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Úvod 

 

 „... na počátku století [se] tvrdilo, že kinematografie je novým věkem 

 lidstva, ...“ 

 (P. Virilio: 2004: 99) 

 

V této práci jsem si předsevzala podívat se na společnost 20. století z trochu jiného 

úhlu, než tomu bývá zvykem. 

 Jako hlavní interpretační rámec mi posloužila kniha N.K.Denzina The 

Cinematic Society (Zfilmovaná společnost) z roku 1995, ze které jsem čerpala 

hlavní námět. Ten byl po dlouhých rozvahách rozveden a podepřen dalšími autory 

tak, aby základní rámec zůstal zachován, ale přitom k němu přibylo několik jiných 

teorií. Ve svých důsledcích se s nimi ne vždy shodne, ale neshody tu nefungují 

tak, že by kontinuitu celého textu rozbíjely, spíše hlavní teoretická linka zachází 

někdy dále než ty ostatní. 

 Jak už název napovídá, budeme se zabývat filmem, voyeurstvím a 

společností dohledu. 

 Toto spojení je víceméně logické, k filmu voyeurství patří a ke společnosti 

dohledu také. Navíc spojení mezi filmem a společností dohledu zakládám na tom, 

že vznik této společnosti je do značné míry závislý na objevu a rozvoji 

kinematografu i jiných optických přístrojů a dalších aparátů. 

 Práce je členěna do tří větších oddílů, jež váže tématická propojenost 

(společnost – film – dohlížení). 

 První je věnován vzniku kinematografie a tím i vzniku nového druhu 

společnosti – společnosti kinematografické. Dotkneme se tu tedy prvních 

kinematografických vynálezů, toho, co vedlo k jejich dalšímu rozvoji 

zasahujícímu posléze široké masové publikum. Cesta filmu až do té podoby, jak 

ho známe dnes, byla velmi složitá, procházela řadou cenzurních i jiných opatření, 

se kterými si musela poradit.  
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 Jak jsem již uvedla dříve, vycházím především z Denzina, proto je 

nastínění tohoto vývoje omezeno především na USA, evropský kinematografický 

počátek je uveden jen v poznámkách. 

 Na vznik kinematografie ihned navazuje vznik kinematografické 

společnosti, u kterého se zaměříme především na nejdůležitější aspekty této 

společnosti, ze kterých budeme nadále vycházet. 

 Protože kinematograf je aparát, zařadila jsem do své práce kapitolu 

věnovanou aparátům a technickým obrazům tak, jak je popisuje Vilém Flusser. 

Flussera jsem vybrala záměrně, neboť se svým stylem hodí k celkové hlavní lince 

práce, nejedná se o autora, který by svými postoji nabourával její hlavní myšlenku, 

dokonce ji v několika případech podporuje. Vysvětlení, co aparáty a technické 

obrazy jsou, je velmi důležité, neboť nás uvádí do světa, v němž se poté budeme 

pohybovat, do světa, který díky stále vyspělejší technice nemá člověk vždy pevně 

v rukou. Flusser navíc stojí u reflexe pohyblivých obrazů ve vztahu ke 

společenské recepci.  

 Poslední část první kapitoly je věnována výkladu umění čtení filmu. 

Vychází ze sémiotické teorie Jamese Monaca, který tedy toto umění vysvětluje na 

základě analogie s jazykem, pomocí sémiotického aparátu. Tato část je důležitá ve 

spojitosti se vznikem nového druhu umění, jakým byl film, protože se lidé, zvyklí 

na lineární texty, byli nuceni učit dekódovat pohyblivé obrázky. 

 Druhá kapitola je centrální, věnovaná voyuerovi, jeho filmům a společnosti 

dohledu. Poté, co si voyeura charakterizujeme, řekneme si, pro koho může být 

spásou či naopak ohrožením, a zaměříme se na voyeuristické texty. Ty nám 

přiblíží místo, jež voyeurovi ve společnosti patří, i základní funkce, jež v této 

společnosti vykonává. 

 Koncept moderní společnosti vychází z panoptika Michela Foucaulta, jeho 

pohledu na společnost, jeho termínů dohledu, disciplíny, moci, vědění. Foucault 

nám tedy pomůže uzemnit do té doby neúplně charakterizovaný model 

společnosti. Jeho teorie i závěry jsou proto pro nás do značné míry klíčové. 
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 Na to naváže koncept vizuality a jejího vývoje po vynálezu optických 

přístrojů optikou Paula Virilia. S jeho přičiněním nastíníme i období vývoje 

optické techniky ještě před vynálezem kinematografu, vliv, jaký tyto přístroje na 

společnost měly, změny, k nimž díky nim došlo. Pomocí Virilia objevíme i tzv. 

veřejný prostor, touhu po osvětlení, dozorování státu. 

 Poslední část druhé kapitoly je jakýmsi vyvrcholením teoretické části práce. 

Má ukázat současnost voyeura, problémy, se kterými se potýká, avšak i problémy, 

se kterými se potýkají filmaři a společenskovědní výzkumníci, jež ho ke své práci 

zcela zásadně potřebují. 

 Poslední, třetí kapitola knihy je věnována rozborům tří filmů z různých 

období voyeurova vývoje. Na nich si pak předvedeme posun, kterým byl voyeur 

ve druhé polovině 20. století nucen projít, ale i praktické ukázky tezí, jež budou 

v průběhu práce o společnosti vyřknuty. Tyto teze jsou vždy částečně závislé na 

osobě voyeura a na době, ve které vystupuje. Postupně se dobereme až 

k negativistickému vymezení současné společnosti vystavěné na tezích 

neodhalitelnosti pravdy, nepoznatelnosti reality, neexistence oddělenosti 

privátního a veřejného.  
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1.       Kinematografická společnost 

 

V této kapitole se zaměříme na hlavní aspekty, které vedly ke vzniku 

kinematografické společnosti. Tedy především na vynález a rozvoj kinematografu 

a na společenské změny, jejichž příčinou se stal.  

 Další částí pak budou teoretické úvody do problematiky technických 

obrazů a aparátů a teorie důležitosti umění čtení filmu. Tyto úvody by měly 

zprostředkovat jak alespoň základní pochopení povahy technických obrazů, tak i 

pochopení nutnosti naučit se s filmem a jeho významy pracovat, pokud mu 

chceme porozumět. 

 

1.1     Vznik a vývoj kinematografie  

 

Poprvé se s kinematografem můžeme setkat v roce 1891, kdy se v Harper´s 

Weekly objevila reklama na tento nový přístroj. Ten je zde popsán jako stroj, jenž 

umožňuje zachytit skutečnost, je kombinací vytváření pohyblivých obrázků a 

fonografu, může veškeré zachycené objekty i zvětšit.¹ Ve svých počátcích byl 

tento vynález spojován především s vědou, až poté došlo k jeho využití i 

v zábavném průmyslu, při nahrávání debat v Kongresu, při vzdělávání i při sportu. 

Brzy se začalo objevovat i komerční využití nového přístroje. V roce 1893 byly na 

Kolumbijské výstavě představeny kinematografy na pěticenty a již v roce 1896 byl 

uveden v New Yorku první komerční film. Netrvalo dlouho a skoro každé větší 

město v USA disponovalo „obrazovým palácem“. Jak uvádí Eaton,² dokonce i 

konzervativní Boston jich v této době měl již přes třicet. Nejvíce obrazových 

paláců vzniklo mezi lety 1910-1915, kdy vznikaly celé řetězce. Dbalo se na to, aby 

byly vždy umístěny v blízkosti oblastí střední třídy, jejich součástí byly i četné 

obchody, v nich pak vyhrávala často i živá hudba, staly se základem nové vizuální 

kultury. Již na svém počátku se komerční využití potýkalo s monopolním 

postavením některých řetězců. Mezi lety 1926-1946 ovládl první tři uvedení 



 9 

v Chicagu řetězec Babalan a Katz (B a K), takovéto počínání napadl hned v dalším 

roce Ústavní soud.  

 Během 21 let svého působení v americké společnosti se kinematograf 

dostal až na čísla 80 milionů návštěvníků týdně, což znamená zhruba návštěvu tří 

představení za týden. Problémem se však začaly stávat příběhy, které 

kinematograf vyprávěl. Bylo třeba najít cestu, kterak společnost oprostit od 

podívané, jež je neslušná nebo jež může k neslušným činům navádět. 

Doprovodným jevem, jenž také potřeboval usměrnit, byly nejrůznější skandály, 

jež se objevily spolu se zavedením nových filmových časopisů pro filmové fandy 

typu Photoplay. Proto již od samého počátku rozšíření kinematografu se policie 

stala cenzory, kteří např. v Chicagu roku 1909 odstraňovali z filmů scény násilí. 

Chicago také jako první už v roce 1914 zavedlo filmy přístupné od 21 let. To byla 

první reakce na usnesení Národní rady pro filmovou cenzuru z roku 1909, která na 

sebe vzala, na popud Ligy za čistotu, Městské ligy žen a mnoha dalších, roli 

ochránce dětí a jejich nezkažených duší tím, že vydala seznam témat, která by 

neměla být filmově zpracovávána. Jednalo se hlavně o témata násilí a násilných 

instruktáží, společenských selhání, rozvodů atd. Po vlně kritiky, jež se na Radu 

snesla po uvedení filmu Traffic in Souls v roce 1914 s explicitními sexuálními 

scénami, si každý stát určil svou vlastní cenzurní radu. Jako reakce na tento postup 

byla v roce 1917 ustanovena Filmová liga, která si předsevzala bránit cenzuře. Po 

velkých skandálech s hollywoodskými hvězdami Hollywood ustanovil Hayesovu 

komisi, která měla bránit cenzuře obecné, avšak na druhé straně měla podporovat 

autocenzuru, což kritiky stejně neuspokojilo, a tak nové tlaky donutily Hollywood 

ustanovit Správu pro produkční předpisy, jejíž  verze Přepisů byla platná až do 50. 

let.³ Předpisy přitom především omezovaly scény násilné a sexuální s patrnou 

rasovou nesnášenlivostí. 

 Právě v tomto období neustálých cenzurních bojů byl však film po své 

technické stránce velmi rychle obohacován. Ejzenštejn, Lang, Griffith, Caserini a 

mnozí další začali zavádět expresionismus, přicházeli s novými teoriemi montáže, 
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střihu, kamery. To vše zapříčinilo ještě daleko větší vliv kinematografu na 

společnost americkou i evropskou. 

 Ve dvacátých letech je v Americe běžně obohacován obraz i o zvuk a 

barvu. Dřívější absence zvuku byla nahrazována živým orchestrem přítomným 

v sále. Od roku 1923 se ve filmu využívá tříbarevný Technicolor systém, od roku 

1925 pak probíhají zkoušky se zvukem, jeho rozšíření nastalo po založení 

Vitaphone Corporation firmou Warner Brothers v roce 1926, kdy byl uveden i 

první skutečně ozvučený film Don Juan. Hollywoodu se tak podařilo dodat svým 

produktům ještě lepší zdání reality, reprezentace každodenního života. 

 Vším tím se kinematograf zařadil vedle dalších tendencí směřujících ve 

stopách realismu, který byl stále více předváděný ve své naturalistické podobě 

v soudobých románech, žurnalistice, etnografii, psychoanalytice i jinde. 

Kinematograf se tak stal podpůrným aparátem pro proces, jenž probíhal v rámci 

kapitalismu samotného. Jednalo se především o posun od tržní přes monopolní 

k mnohonárodní formě, což odpovídá Jamesonově trojici vývojových stupňů – 

realismus, modernismus a postmodernismus.4 

 Vznikem filmu tak vznikla i nová kinematografická společnost. 

Kinematograf celou společnost změnil, většinu bavil, menšina ho přijala jako nový 

druh umění. 

  

  „Po tomto zrodu se z americké společnosti stala kinematografická kultura, 

 kultura kolektivně a jednotlivě poznávající samu sebe skrze obrazy a 

 příběhy vytvářené Hollywoodem.“  

 (N. K. Denzin: 1995: 24) 

  

 Kinematograf byl však také brán, stejně jako fotografie, jako dokonalá 

náhražka nedokonalého lidského oka, které tak ztratilo své dosavadní primární 

postavení v poznávání reálného, avšak svým fungováním na druhé straně 

podporoval konvencionalizovaný vizuální kód platný již od renesance. Tak došlo 
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k ještě většímu potvrzení a zdůraznění nadřazenosti oka nad jinými smysly, které 

snad kromě sluchu byly skoro úplně potlačeny.  

