérské práce trápí i Kateřinu 

Šulovou, která si postěžovala na problémy se zády. 

 

„To jste uhodila hřebíček na hlavičku, jak se říká. Mám problémy se zády, 

s krční páteří. Standardní vybavení váží kolem osmi kil. Těch osm kilo máte na zádech 

půl dne, přesouváte se, protože máte dvě tři akce denně. Fyzicky bych řekla, že je to 
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dost náročné. Chlapi mají výhodu, že jsou konstrukčně a fyzicky na to připravenější. 

Taky je ale bolí záda, jsou celí křiví...“ 

 

Alžběta Jungrová při fotografování v zónách, kde probíhají boje nebo nepokoje, 

nosí kromě fotografického vybavení navíc ještě helmu a neprůstřelnou vestu. 

 

„Je to náročné, mám s sebou deset kilo výbavy, počítač, jenom vybavení váží 

patnáct kilo, plus osmnáct kilo je neprůstřelná vesta a tři a půl kila je helma... Takže, 

když si to člověk spočítá, tak si pak většinou rozmyslí tu helmu, tu vestu a nevezme si to. 

Protože zvažuje, jestli raději rychlost nebo ochrana.“
 28

 

 

 Alžběta Jungrová ale zároveň v rozhovoru uvedla, že lidé v dnešní společnosti 

jsou dosti zhýčkaní a podceňují se v tom, co vydrží. 

Vedle fyzické náročnosti je fotoreportérská práce vysilující také po časové 

stránce. Největší nároky klade na fotografy práce pro deník, kde prakticky neexistuje, že 

by měl člověk nějaký volný čas pro sebe. Jakmile se něco děje, musí být okamžitě 

k dispozici. To vystihuje Nguyen Phuong Thao: 

 

 „Je to těžká profese hlavně v oboru zpravodajství. Z toho důvodu, že nežijete 

svůj život, žijete prací. Nejste pánem svého času. Musíte obětovat svůj veškerý soukromý 

život pro tu práci. Nemůžete nic plánovat. Každou chvíli vám někdo zavolá, že se někde 

něco stalo a musíte tam jít.“  

 

V současné době při práci v týdeníku má více prostoru plánovat a mít čas i na 

osobní život, stále ale musí pracovat o víkendu, pokud je nějaká akce a podobně. 

O trochu spořádanější režim má práce v agentuře, kde se pracuje na osmihodinové 

směny, stejně je ale člověk v jednom kole a být neustále v pohotovosti, což je značně 

psychicky vyčerpávající. Kateřina Šulová například uvádí, že po celém dni ve shonu 

a mezi lidmi je pak ráda, když ve volném čase může zůstat doma. Co se týče práce 

zahraniční fotoreportérky pro agenturu, jakýkoli režim padá, buď je člověk doma, nebo 

v cizině, osobní život nemá v takovém režimu moc šanci. Alžběta Jungrová ale říká, že 

                                                 
28

 Zároveň Jungrová v rozhovoru podotkla, že taková akce trvá třeba hodinu, neznamená to, že by 

s takovou zátěží chodila celý den. V takových oblastech je podle jejích slov nerozumné se pohybovat déle 

než je nezbytně nutné. 
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by naopak nevydržela pracovat od devíti do pěti v kanceláři, každá práce má svá pro 

a proti. Nedostatek času na osobní život tedy zatím nevnímá jako újmu. 

 

„Ten čas bude, to nemá cenu tlačit. Zatím jsem spokojená takhle. Nechci nikam 

spěchat, chci co nejdéle dělat to, co dělám.“ 

 

Do třetice se jako další významný důvod pro malé zastoupení žen ve 

fotoodděleních jeví touha po dětech a rodině. Jediná Nguyen Phuong Thao se ve své 

současné profesi snaží práci a rodinu skloubit, pro Alžbětu Jungrovou i Kateřinu 

Šulovou je jejich současné povolání s rodinným životem a péčí o děti nepředstavitelné. 

 

 Alžběta Jungrová: „Ženy pořád tíhnou k zázemí, k tomu, žít s někým, víc než 

chlapi. Ti, i když mají rodinu, tak tu práci pořád můžou dělat, kdežto když žena má 

dítě... Já bych třeba nikam neodjela, nejela bych někam do Pásma Gazy, pokud budu 

matka, tak nebudu riskovat někde svůj život a nenechám se odstřelit. Ale to není jen 

u focení, většina žen, co dělá kariéru, pak dojde k tomu momentu, kdy dítě chtějí. Chtějí 

mít rodinu, a tím pádem jde kariéra stranou.“ 

 

 Kateřina Šulová: „Já jsem v Četce nastoupila za kolegyni, která odešla na 

mateřskou dovolenou a už se nevrátila. Znám takových kolegyň víc, asi čtyři další přes 

těch třicet let, které se rozhodly mít rodinu, ale stále plánovaly, že se vrátí. Ale když se 

s nimi člověk potom bavil, tak to nejde se vrátit. Je to časově náročné, taky fyzicky, ale 

hlavně časově. Třeba v Četce máte sice směny, ale v ostatních novinách tomu musíte 

věnovat hrozně moc času. Když si chcete vzít volno, tak je to na úkor vašich kolegů, 

protože někdo za vás musí zaskočit, pořád se něco děje. Ty kolegyně, co odešly na 

mateřskou, by se strašně rády k focení vrátily, ale nemůžou už dělat reportážní fotku. 

Fotí svatby nebo příležitostně, není to na uživení.“ 
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6. Specifika fotožurnalistiky podle typu média 

 

 Práce fotoreportéra ve všech druzích médií se vyznačuje velkým pracovním 

nasazením, fyzickou a časovou náročností a nutností umět pohotově zareagovat. Různé 

zpravodajské formáty ale mají ještě další specifické nároky na fotografy, každý 

vyžaduje jinou míru přípravy, umožňuje rozdílný rozsah úprav a vůbec celý proces od 

vzniku až po uveřejnění snímku se značně liší. 

Proto se pochopitelně také v mnohém různí způsob práce pro rozdílné druhy 

médií, jiné je fotografovat pro deník, týdeník, agenturu nebo jako zahraniční 

fotoreportér. Tato kapitola se tedy bude věnovat různým aspektům, jimiž se od sebe tyto 

formy fotožurnalistiky odlišují. 

 

 

6.1. Deník 

 

Asi časově nejnáročnější variantou fotožurnalistické práce je fotografování 

zpravodajství pro deník. Jak již bylo zmíněno, v deníkovém provozu neexistuje pevná 

pracovní doba a fotograf musí být k dispozici v podstatě kdykoli. V deníku také není 

moc času na přípravu na focení, fotograf musí být velmi přizpůsobivý a pohotový. Práci 

v deníku si vyzkoušely všechny tři zpovídané fotoreportérky, Nguyen Phuong Thao 

například uvedla: 

 

„Musíte být ohromně pohotový, být ve správném okamžiku na správném místě.“ 

 

 Co se týče tématu, nemá fotograf slovo, co bude fotit, jde tam, kam je potřeba, 

fotografuje prostě všechno. Všechny tři fotografky se shodly, že mezi nejméně 

populární témata patří politika, zejména jednání vlády. Na otázku, jaké téma se jí nejhůř 

fotí, odpověděla Kateřina Šulová: 

 

 „Politika, za prvé je to strašně nezáživné, teď nemluvím o tom, o čem se tam 

jedná, ale jak to probíhá... V poslanecké sněmovně strávíte dejme tomu půl dne na 

galerii, sedíte na jednom místě, poslanci jsou pod vámi a vy jenom lovíte. Někteří spí, 
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někteří jedí, dělají obličeje, ale je to strašně nezáživné tím, že nemůžete nikam jít. Pořád 

mají přestávky.“ 

 

 Navíc rozsah témat, která se do deníku obvykle fotografují, je také omezený, jak 

uvedla Alžběta Jungrová, jedná se vlastně o rutinu. Celoročně se fotografuje politika, 

rozhovory nebo sport, vlastně pořád dokola. Když se člověk jednou za čas dostane 

k fotografování demonstrací, záplav a podobně, je to spíš výjimka. Taková rutinní práce 

ale začínajícímu fotoreportérovi může hodně dát, jak sama Jungrová zhodnotila, práce 

v novinách ji naučila disciplíně a drilu. 

 

 „Tyhle věci jsou nezajímavé a strašně nefotogenické. Člověk ale musí vymyslet 

něco, aby to dobře vypadalo a bylo to alespoň trošku zajímavé. Naučí se dívat na věci 

jinak, což je u fotky strašně důležité.“ 

 

 

6.2. Zpravodajská agentura 

  

 Práce pro zpravodajskou agenturu jako je například ČTK je v mnoha ohledech 

podobná fotografování pro deník, jisté rozdíly bychom tu ale našli. V agentuře se 

například pracuje na směny, pevná pracovní doba má své klady. Konkrétně v ČTK se 

střídají fotoreportéři ve třech směnách. Ranní služba začíná v osm a končí o půl páté, 

krycí směna je od desíti do půl sedmé a odpolední je od dvou do půl jedenácté. Jak 

uvedla Kateřina Šulová, služby se v podstatě překrývají. 

 

 „Na každou směnu jsou dva fotografové, aby byly pokryty v podstatě všechny 

důležité události. Zároveň aby, když se něco stane, většinou to jsou nějaké nehody, byl 

alespoň jeden fotograf k dispozici.“ 

 

 V agentuře mají už večer rozvržený fotoplán, takže jednotliví reportéři dopředu 

vědí, kam půjdou další den fotit. Zároveň musí zůstat alespoň jeden fotograf volný, 

kdyby se stalo něco neočekávaného. Fotoplán vychází z požadavků píšících redakcí 

ČTK, které si objednávají k jednotlivým událostem fotoreportéry. Tento fotoplán je také 
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zveřejněn pro odběratele ČTK, takže i redakce médií mají přehled, které akce bude 

ČTK pokrývat, a kam případně nemusí posílat vlastní fotografy.  

 Na druhou stranu podotkla Kateřina Šulová, že fotoreportéři jednotlivých novin 

a časopisů mají tu výhodu, že jsou již předem se svým píšícím redaktorem domluvení, 

jak akci nafotit, na co se zaměřit, a jak to téma pojmout. Jako agenturní fotografka se 

pak musí snažit kmenové fotografy novin a časopisů „přefotit“.  

 

 „Když jste na té samé akci za agenturu, fotíte to samé jako kolegové z Lidovek, 

z Hospodářských novin, z Mladé fronty, tak se snažíte, aby si noviny vzaly fotky od 

agentury. Snažíte se je přefotit, mít lepší záběry než oni. Hlídáte si, co oni fotí, a snažíte 

se to vzít jinak, lépe a zajímavěji, pokrýt to jinak.“ 

 

 Dalším důležitým aspektem agenturního zpravodajství je rychlost. ČTK by jako 

agentura měla vydat první fotografie dřív, než se objeví na zpravodajských webech. 

Proto je v agentuře velký tlak na to, posílat fotografie už v průběhu akce (demonstrace, 

zápasu). Například do pěti minut od začátku fotbalového utkání vydává obvykle ČTK 

první záběry. Pro tyto přenosy přímo z akce jsou fotoreportéři vybaveni zařízením iPaq, 

které odesílá fotografie z paměťové karty rovnou do redakce. 

 První výběr snímků provádí sám fotograf ve svém fotoaparátu, vybrané záběry si 

označí, paměťovou kartu vloží do iPaqu, nastaví k nim popisek, klíčová slova a datum. 

IPaq fotografie automaticky zmenší, aby se data dala přenést. Odeslané snímky přijdou 

fotosměně, kterou tvoří několik fotoeditorů. Jeden z nich fotografie prohlédne, 

zkontroluje, zdali jsou dobré, ostré, případně je ořízne. Než se vše vydá, zkontroluje 

veškeré náležitosti ještě další fotoeditor, a pak už míří snímky do fotobanky. 

 Kromě této každodenní agendy patří k náplni práce také fotografování tváří do 

archívu ČTK. V době, kterou Kateřina Šulová nazvala okurková sezóna, chodí fotit 

tiskové konference, kde se zaměřují na portréty vedoucích a šéfů různých institucí. 

V případě, že se objeví nějaká aktuální kauza, má jejich snímky ČTK v databázi. Další 

výplní v době „okurkové sezóny“ je fotografování dlouhodobějších témat, která mají 

fotoreportéři rozpracované. Jedná se o věci, které je třeba jít fotit víckrát, výstupem 

nejsou snímky jako aktuality, ale spíš soubory fotografií.  

 Tato témata může fotoreportér sám navrhnout, což se vítá, nebo na nich 

spolupracuje s kolegou z píšící redakce.  
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 „Třeba teď fotím výcvik slepeckých psů, naskytla se tam možnost udělat příběh 

nějakého klienta se psem. S čím se dennodenně potýká, když dojíždí i se psem metrem do 

centra, kde pracuje. Už je to příběh, s tím člověkem musíte strávit nějaký čas a už je 

k tomu důležitý redaktor, psavec takzvaně, aby napsal ten příběh.“ 

 

 Co se týče úprav, připouští práce pro zpravodajskou agenturu jen velmi úzký 

okruh změn, které se mohou provádět. Naprosto nepřijatelné je někde něco ve fotografii 

umazávat nebo přidávat, měnit zásadním způsobem barvy a podobně. Připouští se 

základní úpravy jako je vyvážení barev, případně výřezy. 

 

 „Výřezy se dělají, často u sportu, například u fotbalu. Protože ti hráči se 

pohybují, a i když máte čtyřstovkový objektiv a přiblížíte si je, tak ti hráči většinou hrají 

strašně daleko, takže tam máte takové blešky.“ 

 

 Zpravodajská agentura má přece jen mezi ostatními médii trochu specifické 

postavení, proto ještě na závěr zmíním důležitou otázku, jaké fotografie má agentura 

vlastně nabízet? Jestli se má zaměřit více na zpravodajskou rovinu, nebo naopak nabízet 

také snímky ilustrační případně umělecky hodnotné? Kateřina Šulová uvedla, že 

i v ČTK se na toto téma vedla diskuse.  