 Kinematograf tak vytvořil pro diváka skryté místo, z něhož vše pozoroval, 

učinil z něj voyeura. Nehybný pohled na nepohybující se fotografii byl nahrazen 

pohledem pohyb vyžadujícím, pohledem, který nás zavedl do detailů něčího světa 

a života, pohledem, jenž se může pohybovat napříč časem i prostorem. 

 
1.2 Vznik kinematografické společnosti  
 
 „Postmoderna je věkem vizuálním, věkem filmu. Poznává se částečně skrze 

 odrazy, které vycházejí z objektivu kamery. Voyeur je ikonickým, 

 postmoderním já. Neseni na vlnách symbolů zjišťujeme, že jsme 

 všichni voyeury – produkty filmového pohledu.“ 

 (N. K. Denzin: 1995: 1) 

  

 Současná kinematografická společnost vznikla v první polovině dvacátého 

století, kdy se objevily první filmy. Kamera této společnosti slouží coby pohled, 

který vytváří a dokumentuje skutečnost. Voyeur je pak nástrojem takového 

pohledu. 

 

  „Nahrazením pouhého oka svými vlastními vědecky přesnými čočkami 

 kamera a kinematografický aparát stvořily divácký pohled, který učinil 

 z diváka neviditelnou osobu přítomnou tomu, co viděl. ... pohled kamery 

 vytvořil divákovi neviditelné místo, ... divák vstupoval do obrazu 

 prostřednictvím neviditelného oka kamerové čočky.“  

 (N. K. Denzin: 1995: 26) 

 

 Kinematograf každého diváka přeměňuje ve voyeura, který sleduje plátno. 

Voyeurské filmy se vyznačují dvojitou, někdy až trojitou reflektivitou. Každý 

divák je voyeurem, který svým pohledem sleduje na plátně počínání jiného 
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voyeura. Třetí rovina se nám objeví ve chvíli, kdy voyeur na plátně vrátí pohled 

divákovi-voyeurovi sedícímu v hledišti kina. Takový divák se mnohdy cítí 

provinile, jako by byl přistižen při něčem zakázaném. 

 Díky kinematografu se objevily nové metody dokazování a verifikace. 

Jedná se především o zobrazování osoby, věci, události. 

 Americká kinematografická společnost se zrodila v průběhu třiceti let 

(1900-1930), kdy se stal film zábavou pro široké masy Američanů. Americké 

filmy byly již i exportovány do Evropy, takřka každé větší město mělo své kino, 

vznikaly nejrůznější fankluby, filmové magazíny, hollywoodští herci se stali idoly. 

Tím však také došlo ke vzniku nového druhu vizuální gramotnosti, lidé se učili 

dívat se na věci, které nikdy před tím neviděli. Ve společnosti se objevil nový 

vizuální režim, který se začal upřednostňovat před režimem aurálním. Na počátku 

dokonce až tak, že došlo ke ztrátě zvuku (němý film), avšak brzy došlo ke 

skloubení panoptického a panaurálního. Tato nová kinematografická společnost 

dohledu tedy nejenom sledovala, ale i poslouchala, odposlouchávala atd. Tak 

vznikla zcela nová kultura založená na optických přístrojích, na pohledu, který 

z každého utvořil agenta dohledu sebe i druhého. 

 Důležitým prvkem bylo samotné kino, které sice bylo prostorem veřejným, 

avšak v temnotě vznikal nový druh intimity, veřejné bylo učiněno soukromým. 

V kině byly vypravovány příběhy, které překlenovaly realitu a ideální společenský 

stav. Etnické, rasové i genderové problémy společnosti se zde ukazovaly jako 

bezproblémová harmonická část. Na druhé straně však kino předkládalo pohled, 

jenž mohl být do značné míry už předem předpojatý. Jak uvádí de Laurentisová,5 

pohled, jenž nám kino nabízelo, vycházel především z pohledu spjatého s bílým 

mužem. Ženy a jiné rasy než bílá jsou zde objektem mužského pohledu. 

Kinematografický aparát tak v podstatě pracuje s genderově i rasově předpojatým 

pohledem, s nímž spojená kinematografická imaginace odpovídá hodnotám 

většinové americké kultury. 



 13 

 Film napomohl rozvinutí vědeckého realismu, který se zakládal na víře 

v přímou  a pravdivou poznatelnost okolního světa. Vědecký realismus se ostře 

ohrazoval proti abstrakci, byl posedlý novými vynálezy, své místo si našel i 

v dílech literárních, náboženských, filosofických, vědeckých i žurnalistických. 

 Kinematografie se brzy stala aparátem moci, který zasahuje a do značné 

míry i určuje každodenní život společnosti, stala se vedlejším produktem 

společnosti dohledu, její oko bylo umístěno jako další dozorce ve službách státu. 

 Toto vše má pro americkou kinematografickou společnost několik 

důsledků. Dochází k tomu, že skutečnost reálně prožívaná se stává sociálně 

inscenovanou produkcí. Veškeré reálné zážitky většina lidí srovnává se zážitky 

filmových hrdinů. Jako příklad mohou posloužit filmoví fanoušci, kteří své hvězdy 

milují natolik, že jakoby žijí jejich život. S tím souvisí i vytvoření 

kinematografické imaginace, jež dokládala životy jednotlivých tříd. Označila 

některé zážitky za zcela klíčové, hájila vždy dobré konce, mravnost, počestnost. 

Byla zprostředkujícím článkem mezi jednotlivcem, jeho každodenním životem a 

populární kulturou. Kinematografická imaginace se musí potýkat s paradoxem již 

nemožné rozlučitelnosti kinematografické a každodenní složky života. Dříve 

pomáhala na poli obou, nyní vzhledem k tomu, že každodennost je definována 

kinematografičností, to již není možné. Film svou existencí vytváří diváka, ale i to, 

co divák vidí, ten si však toto vidění přenáší s sebou do sféry každodennosti. 

 
1.3     Aparáty a technické obrazy podle Flussera 
 
 „...obrazy se stávají stále více takovými, jak si přejí příjemci, aby se 

 příjemci stávali stále více takovými, jak si přejí obrazy.“  

 (V. Flusser: 2001: 53) 

 

Technické obrazy (film, fotografie, video a jiné syntetické obrazy) spočívají na 

textech, které jsou jejich základem, sestávají z jednotlivých bodů, jsou tvořeny 

kalkulací a komputací pojmů. V okamžiku, kdy se univerzum začíná rozpadat, je 
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třeba najít nějaký způsob, jak jednotlivé body znovu složit a tím i konkretizovat. 

Tyto body jsou však natolik malé, že je nelze jako dříve uchopit rukou nebo 

očima, je třeba vynalézt určité aparáty, které toto udělají za nás. Pro jednoduchou 

obsluhu ze strany lidí jsou tyto aparáty vybaveny jedním nebo více tlačítky. 

 Aparát je výtvor, který dokáže stimulovat funkce lidského myšlení, body 

univerza pro něj představují jen určitou množinu možností, ze které se náhodně 

objeví konkrétní technický obraz. Aparáty fungují automaticky, spojují náhodně 

možnosti, ale jsou kontrolovatelné lidmi, tudíž zastavitelné v určitém 

naprogramovaném okamžiku. 

 Tvůrci technických obrazů (fikcí) vytváří pomocí aparátů jen zdánlivé 

plochy, ve skutečnosti se jedná o určitým způsobem strukturovanou mřížku, jež je 

tvořena seskládáním jednotlivých bodů. 

 Zcela chybně je u aparátů předpokládána existence dvou druhů tlačítek. 

Jedny zde jsou jakoby proto, aby vybraly nějaké situace ze sféry soukromého a 

tyto situace uveřejnily, druhé jsou zde pak proto, aby na opačné straně tyto situace 

opět zesoukroměly už jen tím, že jsou ve sféře soukromí přijaty. Toto rozlišení je 

však neudržitelné. Tlačítka úplně zničily hranici mezi tzv. privátním a veřejným 

prostorem. Daná situace není produkována v soukromí, ale v aparátu, jenž je 

schopen ji vyslat k jiným aparátům (přijímačům), které jsou připraveny přijmout 

jakoukoli zprávu, nemohou tedy být nazvány privátními.  

 

 „Zkrátka, klávesy zrušily hranici mezi privátním a veřejným, smísily 

 politický prostor s prostorem privátním a učinily všechny tradiční představy 

 o ´diskurzu´ neplatnými.“ 

 (V. Flusser: 2001: 33) 

 

 Aparáty fungující automaticky na základě náhody a nutnosti jsou jediným 

nástrojem, kterak znovu poskládat jednotlivé body světa, jenž se svým rozpadem 

stal nepochopitelným. Znovuseskládáním těchto bodů do ploch je možné tento 
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svět opět konkretizovat, je možné vytvářet fikce, filmy. Tvůrci těchto fikcí jsou se 

svými aparáty velmi úzce spojeni. Mačkají jen tlačítka, to, co daný obraz vytvoří, 

je automaticky pracující aparát sám. Tvůrci se tak mohou zaměřit přímo na 

konečný produkt, nemusí se zaobírat procesem, který tomuto produktu předcházel. 

Zabývají se pouhým povrchem svých výtvorů, a tak mohou mnohem více 

uplatňovat fantazii, vytvářet obrazy, které by v dřívější době nikoho nenapadly. 

Jenom díky technickým obrazům (filmu, fotografie, videa a jiných syntetických 

obrazů) jsme znovu schopni prožívat svět, jenž se zdál rozplynout v abstrakcích. 

 Aparáty tvoří technické obrazy, které však samy o sobě nic neznamenají, 

jen promítají něco, co se dá dešifrovat nikoli tázáním se po označovaném, ale 

pouze tázáním se po označujícím. Narozdíl od obrazu tradičního, který něco 

znamenal, se proto dnes již nemůžeme ptát na to, co technický obraz ukazuje, ale 

spíše kam, k čemu poukazuje. Technické obrazy totiž jen kódují nesmysluplné 

znaky z okolí, aby jim daly nějakou dešifrovatelnou formu, nejsou reprezentací 

něčeho kolem nás, jsou jen projekcí něčeho. V současnosti se technické obrazy 

staly imperativním ukazatelem pro každého. Jsme jimi tak těsně obklopení, že 

naše hodnocení, jednání i poznávání závisí do značné míry právě na nich, proto je 

velmi důležité naučit se je správně číst.  

 Film je jediným technickým obrazem, který se donedávna bránil lidské 

lenosti, touze zůstat ve svém soukromém prostoru a dostávat vše až tam. Je sice 

stále promítán v kinech, ve veřejných prostorách, ale současná technika již 

dovoluje sledovat ho v pohodlí domova, i když stále ještě ne v takovém 

technologickém komfortu.  

 Současná snaha vše zachytit v obrazech a co nejrychleji předat obrazovým  

konzumentům vede ke stále většímu zrychlování veškerého dění. Stále rychlejší 

střídání jedné teorie, směru, politické události atd. jinou je pouhým následkem 

potřeby stále nových obrazů. Nejsou tak potřeba ani tak modely samé, jako hlavně 

jejich zachycení v obrazech.  
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1.4     Umění čtení filmu 

 

S nástupem filmu však bylo potřeba naučit lidi, jak s tímto druhem umění 

zacházet. Lidé, zvyklí na statické obrazy a texty, byli postaveni před něco poněkud 

odlišného, před pohyblivé obrazy, které samy vyprávěly příběhy, jež se bylo 

zapotřebí naučit číst. Tedy naučit se číst specifický jazyk filmu, abychom byli 

schopni mu porozumět.6 Zatímco totiž sluch je smysl, který zaznamenává 

prakticky vše, zrak je velice selektivní. Aby byl vůbec schopen nějaký objekt 

zachytit, musí se oči neustále pohybovat – vykonávat tzv. sakadické pohyby. 

Každý obraz je tedy nutné nejprve skutečně přečíst fyzicky a poté ještě mentálně.7 

Obrazy se dají číst třemi základními způsoby – fyziologicky, etnograficky a 

psychologicky. U způsobu fyziologického základ tvoří nejúčinnější vzorce 

sakadických pohybů, u etnografického se čtenáři opírají o své vědomosti z oblasti 

kulturních vizuálních konvencí a u způsobu psychologického jsou na tom nejlépe 

ti, kdo se již setkali s velkým množstvím významových systémů, jež byli schopni 

začlenit do systému vlastního. Pro účinno četbu filmu je proto zapotřebí především 

aktivní spolupráce diváka (čtenáře). 

 Od 50. let se rozvíjí sémiotika, která studuje systémy znaků a která 

předpokládá, že mluvený a psaný jazyk jsou pouze jedním ze systémů 

komunikace, přičemž každý systém komunikace může být slovem jazyk označen. 

Tím se objevila možnost, jak se dá k filmu přistupovat na základě jeho analogie 

s jazykem a díky tomu ho moci popisovat jazykovými prostředky. Osvojení si 

alespoň základních sémiotických termínů je velmi důležité pro další pokusy 

jednotlivé filmy číst a porozumět jim. 

 Film se tedy jako jakýkoli jiný jazyk opírá především o systém znaků. 

Každý znak se skládá z dvojice signifikant (označující) a signifikát (označované). 

Zatímco literatura ve své podstatě stojí na tomto rozlišení, film signifikant i 

signifikát využívá v jejich takřka identitě. Obraz se přímo vztahuje ke svému 

signifikátu, film tedy vždy používá velmi zkratkovité znaky. Diváci filmu si 
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nemusí, jako čtenáři knihy, představovat to, co čtou, mají to již přímo před sebou, 

jejich práce spočívá v dešifrování a interpretaci znaků, jež jim jsou předkládány.8 

Interpretace těchto znaků závisí hlavně na jejich denotativních a konotativních 

významech. Ve významech denotativních je film mnohem přesnější než kniha, 

která danou věc jen slovně popisuje. Film nám objekt ukáže a ten je právě tím, čím 

je, nelze si jej představit jinak. 

 Význam konotační překračuje toto zprostředkování jednoho daného objektu 

a odkazuje k celé škále významů, jež mohou být s daným spojovány, asociovány. 

Protože film spojuje jiná umění, je schopen je využít tím, že je zaznamená, a je 

proto také schopen pracovat s obrovským množstvím konotativních významů 

(mluvené slovo zachycuje zvukovou stopou, psané do titulků, dokáže pracovat 

s jazyky tance, malířství atd.). Film přesahuje své diegetické významy hlavně díky 

kulturnímu prostředí, ve kterém je vytvářen a které mu mnohé konotace vtiskává. 

 Konotativní významy můžeme ještě dále rozdělit na paradigmatické a 

syntagmatické. Paradigmatická konotace vychází z toho, že před nás postavený 

obraz by vybrán z mnoha jiných významově podobných obrazů kritériem prosté 

volby. Syntagmatická konotace zase spíše odkazuje k obrazům (záběrům), jež 

tomu našemu předcházely, nebo po něm mohou následovat. Představíme-li si 

soustavu souřadnic, pak vertikální osa je paradigmatická založená na tom, jak 

něco natočit, a horizontální osa je syntagmatická, jejíž základ tvoří otázka, jak 

záběry prezentovat s využitím především montáže a střihu. 

 Konotativní a denotativní významy můžeme dále rozlišit podle trichotomie 

C.S. Pierce na ikony, symboly a indexy. Pro potřeby filmu se podrobnějším 

zkoumáním těchto kategorií zabýval P. Wollen.9 Ikony mají hlavně denotativní 

význam a jsou snadno představitelné jako portréty, charakteristická je pro ně 

podobnost signifikantu a signifikátu. Symboly naopak nejsou spojeny na základě 

podobnosti, ale vztahem, jež je ustálen pouze konvencemi – jedná se o náhodný 

znak. Pro film nejdůležitější, ale také nejsložitější jsou indexy, které odkrývají i 

mnoho významů konotativních. Uvedení autoři dělí indexy na tzv. technické a 
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metaforické. Technické se užívají především k navození určitého filmem jinak 

špatně sdělitelného pocitu, popř. děj posunují v čase (index času – jedoucí 

lokomotiva, index tepla – pot atd.) Metaforický index je kontinuem mezi denotací 

a konotací, důkazem, že mezi nimi neexistuje žádná ostrá hranice. Monaco k tomu 

udává příklad kymácivé chůze, která má prozradit námořníka.10 Bez významu 

konotativního by tato denotace nemusela být vždy srozumitelná. Proto pokud se 

konotace stanou velmi silnými, mohou být postupně akceptovány jako denotace.  

 Konotace jejich předávání filmem závisí především na dvou hlavních 

nástrojích, kterými jsou metonymie a synekdocha. Metonymie využívá 

přidružených detailů k reprezentaci objektu nebo k vyvolání ideje, synekdocha 

pracuje s částí celku, který zastupuje celek, nebo naopak. Na těchto dvou 

nástrojích a především na jejich neustálé komparaci závisí vnímání veškerých 

kulturních konotací. 

 Využitím tzv. tropů můžeme dospět k ještě většímu rozšíření pole konotací 

a denotací. Tropus označuje „změnu významu“, tzn. že zažitému vztahu 

signifikant, signifikát dodáme jiný, nový vzájemný vztah, význam. Narozdíl od 

předešlých statických vztahů se zde pohybuje v dynamické síti, schopné se 

neustále měnit. Tato koncepce spojuje prvek denotace a konotace, i z objektů 

v statickém pojetí přísně denotativních vytváří mnohovýznamovou možnost.11 

 U filmu můžeme také hovořit o syntaxi, o jeho systematickém uspořádání, 

které však není apriorně určující strukturou, ale spíše je výsledkem syntaktického 

užívání. Z hlediska filmové syntaxe jsou nejdůležitější dva určující prvky – vývoj 

v čase a vývoj v prostoru. Pro modifikaci časového vývoje slouží jako hlavní 

nástroj montáž („sestavení dohromady“), modifikace prostoru se nazývá mise-en-

scène („přinášení na scénu“). 

 Samozřejmě, že výše uvedené popisy důležité pro pochopení filmu jsou 

pouhými teoretickými konstrukty, které umožňují snadnější proniknutí do filmové 

textuální problematiky. Naučit se dobře číst film znamená otevřít si prostor pro 

mnohé konotace, jež by nám jinak mohly zůstat skryty. Většina slavných režisérů 



 19 

(v tomto kontextu uvedu Hitchcocka, Antonioniho a Lynche, neboť se jimi 

budeme ještě zabývat) je oceňována pro svůj specifický filmový jazyk. Jejich 

jedinečnost však spočívá především v tom, že jsou schopni zasáhnout i tu část 

publika, která není v oblasti filmů až tolik „sečtělá“ a jejich reakce (vnímání 

určitých konotací) jsou proto do značné míry nezáměrné a nepoučené či pouze 

podvědomé.  

 

2. Voyeur, voyeuristický film, společnost dohledu   

 

V předchozí kapitole jsme objevili voyuera jako postavu, jež zásadním způsobem 

promlouvá jak do příběhů filmů, jež jsou nám předkládány, tak i do společnosti 

samotné. Zde se tedy této postavě budeme věnovat poněkud podrobněji. 

 Voyeura provází specifický filmový žánr, žánr reflektivněvoyeuristických 

textů, ty budou také vymezeny. V neposlední řadě nás bude zajímat vztah státního 

aparátu ke kinematografii, jejího využití, koncepce společnosti dohledu z pohledu 

Michela Foucaulta.  

 Použití kinematografie pro politické účely se věnuje i Paul Virilio, jehož 

pohled na vizualitu bude předmětem další části. Kapitolu pak uzavře současný stav 

voyeura – kvůli interpretačnímu rámci je současností konec 20. století.  

 

2.1     Voyeur a voyeuristický film, pohled Foucaulta 

   

Voyeur: Ten, jehož uspokojení vychází z podloudného dívání se na 

sexuální jednání nebo sexuální objekty; slídil; ten, koho až chorobně  

zajímají podloudné pohledy; ten, kdo se dívá; může to být také špión, 

reportér, detektiv, psychoanalytik, sociolog nebo antropolog. 

 (M.Foucault: 1980:155) 
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 Zpracování postavy voyeura v Hollywoodu jde napříč všemi žánry. Jedná 

se o filmy s novináři, soukromými detektivy, špióny, poté i o filmy pro ženy, 

avantgardu, rodinná melodramata, komedie, dramata ze světa sportu, životopisné 

filmy, horory, filmy vědeckofantastické, dokumenty i westerny. Všechny tyto 

filmy spojuje touha voyeura dívat se, která poté určuje pohled obyčejných lidí. 

 Poněkud odlišný přístup zastává reflektivněvoyeurský film, který voyeura 

používá coby metaforu oka pohlížejícího vykonstruovanými strukturami pravdy, 

které společnost předkládá sama sobě. Jedná se o filmovou podobu Foucaultova 

pohledu, jenž si každý z nás v sobě zniternil, pohledu, který je 

institucionalizovaný, pohledu, který je pohledem moci a dohledu, který chce 

odhalit společenské a který je pohledem kamery. 

 Voyeur je často zobrazován jako nějakým způsobem narušený jedinec, 

který se prohřešuje normám každodenního života. Ve filmu je toto zobrazení 

mnohdy doloženo promluvami jednotlivých mocenských či společenských vrstev 

(rodina, policie atd.)o tom, že je voyeur narušený a jeho pohled nevhodný. Každá 

předkládaná verze voyeura rozvíjí jinou podobu voyeurské touhy dívat se, ty 

mohou být erotické, investigativní, lékařské, vědecké, politické nebo čistě osobní. 

 Podob voyeurského pohledu je také celá řada: jedná se o pohled klinický, 

vyšetřující, informační, erotický, násilnický, náhodný, nečekaný pohled 

kolemjdoucích nebo pohled rozhodný, zvídavě civějící. 

 Voyeur narušuje kulturní logiku kapitalismu, která si žádá naprostou 

oddělenost sféry soukromé a veřejné. Voyeurským vstupem do obou těchto sfér 

dochází především u sféry soukromé k jejímu částečnému odtabuizování, voyeur 

je tím, kdo současně napadá, avšak i chrání místa pobytu určitého jedince. 

 Reflektivněvoyeurskému filmu se nelíbí tvrzení rozvinuté epistemologií 

vědeckého realismu, jež byla běžně užívána v průběhu dvacátého století ve filmu 

s voyeury, že o světě lze vyslovit pravdivá tvrzení zakládající se na metodách 

dedukce a indukce. Voyeur však tyto metody vždy přesahoval, používal metodu 

zpětného pohybu od následků k příčinám. Pragmatická metoda přesvědčující nás o 
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tom, že skutečnost lze, ať už objektivem kamery, nebo přímým pohledem voyeura, 

věrně zobrazit, je filmem reflektivněvoyeurským podrývána. 

 Reflektivněvoyeurský film je žánr, který čerpá z několika jiných žánrů 

především pak z filmů o novinářích a z filmů investigativních, největší význam 

však pro jeho ustavení měla tradice film noir. Skloubením těchto několika 

základních prvků můžeme charakterizovat reflektivněvoyeurský film jako film, 

který se zabývá pokoutným pohledem, ve svém ději používá často kamery, 

odposlouchávací a jim podobná zařízení, řídí se epistemologií, že pravdu lze zjistit 

pouze postupem od následků zpět k příčinám a poznáním pomocí vizuálních 

prostředků, hlavními postavami jsou voyeuři (slídilové), používá vizuální kód film 

noir – vzdálené ostření, výřezy, detaily, zpětný chod kamery, teleobjektivní čočky, 

důraz na šikmé a vertikální čáry a řezy, důraz na vyvolání napětí, klaustrofobie, 

čehož se dosahuje filmovou manipulací, vytváření pocitu strachu, zneklidnění a 

zmatení diváka. Reflektivněvoyeurský film většinou předpokládá mužského 

hrdinu, ženy jako objekt vyšetřování a ženy jako spolutvůrce romantického 

vztahu. I zde je patrný vliv film noir, mužská touha a ženská sexualita je zde 

představována v tradičním vzorci dominance a podřízenosti. 

 Prezentace voyeura v Hollywoodu prošla několika vývojovými stupni – 

realismem, modernismem, pozdním modernismem a postmodernismem. Změny, 

ke kterým došlo, se týkají především různého propojení narativního a vizuálního 

stylu, jenž určuje voyeurovu sitaci. Realistický voyeur je naivní, nevinný, jeho 

voyeurismus je potlačený, nepřiznaný. Tento druh se objevuje přibližně mezi roky 

1900 – 1920. Modernistický voyeur je představitelem klasického narativního 

hollywoodského filmu mezi roky 1930 – 1960, je zde zachován pohled kamery 

předchozího období, avšak charakteristické je vzdálení se každodennímu životu. 

V období pozdněmodernistickém (1960 – 1970) dochází k parodování 

voyeurského pohledu, postmoderní voyeur pak od 70. let dvacátého století může 

být definován navrácením se k realistické prezentaci voyeura, avšak nejedná se již 
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o parodii, ale o napodobeninu jakožto určující znak postmoderní estetiky, 

voyeurovy praktiky zde jsou stavěny přímo do každodenního života. 