 

 „Pro noviny se zaměříte na aktuálnost, vyjde to přes půl stránky a ta fotka sama 

o sobě musí zaujmout, musí z ní být patrné, co se stalo, musí být emotivní. Nechci říct 

popisná, ale musí už trochu sama hovořit o tom, co se tam stalo. Potom to můžete 

pojmout i ilustračně nebo výtvarně, že si s tou fotkou vyhrajete. Já zastávám názor, že 

jako agentura bychom měli poskytovat oboje. Jelikož nás neberou jenom noviny, ale 

i časopisy, týdeníky, které zase mohou upřednostnit fotku, která je výtvarně zajímavá.“ 

 

 Ačkoli stejně jako ostatní média v současné době kvůli omezeným financím 

příliš často své fotografy do zahraničí neposílá, jezdí reportéři z ČTK například na 

mezinárodní sportovní utkání, kde má Česká republika své zastoupení. Dostanou se tedy 

na olympiády nebo i fotbalová mistrovství, loni byla Kateřina Šulová třeba na Euru 

v Polsku. Uvedla ale také, že dříve se do zahraničí jezdilo fotografovat častěji, její 

kolegové byli v cizině ještě s prezidentem Havlem, kdy ČTK ještě byla téměř jediným 

zdrojem fotozpravodajství. 
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6.3. Týdeník 

 

 V týdeníku se vzhledem k delšímu času jeho vzniku dává u fotografií větší 

prostor přípravě, ale také fotografování samotnému. U portrétů se často používají také 

rekvizity, fotografie je více inscenovaná, řemeslně i postprodukčně zvládnutá. 

U reportážní fotografie je zase více času tématu se hlouběji věnovat a strávit jeho 

fotografováním delší dobu.  

Rozdílem je také žánrové složení fotografií v médiích denní agendy oproti 

listům s delší periodicitou. V týdeníku, nebo případně i v měsíčníku, se dostává prostor 

více souborům fotografií, jako například fotoreportáž, fotoesej nebo feature, na úkor 

fotografických aktualit. Často se objevují snímky výtvarně nebo reportážně zajímavější. 

Pochopitelně dalším důležitým faktorem je zaměření jednotlivých týdeníků. 

Mým cílem bylo zkoumat hlavně zpravodajská média, proto v této podkapitole 

vynechám lifestylové, ženské a mužské časopisy, týdeníky pro různé zájmové skupiny 

a podobně, kde najdeme zase o něco jiný druh fotografií spíše ilustračního rázu.   

 Když se zaměříme na portrétní fotografii, jíž se v časopise Reflex věnuje 

Nguyen Phuong Thao, zjistíme, že takováto focení jsou náročná na přípravu, ale také na 

postprodukci. Důležitý je samotný nápad, jak danou osobnost zachytit. Je třeba najít 

neotřelý a originální pohled na věc, zároveň to ale musí portrétovanému „sednout“. 

 

 „Když budu fotit sexuologa a psychiatra Jaroslava Zvěřinu, tak vím, že nemám 

vymyslet nějakou trapnou stylizaci, ale prostě se dobře soustředit na civilní portrét. Ale 

když jsem měla fotit Karla Janečka, který je zakladatelem a předsedou správní rady 

Nadačního fondu proti korupci, tak mi autor článku Jaroslav Plesl poradil myšlenku 

vyfotit ho jako blázna, protože jen šílenec chce bojovat proti korupci v této zemi.“   

 

 Před každým focením si Thao o daném člověku zjistí co nejvíc informací, 

podívá se, jak byl prezentovaný dřív, aby neopakovala něco, co už bylo. Dalším 

důležitým aspektem focení je produkce, v Reflexu například mají produkční, která Thao 

zajistí lokaci, objedná vizážistku nebo sežene rekvizity. 

 U fotografie pro týdeník trvá také déle její zpracování, protože nebude vytištěná 

malá, ale třeba přes celou dvoustranu v časopise, je nutné, aby měla patřičné technické 
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parametry. Počítačové úpravy fotografií jsou u portrétů přípustnější než ve 

zpravodajství, přesto ale nesmí nějakým způsobem měnit vzhled osobnosti. 

 

 „Můj názor je, že ta úprava má pomoct, aby nějaké chyby nerušily vnímání 

čtenářů. Neměly by rušit, jak vnímají tu portrétovanou osobnost. Ale rozhodně to nesmí 

být úplná změna vzhledu. Bohužel trend je takový, že všechno je dnes až moc učesané, 

všichni vypadají mladí, usměvaví a pozitivní.“ 

 

 Dalším žánrem fotografií, jež se často v týdenících objevují, jsou ilustrační 

fotografie týkající se určitých společenských témat. 

 

„V Mladé frontě jsem kromě portrétů často fotila ilustrační fotografie k různým 

psychologickým, sociologickým tématům, jež v současné době mají v časopisech 

mnohem větší uplatnění než samotná reportáž.“    

 

 

6.4. Reportážní a dokumentární fotografie  

 

 Práce zahraniční fotoreportérky v zemích třetího světa se od ostatních druhů 

fotožurnalistiky značně liší, nemá pevný řád ani uzávěrku. Asi nejde ani popsat nějak 

obecně, protože každá agentura a vydavatelství má svůj systém a způsob práce. 

Nicméně několik základních společných rysů se pokusím vystihnout na základě 

rozhovoru s Alžbětou Jungrovou, poté svůj popis specifikuji na její práci. 

 Především jsou tyto zahraniční fotoreportáže velmi náročné z hlediska produkce. 

Cesty se plánují i měsíce dopředu, jelikož se fotoreportéři dostávají do míst, kde není 

lidem ze západu radno se pohybovat, je nutné mít přímo na místě dobré a spolehlivé 

kontakty. Cesta musí být promyšlena a naplánována do nejmenšího detailu, fotoreportér 

musí už dopředu vědět, jaké vybavení potřebuje, zdali je nutné mít povolení, a hlavně 

musí umět odhadnout, jestli není riziko příliš vysoké. 

 

 „Zvažujeme riziko cesty, vyčíslíme si procentuálně, jaká je šance na úspěšnost 

a mám tam super back-up
29

. Jedu na místo, kde se o mě postarají. Řeknou mi dopředu, 

                                                 
29

 Podpora, zajištění (angl.) 
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budete potřebovat ochranku, tolik peněz s sebou, to jsou strašně drahé věci. Neexistuje, 

že bych vystoupila někde v Pákistánu na letišti, vyzvedla si kufr a jela autobusem někam 

něco hledat.“ 

 

 Pro zjištění těchto zásadních informací a získání spolehlivých kontaktů vyhledá 

Alžběta Jungrová obvykle místní pobočku agentur AP nebo Reuters, případně nějakou 

místní organizaci nebo redakci. V oblastech mediálního zájmu se pak přes tyto agentury 

dá zajistit tak zvaný fixer
30

, který poskytuje informace a o fotoreportéra se na místě 

postará. Na jedné cestě plní Jungrová obvykle dvě zadání a stráví na ní okolo tří týdnů, 

týden má na každé téma, plus se počítá týden na přesuny, které například v Africe 

bývají velmi zdlouhavé. 

 Výhodou této práce je, že na místě může Jungrová strávit celý týden, což jí 

umožňuje se k lidem dostat blíž a trochu se s komunitou sžít. 

 

 „Čím déle na tom místě člověk stráví, tím je to lepší. Trvá, než si lidi na místě na 

mě zvyknou, tak dva dny na mně visí všechny děti, než je to přestane bavit a budím 

pozornost. Všichni spíš čekají, co já předvedu, než že by sami něco dělali.“  

 

 Při této práci je také vhodné mít přiměřené jazykové vybavení, aby fotoreportér 

byl schopný se domluvit. Pochopitelně se nečeká znalost arabštiny a pákistánských 

dialektů, ale jazykový základ tu hraje svou roli. Alžběta Jungrová například mluví 

anglicky, francouzsky, španělsky a rusky a zvládá i základy němčiny. 

 Tato profese vyžaduje také velkou samostatnost a soběstačnost. Produkci svým 

cestám připravuje Alžběta Jungrová sama, také se sama musí probrat velkým 

množstvím materiálu nafoceným na cestách. Do Německa téměř nejezdí, při editaci 

fotografií komunikuje s editory v Německu po Skypu. 

 

 „Oni mě potřebují tam, kde něco nafotím. Podobně jsem pracovala 

i s londýnskou agenturou a funguje to stejně. Oni mě nepotřebují vidět, potřebují vidět 

ten můj výstup a mít ho co nejrychleji.“ 

 

                                                 
30

 Člověk, který dobře zná místní prostředí a pomáhá zahraničním  reportérům se na místě orientovat. 

Jedná se často o bývalé novináře, kteří dobře vědí, co a jak. 
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  Jak už jsem zmínila, práce fotoreportérky v krizových oblastech světa je velmi 

fyzicky vyčerpávající, zároveň je to náročné i po psychické stránce. Fotoreportér se 

dostává do nebezpečných situací a musí se s tímto stresem vypořádat. Vedle toho ještě 

samotné focení některých témat člověka zasáhne.  

 

 „Stane se mi xkrát, že mě věci, co vidím, rozbrečí. Dotýká se mě lidské utrpení, 

v takovém prostředí se těžko pracuje. Bolí vás to za ně, je vám to líto, je vám z toho 

smutno. Já vím, proč tam jsem, nejsem tam pro zábavu, že jsou to věci, co by se 

z nějakého důvodu měly medializovat.“ 
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Závěr 

 

 Ve své bakalářské práci jsem si stanovila za cíl představit ženy ve 

fotožurnalistice. Takto široké téma jsem zaměřila nejprve do minulosti, posléze jsem se 

ve větší šíři věnovala současným fotoreportérkám působícím na české mediální scéně. 

V průběhu psaní práce a sběru dat vyvstávaly další zajímavá témata, která jsem se 

rozhodla ve své práci zmínit. Z rozhovorů s fotoreportérkami Nguyen Phuong Thao, 

Alžbětou Jungrovou a Kateřinou Šulovou jsem pochopila mnohé zákulisní aspekty 

fotoreportérské práce a setkání s nimi byla pro mě také osobním přínosem.   

 V teoretické části zaměřené na historii působení fotoreportérek v soudobém 

tisku jsem se snažila sestavit ucelený přehled od počátků používání obrazového 

zpravodajství v devatenáctém století, přes vrchol slávy obrazových týdeníků, jako byl 

časopis Life, až po současnou dobu, kdy se i fotoreportérkám dostává stále častěji 

uznání i na mezinárodních soutěžích. Postupně jsem se věnovala problematice žen ve 

fotoodděleních nejprve ve světovém měřítku, v další části jsem představila také 

fotoreportérky z prostředí Československa a Česka. 

 V praktické části práce bylo mým záměrem prezentovat současné fotoreportérky 

z českého mediálního prostředí a jejich tvorbu. Své poznatky čerpané z rozhovorů se 

třemi fotoreportérkami jsem použila jednak k jejich představení v podobě profilů, poté 

jsem se pokusila více analyticky odpovědět na další výzkumné otázky. Vzhledem 

k tomu, že rozhovory se třemi fotožurnalistkami poskytují jejich osobní názory a pohled 

na věc, nedá se hovořit o informacích, jež jde snadno zobjektivizovat, což ani nebylo 

záměrem práce. Na tento problém už jsem poukázala při popisu zvolených výzkumných 

metod. 

Z rešerše vyplynulo, že průzkumy prokazují velmi nízké zastoupení žen ve 

fotoodděleních, zatímco jejich počty v redakcích celkově se v České republice pohybují 

kolem poloviny, což je ve světovém měřítku dokonce nadprůměrné. Proto jsem se 

v rozhovorech zaměřila na tuto otázku a v jedné z kapitol shrnuji důvody pro tento 

nepoměr. Všechny tři fotoreportérky víceméně v rozhovorech zmínily stejné tři důvody, 

jež podle nich vedou k tomu, že žen v této profesi mnoho není.  

Co se týče genderových stereotypů, je patrné, že samy fotoreportérky připouští 

svou větší citovou angažovanost a empatii, které při své práci ovšem chápou jako 

výhodu. Zároveň z rozhovorů vyplývá, že se v redakcích cítí rovnocenné svým kolegům 
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a ani jedna z nich nemá zkušenosti s jakoukoli diskriminací ze strany kolegů nebo 

nadřízených. 

 Ačkoli práce fotoreportérky nebo fotoreportéra nese obecně mnoho společných 

rysů, existují výrazné odlišnosti podle typu média. Na základě informací z rozhovorů 

jsem se tedy pokusila definovat, jaké rozdíly nalezneme u fotožurnalistické práce pro 

jednotlivé zpravodajské formáty jako deník, týdeník, zpravodajská agentura nebo 

v pozici zahraniční fotoreportérky. 

 Veškeré výše zmíněné aspekty fotoreportérské práce jsem se snažila postihnout 

v praktické části své bakalářské práce. V rámci stanovených výzkumných cílů se mi 

tedy podařilo zodpovědět všechny otázky, jež jsem si na začátku položila.  
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Summary 

 

 In my Bachelor thesis I aimed to define the role of women in news photography 

around the world as well as in the Czech Republic. This topic is discussed in two parts - 

a historical one, while the second part of my thesis focuses more thoroughly on three 

contemporary women photojournalists in the Czech Republic and on their work. 

In the first chapter I provided a historical background which describes the 

involvement of women photographers in the media. I started from the beginning of 

photojournalism in the 19
th

 century, went over the golden ages of popular picture 

magazines such as Life and concluded by explaining the situation nowadays, when 

women worldwide are more and more frequently winning photojournalist prizes that 

used to belong only to men. 

 The second part of my thesis introduces three important and skilled women 

photo-reporters that work in the Czech media sphere. I did my research by interviewing 

Nguyen Phuong Thao from the Reflex magazine, Kateřina Šulová from the Czech press 

agency and Alžběta Jungrová who works as a foreign correspondent/photographer for a 

German news company that owns newspapers and magazines all over Europe. Based on 

the information I collected from the interviews, I tried to summarize how women see 

their position in photo-departments of the news rooms. I focused on how they feel 

among their men colleagues. All three photo-reporters felt to be equal in their work and 

none of them ever experienced any kind of discrimination from their colleagues or boss. 

One of my goals was also to find the reason for a very small number of women in 

photojournalism altogether.  

 Concerning gender stereotypes, I found out that there are still some remaining 

principles like considering women to be more emotionally involved etc. but generally 

their work is not influenced by them. The last chapter deals with the issue how 

photojournalist work differs in each kind of media – a daily, a weekly, news agency or 

as a photojournalist in the third world. 