 V reflektivněvoyeurských textech dochází velmi často ke změně kódů 

dohledu, od Foucaultova panoptika k systému zastrašování, kde se osoba 

pozorovaná přetváří v osobu, jež se dívá. 

 Film tak svým předkládánám filmového voyeura vytvořil voyeura i 

z diváka. Divák také prožívá nebezpečí, touhu i narušení soukromí, i on může být 

tím, kdo se jak dívá, tak je i sledován. 

 Film se velmi rychle stal aparátem moci. Kino vytvořilo slídila, který ve 

zcela různých podobách pozvedá koncept dívání se na novou úroveň. Voyeur, 

který nahlíží do skrytých míst společnosti, je schopen definovat jejich 

nedotknutelnost, ačkoli je tato strukturami dohledu demokratických společností 

vymýcena. 

 Voyeur se zrodil složitým procesem uvědomování si toho, že se opakovaně 

dívá právě proto, aby věděl.12 Kamera pak byla odpovědí na touhu po vidět a být 

viděn, byla zároveň vizuální i narativní reflexí. Vizuálně ukazovala reflektované já 

v podobě zrcadla, reflektované já se tedy vidělo v odrazu já filmového, z tohoto 

odrazu pak vznikaly nejrůznější ideály, hodnoty, emoce. Filmové já se stalo 

součástí imaginárních představ jedince o sobě samém. Divák byl neviditelným 

voyeurem, který svým pohledem zvýrazňoval sexuální touhu hledět na druhého 

jako na objekt. Reflektivní filmový pohled byl strukturován podle vzorce muži – 

voyeuři mající z dívání potěšení, ženy - objekty.   

 Filmový divák rozpracovával zavedenou strukturu pohledu z každodenního 

života. Do vizuální interakce bylo vneseno více přesnosti a voyeurismu. Formám 

zdvořilé nevšímavosti bylo dáno více emocionality, lidé se v setmělých sálech kin 

učili, kterak tuto nevšímavost překonat. Strukturace divákova pohledu byla 

zakotvena přímo v narativním diskurzu příběhu. Hollywood vytvořil příběhy, 

které byly mýty, které umožnily dát smysl všednímu životu. Tím i stvořily iluzi, že 

svět okolo je kontrolovatelný a pod kontrolou. Produkované příběhy byly 
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formovány strukturami dominance, byly genderově, rasově konkrétní, 

kinematografický vizuální pohled byl zcela hegemonický, vstupoval do všech 

oblastí a sfér každodenního života. Hollywood však svými texty s masou svých 

diváků i manipuloval. Společenské vrstvy se zhroutily, filmaři společnost dělili 

podle nesčetných kritérií genderu, rasy, věku, příjmové skupiny. Filmovému 

vyprávění byla podřízena i celá technická složka filmu. Narativita byla vždy 

upřednostňována před činností nespatřené kamery. 

 Takto vytvořený nový pohled byl vlastnictvím státu a byl stále vylepšován 

vědci i filmaři. Společnost dohledu pak mohla vytěžit maximum z právě vzniklé 

technologie. Ideologií společnosti dohledu bylo mít možnost vidět úplný sociální 

svět a pomocí totalizujícího aparátu zachytit vše z moderního života. Raní filmoví 

tvůrci vycházeli z přesvědčení, že pokud máme vyžadovat v demokratických 

společnostech uvědomělé mínění, musí existovat objektivní nástroj, který bude 

nositelem informací o společnosti. Touto cestou se filmaři vydali tím, že začali 

produkovat filmové týdeníky ze života společnosti. Poté však přišel ekonomický 

požadavek, vytvořit to, co kamera vidí tak, aby to bylo ziskové, jinými slovy, 

udělat film. To, co mohlo být vidět, bylo využíváno jak k ziskovosti, tak i 

k dohledu. A právě díky těmto motivacím vznikla kinematografická společnost.    

 Voyeur je jedním z nástrojů k ovládání této společnosti. Díky tomu, že 

kontroluje reflektivní texty, kontroluje i voyeura samotného. Reflektivní film 

vypráví příběhy o tom, jak jsou vyprávěny, používá záběry ukazující herce 

stojícího před kamerou, režiséry, kteří scénu režírují. Reflektivní film napadá 

představu panoptického pohledu, který by měl mít okolní svět pod kontrolou, říká, 

že pohled je natolik subjektivní a ideologický, že pro svou nedokonalost může 

vypovídat pouze o jedné verzi pravdy. Veškeré reflektivní texty stojí proti 

kinematografickému realismu zdůrazňujícímu přesnost a pravdivost. Stejně tak i 

voyeur zpochybňuje kontrolu kamery nad skutečností. Podrývá kontrolu, kterou 

film má nad skutečností a nad tím, co je viděno, a odkrývá mocenské struktury, 
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které prostřednictvím kamery ideologicky kódují pravdu. I pohled voyeura je 

takřka vždy kódován násilím a nebezpečím. 

 Foucaultův pohled voyeura přichází v podobě lékaře či psychoanalytika, 

nebo v podobě osoby, která disponuje přehlížecí mocí nad prostory panoptika. 

Foucault vytvořil obecnou teorii pohledu, který vzniká ve společnosti a který je 

následně propírán mocenskými aparáty. Hovoří proto o společnosti dohledu. 

  Vidění z fenomenologického hlediska odkazuje k jedincovu vnímání 

vizuálního pole,  které je před něj postaveno. Oko a akt dívání pak toto pole 

zviditelňují, dělají ho pro jedince skutečným. To, co však jedinec vidí, je sada 

kulturou vytvářených obrazů, které rozdělují subjekty i objekty podle rasy, 

pohlaví, věku atd. Jedincův pohled vychází vždy zevnitř tohoto pole, v daném 

vizuálním poli je každý jak divákem, tak i podívanou. Pohled je vždy spojen 

s hleděním druhého a prostřednictvím tohoto vnějšího pohledu je jedinec utvářen 

jako subjekt. Pohled tedy vytváří dvojí subjektivitu – uvědomění si sebe sama jako 

osoby, která hledí, ale i jako osoby, na kterou je pohlíženo. 

 Pohledů na druhé a tím i jejich vytváření může být celá řada. Jedinec se 

může chovat nezúčastněně, může si druhého svým pohledem přitáhnout blíže, je 

tedy schopen kontrolovat přítomnost druhého, jeho pohled může být čistě 

investigativní, potěšení je pak textové, faktické, jeho pohled může být i 

vystrašený, může druhého definovat jako možné zlo, pohled může být i vládnoucí, 

potěšení zde pramení z toho, že má jedinec druhého ve svém vizuálním poli, svým 

pohledem mu vládne. 

 Foucault tyto pohledy politizuje. Moderní společnost označuje i slovem 

disciplinární. Model pro tuto metaforu nalezl v díle Jeremy Benthama, který v roce 

1800 vytvořil návrh vězení, jež je koncipováno do kruhu, uprostřed je neosvětlená 

věž dozorce, okolo pak stále osvětlené cely trestanců. Toto schéma dovoluje vše 

pozorovat, aniž by byl pozorovatel spatřen. Díky nemožnosti určit, zda je dozorce 

na svém místě, je na trestance vytvářen neustálý tlak chovat se tak, jako by tam 

byl. Tento venkovní nátlak je postupně internalizován, všichni se posléze zcela 
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vědomě disciplíně podřizují. Tato internalizace je také nejdůležitější myšlenkou 

panoptika.13  

 Foucault tento koncept používá jako metaforu fungování moderní 

společnosti. I zde tedy disciplína vyžaduje určitý dispozitiv (technické zařízení, 

uspořádání), jež činí nátlak na chování lidí prostřednictvím pohledu, dohledu.14 

Tedy především prostřednictvím pohledu, který sám zůstává skryt, přičemž vše 

ostatní je schopen spatřit.  

 Disciplína je technikou moci, která proniká do všech zavedených institucí. 

Moc ve Foucaultových teoriích vystupuje hlavně jako strategie, která své účinky 

zakládá na taktice, praktickém užívání, ne na pouhém vlastnění. Centralistické 

pojetí moci je již dávno překonáno, existuje nespočet mocenských center a vztahů, 

které protkávají celou společnost.15 Moc je produkována věděním, které spolu s ní 

zasahuje do všech sfér, vědění je na straně druhé přímo implikováno mocí.16 Vztah 

moc-vědění je tedy zcela neoddělitelný, jedno při svém působení konstituuje druhé 

nezávisle na aktivitě jednotlivých poznávacích  subjektů.  

    Foucaultův pohled je tak všudypřítomným pohledem moci, který je 

zakořeněný ve všech mikromocenských strukturách. Každý je pod neustálou 

kontrolou pohledu druhého, tomuto pohledu nelze vzdorovat. Jedinec se stává 

pohledem moci, dozírající oko je všude od novin, po televizi, film i policii, jeho 

pohled každého definuje kategoriemi rasy, třídy, genderu. Nové technologie 

umožňují stále propracovanější systém dohlížecích aparátů (ultrazvuk, 

videonahrávky, stopy DNA atd). Foucault tedy předkládá verzi pohledu, kterého 

se zmocnily a do kterého se politicky vepsaly struktury dohledu. 

 Voyeurský pohled však není zcela jednoznačný. Je proměnlivý, pohybuje 

se po určité trajektorii, je usměrňován, vyvolává různé druhy chování i emocí. 

Může být aktivní, pasivní, přímý, nepřímý, maskulinní či femininní, erotický, 

neerotický, investigativní, medicínský nebo dominantní. Může být však také 

kradmý, uskutečňovaný za vědomí interakce, jedinec může mít obavu z toho, že je 

na něj pohlíženo, může předstírat, že se dívá, ale přitom nevěnovat druhému 
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pozornost, může být v situaci, kdy na sebe nechává pohlížet dobrovolně. 

S každým typem pohledu se také mění emocionalita, jež ho doprovází. Ta pak 

bude přecházet od lhostejnosti, k hanbě, hrdosti, strachu, poníženosti nebo 

sexuální touze. Každý pohled je však také strukturován a motivován systémy moci 

a genderu. 

 Klasický narativní voyeurský film je naplněn všemi uvedenými strukturami 

i typy pohledů, vždy pak vyvolává změny v chování a v emocích. 

 Každým vizuálním potěšením si voyeur potvrzuje moc svého pohledu, jeho 

oči ho zmocňují k přetvoření si druhého ke svému obrazu. Z toho pak pramení 

voyeurovy pochybnosti i potěšení, nikdy si nemůže být jist, zda si druhého 

vytvořil správně. Navíc druhého subjektivita patří jen jemu, proto je možné se 

z voyeurova pohledu vysmeknout. 

 Prezentace voyeura a voyeurismu v Hollywoodu byla ovlivněna především 

abstinenčním hnutím a jeho sexuálním a puritánským dědictvím, v populární 

kultuře vzniklou myšlenkou vrstvy kriminálníků, které představují většinou 

příslušníci etnických nebo rasových manšin, kriminalistickou vědou, policejním 

sborem a soukromými detektivy, první světovou válkou a špióny, dobou jazzu 

spojenou se sexuálním uvolněním, obratem k psychoanalýze, druhou světovou 

válkou a strachem z Němců a Asiatů, studenou válkou a komunistickou hrozbou, 

změnou Filmového produkčního kódu umožňujícího ukázat více násilí a sexu, 

hnutím za lidská práva, uvedením těchto filmů do kategorie filmů hlavního 

proudu, jejich přijetím a následným vytvořením specifického filmového publika, 

které tyto filmy navštěvuje. 

 Ve zcela seriózní filmové podobě je voyeur morální, soucitná postava 

zachraňující druhé v nebezpečí a odhalující hloupost a surovost státu a jeho 

úředníků. Protože se někdy nedokáže ubránit erotickému pokušení, může se 

z něho stát slídil. Za své voyeurské poslání platí často šílenstvím, alkoholismem 

nebo i smrtí.  
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2.2     Vývoj viděného ve službách státu podle Virilia 

  

Prvotním impulzem, od kterého se později mohla odrazit Foucaultova společnost 

dohledu, byl veřejný obraz, který je již od Francouzské revoluce snahou o 

osvětlení soukromého, snahou po vševidění, potlačení neviditelného. Veřejný 

pohled se dožaduje spontánní vědy, vědění v surovém stavu. Nic už není svaté, 

protože nic nemá právo být nedotknutelné, touha po světle je vyhnána do 

extrému.17 Virilio se pokouší hodnotit soukromé, jež se dostává do protikladu 

k veřejnému, k výzvě „Víc světla!“, k touze po osvětlení veřejného prostoru. 

Soukromé a veřejné své rozdíly smazávají díky postupnému osvětlování 

soukromého a jeho zveřejňování. To, co mělo původně sloužit k bezpečí obyvatel, 

se postupně stalo ohrožením, základem strachu. 

 Několik objevů již od 18. století přispělo k rozvoji veřejného obrazu. 

Panoráma z roku 1787 objevené Rogerem Barkerem umožňuje úplný pohled. Na 

kruhovém pozadí je namalován sled výjevů, které bychom jinak mohli vidět jen na 

obrazech oddělených. 

  Daguerreovy dioramy z roku 1822, jsou dopravním prostředkem vidění, 

místo pro diváky je otočné kolem vlastní osy, ti tak cestují kolem spektakulárních 

obrazů. Roku 1839 byly nahrazeny daguerrotypem. 

 To vše nahradí na počátku 20. století kinematograf. Jak panoráma, tak i 

dioramy jsou využívány k propagandě. I Napoleon si povšiml, že se o slovo hlásí 

nová generace tzv. halucinogenních médií. 

  Již v antice se používala topografická metoda, využívaná k zapamatování 

si např. nějakého textu, která spočívá ve vybrání lehce zapamatovatelných míst 

v čase a prostoru a jejich následné obrazové zafixování s částí chtěného materiálu. 

Následné vybavení si těchto obrazů ve správném pořadí umožní celkem lehce 

přednést celý text (je třeba samozřejmě nejprve celou metodu důkladně nacvičit). 

Tuto metodu vzniklou vytvářením mentálních obrazů a jejich topografickým 

vybavováním začaly narušovat nově objevené optické přístroje (dalekohledy, 
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čočky, mikroskopy). Ty sice měly za úkol vidět do té doby neviděné, avšak 

usnadněním vidění způsobily pomalé vytrácení se schopnosti představovat si, tedy 

mentální obrazy vytvářet.  

 

 „V souvislosti s topografickou pamětí bychom mohli hovořit o generacích 

 vidění a dokonce i o vizuální dědičnosti, přenášené z jedné generace na 

 druhou. Nástup logistiky percepce s jejími delokalizačními vektory 

 převzatými z geometrické optiky zahájil naopak jakýsi eugenizmus 

 pohledu, vrozený potrat rozmanitosti mentálních obrazů, mnohosti jsoucen-

 obrazů odsouzených nenarodit se, neuvidět světlo – už nikdy a nikde.“ 

  (P. Virilio: 2002: 23) 

 

 Přístroje se staly nástrojem k porušení do té doby platných a 

nepřekročitelných časových a prostorových mantinelů. Umožnily lidem spatřit 

vzdálené tak, jak to do té doby nebylo možné. Nedostatečnost lidských smyslů se 

projevila především v pochybování o pravdivosti smyslového poznání. Oči 

spoustu věcí ponechávaly v modu možnosti, optické přístroje tyto možnosti 

přetvořily v přímo vnímatelnou realitu. 

  

 „Logistika percepce tak zasahuje do té doby neznámý transfer pohledu, 

 teleskopuje blízké a vzdálené, přičemž vytváří fenomén zrychlení, který 

 ruší naše poznání vzdáleností a rozměrů.“  

 (P.Virilio: 2002:12) 

  

 Nové objevy byly okamžitě využívány politicky, především pak ve 

vojenství. Do té doby využívané, avšak jen špatně na dálku přenositelné hlasové 

signály, byly nahrazeny vizuální signalizací viditelnou a nezaměnitelnou i na 

velkou vzdálenost (jedinou podmínkou pro předávání zpráv na opravdu velké 

vzdálenosti byla dobrá viditelnost). 
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 Přelomem v předávání zpráv se stal rok 1838, kdy Samuel Morse vynalezl 

telegraf – tedy přístroj umožňující předat psanou zprávu i do vzdálených míst. 

  

 „... rychlostní běh mezi transtextuálním a transvizuálním trval do té doby, 

 než se objevila okamžitá všudypřítomnost audiovizuálního mixu, tele-vize 

 a tele-dikce v jednom, konečný transfer, který definitivně zpochybnil starou 

 problematiku místa, kde se formují mentální obrazy i problematiku 

 upevňování  přirozené paměti.“ 

 (P. Virilio: 2002: 15) 

 

  Teoretici Kammerspielu (Lupu Pick a Carl Mayer) topografickou metodu 

využili k nepříliš podařenému způsobu natáčení na počátku 20. let 20. století, film 

se odehrával v reálném čase projekce a pouze na jednom místě. Kamera tak 

nechávala hovořit prostor, diváci si své mentální obrazy nevytvářeli na základě 

zapamatování si toho, co měli před sebou, ale na základě vlastních vzpomínek a 

zkušeností. Vznik a rozšíření optických přístrojů narušilo toto vytváření 

mentálních obrazů, kontext jejich vytváření, možnost širšího a dokonalejšího 

zachycení skutečnosti nás zbavuje touhy představit si ji. 

  Po nástupu delokalizace a tím udávané percepce byl zahájen ústup od 

rozmanitosti obrazů mentálních, spíše začal rozvoj druhu pohledu, který vede jen 

jedním směrem.   

 Studiem paměťových operací se v 19. i v první polovině století 20. zabývá 

vojsko, politici, proto toto studium bylo přísně funkcionalistické. 

 První světová válka výraznou měrou přispěla k tomu, že lidé a jejich 

perceptivní víra se zcela podřídili technicky zaměřené linii. Jacques Tourneur toto 

potvrzuje výpovědí z Hollywoodu, že kamera vždy vidí pouze části, zatímco 

člověk vidí celek. Tak náš pohled zotročený technickým zaměřováním je schopen 

vidět jen okamžité výseky, které jsou zachycené objektivem. Vidění přestává být 

substancionální stává se spíše akcidentálním. Tato změna vidění, přechod od 
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vidění k vizualizaci se nejlépe ukazuje na tuhnutí přirozené lidské citlivosti a 

rychlosti pohybu, která je nahrazována stále větší rychlostí záběrů a tedy obrazů 

kamery. 

 Tím, co posiluje pohled a udržuje pozornost je tzv. fátický, neboli cílový 

obraz. Zintenzivňuje detaily, zatímco kontext se pomalu vytrácí. Tento druh 

obrazu bývá často využíván k propagandistickým účelům, je důležitý k rychlé 

manipulaci s lidmi. 

 Nadřazenost fotografie nad okem se projevuje především ve specifické 

rychlosti, kterou je obraz zachycen. Je  možné uchovat pohyb znázorněný do 

takových detailů, kterých by si normálně lidské oko nepovšimlo.   

 V době, kdy se v Sovětském svazu objevuje socialistický realismus, vytváří 

se ve Velké Británii nová dokumentaristická škola, která pracuje se 

socialistickými teoriemi, ale na druhé straně se ostře vymezuje vůči sovětskému 

lyrismu užitému v propagandě, např. Ejzenštejnovu Potěmkinovi. Britové se 

snažili vytvořit antologii veřejného vidění, protože věděli, že fotografie i film 

vyvolávají specifické emoce plynoucí ze vzpomínek na události, ze ztotožnění se s 

postavami filmu. Tyto filmaře spojovala především víra v osvobozený film, který 

je osvobozený především svou vlastní technikou. 

 Od 60. let se vyskytuje v této oblasti jeden objev za druhým, důkazy o 

molekulárním základě detekce atd. Strategická hodnota ne-místa vytlačila 

postupně hodnotu místa. Dlouhodobé tuláctví pohledu je ukončeno okamžitou 

všudypřítomností teletopologie, vizuálním kontaktem všech lokalit. 

 Ve 20. století jsme svědky hyperrealismu užitého v oblastí soudní a 

policejní reprezentace. Už se můžeme obejít i bez svědkova těla, vlastníme jeho 

tele-přítomnost v reálném čase. Všemi prostředky se vytváří dojem reálného pro 

obecenstvo, jež je zvyklé být informováno z monitorů. 

 Zatímco tradiční umění pracovala s mechanizmem simulačním, vývoj 

kinematografu vede k vynoření mechanizmu substitučního, který se stává 

posledním trikem kinematografické iluze. Tím, že již v některých případech 
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k natočení filmu není potřeba člověk za kamerou, dochází ke zmizení vizuální 

subjektivity účinkem technického prostředí. Vzniká tak tzv. pankinematograf, 

který z každodenního jednání vytváří jednání filmové. 

 Kinematograf je již od První světové války součástí válečné strategie, 

osvětluje bitvy, ukazuje sílu nepřítele. Pokračováním války jinými prostředky se 

stalo zařazení obrazů z filmových aktualit do filmu-spektáklu. Ze všech filmových 

aktualit vždy bylo odstraněno velké množství pro tu chvíli nepotřebného 

materiálu, který byl nazván vizuálním materiálem a byl poté použit např. 

v hraných filmech, kam se podle potřeb montáže včleňovaly tyto podprahové 

sekvence. Byla nastolena otázka o budoucnosti filmu, který je uměním, jež 

zahrnuje všechna umění ostatní. Filmaři se snaží před diváka předestřít iluzi, že 

jsou „tam“ jako jejich hrdinové, zdůrazňují dojem okamžitosti. Poslední formou 

psychologické války se stal terorismus, který své účastníky nutí do nových 

způsobů, jak ovládat média.  

 

2.3     Postmoderní voyeur ve společnosti dohledu  

 

Nekontrolovatelný voyeurismus postmoderny naznačuje, že voyeurismus 

primitivní a moderní kinematografie není již dále udržitelný. Ten se totiž 

vyznačoval především zúžením pohledu a předpokládaným možným proviněním. 

Pornografie viditelného je nyní všude. Nic již není skryté. Vina spojená 

s pokoutným pohledem byla nahrazena strachem z toho, že jestliže někdo není 

v systému dohledu na svém místě, bude okamžitě „srovnán“ skrytými, 

neviditelnými druhými. Zde se začínají uplatňovat morální neutrální dohledové 

aparáty. Oficiální i neoficiální voyeuři používají ty samé techniky k dohledu nad 

sebou navzájem.18 

 Ve své oficiální, legální verzi je voyeurismus strukturován několika 

zásadami, jež zdůrazňují racionalitu, pravdu, objektivitu a účast. Je však již 

předem zkomplikován patriarchálním a rasistickým úhlem pohledu, který ho 
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určuje. Pohled voyeura je motivován těmito osobními, vizuálními potěšeními, jež 

často odpovídají tzv. vyšší pravdě nebo etice definované coby spravedlnost. 

 Ti, kteří mají toto privilegium pohledu do života jiných, za to však nesou 

nejrůznější následky v podobě ztráty rozumu, lásky, vlastní identity, popř. 

propadají alkoholismu či jiným závislostem, v extrémním případě může dojít až ke 

ztrátě kontaktu s realitou. 

 Tyto náklady jsou však pro kinematografickou společnost, přesvědčenou že 

voyeuři jsou potřební, zcela mizivé. Voyeuři stále zachovávají iluzi toho, že ještě 

nějaká soukromá místa existují a že oni tu jsou od toho, aby je chránili před 

násilím, jež číhá všude. 

 Voyeuristické texty užívané v kinematografii podtrhují další důležitý 

iluzivní prvek, a to, že realita, pravda může být odhalena, přičemž jejími odhaliteli 

jsou opět voyeuři.  

 Znovu si připomeňme, že kinematografie vyrostla z pokusu vylepšit 

nedokonalost lidského oka. Kinematografické aparáty nahrazují nedokonalost 

lidských orgánů objektivní, vědeckou kamerou substituující lidské oko i ucho. 

Tato substituce byla důležitá i pro vzrůstající moc společnosti dohledu. 

Kinematografický aparát byl dán do přímé služby státu, umožnil expanzi státní 

ideologie, i běžný Američan byl vizuálně zpravován o válečném dění za mořem  

(První a Druhá světová válka, válka v Koreji, ve Vietnamu). To jsou hlavní 

impulzy, kterým kinematografická společnost dvacátého století vděčí za své 

zrození. Samozřejmě, že však voyeur není objektivním, nestranným 

pozorovatelem. Jeho dívání se je vždy již nějak zaměřené, vidí to, co chce vidět, 

popř. to, co si myslí, že vidí. 