  

 



 - 48 -  

Literatura 

 

BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH, 2005. Česká fotografie 20. století. Praha: UPM a 

KANT, 2005. 164 s. ISBN 80-86217-89-2. 

 

CÍSAŘ, Karel ed, 2004. Co je to fotografie?. 1.vyd. Praha: Herrmann & synové. 365 s. 

ISBN 80-239-5169-6 

 

Československá novinářská fotografie: vydáno ke 150. výročí zveřejnění vynálezu 

fotografie, 1989. Praha: Československý svaz novinářů, 1989. 192 s.  

 

HENDL, Jan, 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2 

 

JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Radim WOLÁK ed, 2011. Česká novinářka: 

k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 166 s. 

ISBN 978-80-262-0056-7 

 

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG, 2010. Dějiny českých médií 20. 

století. Praha: Portál, 2010. 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8. 

 

LÁBOVÁ, Alena, 2011. „Ženy ve fotožurnalistice“ in Jan JIRÁK, Barbara 

KÖPPLOVÁ a Radim WOLÁK; ed. Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek 

v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 96–114. ISBN 978-80-262-0056-7 

 

LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB, 2009. Soumrak fotožurnalismu – manipulace fotografií 

v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 155 s. ISBN 978-80-246-1647-6. 

 

MRÁZKOVÁ, Daniela a Vladimír REMEŠ, 1989. Cesty československé fotografie: 

vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích 

osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. 1. vyd.  Praha: Mladá 

fronta, 1989. 359 s. ISBN 80-204-0015-x. 

 

OSVALDOVÁ, Barbora. 2004, Česká média a feminismus. 1.vyd. Praha: Libri, 2004. 

158 s. ISBN 80-7277-263-5. 

 

OSVALDOVÁ, Barbora et al, 2001. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2001. 155 s. ISBN 80-246-0248-2. 

 

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA, 1999. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 

Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1. 

 

ROSENBLUM, Naomi, 2003. Úvod. Women seeing women: a pictorial history of 

women’s photography from Julia Margaret Cameron to Annie Leibovitz. New 

York/London: W. W. Norton & Copany, 2003. 229 s. ISBN 0-393-05778-x. 

 

SONTAGOVÁ, Susan, 2002. O fotografii. 1. vyd. Praha/Litomyšl: Ladislav Horáček-

Paseka, 2002. 184 s. 80-7185-471-9 

 



 - 49 -  

ŠECHTLOVÁ, Marie, 2009. Marie Šechtlová: fotografie - photography : 1960-1970. 

Tábor: Marie Michaela Šechtlová, 2009. 179 s. ISBN 978-80-904323-0-7. 

 

The Best photographers IV, 2009. Praha: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. ISBN 978-80-

254-4255- 5 

 

The Great LIFE Photographers, 2004. Londýn: Thames & Hudson, 2004. 608 s. ISBN 

978-0-500-28836-8 

 

SCHIRMER, Lothar. ed. 2003. Women seeing women: a pictorial history of women’s 

photography from Julia Margaret Cameron to Annie Leibovitz. New York/London: W. 

W. Norton & Copany, 2003. 229 s. ISBN 0-393-05778-x. 

 

 

Závěrečné práce 
 

BELADOVÁ, Michaela, 2007. Česká reportážní a dokumentární fotografie v letech 

1959–1969. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky, 2007. 68 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Alena Lábová. 

 

LÁBOVÁ, Alena, 2012. Kontury poválečného vývoje české novinářské fotografie. 

Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012. 179 stran + obrazové přílohy. 

Konzultantka disertační práce: Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 

 

NIMCOVÁ, Lucia, 2005. Súčasná ženská fotografia na Slovensku. Opava: Institut 

tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, 2005. 68 s. Vedoucí diplomové práce 

Prof. PhDr. Vladimír Birgus. 

 

VAVŘÍKOVÁ, Linda, 2004. Současné české dokumentární fotografky. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2004. 55 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. 

Alena Lábová 

 

ZEMANOVÁ, Nina, 2010. Špecifické postavenie obrazového spravodajstva v tlači; 

v širším kontexte novinárskej profesie so zameraním na genderovú a štatútovo 

mocenskú dimenziu a profesné sebapoňatie. Praha: Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta 

sociálnych vied, Inštitút komunikačných štúdií a žurnalistiky, 2010. 140 s. Vedúci 

diplomovej práce PhDr. Lenka Vochocová. 

 

 

Další zdroje 
 

 „Bio“ [online]. Axelle de Russelé, 2013. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.axellederusse.com/?cat=3  

 

CANON, 2010. „Martina Bacigalupo wins 2010 Canon AFJ Award“. [online]. In 

Canon. 2010 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: http://cpn.canon-

europe.com/content/news/afj_winner_2010.do  

 

 „O NÁS“. [online]. Czech Press Photo. ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://czechpressphoto.cz/cz/o-nas  

http://www.axellederusse.com/?cat=3
http://cpn.canon-europe.com/content/news/afj_winner_2010.do
http://cpn.canon-europe.com/content/news/afj_winner_2010.do
http://czechpressphoto.cz/cz/o-nas


 - 50 -  

 „National Report: Czech Republic“. [PDF]. Global Media Monitoring Project, 2010 

[cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://whomakesthenews.org/images/stories/restricted/national/Czech-Republic.pdf 

 

 „Who Makes the News?“ [PDF]. Global Media Monitoring Project, 2010 [cit. 3. 4. 

2013]. Dostupné na: 

http://whomakesthenews.org/images/stories/restricted/global/global_en.pdf 

 

 „Who Makes the News? - Highlights“. [online]. Global Media Monitoring Project, 

2010 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://whomakesthenews.org/images/stories/restricted/highlights/highlights_en.pdf  

 

HOPKINSON, Amanda, 2012. „Eve Arnold obituary: Celebrated Magnum 

photographer who documented the poor, the old and the underdog, as well as the stars“. 

[online]. The Guardian. 5. 1. 2012 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/jan/05/eve-arnold  

 

Film: No Job for a Woman – The Women Who Fought to Report WWII. [online]. 

FILLION, Michéle Midori. Dostupné na: http://www.nojobforawoman.com/  

 

 „ABOUT ICP.“ [online]. International Center of Photography, ©2013 [cit. 29. 3. 

2013]. Dostupné na: http://www.icp.org/about-icp  

 

 „Fifteen Years of Courage: Corinne Dufka“ [online].  International Women’s Media 

Foundation, ©2012 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://iwmf.org/archive/articletype/articleview/articleid/392/fifteen-years-of-courage-

corinne-dufka.aspx  

 

 „About Iva Zímová“. [online].  Iva Zímová, 2010 [cit. 29. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.ivazimova.com/bio/  

 

KUBÁLKOVÁ, Petra a Tereza WENNERHOLM ČÁSLAVSKÁ, 2009. Gender, média 

a reklama: Možnosti (samo)regulace genderových stereotypů v médiích a reklamě. 

[online].  2010 [cit. 8. 4. 2013]. Vydala Otevřená společnost, o. p. s. – Centrum 

ProEquality. ISBN 978-80-87110-15-7. Dostupné na: 

http://www.proequality.cz/res/data/005/000660.pdf  

 

LAURENT, Olivier, 2012. „Does Magnum Photos still make sense? A report.“ [online].  

British Journal of Photography. 4. 7. 2012 [cit. 29. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/report/2189345/-magnum-

photos-sense-report  

 

 „The Farm Security Administration.“ [online]. Library of Congress, ©2013 [cit. 29. 3. 

2013]. Dostupné na: http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/fsainfo.html  

 

 „Johnston (Frances Benjamin) Collection“. [online]. Library of Congress, ©2013 [cit. 

21. 3. 2013]. Dostupné na: http://www.loc.gov/pictures/collection/fbj/  

 

LOKE, Margarett, 2009. „Helen Levitt, Who Froze New York Street Life on Film Is 

Dead at 95“ [online]. The New York Times. 30. 4. 2009 [cit. 18. 3. 2013].  Dostupné na: 

http://whomakesthenews.org/images/stories/restricted/national/Czech-Republic.pdf
http://whomakesthenews.org/images/stories/restricted/global/global_en.pdf
http://whomakesthenews.org/images/stories/restricted/highlights/highlights_en.pdf
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2012/jan/05/eve-arnold
http://www.nojobforawoman.com/
http://www.icp.org/about-icp
http://iwmf.org/archive/articletype/articleview/articleid/392/fifteen-years-of-courage-corinne-dufka.aspx
http://iwmf.org/archive/articletype/articleview/articleid/392/fifteen-years-of-courage-corinne-dufka.aspx
http://www.ivazimova.com/bio/
http://www.proequality.cz/res/data/005/000660.pdf
http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/report/2189345/-magnum-photos-sense-report
http://www.bjp-online.com/british-journal-of-photography/report/2189345/-magnum-photos-sense-report
http://memory.loc.gov/ammem/fsahtml/fsainfo.html
http://www.loc.gov/pictures/collection/fbj/


 - 51 -  

http://www.nytimes.com/2009/03/30/arts/design/30levitt.html?pagewanted=1&_r=0&a

dxnnlx=1363641983-3NiDuuVX/8CMJy5O4el/nw  

 

 „Inge Morath“. [online]. Magnum Photos, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.Biography_VPage&AID

=2K7O3R13MU2J  

 

 „Marilyn Silverstone“. [online]. Magnum Photos, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné 

na: 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERI

D=24KL535FI3  

 

 „Susan Meiselas“. [online]. Magnum Photos, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERI

D=24KL535EQH  

 

MARTIN, Douglas, 1999. „Marilyn Silverstone, 70, Dies ; Photographer and Buddhist 

Nun“ [online]. The New York Times. 4. 10. 1999. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.nytimes.com/1999/10/04/world/marilyn-silverstone-70-dies-photographer-

and-buddhist-nun.html  

 

 „about“. [online]. Martina Bacigulapo, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.martinabacigalupo.com/bio.html  

 

 „Bio & Resume“ [online]. Mary Ellen Mark, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.maryellenmark.com/bio_resume/bio_resume.html#bio_resume_top  

 

MF DNES a Eva TICHÁ, 2010. „Brečím skoro pořád, přiznává válečná fotografka 

Alžběta Jungrová“. [online].  iDnes.cz. 24. 5. 2010. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://ona.idnes.cz/brecim-skoro-porad-priznava-valecna-fotografka-alzbeta-jungrova-

px5-/spolecnost.aspx?c=A100514_174614_ona_ony_jup  

 

 „Edward Steichen at The Family of Man, 1955.“ [online]. Museum of Modern Art, 

New York. 2013 [cit. 29. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_highlights_06_1955  

 

MORATH, Inge, 2013. „Ляля Кузнецова“ [online]. Photographer.ru. 2013 [cit. 29. 3. 

2013]. Dostupné na: http://www.photographer.ru/gallery/author6.htm  

 

 „Alexandra Boulat“ [online]. National Geographic, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné 

na: 

http://photography.nationalgeographic.com/photography/photographers/photographer-

alexandra-boulat/  

 

 „A Brief history of POYi.“ [online]. Picture of the Year international, ©2013 [cit. 

29. 3. 2013]. Dostupné na: http://poyi.org/67/history.php  

 

REUTERS, 2007. „End comes again for „Life,“ but all its photos going on web“ 

[online]. USA Today. 26. 3. 2007. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://usatoday30.usatoday.com/money/media/2007-03-26-life-end-online_N.htm  

http://www.nytimes.com/2009/03/30/arts/design/30levitt.html?pagewanted=1&_r=0&adxnnlx=1363641983-3NiDuuVX/8CMJy5O4el/nw
http://www.nytimes.com/2009/03/30/arts/design/30levitt.html?pagewanted=1&_r=0&adxnnlx=1363641983-3NiDuuVX/8CMJy5O4el/nw
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.Biography_VPage&AID=2K7O3R13MU2J
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.Biography_VPage&AID=2K7O3R13MU2J
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL535FI3
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL535FI3
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL535EQH
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_9_VForm&ERID=24KL535EQH
http://www.nytimes.com/1999/10/04/world/marilyn-silverstone-70-dies-photographer-and-buddhist-nun.html
http://www.nytimes.com/1999/10/04/world/marilyn-silverstone-70-dies-photographer-and-buddhist-nun.html
http://www.martinabacigalupo.com/bio.html
http://www.maryellenmark.com/bio_resume/bio_resume.html#bio_resume_top
http://ona.idnes.cz/brecim-skoro-porad-priznava-valecna-fotografka-alzbeta-jungrova-px5-/spolecnost.aspx?c=A100514_174614_ona_ony_jup
http://ona.idnes.cz/brecim-skoro-porad-priznava-valecna-fotografka-alzbeta-jungrova-px5-/spolecnost.aspx?c=A100514_174614_ona_ony_jup
http://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_highlights_06_1955
http://www.photographer.ru/gallery/author6.htm
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photographers/photographer-alexandra-boulat/
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photographers/photographer-alexandra-boulat/
http://poyi.org/67/history.php
http://usatoday30.usatoday.com/money/media/2007-03-26-life-end-online_N.htm


 - 52 -  

 

 „Bio and Contact Info“ [online]. Susan Meiselas, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné 

na: http://www.susanmeiselas.com/bc/index.html  

 

 „Biography Carol Guzy“. [online]. Washington Post, ©2013 [cit. 21. 3. 2013].  

Dostupné na: http://www.washingtonpost.com/wp-srv/photo/poy/carol/bio.htm  

 

 „Carol Guzy“. [online]. Washington Post, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/photo/bestofthepost/guzycarol/index.html  

 

 „Abou the Contest.“ [online]. World Press Photo, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné 

na: http://www.worldpressphoto.org/contest  

 

 „Véronique de Viguerie“. [online]. World Press Photo, ©2013 [cit. 21. 3. 2013]. 

Dostupné na: http://www.worldpressphoto.org/veronique-de-viguerie  

 

ZÁHORKOVÁ, Jana, 2008. „Do Prahy opět přijely tanky, tentokrát na fotografiích“. 

[online]. iDNES.cz. 25. 6. 2008. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupné na: 

http://kultura.idnes.cz/do-prahy-opet-prijely-tanky-tentokrat-na-fotografiich-ppm-

/vytvarne-umeni.aspx?c=A080625_133942_vytvarneum_jaz  

 

Tisková zpráva a další doprovodné texty k výstavě „Gerti Deutsch – fotografie 1935– 

1965“, výstava proběhla v Rakouském kulturním fóru (Jungmannovo náměstí 18, 

Praha 1) od 15. 1. 2013 do 30. 4. 2013, kurátorem výstavy je Kurt Kaindl. 

http://www.susanmeiselas.com/bc/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/photo/poy/carol/bio.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/photo/bestofthepost/guzycarol/index.html
http://www.worldpressphoto.org/contest
http://www.worldpressphoto.org/veronique-de-viguerie
http://kultura.idnes.cz/do-prahy-opet-prijely-tanky-tentokrat-na-fotografiich-ppm-/vytvarne-umeni.aspx?c=A080625_133942_vytvarneum_jaz
http://kultura.idnes.cz/do-prahy-opet-prijely-tanky-tentokrat-na-fotografiich-ppm-/vytvarne-umeni.aspx?c=A080625_133942_vytvarneum_jaz


 - 53 -  

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s Nguyen Phuong Thao, fotografkou časopisu Reflex 

Příloha č. 2: Rozhovor s Alžbětou Jungrovou 

Příloha č. 3: Rozhovor s Kateřinou Šulovou, fotografkou ČTK 



 - 54 -  

Příloha č. 1 

Rozhovor s Nguyen Phuong Thao, fotografkou časopisu Reflex 

9. 4. 2013  

Studovala jste předmět fotografie na Fakultě sociálních věd. Kdy přišlo rozhodnutí 

věnovat se fotografii profesionálně? 

Nikdy jsem nemyslela, že se budu živit fotografováním, a také jsem neplánovala, že 

bych zůstala v Čechách. V roce 1995 jsem přišla do Mladé fronty DNES jako 

externistka pražské přílohy. Když už jsem se věnovala fotografování, chtěla jsem si 

najít alespoň brigádu v oboru. Nemyslela jsem, že bych se tím někdy živila 

profesionálně. 

 

Jaká témata jste do pražské přílohy fotila? 

Začala jsem tam úplně od začátku, takže jsem fotila všechno, co se dá dělat, co existuje. 

Od kulturních akcí, vernisáže, výstavy, koncerty, divadelní zkoušky až po dopravní 

zácpy, výkopy, kriminální případy, prostě všechno.  

 

Jaké z těch témat vám bylo už z počátku nejbližší? 

Vždycky mě bavilo divadlo, všeobecně mi šly dobře věci z kulturního prostředí. Ale to 

jsem fotila jen zhruba první tři roky, protože o kulturu lidi v poslední době nemají moc 

zájem a její čtenost se zmenšovala.  

 

Po studiích jste v Mladé frontě DNES zůstala. Změnila se nějak vaše práce? 

Dopracovala jsem se až na post deníkové fotografky, což je v Mladé frontě DNES, nebo 

vůbec v Česku, jedna z nejnáročnějších pozic. Fotila jsem například jednání parlamentu, 

které vyžaduje velké soustředění a pohotovost, protože čekáte několik hodin nebo i celý 

den, a pak se něco stane a buď to máte, nebo nemáte. O tyhle fotky je zájem, takže je 

tam velká tlačenice, není to hezká práce. A přitom je to zodpovědná práce, musíte 

přinést tu fotku, která to celé vystihuje. Třeba když projde utahaný Špidla, nebo jak si 

politik otírá čelo a podobně. Někdo se nás pak ptá, proč fotíme celý den, a stejně pak ve 

všech novinách druhý den vidí tu samou fotku... Ale je to tak, že v novinách je vždycky 

jeden okamžik a ta fotka mluví za celou situaci, a když to nemáte, máte smůlu. 

 

Kdy jste se tedy začala profilovat jako fotografka portrétů? 

Od začátku mě bavily fotky z kulturního prostředí. Vždycky, když jsem fotografovala 

rozhovor, například s nějakou začínající herečkou, všimnul si šéfredaktor, že jsem měla 

nějaký zajímavý nápad a že ti lidé vypadají na fotce přirozeně. Takže se rozhodl mi 

nabídnout práci v magazínu. Na portréty se tedy specializuji od roku 2005. 

 

Co se vám na fotografování portrétů líbí? 

Mám štěstí, že dělám práci, která mě pořád baví. Nejvíc mě zajímá, jak odhalím 

osobnost a vystihnu podstatu lidí. Samozřejmě mě také těší, když má někdo radost, že 

mu to na fotce sluší. 

 

Má tahle práce nějaká negativa?  

Práce v novinách není procházka růžovou zahradou. Člověk musí být zodpovědný 

a umět rychle reagovat na změny. Většina lidí má na focení jenom omezený čas a média 
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mají zájem o lidi, jichž se týká nějaká aktuální kauza, a ti nemají času nazbyt. Ne 

vždycky jsou ochotní a vy to musíte nafotit. 

 

V čem je fotografování pro Reflex jiné než v Mladé frontě DNES? 

V podstatě je to stejné, protože jsem v Mladé frontě fotila pro magazín, což je také 

týdeník. Zároveň je to jiné v tom, že rozhovory jsou v Reflexu zaměřené spíš na 

zajímavé osobnosti, nikoliv populární, takže jsem fotila hodně vědců, doktorů, 

psychologů a podobně. 

 

Už rok pracujete v Reflexu. Co vás přimělo vyměnit Mladou frontu DNES za Reflex? 

Skoro sedm let jsem dělala v magazínu a ta práce mě těšila, ale Reflex je výzva.  

 

Jaké noviny a časopisy u nás mají podle vás kvalitní fotky? Sledujete to? 

Ano, sleduji. Myslím, že hlavně v Reflexu a v Mladé frontě mají dobré fotky. 

 

Jak vypadá váš pracovní den? 

To je velmi nepravidelné. Nejtěžší období bylo, když jsem fotila zpravodajství. 

 

Čím to bylo náročné? 

Nejste pánem svého času. Musíte obětovat svůj veškerý soukromý život pro tu práci. 

Nemůžete nic plánovat. Každou chvíli vám někdo zavolá, že se někde něco stalo 

a musíte tam jít. Proto si myslím, že všichni, co dělají zpravodajství, si zaslouží velký 

respekt. Musíte být ohromně pohotový, být ve správném okamžiku na správném místě. 

 

Čím je to v týdeníku jiné? 

V týdeníku je dobré, že máte alespoň nějaký čas na přípravu. Najdu si, jak ten člověk 

vypadá, co dělá, jak byl prezentovaný předtím, abych neopakovala něco, co už bylo. 

V tom je asi ten zásadní rozdíl. 

 

Kolik toho za den zhruba nafotíte? 

To záleží, ve zpravodajství to byly klidně čtyři pět věcí za den. V týdeníku máte víc 

času na přípravu, ale déle trvá, než fotku zpracujete. Ta fotka nebude vytištěná malá, ale 

třeba přes celé dvě stránky, takže musí mít lepší technické parametry. 

 

Fotila jste kromě portrétů osobností také jiné žánry?  

Začínala jsem jako reportážní fotografka. Když bude potřeba, nevyhýbám se tomu 

žánru. V Mladé frontě jsem kromě portrétů často fotila ilustrační fotografie k různým 

psychologickým, sociologickým tématům, jež v současné době mají v časopisech 

mnohem větší uplatnění než samotná reportáž.     

 

Jak v Reflexu vzniká nápad, jak nafotit jednotlivé osobnosti? 

Jak jsem již zmínila, rozhovory v Reflexu nejsou zaměřeny na populární osobnosti, ale 

spíš inteligentní a zajímavé lidmi, tak se podle toho trochu liší způsob jejich 

zobrazování. Lidi od show businessu jsou zvyklejší na pózování, vědci ne, politici zase 

nemají čas. Každopádně je to individuální, záleží hlavně na samotném člověku, 

s kterým je rozhovor. Když budu fotit sexuologa a psychiatra Jaroslava Zvěřinu, tak 

vím, že nemám vymyslet nějakou trapnou stylizaci, ale prostě se dobře soustředit na 

civilní portrét. Ale když jsem měla fotit Karla Janečka, který je zakladatelem 

a předsedou správní rady Nadačního fondu proti korupci, tak mi autor článku 
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Jaroslav Plesl poradil myšlenku vyfotit ho jako blázna, protože jen šílenec chce bojovat 

proti korupci v této zemi.   

 

 

Pomáhá vám někdo s přípravou? 

Na taková plánovaná focení už je třeba mít produkční a občas mám i asistenta. Taháte 

s sebou tři světla a baterku a není v možnostech jednoho člověka to všechno zvládnout. 

Také míváme na některá focení vizážistku. 

 

Jak spolupracujete s produkční? 

Domluvíme se, jak a kde chci fotit, a co k tomu budu potřebovat, a ona zajistí lokaci 

a třeba i obstará rekvizity.  

 

Jak dlouho vám zabere příprava? 

To je individuální, když fotíte nějakou scénu nebo skupinu lidí, tak je to náročnější na 

přípravu. Třeba jsme fotili skupinu poslankyň, bylo jich kolem čtyřiceti padesáti. Trvalo 

dlouho, než se všechny nalíčily, i když se každá z nich líčila jen pět minut, ale když je 

jich čtyřicet... Měli jsme také víc vizážistek, aby se to stihlo. Pak aby čtyřicet žen na 

jednom místě spolu nemluvilo, to je taky problém. 

 

Jak zvládáte takové větší skupiny při focení organizovat? 

Od toho mám produkční, aby organizovala, já mlčím. Ona už ví, kdy potřebuji, aby 

udělala pořádek. Naopak, když jsem fotila například ženy po rakovině prsu, to jsem 

s nimi byla sama, aby se cítily lépe. 

 

Jak moc fotky upravujete následně? 

To je otázka. Můj názor je, že ta úprava má pomoci, aby nějaké chyby nerušily vnímání 

čtenářů. Neměly by rušit, jak vnímají tu portrétovanou osobnost. Ale rozhodně to nesmí 

být úplná změna vzhledu. Bohužel trend je takový, že všechno je dnes až moc učesané, 

všichni vypadají mladí, usměvaví a pozitivní. 

 

Pracujete i o víkendech? 

Pokud je nějaká akce o víkendu, tak se samozřejmě musím přizpůsobit. 

 

Kdo rozhoduje, jaké fotky se použijí? Můžete do výběru zasahovat? 

V Reflexu má hlavní slovo ve výběru fotek Art Director
31

, který je nejlepším grafikem 

v téhle zemi. Takže věřím jeho úsudku. 

 

Kdo je váš nadřízený? 

Pochopitelně největší slovo má šéfredaktor, potom zástupce a vedoucí oboru. V každé 

redakci je to trochu jinak, záleží na konkrétních lidech. 

 

Jak vycházíte s kolegy?  

Myslím, že dobře.  

 

 

 

                                                 
31

 Tím je Robert V. Novák. 
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Pociťujete od nich jiný přístup, protože jste žena? 

Myslím si, že ne. Dělám obor, kde dominují muži, takže samozřejmě pravidelně slyším 

kecy. Ale nejsem žádná feministka a beru to s nadhledem. Takové kamarádské dobírání 

mě spíš potěší, někomu to třeba vadí, já to neberu osobně, takže si nemůžu stěžovat. 

Teď mluvím o zkušenosti z Mladé fronty DNES, kde ten kolektiv byl větší než 

v Reflexu. 

 

Kolik je žen v redakci Reflexu celkově? 

V Reflexu momentálně pracuje 12 žen. Je tu trochu méně redaktorek než redaktorů, ale 

to je z logického důvodu. Reflex čte převážně víc mužů než žen. 

 

A v Mladé frontě bylo žen víc? 

V MFD si myslím, že poměr je vyrovnanější. Samozřejmě je málo fotografek ve 

fotografickém oddělení. Ale například redakci Ona Dnes tvoří ženský kolektiv. 

 

Cítila jste se někdy diskriminovaná? 

V práci ne. Co se týče rasistických útoků na stadionu při fotbale, to chápu jako riziko 

povolání. 

 

Jste stejně ohodnocena jako kolegové?  

Ano, určitě. 

 

Máte pocit, že vám jako ženě některá témata nesvěří? 

Ano, ale jsem za to ráda. Když jsem začínala, tak jsem nikdy nic neodmítla, dělala jsem 

všechno, včetně feťáků, dokonce jsem byla na demonstracích i na fotbale, kde na mě 

skinheadi různě pokřikovali, prostě jsem měla strach. Takové rasistické útoky jsou 

opravdu nepříjemné, jednou na oslavě Nového roku mě dokonce skopli. Měla jsem 

službu na Nový rok, tak jsem fotila oslavy a viděla jsem skupinu mladých lidí, kteří pili 

šampaňské. Když jsem je vyfotila a přišla trochu blíž, jeden z nich mě skopnul na zem. 

Od té doby jsem byla ráda, že šéf byl shovívavější a neposílal mě na takovéhle 

potenciálně nebezpečné akce.  

 

Je něco, co byste odmítla jít fotit? 

Hnusí se mi a odmítám lézt někomu do soukromí. Asi bych se nemohla živit jako 

paparazzi, to bych radši dělala jinou práci, než na někoho číhat. 

 

Je to, že jste žena, při práci výhodou? 

Určitě. U citlivých témat, jako když jsem fotila ženy po rakovině prsu, myslím, že se mi 

jako ženě lépe daří získat jejich důvěru. Mám dojem, že by se ty ženy žádnému muži 

takhle neodhalily. Také jsem fotila anorektičky nebo nahé ženy po padesátce, které by 

se nejspíš před mužem nesvlékly. 

 

Jak na taková focení hledáte modelky? 

Kupodivu se přihlásily samy. Napsali jsme výzvu odvážným ženám nad padesát let, 

které by se chtěly nechat nafotit. Měli jsme dokonce dost materiálu na druhé kolo, 

kdybychom to chtěli zopakovat. Ten zájem mě potěšil, protože je vidět, že ty ženy moji 

práci znají a mají ke mně důvěru. 
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Myslíte, že být ženou je výhodou u fotografování portrétů osobností? 

Je to individuální. U focení osobností nehraje roli, jestli jste muž nebo žena, ale spíš 

jaká jste, jaký člověk.  

 

Na jakou svou práci jste obzvlášť pyšná? 