 Kinematografická společnost uvedla do chodu aparát, jenž jí měl umožnit 

odhalit a pochopit pravdu, ale který funguje zcela jinak. Tento aparát zabijí to, 

čemu chce porozumět. Výsledek používání tohoto druhu aparátu a jemu 

podobných vedlo ke strachu z kamer a mikrofonů, jež jsou zcela neviditelně 

ukryté kdekoli a jež hlídají každý náš krok.19 
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  Mnoho teoretiků se zabývalo a zabývá otázkou vizuality dvacátého století 

a jejich úhly pohledu jsou taktéž mnohačetné. Foucault zdůrazňuje strach 

z panoptika a pohled medicíny, Baudrillard zase mínění, že postmodernismus 

spočívá zcela na simulakrech (znacích).20 Všechny na toto téma vzniknuvší teorie 

mají společné jedno, a to extrémní nedůvěru k vizualitě jako cestě k odhalení 

pravdy. Kritizují  analytické oko karteziánské perspektivy a poukazují na mnohé 

jiné platné vizuální režimy. Hlavními vizuálními režimy, které se užívají i 

v kinematografii, jsou režim karteziánský (analytický), baconiánský (empirický, 

fragmentární), barokní (zdůrazňující komplexitu, nadbytek obrazů) a hysterický 

(povolující i subjektivní halucinace, noční můry, tedy to, co nemůže být spatřeno 

vševidoucím okem).21 

 Pohled voyeura je organizován systémem protikladných etických 

porozumění. Produkční kódy měly zabezpečit, že se na plátnech neobjeví 

nemorální scény. První tyto kódy, jež se začaly objevovat od roku 1909 byly 

primárně určovány křesťanskou etikou středních tříd. Dnes již samozřejmě neplatí, 

za nemorální jsou považovány v podstatě jen ty scény, kde se objevuje přehnané 

násilí nebo otevřená pornografie. 

 Federální vláda používá pro demokratické a policejní účely veškeré 

dostupné nástroje kinematografického aparátu. Během dvacátého století byli 

v centru vládních aktivit špióni a skrytá pozorování.  

 Hollywood a stát si ve skutečnosti pouze vyměnily své stávající 

technologie. Stát užívá hollywoodské aparáty, Hollywood zase nástroje a techniky 

dohledu, které jsou doménou FBI, CIA atd. Federální voyeur se řídí zcela jasným 

heslem: účel světí prostředky. Může použít jakoukoli metodu k získání informací, 

jež se dožaduje ( drogy, hypnóza, utajené nahrávací zařízení, podvody, hrozby 

smrtí atd.). 

 Ve srovnání s Hollywoodem trvalo voyeurům společenských věd mnohem 

déle, než byli schopni ustanovit nějaký svůj etický kodex. Existuje pět možných 
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etických cest, jež bývají ve společenských vědách sledovány. Je však pravdou, že 

často v mnoha bodech splývají jedna z druhou. 

 Extrémními podobami jsou absolutistické stanovisko na straně jedné a na 

straně druhé stanovisko konfliktní, podvodné. Absolutistické za žádnou cenu 

nepřipouští vniknutí do něčího soukromí. Utajované pozorování je neetické. 

Avšak i tito pozorovatelé cítí určitou odpovědnost k přispění k tomu, aby 

společnost lépe pochopila sama sebe. Tento protiklad řeší tezí, že by se měly 

zkoumat pouze ty projevy chování a jednání, jež se vyskytují ve sféře veřejné. 

Etický kodex, jenž zdůrazňují, se zabývá především ochranou jedince před 

fyzickou nebo psychickou újmou, podvodným jednáním a ztrátou soukromí. 

Poslední oblastí, kterou se zabývají, je ochrana pozorovatelů, jež chrání souhlas, 

který jim studovaní musí dát. 

 Na straně druhé konfliktní stanovisko zdůrazňuje investigativní 

voyeurismus ve jménu vědy, pravdy a pochopení. Je zde možné užít jakékoli 

metody, která povede k cíli. Tyto techniky ospravedlňují tím, že se často lidé u 

moci i mimo ní pokoušejí skrýt pravdu před očima pozorovatelů, ale i jejich 

praktičností, protože pomáhají ukázat skryté struktury moci ve společnosti. 

 Třetím stanoviskem je stanovisko relativistické. Pozorovatelé mohou 

studovat pouze to, co vyplývá z jejich vlastní zkušenosti. Každou situaci je nutno 

posuzovat výhradním etickým kódem. Zdůrazňují však také otevřené vztahy 

s pozorovanými, čímž se propojují s posledními dvěma stanovisky – modelem 

podtrhujícím následky a kontext a modelem feministickým. Model kontextový má 

mnoho společného se stanoviskem absolutistickým. Zachovává jeho ochranu před 

různými újmami jak na straně pozorovaných, tak i pozorovatelů. Vyžaduje však 

především vztahy s pozorovanými, které nejsou vystavěny na podvodu, ale naopak 

na víře jeden v druhého. 

S tím operuje i feministický model kladoucí důraz na spolupráci, důvěru, ale i na 

schopnost empatie a sdílení emocí.22  
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 Liberální a humanistické etické kódy byly psány a přepisovány v době, kdy 

se předpokládala oddělenost sféry veřejné a soukromé. Každý z těchto kódů nese 

stopy panoptického projektu. Společnost disciplíny a dohledu požadovala 

disponibilitu s mobilním panoptickým okem schopným vše vidět i slyšet. A to 

bylo to místo, kam mohl nastoupit žurnalismus, média a kinematografický aparát. 

Foucault k tomu poznamenává, že tento projekt provázel dvojí sen. Každý bude 

schopen nazírat společnost jako celek a držitelé tohoto pohledu budou moci 

okamžitě spatřit ty, kteří se vynoří v tomto systému pozorování z celku. Tato 

společnost předpokládala společnost tvořenou autonomními jedinci, kteří jsou 

každý jinak nadání inteligencí a kteří jsou stratifikováni podle třídy, etnicity a 

genderu. Ti, kteří padli pod oko panoptického, kinematografického aparátu, se 

stali tématy veřejné sféry.  

 Etické kódy pro společenské vědy také vyplývaly ze situace, že existuje 

soukromá sféra, do které věda není schopna zasáhnout. Souhlas s pozorováním byl 

dáván proto, aby se jedinec vědomě přesunul do sféry veřejné, ve které může přijít 

ke slovu i věda.  

 To celé je však iluze. Žádná soukromá místa již neexistují. Ačkoli voyeuři 

často jednají ve smyslu, že tato místa jsou, samotná kinematografie i stát dokazují, 

že jde o pouhou iluzi, ze které může stát profitovat. Soukromým místem může být 

nazývána pouze ta část prostoru, kde jedinec nemá žádnou odpovědnost k druhým, 

ne však ta, kde nejsme pozorováni, protože můžeme být zachyceni všude. Všichni 

žijeme ve sféře voyeuristických druhých, ve které je jejich přítomnost porůznu 

vnímaná, skrytá, dotěrná atd. 

 Z této situace vyplývá několik důsledků. Předně již nic není tajemstvím. 

Všichni máme přístup k takřka všem informacím, vše je činěno veřejným. Dalším 

důsledkem je poznání, že většina současných voyeuristických aktivit je ve studiu 

těch vizuálních textů, které zobrazují moderního voyeura při jeho činnosti. My 

všichni jsme voyeury těchto textů. Náš každodenní život, naše vědomí a 

interpretace tohoto světa jsou filtrovány a definovány kinematografickými aparáty. 
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Studujeme vlastní propojení i propojení druhých s těmito vizuálními texty, 

propojení, která nám mohou poukázat na význam náš i ostatních.    

 

3.     Příklady voyeuristických filmů 

 

 Pokusím se načrtnout vývoj voyeura a jím zprostředkovaný pohled na 

společnost dohledu pomocí tří filmů, z nichž každý spadá do jiné vývojové éry. 

Z období modernistického jsem vybrala Hitchcockovo Rear Window (1954), 

z pozdně-modernistického Antonioniho Zvětšeninu (1976) a 

z postmodernistického Lynchův seriál Twin Peeks (1992-1993). 

 Výběr se řídil především kritérii dostupnosti, vlivu na širší kinematografii i 

publikum a tím dané i dostačující množství přístupných komentářů, popř. recenzí. 

  

3.1     Rear Window – Okno do dvora 

 

Tento film Alfreda Hitchcocka z roku 1954 byl celý natočen v uzavřeném setu 32 

bytů v Paramount Studios.23 Hlavním protagonistou je fotograf Jeff, který je po 

nehodě upoután na kolečkové křeslo. Jeff je znuděný, neusazený mladík, který se 

brání sňatku se svou dívkou. Každý z nájemníků má možnost pozorovat ze svého 

okna soukromí ostatních. Jeff této nabídky beze zbytku využívá, stane se tak 

svědkem a poté i odhalitelem zločinu – vraždy.  

 Jeff používá své fotografické schopnosti k tomu, aby viděl více, než 

umožňuje lidské oko. Ohrožuje soukromá místa druhých a je domýšlivě 

přesvědčen, že má na to právo. Ačkoli tento voyeur svou činností pomohl odhalit 

zločin, prvotní impulz jeho počínání je v potěšení z dívání se, jeho osobní touha, 

nikoli zájem společenský. Tato touha musí být kontrolována, nebo potlačena a 

překódována do přijatelných společenských parametrů. 

 Policejní i státní aparát je Hitchcockem používán jako neustálý zdroj napětí 

a úzkosti pro jeho protagonisty, kteří stále po něčem pátrají. Napětí a úzkost tvoří 
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vždy náplň rámce Hitchcockových filmů, ve kterém jsou však tyto negativní 

pocity vyrovnávány jistotou toho, co protagonista a potažmo i obecenstvo ví a 

neví. Dramatičnost jeho filmů tkví především v subjektivním náhledu na události a 

v tomto duchu vedených dezinterpretací reality i jednotlivých situací. Jeho texty 

jsou vysoce emocionální, publikum je vtaženo do protagonistovy vizuální situace i 

do jeho dezinterpretací. 

 V Rear Window jako i v Hitchcockových jiných filmech je odděleno 

slyšené od viděného, což vytváří asynchronní, zcela subjektivní zkušenost pro 

diváka.  

 Ve svých filmech Hitchcock pracuje se čtyřmi rozdílnými vizuálními 

režimy, mezi kterými volně přechází. V případě Rear Window si vystačil 

s režimem karteziánským a hysterickým. Tato vizuální multiplicita komplikuje 

pohled voyeura, dělá jej multidimencionální, tvoří pro diváka mnoho často 

protikladných vizuálních režimů. 

 Kamera má zde dva hlavní úkoly. Musí naplnit divákovu touhu dívat se pro 

své vlastní potěšení, ale musí také stát na místě morální autority, která dokáže 

trestat, odhalit pravdu.   

 Rear Window ohlašuje další extenzi a zpracování Foucaultova panoptika. 

Dotýká se i postmoderní teze Baudrillarda, že věci jsou reálné, pokud tak 

vypadají. 

 Pohled voyeura zde, stejně jako ve Foucaultově panoptiku, funguje jako 

pohled dozorce, který chrání lidi před sebou navzájem a odhaluje soukromé 

zločiny, které by jinak zůstaly skryty. Tento pohled je jen analytický, pohybující 

se po povrchu. Předpokládá, že vizuální vědění produkuje a je totožné 

s porozuměním mezilidským. 

 Jeff je zde jediným divákem a voyeurem, který obrací svého 

voyeuristického protagonistu do pozice reflektivního přihlížejícího. 

 Název filmu Rear Window (často překládáno jako Okno do dvora, pro tyto 

účely je vhodnější překlad Zadní okno) je Hitchcockovou vícevrstevnatou 
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metaforou. Jeff totiž nekouká z okna zadního, ale předního. On i publikum se 

dívají skrze okno, které je jakoby samotným okem, camerou obscurou. Jeff je za 

tímto okem chycen do světa napodobenin, kopií, fotografií, ne věcí samotných. Je 

pouhým voyeurem, nemůže nikdy nahlédnout sám sebe, tato pozice připadá pouze 

nám. Jeff hledá někoho, kdo by mu pohled vrátil, a je nemile překvapen, když se 

tak stane. Svou pozornost upírá především na okna Mr. Throvalda, kterého 

zachytil při zločinu. Ten mu však jednoho dne pohled vrátí. Být viděn druhými 

zcela souvisí s díváním se na druhé a Jeff nyní vidí sebe, protože někdo vidí jej. 

Stal se součástí vlastního obrazu, divákem vlastní podívané.   

 Přes název filmu Hitchcock pátrá po pravé identitě voyeura. Nejenom Jeff, 

ale každý divák je voyeurem, který se spolu s ním dívá z jeho okna, který dokonce 

sleduje jeho samotného, někdy vidí i to, co on ne. Zadní okno zde ukazuje 

k publiku, které je tímto oknem. Dívá se do zrcadla nazvaného zadní okno. 