S kolegyní jsme měly projekt, který byl úspěšný, a vydělaly jsme touto cestou hodně 

peněz pro děti z kojeneckých ústavů. To je důkaz, že jsme dělaly něco dobře, lidé jsou 

ochotní pomáhat, když vidí smysl. Ne každý charitativní projekt dokázal vynést takovou 

částku. Možná je to tím, že máme důvěru od lidí, a to mě těší. 

 

Jezdíte fotit i do zahraničí?  

Ano, minulý rok jsem byla fotit Miloše Formana u něj doma, to byl pro mě zážitek, je to 

výborný člověk. Uvědomuji si ale svoje omezení, a smířila jsem se s tím, že jako žena 

nikdy nebudu jezdit do válečných oblastí. Moje priority jsou někde jinde.  

 

Četla jsem, že fotíte také, když jedete domů do Vietnamu... 

Ano, chápu to jako příležitost sesbírat hezké snímky zase z jiného žánru, než focení 

osobností. Měla jsem pár osobních témat, která mě zaujala. Fotografovala jsem oběti 

chemických zbraní, pak se také snažím zaznamenat tradiční obraz Vietnamu. Tím, že 

v té zemi nežiji, tak mě ani tak nenadchly probíhající změny, jako zachycení tradičního 

života, jenž se rychle ztrácí. Dnes už je vzácnost takové motivy najít a ty bych chtěla 

uchovat pro sebe. 

 

Vystavujete někde fotografie z Vietnamu? 

Já jsem měla loni výstavu s paní Hochovou, která byla ve Vietnamu před půl stoletím. 

Kupodivu, když srovnáme naše fotky, tak byly v něčem podobné, protože mým 

záměrem je vlastně najít ten tradiční obraz Vietnamu, který tam ona také fotila. 

 

Jak moc je vaše profese časově náročná?  

Nejtěžší je práce v deníku, kde se fotí zpravodajství. Ale zároveň díky tomu, že jsem to 

prošla všechno, umím dnes pohotově zareagovat. To ale neznamená, že v týdeníku se 

nefotí na poslední chvíli. Když se něco stane, je potřeba mít aktuální rozhovor. Musím 

být pohotová a fotografie pořídit klidně za deset minut. 

 

Jak dlouho si myslíte, že tuhle práci vydržíte dělat?  

Doufám, že u toho vydržím třeba ještě dvacet let. 

 

Proč myslíte, že je v téhle profesi tak málo žen? 

Dnes je žen v této profesi víc, než když jsem začínala, to jsme byly tři čtyři. Dnes na 

každé akci je alespoň nějaká žena, jsou i ženy kameramanky. Je to těžká profese, hlavně 

v oboru zpravodajství. Z toho důvodu, že nežijete svůj život, žijete prací.  

 

Máte čas na osobní život? 

Teď už ano, ten magazínový a týdeníkový provoz je jiný než v deníku. Ale pamatuji si, 

že v deníku jsem měla službu třeba osm víkendů za sebou, šedesát dní pracovat bez 

přestávky je asi moc. Dokázala jsem nadlidský výkon 

 

Jak se vám daří skloubit práci s rodinou? 

Teď se snažím zvládnout obojí. 
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Můžete si dovolit mít dovolenou? 

Naštěstí jsem vždycky měla dobré vedoucí, takže se mi snažili vyhovět maximálně. 

Vědí, že jsem z Vietnamu, tak mi dají volno i na celý měsíc, když jedu domů. Protože to 

nemá cenu tam jet na dva týdny, když letenka stojí tolik. Ale pak zas makám celý rok. 

 

Děkuji za rozhovor! 
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Příloha č. 2 

Rozhovor s Alžbětou Jungrovou 

16. 4. 2013  

 

Studovala jste fotografii na Střední průmyslové škole grafické v Praze, připravila vás 

škola v něčem na praxi? 

V době, kdy jsem tam studovala, neexistovaly ještě digitály, takže ta fotka byla hodně 

jiná. Rozhodně mi to dalo jisté základy, jako zvětšování fotek, naučila jsem se se 

středním a velkým formátem, svítit v ateliéru a tak. Ale spíš ta škola připraví člověka na 

komerční, než na reportážní nebo dokumentární fotku. To ani nejde naučit, člověk se 

musí omlátit sám. Za rok praxe v Mladé frontě DNES jsem se pak naučila mnohem víc 

než za celé ty čtyři roky ve škole. 

 

Takže od té doby pracujete? 

Pak jsem ještě rok chodila na Institut tvůrčí fotografie v Opavě, kam jsem šla až po 

osmi letech v novinách. Protože mě fotka a vůbec dějiny výtvarného umění zajímají 

a snažím se v tom nějak sebevzdělávat. Ta škola byla už víc o konfrontaci, potkáváte 

lidi, kteří se zaměřují na stejnou věc, a zjistíte, že se na některé věci dívají jiným 

způsobem. Ve finále jsem ale zjistila, že o tom ta škola úplně není, takže jsem po roce 

odešla. 

 

Kdy jste se rozhodla, že zkusíte fotit profesionálně? 

To jsem chtěla už odmala. Nejdřív jsem chtěla být pirát, a pak v první třídě se to 

zlomilo, dostala jsem rozum a řekla jsem si, že budu fotografka. V tomhle jsem to měla 

hrozně jednoduché, nikdy jsem nemusela řešit, co budu dělat. 

 

Rozmlouval vám to někdo? 

Samozřejmě, taťka mi řekl, že se fotkou nikdy neuživím. Chtěl, abych šla na gympl, 

a až pak se rozhodla, co dál, což měl vlastně docela rozum. Jenže to nemohl vědět, že 

budu takhle tvrdohlavá a že přes to nejede vlak. 

 

Co vás na reportážní fotce baví? 

Je to ta nejbližší forma k deníkovému záznamu, který mě baví už od dětství. Někdo si 

deník píše, já si ho fotím, je to takový subjektivní dokument, nebo jak to nazvat. Abych 

se tím mohla živit, vybrala jsem si tomu to nejbližší, čistý dokument se ve fotce příliš 

neobjevuje. 

 

Jaké noviny a časopisy u nás mají podle vás kvalitní fotky? Sledujete to? 

Já česká média nesleduji, spíš mám pár vybraných fotografů, jejichž práce se mi líbí, 

a sleduji je třeba na sociálních sítích.  

 

Jak jste se dostala k focení v krizových oblastech světa? 

Já jsem po škole šla na tříměsíční stáž přes léto do Mladé fronty, pak si mě tam nechali 

a šlo to nějakým způsobem samo. Pak přišla nabídka od německého vydavatelství, 

abych šla dělat to, co dělám těch posledních šest sedm let. Já jsem jim říkala, tohle je 

práce, kterou chce každý fotograf, proč já?  
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Takováhle práce vás vždycky lákala? 

To vůbec, to vzniklo až u těch novin. Je to práce, platí mi a je to nejblíže žánru, co mě 

baví. Byl to logický posun. Když člověk dělá v novinách a přijdou z Německa, že může 

osmkrát do roka letět kamkoli a fotit to, co si přeje, to bych byla blázen, abych řekla ne. 

Člověk si to chce vyzkoušet, chce se někam posunout v kariéře.  

 

Takže ty samotné země vás nepřitahují? 

Nejsem typ, co si vezme batoh a jede do Indie. Když takové lidi vidím, říkám si, že to 

jsou blázni, proč radši nejedou někam k moři... Kdybych si mohla vybrat, tak poletím 

do New Yorku, do Londýna a do Paříže, chci jít do galerie, vidět dobré divadlo nebo 

koncert. Netoužím po tom táhnout se někde džunglí s batohem na zádech. Já mám 

zážitek spíš, když jdu do MoMA.
32

 

 

I když teď pracujete pro agenturu, prošla jste redakcí Mladé fronty DNES 

a spolupracovala jste i s Hospodářskými novinami a Lidovkami. Jaké bylo fotit 

zpravodajství?  

Noviny jsou těžké, ale je to super škola. Když dokážu vyfotit výkopy na Praze 15 nebo 

Hanspaulskou ligu
33

 ve fotbale, tak už dokážu vyfotit všechno. To jsou zadání ve stylu –  

někde se zavřela ulice, mění se značka – ta pražská příloha byla v tomhle strašně tvrdá. 

Tyhle věci jsou nezajímavé a strašně nefotogenické. Člověk ale musí vymyslet něco, 

aby to dobře vypadalo a bylo to alespoň trošku zajímavé, tak se naučí dívat se na věci 

jinak. To vlastně platí pro noviny všeobecně, je to víceméně rutina – rozhovory, vláda, 

sporty – ale pořád je to to samé dokola. Pak se stane, že člověk jednou za rok někam 

vyjede, nebo jsou nějaké demonstrace, ale to je spíš výjimka. Práce v novinách, kde 

jsem strávila devět let, dá člověku disciplínu, dril a snahu. Máte snahu dívat se na věci 

jinak, což je u fotky strašně důležité. 

 

Jak jste se vyrovnávala s nedostatkem času? 

Já dobře, je to prostě něco za něco. Nevydržela bych sedět v kanceláři od devíti do pěti, 

to by mě zabilo. Je pravda, že v novinách neexistují víkendy, ale dá se tak fungovat, 

když máte tolerantní lidi kolem sebe. 

 

Co vás bavilo fotit? 

Mě to víceméně baví všechno, i ta Hanspaulská liga má něco do sebe. Mě baví focení 

jako proces, ta možnost něco vyjadřovat. Je to o přístupu, člověk může fotit nejnudnější 

věc, jako jsou konzervy do katalogu Tesca, a může se tím bavit. Hraje si s nasvícením 

a tak. V novinách vás pak baví fotit ty věci, co neděláte každý den, což jsou 

demonstrace, záplavy, když se něco děje. Ne, že usíná na vládě třikrát týdně... Je také 

jiné fotit pražskou přílohu, pak deník, nebo pro magazín. 

 

Jak se vám jako ženě pracovalo v mužském kolektivu? 

Můj šéf v Lidovkách, Ondřej Němec, říkal, že nejvíc chlap v tom fotooddělení jsem 

stejně já. Ti kluci tam měli všichni děti a potřebovali volno na Vánoce, Silvestry, ve 

svátky, takže jsem to dělala já. Nebylo to dané tím, jestli jsem holka, nebo chlap. Jako 

jediná jsem neměla děti, takže to logicky spadlo na mě. Já jsem s tím nikdy neměla 

                                                 
32

 Museum of Modern Art (Muzeum moderního umění) v New Yorku 
33

 Hanspaulská liga (Hanspaulka) je amatérská fotbalová soutěž v Praze založená roku 1972. Jedná se 

o jednu z nejmasovějších soutěží v České republice, registrováno je v ní okolo tisíce týmů. Hanspaulka se 

hraje podle pravidel malé kopané, tzn. že každý tým má pět hráčů a brankáře. 



 - 62 -  

problém. Když se v pátek v noci rozhodlo, že někdo někam jede, tak jediná já jsem byla 

schopná se sbalit a ráno odletět. Já tou prací žiju, takže jsou pro mě tyhle věci 

samozřejmé. 

 

Takže jste se nesetkala s tím, že by se k vám lidi chovali jinak? 

Nemyslím si, že by ke mně kluci přistupovali jako k holce, že by mi podrželi dveře 

nebo tak něco, ale venku to funguje na lidi. Když někam přijede holka, tak to působí 

lépe, než když přijede vousatý fotograf. Lidi mají opatrovnický a ochranitelský model 

úplně jiný ke mně, než by měli k chlapovi. Snaží se mi víc pomoct, pak je tu také 

přístup v islámských zemích, kde ženy jsou odříznuté a já k nim přístup jako ženská 

mám. Můžu jít k nim domů, vidět je bez zahalení, což se fotografovi nestane. Má to 

určité výhody i nevýhody. 

 

 Jak jde taková práce dělat úspěšně? 

Je to kombinace všeho, beru tu práci hrozně vážně, hrozně mě baví a jsem ochotná tomu 

obětovat naprosto všechno. Vy se ptáte, jak se to dá skloubit s normálním životem, 

vlastně nijak, já žiju fotkou. To, že pro mě neexistují víkendy, když se řekne, tak letím 

kamkoli, to jsou věci, co vypadají strašně jednoduše. Tak je to se vším, když někdo dělá 

věc na sto procent a dá tomu všechno, tak to jde.  

 

Jak s agenturou komunikujete? 

Skype, internet, vánoční večírky... 

 

Takže do Německa moc nejezdíte? 

Já neumím ani německy, tak nevím, co bych tam dělala... V případě fotky se tyhle věci 

hrozně zjednodušily, není důvod, proč by mě tam měli mít. Oni mě potřebují tam, kde 

něco nafotím. Podobně jsem pracovala i s londýnskou agenturou a funguje to stejně. 

Oni mě nepotřebují vidět, oni potřebují vidět ten můj výstup a mít ho co nejrychleji. A 

co dělám ve zbytku času, to je většinou produkce k cestám, na to nepotřebují, abych 

seděla vedle nich. 

 

Máte od nich nějakou zpětnou vazbu? 

Samozřejmě, komunikuji na Skypu s editory, vybíráme fotky, doeditovávají se 

a minimálně mi napíšou, je fajn, že jsi zpátky.  

 

Kde se vaše fotografie objevují? Hlavně v Německu? 

Agentura, pro kterou pracuji, vlastní vydavatelství po celé Evropě. Rozhodli se, že 

zaměstnají tři fotografy na tyto zahraniční reportáže. Těch novin a časopisů vlastní 

tolik, že se jim jako málokomu vyplatí posílat někam fotografa. Jednotlivým novinám 

samozřejmě vyjde levněji koupit fotky z Reuters. I když si myslím, že je otázka času, 

kdy si budete moct koupit tohle na internetu od kohokoli, kdo tam zrovna byl. 

 

Jak to myslíte? 

Objevila se nová vlna válečné turistiky. Lidi v tomhle ztratili jakoukoli soudnost, to jsou 

děti, které jsou na místě, kde nikdy v životě neměly být. Přece se nepojedu podívat na 

válku. Kam jsme se to posunuli, že lidi, aby něco prožívali, se chtějí jet podívat na něco 

takového. To neexistovalo a je to hrozně nebezpečné. To jsou ti fotografové, co je pak 

někde zastřelí. Podobně jako ty české turistky, které unesli v Kvétě, co tam proboha 

dělaly? Nikdo se zdravým rozumem přece nepojede přes Afghánistán a Pákistán. 
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Je zajímavé to slyšet právě od vás, když jste tam sama byla... 