Hitchcockovo okno nejenom odráží svět, ale také jej svým způsobem aktivuje, 

problematizuje. Rear Window popisuje mnoho pohybujících se obrazů reality, 

které vznikají v okamžiku, kdy někdo rozhrne závěsy oddělující soukromé a 

veřejné v každodenním životě. 

 Je tedy nezbytné číst tento text v jeho multiplicitě pohledů. Ta je ještě 

násobena pohledy ostatních nájemníků, jež jsou také často pozorovateli oken 

druhých. Jedná se zde v podstatě o nefungující komunitu anonymních jedinců, 

kteří mezi sebou i přes svoji faktickou blízkost nemají žádné vztahy, nezajímají je 

problémy ostatních, což Hitchcock dokládá v několika scénách. Chce na nich 

ukázat zmizení pospolitosti v městském prostředí v moderní době. Voyeur tomuto 

stavu přispívá, ale bez něj by byl ještě horší. Alespoň někdo tak projevuje o druhé 

zájem, ačkoli tento zájem je pouze vizuální bez potřeby navázání osobních vztahů. 

 Rear Window je filmem hovořícím především o realitě a jejích 

dezinterpretacích a o vnímání a jeho omylech. Vizuální vědění není totéž, co 

porozumění. I v tomto filmu vše, co vidíme, má daný smysl pouze z Jeffových 

vlastních interpretací. Voyeurismus je tu ospravedlňován ve jménu lásky, zákona. 
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Jeff sice odhalí zločin, není schopen však již proniknout k tomu, proč se stal. Jeho 

povrchové pozorování vidí jen to, co vidět chce.  

 My všichni jsme v obrazech, jež si sami vytváříme. V hledání a dívání se na 

druhé, díváme se na sebe. Jsme fascinováni vlastní přítomností, která je nám 

dávána skrze přítomnosti druhých. Stejně jako Jeff hledáme někoho, kdo se dívá 

na nás, abychom si tak potvrdili vlastní přítomnost.   

 

3.2     Blow-up – Zvětšenina 

 

Zvětšenina je filmem Michelangela Antonioniho, jehož hlavním hrdinou je typově 

velice podobá postava, jako jsme viděli u Hitchcocka. Vystupuje zde fotograf 

Thomas, který je nositelem všech vlastností, které Antonioni připisuje mladým 

umělcům té doby. Ukazuje divákům předhippieovskou generaci, jejich životní 

styl, sexuální uvolněnost, drogy, svět modelek, designerů, fotografů atd. Většinu 

jeho postav spojuje znuděnost, osamělost. Antonioni klade důraz především na 

odstranění masek, obrazů, barev a naopak na zvýraznění gest, pohybů, toho, co 

zůstává letmým pohledům skryto. 

 Děj filmu není příliš složitý, i přes to se zde omezím na načrtnutí především 

těch momentů, které mne nadále budou zajímat. Thomas fotografuje jednoho dne 

v parku do sebe zahleděnou dvojici. Žena z této dvojice ho spatří a je faktem, že je 

někdo sleduje, velice rozezlena a chce po Thomasovi negativ. Ten jí ho odmítne 

vydat a pozve ji do svého studia. Po návratu si sám okamžitě negativy vyvolá a 

zaujme ho pohled ženy na fotografii, která velice pozorně sleduje něco přes 

rameno svého společníka. Thomas proto vyhotoví několik zvětšenin, na kterých 

odhalí muže se zbraní skrytého v křoví. Myslí si, že díky odhalení své přítomnosti 

v parku je zachráncem něčího života. Večer se na místo vrátí, ke svému údivu 

najde mrtvolu a posléze zjistí, že všechny jeho zvětšeniny i s negativy byly 

ukradeny. Tedy až na jednu, ale i ta je co do své výpovědní hodnoty 

zkompromitována jeho kamarádkou, která o ní řekne, že vypadá jako jedna 
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z maleb jejího přítele. Thomas se na místo činu vypraví ještě následujícího rána se 

svým přítelem, najdou však již jen prázdné místo. 

 Antonioni využívá větší počet vizuálních režimů, mezi kterými volně 

prochází. Analytický, karteziánský je zde střídán režimem barokním spojeným 

s mnohaúhelností pohledů a s hysterickým – zde využitým především ve scénách 

zdůrazňujících akční prostředí diskotéky. 

 Tento film je hlavně kritikou vizuální, na technice založené společnosti, 

základem jejíhož poznání reality jsou fotografie, videa. Antonioni však již 

nepoužívá kameru ve stylu morální autority, prostředku k dosažení pravdy. Žádné 

pravdy pro něj neexistují, jsou jen příběhy, které mohou být vyprávěny. Za polem 

vizuality se odehrává mnoho dalších věcí, které oko kamery není schopno 

zaznamenat.24 Zdůrazňuje, že toto pole je pouhou povrchovou reprezentací 

neumožňující hlubší porozumění. Kameře se nedá věřit, vidí realitu jen 

v termínech barvy, pohybu, vzdálenosti a prostoru. Obrazy reality navíc zcela 

závisí na subjektivních interpretacích, což je zde explicitně ukázáno na již výše 

zmíněné Thomasově domněnce, že se stal zachráncem života. Prestože později 

zjistí, že se v parku stala opravdu vražda, ani ho nenapadne zavolat policii. Vrah i 

jeho čin ho z morálního, společenského hlediska vůbec nezajímají. V konfrontaci 

s násilnou realitou je Thomas neschopný jednat a vlastně o to ani sám nestojí. 

 Antonioni stejně jako Hitchcock oznamoval konec soukromých míst. Při 

scéně fotografování v parku dojde k rozhovoru s fotografovanou ženou, jež ho 

obviňuje ze šmírování. Její argumentace přitom jde přesně proti jeho. Zatímco on 

tvrdí, že si na veřejném místě může dělat i fotit, co chce, ona tvrdí, že právě proto, 

že jsou na veřejném prostranství, měl by každý být ponechán v klidu. 

 Hitchcock i Antonioni se také shodují v začlenění svých voyeurů přímo 

doprostřed dění, pro objektivní voyeury tu již není místo. Oba také uznávají 

subjektivnost a interpretační mnohačetnost reality. Antonioni však pochybuje o 

morálních funkcích kamery a i jeho voyeuři nevystupují v rovině morální, 

částečně schopné ospravedlnit jejich počínání. Sám si je dobře vědom, na rozdíl od 
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Hitchcocka, toho, že již není nic, co by spojovalo obraz se svým referentem. 

Jediné, co pro voyeura zůstává stále stejné, je dívání se pro své vlastní potěšení.     

 

3.3     Twin Peaks 

 

Twin Peaks je seriál produkovaný společností ABC Televisions, USA v letech 

1992-1993, který obsahuje třicet epizod. Stal se předobrazem mnoha dalších 

seriálů řešících záhady (např. X-files – Akta X). Režisér David Lynch a scénárista 

Mark Frost vytvořili spolu s hudebním skladatelem Angelem Bandalamentim 

neopakovatelné dílo, jež se zapsalo do dějin kinematografie především pro svou 

mnohovrstevnatost, velké množství náznaků, nevysvětlitelných motivů, 

nepopsatelné napětí. 

 Základní, i když ne nejdůležitější, dějovou linkou je pátrání po vrahovi 

středoškolačky Laury Palmer, která byla nalezena zavražděná v plastovém pytli. 

Do městečka Twin Peaks přijíždí agent FBI Dale Cooper, aby vedl vyšetřování. 

Twin Peaks je město v horách obklopené lesy blízko kanadských hranic, které se 

neustále topí v mlze. Cooper postupně začne odkrývat spletitou síť vzájemných 

vztahů v městečku i síť tajemství a záhad obklopujících Lauřinou smrt, z nichž se 

všechny zdají být součástí zpřítomněného, nevyřčeného zla. Rychle se snaží 

proniknout do melodramatických intrik společenství, což ho nakonec dovede až 

k možnému vrahovi. Především však začne odkrývat násilnosti, perverzitu, 

voyeurství a intriky všech obyvatel, které jsou skryty pod líbivým, idylickým 

povrchem města. Nic není takové, jak se to zdálo na první pohled, avšak úplná 

pravda je neodhalitelná. 

 Twin Peaks však není zajímavé jen pro svou narativitu. Důležitý je styl 

vyprávění, hudba, důraz na detaily, obrovské využívání symbolů, konotací. 

Parodie, tklivost i zneklidňující expresionismus jsou hlavními rysy tohoto díla 

prezentované zde v dokonalé souhře. Na jedné straně se Lynch přímo vysmívá 
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konvencím televizních seriálů, na straně druhé je ukazuje z úhlu do té doby 

nepoužívaného, jiné v jejich  působení ještě více zintenzivňuje. 

 První díl je jen seznámením se základní zápletkou. Rozrůstání záhad 

v dalších dílech vede diváky stále hlouběji do mnohoznačností, kde se reálné mísí 

se snovým, a postupně ničí naději nalézt nějaké definitivní rozuzlení.  

 Některé postavy se zde vyjevují ve své několikeré identitě. Znovu se tak 

setkáváme se záměrem poukázat na nemožnost poznání skutečnosti, na nemožnost 

odhalení toho, co je jen maska a co ne. 

 Nejenom množství osob, jejichž identita není čitelná, ale i množství zvuků, 

hlasů se stává matoucím, přičemž zvukové záhady podtrhují záhady vizuální, 

vytváří ještě poutavější a napínavější  podívanou. I v případě, že už má agent 

(divák) pocit, že někoho zná, brzy zjistí, že ten skrývá mnohá další tajemství, která 

ho ukážou ve zcela jiném světle. Všechny tyto záhady jsou navzájem tak 

propletené, že není možné odkrýt třeba i jen jednu z nich, aniž by nebylo potřeba 

rozmotat i ty ostatní.  

 Nemožnost dopátrat se pravé podstaty je stejně jako u Antonioniho tím 

jediným, na co se dá úplně spolehnout. Výsledkem veškerých snah jsou odhalené 

možnosti, ne jedno konkrétní řešení. 

 Díky seriálovému formátu se pro Lynche otevřela možnost většího prostoru 

rozpracování jednotlivých postav a jejich vzájemných vztahů. Jedná se o 

mnohovýznamové, otevřené dílo využívající všechny vizuální režimy 

(karteziánský, baconiánský, barokní i hysterický) navíc silně akcentované dodanou 

hudbou, jež také přechází z jednoho režimu do druhého (hlavní hudební motiv 

používaný při emocionálně vypjatých scénách, snově jazzová basa dodává bizarní, 

melancholickou atmosféru). 

 Twin Peaks se tedy staví ke stejným otázkám jako u předešlých dvou 

autorů přeci jenom trochu jinak. Už samotné umístění děje do společenství, kde se 

většina lidí navzájem velmi dobře zná, předkládá jinou podívanou než jakou 

nabízeli Hitchcock s Antonionim ve sterilním prostředí města. O to horší je pak 
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zjištění (ujištění), že každý pozoruje každého, intrikuje za zády ostatních ve svůj 

vlastní prospěch, nikdo není ve skutečnosti takový, jakým se tváří být. 

 Zatímco Hitchcock vraždu řešil a vyřešil a Antonioni se řešení rovnou 

vzdal, Lynch ji používá jen jako zástěrný akt odkrývající mnoho zcela odlišných 

věcí a událostí. Otázka, kdo zabil Lauru Palmer, je stále méně důležitou (a 

zajímavou) díky myriádě otázek, které obklopují její nepříhodnou smrt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr 
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Ve své práci jsem se pokusila nastínit možný pohled na společnost 20. století. 

Filmový interpretační rámec byl vybrán v zásadě proto, že je jedním z možných 

východisek, při tom však u nás ne až tak používaných.  

 Celá práce se pohybuje po dvou hlavních rovinách, které spojují četné 

styčné body. Jednou rovinou je rovina voyeuristická zdůrazňující svůj filmový 

základ, druhou pak rovina opírající se o Michela Foucaulta. 

 Moderní společnost dohledu nebo disciplinární společnost mohla ve své 

podstatě vzniknout převážně díky vynálezu kinematografu. Byl tak objeven 

nástroj, který dal do rukou státu obrovskou moc. Zde je důležité zdůraznit 

Foucaultovu myšlenku mnohosti mocenských center, státní aparát je jen jednou ze 

složek vykonávajících dohled, další jsou vetknuty do celé společnosti, každý 

vykonává svým pohledem dohled nad ostatními i sám nad sebou.    

 Kinematograf tak již od svého počátku státu sloužil, okamžitě začal 

vyprávět promyšlené příběhy, které se museli lidé naučit číst. V práci jsem uvedla 

jeden z teoretických konstruktů, kterak se dá při tomto učení postupovat, čeho si 

máme především všímat, i jak je možné jednotlivé filmy analyzovat metodou 

vytvořenou na základě analogie s jazykem. 