Já jsem byla přímo v Kvétě
34

. Už v Islámábádu mi řekli, ať to po zemi ani nezkouším. 

Za prvé, co vám řeknou v jakékoli z těchhle zemí, ať nejezdíte autobusem po setmění. 

Ne proto, že by vás mohli unést, ale proto, že ty cesty jsou tak špatné a mají tam tak 

vysokou nehodovost, že každý druhý autobus se v noci nabourá nebo vjede někam do 

škarpy. Já jsem do Kvéty letěla, tam se nedají přejít hranice, ten přechod je pro bílé 

uzavřený. Poslední, kdo tam přešel, byly nějací italští novináři, které hned za hranicemi 

postříleli. 

 

Nebojíte se o sebe v takových situacích? 

Jasně, že se o sebe bojím. Ale dělám to sedm let, nedělám to sama. Zvažujeme riziko 

cesty, vyčíslíme si procentuálně, jaká je šance na úspěšnost a mám tam super back-up
35

. 

Jedu na místo, kde se o mě postarají. Řeknou mi dopředu, budete potřebovat ochranku, 

tolik peněz s sebou, to jsou strašně drahé věci. Neexistuje, že bych vystoupila někde 

v Pákistánu na letišti, vyzvedla si kufr a jela autobusem někam něco hledat. Ty cesty se 

připravují měsíce dopředu. 

 

Jak člověk sežene spolehlivý kontakt? 

Po těch letech už to není těžké. Okruh lidí, co něco podobného dělají, je malý. Dělají to 

dlouho a dělají to dobře. Agentury jako Reuters a AP mají ve všech větších městech 

kanceláře, buďto tam je někdo „based“
36

, nebo mají například v Gaze místní fotografy. 

Takže nejjednodušší cesta je nakontaktovat tuhle agenturu, že přijedu, oni mi nabídnou 

„fixera“
37

, který se o mě stará. Já mu zavolám, on mi řekne, budeš potřebovat tohle, 

tohle a tohle, pokud chceš fotit tohle, tak potřebuješ povolení, musíš si to zařídit. Ta 

nejnáročnější část na cestě je vlastně produkce, zajistit si back-up, aby tam člověk 

nezmatkoval někde sám. 

 

Kolik zadání plníte na jedné cestě? 

Snažíme se dělat dvě story na každé cestě, aby to mělo smysl a vyplatilo se to. Impulz je 

většinou zajímavé téma, o kterém se ví, dám příklad – zlatokopové v Kolumbii, a my si 

pak sedneme a snažíme se k tomu najít další story, co by se dalo v Kolumbii nafotit. 

 

Jak dlouhou dobu na cestě strávíte? 

Cesty trvají většinou tři týdny až měsíc, abych měla týden na každou story na focení, 

počítá se minimálně týden na přejezdy. Tohle je takový standard, ale je to téma od 

tématu. Záleží, jak dlouhé jsou například přesuny, které třeba v Africe zaberou hodně 

času.  

 

Týden vám přijde na jedno téma optimální? 

Ne, optimální by byl půlrok. Čím déle na tom místě člověk stráví, tím je to lepší. Trvá, 

než si lidi na místě na mě zvyknou, tak dva dny na mně visí všechny děti, než je to 

                                                 
34

 Kvéta je hlavní město provincie Balúčistán v západní části Pákistánu, nedaleko hranic 

s Afghánistánem. 
35

 Podpora, zajištění (angl.) 
36

 Reportér vyslaný a usazený na nějakém místě (angl.) 
37

 Člověk, který dobře zná místní prostředí a pomáhá zahraničním  reportérům se na místě orientovat. 

Jedná se často o bývalé novináře, kteří dobře vědí co a jak. 
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přestane bavit a budím pozornost. Všichni spíš čekají, co já předvedu, než že by sami 

něco dělali.  

 

Jak s nimi komunikujete? 

Pokud je to jazykově možné, tak se s nimi snažím bavit, ale samozřejmě i kreslím 

obrázky. Reportáž je o tom dostat se k těm lidem co nejblíže, pokud je to v daných 

podmínkách možné. Samozřejmě ne, když je to událost jako demonstrace nebo 

nepokoje. 

 

Setkala jste se někdy se špatnou reakcí místních? 

Ne, kromě ultraortodoxních židů, kteří neberou nikoho, zvlášť ne ženskou. Jinak jsem 

nikdy neměla problém, lidi jsou vstřícní, milí... Když jedu do nějaké komunity, ať to 

jsou zlatokopové nebo překupníci, tak jsou to normální lidi. Překupníci na hranici 

Afghánistánu jsou stejní stánkaři jako tady na Haveláku. Jsou to normální lidi, co místo 

zeleniny prodávají drogy, mají prostě jiný druh zboží. Nebo indiáni, to je stejná parta 

jako tady na vesnici, jenom žijí v jiných podmínkách. Pokud vy se k nim chováte mile, 

tak ti lidé se většinou chovají mile k vám.  

 

Přesto se někdy dostanete do nebezpečných situací... 

Když se jedná o překupníky v Pákistánu, tak tam je nebezpečné to okolí, protože se 

nacházíte na kmenovém území, kde vládne Tálibán. Ti lidi sami o sobě jsou prostě 

normální lidi. Teď nemluvím o ultraextremistech, ať už jsou to židi nebo islamisti, ty 

považuji za šílence všechny. Pak jsou tu extrémní události, jako jsou nepokoje a „local 

fights“ a „street fights“
38

. Tam se střílí a lítají flašky, ale to si neberu osobně. To 

dokumentuji a snažím se hlídat sama sebe. Navíc lidé z jedné, nebo z druhé strany se mi 

většinou snaží pomoct, abych tou cihlou do hlavy nedostala. To je, jako když jsem fotila 

tady u nás měnový fond
39

, tak lítaly zápalné láhve v Nuslích. Mění se podmínky, ale ti 

lidi se nemění, ti jsou většinou v pohodě. 

 

Nepřijdou vám ty země, kam jezdíte fotit, v médiích démonizovány? 

Já vždycky říkám, že nejhorší je lidská představivost. Ty země samozřejmě nebezpečné 

jsou, zvlášť pro Evropana, který je zvyklý na naše podmínky. Mě ale fascinuje 

představa lidí o těch místních lidech. Samozřejmě média ukazují extrémy, ale to je 

logické. Zprávy jsou o tom, že to někde bouchlo. 

 

Jakými jazyky mluvíte? 

Francouzky, anglicky, španělsky, rusky a základy němčiny. Jazykový základ mám 

dobrý, bylo štěstí, že jsem chodila jako dítě na jazykovku. A tím, že jsem žila nějakou 

dobu v Americe a Mexiku, tak jsem se naučila za pochodu, co jsem potřebovala.  

 

 

Pak jste pracovala nějakou dobu také ve Velké Británii jako asistentka komerčních 

fotografů. Reklamní fotka vás neoslovila? 

Nebyla jsem ve věku, aby mě to zaujalo. Tam jsem zjistila, že to není o tom, že by se 

něco vymyslelo a nějak se to udělalo. Ale že funguje agentura a od ní přijde přesný 
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 Místní a pouliční nepokoje (angl.) 
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 Zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se konalo v Praze 26. a 27. 

září 2000. V souvislosti se summitem světových finančních institucí čelila Praha poprvé masovým 

protestům odpůrců ekonomické globalizace z celé Evropy. 
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layout
40

, kterého se drží. Třeba se staví poušť v ateliéru, přijede agentura, řekne, že ta 

poušť má jiný odstín a poušť se zbourá a staví znova. Na layoutu je flaška na poušti a na 

nálepce sedí klokan, tak se přiveze klokan, den se čeká, až si klokan sedne tak, jak je na 

tom layoutu. Pak se fotí láhev dva dny, pak se fotí poušť a nálepka ve správném tvaru. 

To se všechno pošle do retouch studia
41

 a vrátí vám fotku, kterou jste v životě neviděli. 

To jsem si řekla, že dělat nechci. Na to nemám trpělivost a pokoru, že bych dokázala 

poslouchat, co mi někdo říká. 

 

Je nějaké téma, které byste odmítla fotit? 

Večírky, bulvár... A pak cesty, kde riziko přesahuje pravděpodobnost, že přivezu story. 

Když mi někdo řekne, jeď do Somálska, dostaň se na loď k pirátům a udělej z toho 

reportáž, tak nepojedu, protože to riziko je neúměrné tomu, co odtamtud můžu přivézt. 

To už taky proběhlo s Němci, kteří přišli s tímhle bezvadným nápadem. Jsou věci, co 

nestojí za to. Vůbec se o to pokoušet je za zdravou hranicí rozumu. To jsou lidi, co sedí 

v kanceláři u stolu, a já jsem jim říkala, ježíš, proč si myslíte, že už to dávno někdo 

neudělal? Vy si představujete, že já tam přijdu s kufříkem na molo a řeknu, kluci, tak 

jsem tady. 

 

A z etického hlediska, stalo se vám, že jste měla pocit, že tohle byste fotit neměla? 

To je nejtěžší otázka... Tuhle hranici máme každý v sobě, ale každý někde jinde. Není 

objektivní hranice, co ukazovat a co už ne. V situaci, kdy člověk fotí, přemýšlí nad 

kompozicí, světlem, takže vyfotí pravděpodobně všechno, co se na tom místě bude dít. 

Rozhodující je edit, co jste ještě ochotní dát ven. Ale když uvidím topící se dítě, tak 

nebudu fotit a vytáhnu ho, to je samozřejmé. V situacích, když můžu pomoct, tak to 

udělám. 

 

Jaká témata se vám nejhůř fotí? 

Všechno, co vás bolí, se špatně fotí. Stane se mi xkrát, že mě věci, co vidím, rozbrečí. 

Dotýká se mě lidské utrpení, v takovém prostředí se těžko pracuje. Bolí vás to za ně, je 

vám to líto, je vám z toho smutno. Já vím, proč tam jsem, nejsem tam pro zábavu, že 

jsou to věci, co by se z nějakého důvodu měly medializovat. 

 

Máte pocit, že vám jako ženě některá témata nesvěří? 

Já mám pocit, že mi naopak svěří cokoli, protože se mi za těch deset let nestalo, že bych 

nepřivezla story. Takže si asi myslí, protože jsem holka, že mě vlastně všude pustí a že 

všechno zvládnu, že všechny ukecám a všechny ubrečím. Že jsem tak tvrdohlavá, že si 

patnáctkrát hlavu rozbiju a nakonec tu zeď prorazím. 

 

Těší vás ocenění jako je Czech Press Photo? 

Každého potěší, když ho někdo pochválí. Potěší mě, i když mě pochválí moje máma, 

takže když mi pak někdo dá cenu, a není to zrovna moje máma, teď se nechci svojí 

mámy dotknout, tak mě to potěší.  

 

Myslíte, že jako žena fotíte některá témata jinak než muži? 

To nedokážu posoudit. Určitě se jako ženské díváme na věci jinak než chlapi, ale 

u reportáže nevím, jestli to úplně platí. Já doufám, že se dívám na věci trochu jinak. Byl 
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 Layout (angl.) znamená grafické rozvržení tiskovin, plakátů, elektronických stránek atd. 
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to jeden z důvodů, proč si mě tenkrát německá agentura vybrala, že mám svůj pohled, 

svůj styl. 

 

Proč myslíte, že je v téhle profesi tak málo žen? 

Vidím lidi, co tohle dělají dvacet třicet let a ztratí veškerý kontakt s realitou, 

s normálním životem. Ženy pořád tíhnou k zázemí, k tomu žít s někým, víc než chlapi. 

Ti, i když mají rodinu, tak tu práci pořád můžou dělat, kdežto když žena má dítě... Já 

bych třeba nikam neodjela, nejela bych někam do Pásma Gazy, pokud budu matka. 

Nebudu riskovat někde svůj život a nenechám se odstřelit. Ale to není jen u focení, 

většina žen, co dělá kariéru, pak dojde k tomu momentu, kdy dítě chtějí. Chtějí mít 

rodinu, a tím pádem jde kariéra stranou. 

 

Je to, že jste žena, pro vás při focení v něčem výhodou? 

Žena se vždycky dostane k lidem blíž v jakémkoli žánru, od portrétu, přes reportáž, po 

dokument. Jsme takové citlivější, vnímavější a lidi na nás reagují lépe. Ale to je 

v jakémkoli povolání, jsme prostě empatičtější. 

 

Jak moc je vaše profese fyzicky náročná?  

Je to náročné, mám s sebou deset kilo výbavy, počítač, jenom vybavení váží patnáct 

kilo, plus osmnáct kilo je neprůstřelná vesta a tři a půl kila je helma... Takže, když si to 

člověk spočítá, tak si pak většinou rozmyslí tu helmu, tu vestu a nevezme si to. Protože 

zvažuje, jestli raději rychlost nebo ochrana. Navíc dávám „záhul“ svému tělu tím, že na 

cestách hubnu za měsíc osm kilo dolů, a pak to zas nabírám. Občas si i přivezu nějakou 

nemoc. Ale všichni zvládneme cokoli. Stejně na tu horu vylezu, i když si myslím, že 

umřu v půlce. My se celkově dost podceňujeme v tom, co všechno vydržíme, jak jsme 

rozmazlení. 

 

Jak dlouho si myslíte, že tuhle práci vydržíte dělat?  

Já myslím, že už moc dlouho ne. 

 

Co pak máte v plánu? 

Nevím, přejdu na nějaké portréty, budu fotit víc svoje projekty, zkusím si zažádat 

o nějaké granty. Mě baví čistý dokument. Po tom všem, co jsem viděla, a jak jsem 

ztratila víru ve spoustu věcí, že to tady má nějaký smysl, a myslím si, že nemá, tak 

jediné, co můžeme dělat, je snažit se dělat to, co nás baví. 

 

Myslíte, že takhle na vás zapůsobila ta práce? 

Těžko říct, jestli bych k tomu došla sama, kdybych žila tady. Buď o tom člověk 

přemýšlí, nebo o tom vůbec nepřemýšlí. Samozřejmě, když člověk vidí ty extrémy, tak 

ho to nějak ovlivní. Nejspíš bych o tom přemýšlela, i kdybych žila tady. 

 

Má ta práce pro vás nějaké nevýhody? 

Já tady říkám, dělat věci, co mě baví, ale člověk tím ve finále musí vydělávat. Občas 

musím komunikovat s lidmi, se kterými bych jinak komunikovat vůbec nechtěla, ale je 

to práce. To je pro mě asi nejhorší. Jsem svéráz a mám problém se nějak přetvařovat. 

Člověk při práci narazí na spoustu blbců, ať to bude v Pásmu Gazy, nebo tady 

v portrétním studiu... Ale výhody pro mě jasně převažují. 

 

Jak se vyrovnáváte s tím, že nemáte čas na osobní život? 
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Ten čas bude, to nemá cenu tlačit. Zatím jsem spokojená takhle. Nechci nikam spěchat, 

chci co nejdéle dělat to, co dělám. A až budu cítit, že děti chci, tak budu fotit svoje 

vlastní děti.  

 

Můžete si dovolit mít dovolenou? 

Ano, byla jsem loni s mojí mámou. Kromě focení hrozně ráda čtu a čtu hrozně moc. 

Vezla jsem si na sedm dní dvanáct knížek a dvanáct knížek jsem přečetla. Teď se 

chystám do Francie, do Arles na fotofestival, to je moje další dovolená, ale předtím 

jsem neměla dovolenou sedm let. 

 

Když tak moc cestujete, nepřipadá vám pak život doma nereálný? 

To bych nechtěla, aby se mi někdy stalo. Z těch lidí se pak stávají blázni, já je nechci 

odsuzovat... Dá se to dělat, dokud se to neotočí do tohohle modelu. Já se strašně těším 

domů, z každé cesty. Přijedu domů a mám radost, raduju se, i že mi splachuje záchod 

a teče teplá voda. Když se vrátím, mám pocit, jako když se vrátíte z dovolené a po 

týdnu se vám zdá, že jste nikde nebyli. Čím bizardnější ta věc, tím rychleji vám přijde, 

že to vlastně vůbec nebylo. Koukám na ty fotky a říkám si, tady jsem byla, a vůbec mi 

to nedochází. Mozek to maže, čím větší extrém, tím rychleji to vymaže. Tím, že nejsem 

na cestování nějak zatížená, tak mi to ani nebude chybět. Klidně budu půl roku doma 

a fotit tady. 

 

Jaká země vás zasáhla nejvíc? 

Každá ta země člověka zasáhne, to se nedá úplně říct. Za každou věcí je příběh. Zasáhl 

mě Bangladéš, protože je to nejchudší země světa, nic takového jsem v životě neviděla. 

Zasáhl mě Pákistán tím, jací jsou tam skvělí lidi, jak jsou strašně milí. Miluju Latinskou 

Ameriku kvůli přirozenosti těch lidí, jak žijí, dobře se mi s nimi spolupracuje, protože 

jsou upřímní. Miluju také New York, kde kromě Prahy také funguji. Fotím tam pro 

jedno hudební vydavatelství covery
42

 na desky. Takže tam z každého roku pár měsíců 

strávím. Mám ráda Paříž, je pravda, že města, kam se chci vracet, jsou většinou na 

západě. 

 

 

 

Děkuji za rozhovor! 
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Příloha č. 3 

Rozhovor s Kateřinou Šulovou, fotografkou ČTK 

18. 4. 2013 

 

Studovala jste fotografii? 

Ne, vystudovala jsem střední školu ekonomickou. Ale fotografie mě zajímala. Můj táta 

fotil, začal studovat na FAMU, ale v šedesátém osmém ho vyhodili, protože natočil film 

o Palachovi. S bráchou jsme jako malí tátovi pomáhali, když občas vyvolával v černé 

komoře v koupelně.  

 

Kdy jste začala fotit profesionálně? 

Můj bratr fotí v Mladé frontě, on začal trochu dřív než já, začal fotit ve Večerní Praze. 

Když tam hledali externistu, tak mě doporučil, že také fotím. Tak jsem se přihlásila na 

konkurz a vybrali si mě. Asi dva roky jsem pracovala jako externistka pro Večerní 

Prahu, pak jsem měla přestávku, kdy jsem pracovala v grafickém studiu. Poté jsem do 

Večerní Prahy přišla nastálo, pracovala jsem tam asi čtyři roky.  

 

Proč jste z Večerní Prahy odešla? 

Když se z Večerní Prahy stal bulvár, deník Šíp, byla jsem nucená fotit bulvár, což mě 

dovádělo úplně k nepříčetnosti. Snažila jsem se tam dělat hlavně sport, sportovní 

fotografii. Později byly noviny Šíp zrušeny a stal se z nich týdeník, dodnes vychází jako 

časopis. Nicméně mě propustili, protože bulvár jsem dělat nechtěla a sport se tam zrušil. 

Zhruba další čtyři roky jsem nefotila, respektive jsem fotila externě, když se naskytla 

příležitost.  

 

Jak jste se tedy dostala do ČTK? 

Objevila se možnost pracovat tady v Četce, hledali fotografa, tak jsem přišla na 

konkurz. Přinesla jsem ukázku své práce a bavili jsme se s budoucím šéfem, jednou 

z výhod bylo také, že jsem žena. Žen fotografek moc není a v Četce jsou samí 

fotografové, takže upřednostňovali, aby nastoupila žena. Je to lepší pro některé 

reportáže, například když se fotí v nemocnicích, rakovina prsu a podobně. Je to ale 

minimum případů, ta práce je jinak úplně vyrovnaná, protože normálně dělám sport, 

politiku, kulturu, víceméně všechno.  

 

Jak dlouho tedy už v Četce pracujete? 

Už jsem tam tak čtvrtý pátý rok. Ale focení mě živí už přes deset let určitě. 

 

Jak byste popsala rozdíl pracovního prostředí v Šípu a teď v ČTK? 

Já jsem ráda, že jsem si tím horším prošla už na začátku. Z Četky jsem doteď nadšená 

a nejen tím, jak se k vám chovají, protože to je agentura. Když jsem dělala v Šípu 

a fotila bulvár, tak to byla víceméně samá negativa. Bulvár je strašný. Ale Četku si 

nemůžu vynachválit. Člověk přijde z toho prostředí, a jak se tady k vám chovají 

kolegové, nejen fotografové, ale i redaktoři... V Šípu se po čase vyměnili v podstatě 

všichni lidi, protože všichni solidní novináři odešli, takže jsem z toho tenkrát byla dost 

nešťastná. 
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Lákala vás práce fotoreportérky od začátku? 

Když jsem si k ní přičichla, tak rozhodně. Mě na ní strašně baví ten adrenalin. I když je 

to docela náročné, když fotíte třeba sport, byla jsem loni na Euru, tam je velká 

konkurence.  

 

V čem je ten adrenalin? 

Snažíte se fotky poslat co nejrychleji. Je to náročné fyzicky, jedete na stadion, máte přes 

deset patnáct kilo věcí s sebou, začne do toho pršet, vy sedíte někde venku, máte 

pláštěnku na sobě, pláštěnku na objektivu... Fotíte fotbal, zároveň ty fotky musíte hned 

posílat, aby co nejdřív byly v redakci, aby se to vydalo. Čím dřív, tím líp. Pak je ale ten 

krásný pocit, adrenalin, fotky jsou akční. Podíváte se na zpravodajské weby, pak ještě 

druhý den do novin, a vidíte, že vycházíte, tak je to příjemný pocit. Zatím mě to baví, 

sice fyzicky už je to horší, bolí mě záda, ale pořád mě to baví. 

 

Máte přehled, jaká média přejímají fotky z Četky? 

Nevím přesný počet, ale bude to tak osmdesát devadesát procent médií u nás, deníky, 

časopisy, televize, rozhlas... 

 

Jaké noviny a časopisy u nás mají podle vás kvalitní fotky? Sledujete to? 

V Mladé frontě, tam si myslím, že je výběr. A pak samozřejmě týdeníky mají kvalitní 

fotografy, jako Šibík v Reflexu.  

 

Máte nějaký fotografický vzor? 

V novinářské fotografii hodně svých kolegů. Ve volném čase se zabývám hlavně 

fotografováním krajiny, takže třeba Sudek je klasika. To je něco tak nádherného, ta jeho 

zátiší. 

 

V čem je fotografování pro agenturu specifické, když to srovnáte se zkušeností z Večerní 

Prahy? 

Je v tom velký rozdíl, když fotíte pro noviny, tam s sebou máte většinou i píšícího 

reportéra. Fotograf většinou dopředu ví, o čem se bude psát, tak se zaměří na konkrétní 

věc. A vy, když jste na té samé akci za agenturu, fotíte to samé jako kolegové 

z Lidovek, z Hospodářských novin, z Mladé fronty, tak se snažíte, aby si noviny vzaly 

fotky od agentury. Snažíte se je přefotit, mít lepší záběry než oni. Hlídáte si, co oni fotí, 

a snažíte se to vzít jinak, lépe a zajímavěji, pokrýt to jinak. A pak samozřejmě rychlost. 

Například když je demonstrace, posíláte fotky už v průběhu. Máme takový speciální 

přístroj
43

, kde si už dopředu nastavíte popisek k fotografii a už v průběhu, většinou 

během demonstrace nebo při sportu, kdy nemáte čas si někde sednout s notebookem, to 

můžete poslat. Internet vyžaduje, aby zpravodajství bylo víceméně online, i to 

fotografické. 

 

Jak to zařízení funguje? 

Vy si ve foťáku označíte fotky, co chcete poslat, dáte paměťovou kartu do téhle 

záležitosti, ono si to samo upraví, zmenší a pošle je do redakce. Vy mezitím můžete dál 

fotit, a nejste omezená. Ta rychlost je tam důležitá. Aby redakce věděly, že Četka to 

                                                 
43

 Později ještě Kateřina Šulová v naší e-mailové konverzaci doplnila, že se tento přístroj nazývá iPaq, je 

to jistý druh „notebooku do kapsy“. 
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bude mít ještě rychleji, než jejich fotografové. Například začne fotbalový zápas, ale do 

pěti minut Četka už vydá první fotku. 

 

Jak funguje fotooddělení Četky? Jak se s kolegy střídáte? 

My máme směny, ranní, krycí služba a odpolední. Na každou směnu jsou dva 

fotografové, aby byly pokryty v podstatě všechny důležité události. Zároveň, aby když 

se něco stane, většinou to jsou nějaké nehody, byl alespoň jeden fotograf k dispozici. Ty 

tři služby se víceméně překrývají, ranní je od osmi do půl páté, krycí služba je od desíti 

do půl sedmé a odpolední je od dvou do půl jedenácté. 

 

Pracujete i o víkendech?  

Samozřejmě, Četka jede pořád. Je to jednou za čtrnáct dní, jednou za tři neděle. Slouží 

se ve dvou a máte službu celý víkend. 

 

Co patří k vašemu základnímu vybavení? 

Máte s sebou veškeré vybavení, to znamená foťák, objektivy, blesk a zároveň, abyste 

rovnou mohla posílat fotky do redakce, tak notebook a případně tamto zařízení. 

 

Co kromě každodenní agendy ještě fotíte? 

Jsou dny, kdy je takzvaná okurková sezóna, dělají se tiskovky. Fotí se tváře do archivu, 

jako ředitelé, vedení různých bank a podobně. Když se pak objeví nějaká kauza, tak 

redakce jejich fotky v archivu Četky najde. Pak ještě během okurkové sezóny děláte na 

svojí reportáži, jsou rozpracovaná určitá dlouhodobější témata. Ty si vybíráte sama 

nebo ve spolupráci s píšícím redaktorem. Teď například dělám výcvik slepeckých psů. 

Fotí se na několikrát, člověk tam musí strávit pokaždé pár hodin. Takové dlouhodobější 

reportáže mají svůj děj, nejsou to aktuality, je to spíš soubor fotek. 

 

Jak se vybírají ta dlouhodobější témata? Můžete sama něco navrhnout? 

Buď můžeme spolupracovat na tématu s píšícími redaktory, od nichž mám seznam 

rozpracovaných témat, kterým se věnují, když takzvaně nemají do čeho píchnout, jenže 

ono je tam docela dost práce. Jsou to různé rekonstrukce nebo přestavby, věci, které 

nejsou aktuální, ale do budoucna budou. Když člověk přijde s něčím sám, tak je to 

vítané. Musíte mít ujasněné, jestli to bude jenom jako fotozpravodajství, nebo k tomu 

budete potřebovat i redaktora. Třeba teď fotím výcvik slepeckých psů, naskytla se tam 

možnost udělat příběh nějakého klienta se psem. S čím se dennodenně potýká, když 

dojíždí i se psem metrem do centra, kde pracuje. Už je to příběh, s tím člověkem musíte 

strávit nějaký čas a už je k tomu důležitý redaktor, psavec takzvaně, aby napsal ten 

příběh. 

 

Připravujete se nějak na jednotlivá focení? Je na to vůbec prostor? 

Ano, je na to prostor, večer vám přijde fotoplán a tam máte akce, co budete druhý den 

fotit. Nemluvím teď o těch tak zvaných „přibylinách“, když se něco stane, nebo nám dá 

někdo pozdě vědět, tam se jede hned. Zjistíte si, koho budete fotit, co ten člověk dělá, 

čím se zabývá. Když fotíte pro rozhovor, tak pro něj vymýšlíte vhodné prostředí 

k focení. Vyhledám si informace o tom člověku, společnosti nebo akci, co jdu fotit. 

 

Máte produkční? 

To je vlastně dispečink Četky, kam přicházejí veškeré informace, tam se to roztřídí. 

Píšící redakce si rozdělí témata na domácí, zahraniční, sport podle jednotlivých redakcí. 
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Píšící redaktoři si řeknou, budeme dělat tohle, chceme k tomu foťáka. K nám se dostane 

až fotoplán, co budeme fotit, kde, v kolik. Četka večer zveřejňuje plán také pro 

odběratele, jak pro píšící zpravodajství, tak s uvedením, že to pokrývá i fotky nebo 

audio-video. Takže redakce, co nás odebírají, ví, co můžou další den převzít z Četky, že 

z toho budou fotografie. 

 

Jak se fotografie od vás dostanou až k publikování na internet? Kudy projdou? 

To, co nafotím, upravím v notebooku, vyvážení barev a podobné základní úpravy, ty 

fotky už by měly být kvalitní z foťáku, také je zmenším. Fotka se musí popsat, už ve 

fotoplánu máte určené identifikační číslo, k fotce je automaticky přiřazeno klíčové 

slovo a datum. Pak k fotce ještě napíšete popisek. Vy to samozřejmě nevydáváte, jde to 

přes fotobanku, kde sedí fotosměna, to jsou editoři. Editor fotku zkontroluje, jestli je 

ostrá, dobrá, barvy v pořádku, zkontroluje popisek. Ještě to jde přes dalšího fotoeditora, 

protože lidské je se mýlit, on to ještě zkoukne a okamžitě vydává.  

 

Jak moc je přípustné fotky upravovat?  

Upravuje se jenom základ. Samozřejmě není přípustné něco vymazávat, přidávat, 

odbarvovat. Výřezy se dělají, často u sportu, například u fotbalu. Protože ti hráči se 

pohybují, a i když máte čtyřstovkový objektiv a přiblížíte si je, tak ti hráči většinou hrají 

strašně daleko, takže tam máte takové blešky. Ale při takových tiskovkách nebo na 

ulici, demonstrace třeba, tak tam už máte prostor pracovat s tím, co máte před sebou. 

Tam už není třeba tu fotku upravovat. 

 

A ty úpravy děláte vy, nebo editoři? 

Já na ty úpravy nemám čas, když tu fotku potřebujete okamžitě odeslat, tak ji odešlete. 

Fotka už je víceméně dobrá z toho fotoaparátu, tam si vše nastavíte, vidíte ji na displeji, 

vidíte všechny úrovně. Poznáte, že není přeexponovaná ani podexponovaná. Tam není, 

co upravovat, maximálně ty výřezy. Editoři pak vidí fotky na velkém monitoru, tak je 

případně doupraví. 

 

Kdo rozhoduje, jaké fotky se použijí? Můžete do výběru zasahovat? 

Ten první výběr dělám já, ze sportu posíláte co nejvíce fotek, když jsou ty záběry dobré, 

aby noviny měly na výběr. Stane se, že vám editor jednu dvě z toho výběru vyhodí. 

 

Jezdíte fotit i do zahraničí?  

Jezdíme na mezinárodní sportovní akce, kde máme zastoupení, třeba když je olympiáda. 

Já osobně jsem teď byla na Euru v Polsku. 

 

Jak se vybírá, kdo pojede? 

No jelikož tam jsme samí dobří fotografové, tak nám šéf vždycky říká, ať se 

dohodneme. Může jet v podstatě kdokoli z nás sedmi fotografů. Kolegu například baví 

zimní sporty, tak ho upřednostní a pošlou ho třeba na skoky na lyžích. Já jsem byla 

v zimě na cyklokrosu a zlomila jsem si tam nohu, takže už se mě neptají na zimní 

sporty. Cyklokros by člověk řekl, že je letní sport, ale bylo to v lednu a já jsem si tam 

zlomila nohu. 

 

 

 

 



 - 72 -  

Je o zahraniční cesty zájem? 

Určitě. A dřív se jezdilo ještě víc, to jsem tam ještě nedělala, ale kolegové jezdili 

například s prezidentem Havlem. Tenkrát byla četka ještě takový výhradní zdroj, 

fotografů moc ještě nebylo. 

 

Co má ČTK jako agentura vlastně nabízet za fotky? 

Četka si pořád drží svůj standard, přece jenom si vybírá, abychom nabízeli fotky 

nadstandardní. Vedly se i diskuse, co máme jako fotografové nabízet. Když jdete na 

reportáž, jak ji pojmout. Pro noviny se zaměříte na aktuálnost, vyjde to přes půl stránky 

a ta fotka sama o sobě musí zaujmout, musí z ní být patrné, co se stalo, musí být 

emotivní. Nechci říct popisná, ale musí už trochu sama hovořit o tom, co se tam stalo. 

Potom to můžete pojmout i ilustračně nebo výtvarně, že si s tou fotkou vyhrajete. Já 

zastávám názor, že jako agentura bychom měli poskytovat oboje. Jelikož nás neberou 

jenom noviny, ale i časopisy a týdeníky, které zase mohou upřednostnit fotku, která je 

výtvarně zajímavá. Noviny si vezmou samozřejmě tu aktuální, z které je jasné, co se 

tam stalo. Ale když na to máte čas, tak uděláte i fotky, co jsou nadčasové. 

 

Jaká témata se vám fotí nejhůře? 

Politika, za prvé je to strašně nezáživné, teď nemluvím o tom, o čem se tam jedná, ale 

jak to probíhá. V poslanecké sněmovně strávíte dejme tomu půl dne na galerii, sedíte na 

jednom místě, poslanci jsou pod vámi a vy jenom lovíte. Někteří spí, někteří jedí, dělají 

obličeje, ale je to strašně nezáživné tím, že nemůžete nikam jít. Pořád mají přestávky. 

Nebo když jdete fotit na Hrad přijetí u prezidenta, jakékoli přijetí, zvlášť když se jedná 

o nějaké vládní špičky. Pak jsou tam fotografové i ze zahraničních agentur a ostatní 

kolegové. Je nutné tam být nejméně půlhodiny s předstihem, musíte projít bezpečnostní 

kontrolou, ale pak nastává to nejlepší. Horda fotografů a kameramanů se pod povelem 

ochranky žene chodbou na přijetí k prezidentovi. To se odehrává v malé místnosti, takže 

se už během té cesty snažíte lokty prodrat, abyste zaujala tu nejlepší pozici, až otevřou 

dveře do toho pokoje. Každý z těch aktérů přichází z jiných dveří, takže se snažíte stát 

někde na prostředku, ale na tom prostředku někdy chce být tak čtyřicet dalších lidí, 

takže si dokážete představit, co to je. Bohužel to je nevýhoda, tam vás nikdo jako ženu 

nešetří, žádná přednost, to neexistuje. Když už je nejhůř, tak se snažíte dostat ještě dolů 

pod ně, abyste nepřekážela, ale to jsou strašné záběry. 

 

A jaké téma je naopak vaše oblíbené? 

Tak fotbal. A pak mě hrozně baví takové víkendové reportáže ze zajímavého prostředí, 

tam na to máte čas, můžete si s těmi lidmi promluvit, zabřednout hlouběji do daného 

tématu. Jsou to různé věci, dostanete se například do laboratoří, najednou zjistíte, že se 

tam úžasně fotí zkumavky, zároveň je to zajímavé a vzniknou tam i krásné ilustrační 

fotky. Člověk má potom radost z práce. Strávíte tam dvě tři hodinky, ale v žádném 

stresu. 

 

Na jakou vaši práci jste pyšná? 

Ten fotbal mám pěkný. My prodáváme fotky i do zahraničí, tak máte radost, když vám 

vyjdou fotky i v zahraničí pod vaším jménem. 

 

Fotíte si něco jen tak pro sebe? 

Strašně ráda fotím Olšanské hřbitovy, do budoucna bych z toho chtěla vydat nějakou 

publikaci. Olšany už se hodně rozpadají. 
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Máte pocit, že vám jako ženě některá témata nesvěří? 

Že radši upřednostní chlapa? Stalo se mi to, šéf mi to i řekl, že tam radši pošle kolegu. 

Většinou to bývají nebezpečnější věci, demonstrace, kde hrozí nějaký konflikt, kam už 

si i někteří kolegové vezmou helmu na hlavu. Ale také se mi stalo, je to asi dva roky 

zpátky, když na Slavii vtrhli fanoušci na stadion. My jsme tam s kolegou fotili 

a najednou z toho byl opravdu rozvášněný dav a zahnal nás do tunelu mezi střídačkou 

a šatnou. Tenkrát mi bylo hodně úzko, protože ten rozvášněný dav začal vytrhávat 

sedačky a mlátit jimi do skleněných dveří, které ochranka na poslední chvíli zavřela. 

Tenkrát jsem měla opravdu nahnáno, takže jsem ráda, že na takové akce nemusím. Vím, 

že nebudu riskovat, abych šla do ohniska dění, kde může něco bouchnout. Čím je 

člověk starší, tím se víc bojí. Někteří kolegové do toho půjdou. Ale jinak nedělají 

rozdíly. 

 

Myslíte, že ženy fotí některá témata jinak než muži? 

Spíš bych řekla, že co fotograf, to jiná fotka. Když půjdu já nebo mých šest kolegů fotit 

stejné téma, tak každý z nás to vezme jinak. 

 

Máte pocit, že být žena je někdy při práci výhodou? 

Když jde do tuhého, třeba když fotíte tu politiku, tak ne. Tam se nedělají rozdíly, derete 

se o místo. Spoustu kolegů i kameramanů znám, ale tam se na to nehraje. Opravdu 

musíte mít silné lokte. Jinak jsou ke mně galantní, ale co se té práce týče...  

 

Myslíte, že jste jako žena citlivější k některým tématům? 

Tak určitě, některé věci beru emotivněji. Třeba postižené lidi, důchodce, staré lidi, tak si 

myslím, že někdy se do toho člověk moc položí. Pak o tom přemýšlí, není to jen práce. 

Stalo se mi, když jsem pracovala ještě pro Šíp, že jsem fotila člověka bez nohou, a pak 

jsem mu po nějakou dobu jednou za čas volala, jak se má. Člověka se to dotkne 

i osobně. 

 

Jste někdy před focením nervózní? 

Ano, mívám trému, člověk je před focením vynervovaný, já tedy osobně ano. Není to 

stereotyp, že zas jdu něco fotit. Snažím se pořád dát do toho co nejvíc. 

 

Jak moc je vaše profese fyzicky a časově náročná?  

To jste uhodila hřebíček na hlavičku, jak se říká. Mám problémy se zády, s krční páteří. 

Standardní vybavení váží kolem osmi kil. Dřív se to nosilo v brašně, někteří kolegové to 

tak ještě dělají, ale hodně se přechází na batohy. Těch osm kilo máte na zádech půl dne, 

přesouváte se, protože máte dvě tři akce denně. Je to hodně cestování MHD, auto se 

zase nevyplatí, hodně akcí je přímo v centru, kde by se strašně času ztratilo parkováním, 

v zácpách, rychlejší je MHD. Takže batoh na záda, jdete někam fotit, čekáte tam, je tam 

vedro, je to rychlá akce, takže se zpotíte, za dvě hodiny zase někde jinde. Fyzicky bych 

řekla, že je to dost náročné. Chlapi mají výhodu, že jsou konstrukčně a fyzicky na to 

připravenější. Taky je bolí záda, jsou celí křiví... Toho se bojím, abych to zdravotně 

neodnesla.  

 

Jak dlouho si myslíte, že tuhle práci vydržíte dělat?  

Chci to dělat co nejdéle. Ještě necítím, že bych z reportážní fotky chtěla odejít. 

Samozřejmě, i ateliérová fotka je zajímavá, ale ještě ten adrenalin k tomu potřebuji. 
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Proč myslíte, že je v téhle profesi tak málo žen? 

Těch důvodů může být víc. Já jsem v Četce nastoupila za kolegyni, která odešla na 

mateřskou dovolenou a už se nevrátila. Znám takových kolegyň víc, asi čtyři další přes 

těch třicet let, které se rozhodly mít rodinu, ale stále plánovaly, že se vrátí. Ale když se 

s nimi člověk potom bavil, tak to nejde se vrátit. Je to časově náročné, taky fyzicky, ale 

hlavně časově. Třeba v Četce máte sice směny, ale v ostatních novinách tomu musíte 

věnovat hrozně moc času. Když si chcete vzít volno, tak je to na úkor vašich kolegů, 

protože někdo za vás musí zaskočit, pořád se něco děje. Ty kolegyně, co odešly na 

mateřskou, by se strašně rády k focení vrátily, ale nemůžou dělat už reportážní fotku. 

Fotí svatby nebo příležitostně, není to na uživení. 

 

Jak vycházíte s kolegy? Pociťujete od nich jiný přístup, protože jste žena? 

Vycházíme výborně. Občas mají nějaké poznámky, ale jak už je znám dlouho... Asi 

jsou dvornější, určitě, neberou mě jako chlapa. Když někde čekáte na tiskovce, tak mi 

třeba přinesou i kafe. 

 

Říkala jste, že ve fotooddělení máte šest kolegů fotografů a jste tam sama žena. Jaký je 

poměr žen a mužů v redakci celkově? 

Tam je to mix, dá se říct půl na půl. V té fotce je to opravdu tak, že žen je tam celkově 

málo. 

 

Cítila jste se někdy diskriminována? 

Myslím si, že ne. Pošlou mě na jakoukoli akci, kromě těch hodně nebezpečných, jak 

jsem podotkla, ale to není diskriminace. Pak byl problém, když se jelo na Euro. Tam 

jsme se přihlásili já a kolega a šéf mi říkal, já bych tě tam poslal hned, ale nepovolí nám 

ještě jeden pokoj zvlášť. Takže bych musela být s dalšími dvěma redaktory na pokoji, 

jenže když tam jste měsíc, potřebujete mít trochu soukromí. Je to nepříjemné, zvlášť 

když je ten kolega třeba o deset let mladší. To není diskriminace, ale je to problém. 

Vyřešilo se to tak, že jsme si vzali apartmán se dvěma pokoji. 

 

Jste stejně ohodnocena jako kolegové?  

Ano. 

 

Máte čas na osobní život? 

V mém případě je to těžké, já jsem trošku samotář, jsem po tom všem strašně ráda 

doma. Neustále se pohybuji mezi lidmi, jsem na nejrůznějších akcích, pořád se kolem 

vás něco děje. Když přijdu domů, tak jsem strašně šťastná, že můžu zůstat doma. 

Nechce se mi nikam do kina, na výstavu s přítelem, ale on je hodně tolerantní.  

 

Můžete si dovolit mít dovolenou? 

Tady jsem zaměstnanec, takže si to naplánujete. Šéf zařídí služby... 

 

Dokážete si představit skloubit práci s rodinou? 

Ne. Tuhle konkrétní práci ne. Nemám s tím samozřejmě zkušenost, ale myslím si, že 

děti vyžadují strašně moc času. Proto si také myslím, že se hodně těch mých kolegyň už 

nevrátilo. 

 

 

Děkuji za rozhovor! 