 Film je však mnohovrstevnaté médium spojující vícero druhů umění, proto 

i jeho dobrý čtenář nemusí být schopen odhalit to, co bylo záměrem autora. Film 

je totiž zdrojem tak širokého pole významů, že se po něm každý může pohybovat 

dle svých subjektivních asociačních řetězců.  

 Tato práce chtěla také ukázat, že voyeurismus, mnohdy považovaný za 

pouhou sexuální úchylku, zasahuje mnohem širší oblast, než by se mohlo na první 

pohled zdát. Je proto důležité se jím zabývat, ukázat míru jeho vlivu na společnost 

i naopak míru vlivu společnosti na jeho filmové zpracování. Jak je vidět ve filmu 

Rear Window, voyeur je opravdu tím jediným, co zbylo z dřívějších pospolitostí, 

tím jediným, co je ještě schopno projevit v současném anonymním, odcizeném 
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světě alespoň nějaký (i když jen vizuální) zájem o druhé. To, že tento zájem není 

vždy přijímán s pochopením (Blow-up), není pro tuto chvíli až tak podstatné. 

 Interpretační rámec, ze kterého jsem vycházela na rovině voyeuristické, 

staví tedy do svého centra voyeura jakožto osobu, která je pro společnost 20. 

století do značné míry určující. Jejím prostřednictvím lze poukázat na jevy, jež 

byly a v mnoha případech i jsou pro tuto společnost klíčové a jež ji odlišují od 

společností jiných. Voyeur se na jedné straně staví na ochranu soukromých míst, 

na straně druhé však již samotnou svou existencí a rozsahem svého působení 

rozlišení soukromý/veřejný prostor zcela popírá. Je tedy osobou, která nám ne 

příliš složitým způsobem umožňuje uvědomit si změny, které ve společnosti 

nastaly. Voyeuristické příběhy totiž dokládají to, čehož počátek proklamoval 

Virilio ve Stroji vidění již od Francouzské revoluce, to, co ukazuje Foucault ve 

společnosti dohledu, to, co dokazuje Flusser na svých aparátech. Ačkoli každý 

z těchto myslitelů vychází z něčeho úplně jiného, jejich závěry akcentují jeden 

z hlavních rysů současné společnosti – neexistence soukromé sféry. 

 V jiných aspektech však až k takovéto shodě nedochází. Voyeuristické 

texty vycházejí z přesvědčení, že objektivní pravda je neodhalitelná, tedy již ve 

svém základě odmítají účel, kvůli kterému byly optické přístroje využívány. 

Napadají i samotný koncept panoptika coby dozírajícího oka, které by mělo mít 

vše pod kontrolou. Dle těchto textů existuje velké množství zcela rozdílných 

pohledů, z nichž každý má svou subjektivní pravdu, avšak určit, který je ten 

„správný“, je zhola nemožné. Voyeurismus tedy do značné míry překonává 

Foucaultův koncept, nezatracuje jej, naopak ho ve svém fungování přijímá, je však 

opatrný v otázce pravdivosti a spolehlivosti takto vykonávaného dohledu. 

 Voyeur nám také poskytl nový pohled na nás samé, na nás samé coby 

voyeury. Všichni jsme do značné míry závislí na pohledech druhých, jež nám tak 

poskytují záruku, že tu jsme (viz. např. J. Lacan). 

 S nepoznatelností pravdy souvisí i další aspekt, na který nás voyeuristické 

texty upozorňují, a sice na nepoznatelnost reality. Tak jako Virilio nastínil nynější 
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lidskou neschopnost vytvářet mentální obrazy, protože technické aparáty toto 

vytváření destruovaly, je i samotná pozorovací schopnost lidí snížena na stupeň, 

kde se pouze pohybuje po povrchu věcí, zaměřuje se, jak jsme z technických 

aparátů zvyklí, spíše na detaily než na celek jako takový, tedy na snahu porozumět 

něčemu ve své celistvosti.  

 Všechny tyto aspekty jsou dobře patrné při rozboru uvedených filmů. Jak 

již bylo uvedeno v modernistické Hitchcockově  éře je sice ještě patrná snaha po 

odhalení pravdy, navíc podtržená vírou, že objektivní pravda je opravdu 

odhalitelná, Antonioni se však této víry již zcela zříká. Objektivní pravda 

odhalitelná není, pohybujeme se neustále pouze mezi svými subjektivními 

interpretacemi, které hlubší pravdu zasáhnout nemohou.   

 Lynch pak úplně opouští bod, ze kterého by se do takovýchto úvah vůbec 

pouštěl. Jeho stanovisko plurality pohledů i pravd je natolik zřejmé, že není 

pochyb o tom, že se jedná o postmoderního autora, nabízejícího spektákl pohledů 

na proměnlivé formy pravdy. 

 Všechny tři filmy jsou explicitním svědectvím voyeurských aktivit, jejich 

vývoje i jejich vlivu na společnost. Podávají informace o vývoji osoby voyeura 

během 20. století, vývoji, jenž je prozatím ustálen v postmodernismu. 

 Postmoderna tedy voyeurský koncept z jedné strany završuje, z druhé již 

před něj staví nové úkoly. 

 

 „Náš projekt musí ukázat, jak si lidské bytosti poradí tváří tvář 

 technologickým strukturám, které hrozí navždy vymazat křehké, posvátné 

 já i z těch pár zbytků prostoru, jež ještě okupuje v tomto hrozném, 

 strašlivém světě, který nazýváme postmodernou.“ 

 (N.K.Denzin: 1995: 218) 
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Poznámky: 

1) „Klíčem k hlavnímu problému projekce pro větší publikum byl 

 mechanismus přerušovaného pohybu. Louis a Auguste Lumièrové ve 

 Francii a Thomas Armat v USA přišli s tímto zařízením v roce 1895. Armat 

 ho prodal Edisonovi. Lumièrové ho začali vyrábět a 28. prosince 1895 

 v suterénu Grand Café na bulváru Kapucínů č. 14 v Paříži předvedli první 

 promítané filmy platícímu publiku. Během následujícího roku byl 

 kinematograf bratří Lumièrů předveden ve většině evropských velkoměst. 

 Edisonovo první formální veřejné představení kina s velkým plátnem se 

 konalo 23. dubna 1896 v Koster and Bial´s Music Hall, na rohu 34. ulice a 

 6. avenue v New Yorku.“ (J.Monaco: 2004: 230) 

2) viz. Denzin: 1995: 17 

3)   „... Hollywood je nejmravnějším městem na světě. Neúprosní mravokárci 

 střeží jeho chování až do nejintimnějších podrobností. Jsou tu nesčetné ligy 

 (členy jsou ponejvíce ženy), jejichž soudy a nálezy jsou zákonem, a jež 

 mají moc vyloučiti z kolonie každého, kdo se prohřeší proti slušnosti či 

 místním zvykům. Do smluvních listin herců je zařazena ,mravní klausule´, 

 opravňující zaměstnavatele-společnost k okamžitému zrušení smlouvy 

 v případě, že by soukromý život hercův dával příčinu k nejmenšímu 

 pohoršení.“ (Süss, Chaloupka: 1928: 47)  

4) viz. Jameson: 1990: 156 

5) viz. Denzin: 1995: 15 

6) „Film nás prostým mechanickým urychlením přenesl ze světa posloupnosti 

a spojitosti do světa tvořivé konfigurace a struktury. – 1964 

 (Mc Luhan: 2000: 269)  

7)  „Obraz je vnímán jako optický i duševní jev. Optický vzor je čten skákavě, 

duševní zážitek je výsledkem sumy kulturních determinant a je jí 

utvářený.“ (Monaco: 2004: 172) 
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      8)  „..., jak říká Christian Metz: ,Film je snadné umění a nachází se 

 v neustálém nebezpečí, že se stane obětí své snadnosti.´ Film je příliš 

 srozumitelný, díky čemuž je těžké ho analyzovat. ,Film je tak těžké 

 vysvětlit, protože je tak snadné ho pochopit.´“ (Monaco: 2004: 157)  

 9)    k otázce C.S.Pierce a P.Wollena viz. Monaco: 2004: 161. 

10)   viz. Monaco: 2004:161 

11)  „Obraz chápeme nejenom sám o sobě, ale v souvislostech: ve vztahu ke 

 kategoriím výběru (paradigmatické) a ve vztahu ke kategoriím konstrukce 

 (syntagmatické). Kategorie výběru jsou různě buď denotační, nebo 

 konotační. Každý druh, jehož hranice jsou jasně definované, je 

 charakterizovaný vztahem mezi signifikantem a signifikátem. V ikonickém 

 obrazu je signifikant totožný se signifikátem. V symbolech se signifikant 

 rovná signifikátu, ale nejsou totožné. V metonymiích a synekdochách je 

 signifikant určitým způsobem podobný signifikátu, zatímco v tropech 

 signifikant není rovný (výrazně odlišný od) signifikátu. Zde je vztah značně 

 nejasnější. V indexech jsou signifikant a signifikát shodné.“  

 (Monaco: 2004: 173) 

12)  „Příchod voyeura jako ikonického já bylo předzvěstí touhy vytvořit ze 

 třídy všech hledících osob zvláštní hledící já – voyeura, který bere hledění 

 vážně, dokonce natolik, že z něj učiní své živobytí. Tato postava zanese do 

 aktu dívání zvláštní interpretační vizi. Bude schopna porozumět tomu, 

 čemu ostatní nerozumí. Zjeví se jako nová verze vědomého subjektu, který 

 propojil zrak s věděním a pravdu s viděním.“ (Denzin: 1995: 50) 

13)  „Abstraktní formulí panoptismu tedy není ,vidět a nebýt viděn´, nýbrž 

 vnutit určité chování určitému množství lidí.“ (Deleuze: 2003: 53) 

14) „Vykonávání disciplíny předpokládá dispozitiv, který donucuje 

 působením aparátu; aparát, v němž techniky, které umožňují vidět, 

 zprostředkovávají účinky moci a kde naopak prostředky donucení činí 

 zřetelně viditelnými ty, na něž jsou aplikovány. ... V ústraní, vedle 



 49 

 velkolepých technologií dalekohledů, čoček a světelných svazků, které 

 tvořily součást základu nové fyziky a kosmologie, existovaly drobné 

 technologie mnohonásobného a provázaného dohlížení, pohledů, které 

 musely vidět, aniž by byly viděny.“ (Foucault: 2000: 245) 

15)  „... mocenský vztah je soubor vztahů mezi silami, prostupující právě tak 

 silami ovládajícími jako ovládanými, protože obě síly konstituují 

 singularity.“ (Deleuze: 2003: 45) 

16)  „Je třeba spíše připustit, že vědění produkuje moc (a nikoli jen proto, že 

 by ji podporovalo tím, že jí slouží, nebo že by ji aplikovalo, protože je 

 užitečná); neboť moc a vědění implikují přímo jedno druhé; neboť 

 neexistuje vztah moci, aniž se v korelaci k němu konstituuje pole vědění, 

 ani neexistuje vědění, které současně nepředpokládá a nekonstituuje vztahy 

 moci.“ (Foucault: 2000: 62) 

17)  „Od okamžiku, kdy veřejný prostor začíná ustupovat před veřejným 

 obrazem, je třeba v podstatě očekávat, že i dozor a osvětlování se přesunou 

 z ulic a tříd směrem k terminálům poutačů umístěných přímo doma, 

 nahrazujících ty pouliční, přičemž soukromá sféra takto postupně ztrácí 

 svojí relativní autonomii.“ (Virilio: 2002: 95) 

18) Virilio v knize Informatická bomba předkládá i jiný pohled na 

 voyeurismus. Tento druh voyeurismu vychází z touhy jedince být 

 pozorován, hlídán, dozorován, tedy o obracení voyeurismu, o kterém jsme 

 až dosud mluvili, avšak i tak vykazujícího stejné znaky. Uvádí příklad 

 jedné Američanky, která si kvůli svému paranoidnímu strachu nechala 

 „zabezpečit“ celý dům kamerami, jež ho neustále snímaly a vysílaly na 

 internetu. „S takovým voyeurismem dostává teledohled nový význam: už se 

 nejedná o zabezpečení proti vloupání, nýbrž o sdílení úzkosti, utkvělých 

 představ s celým netem. ... ,Nechci, aby lidé do mého prostoru vcházeli 

 fyzicky.´“(Virilio: 2004: 72)  
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19)  „... nástává vládá optického donašečství spojená se všeobecným 

 rozšířením dozírajících kamer – nejenom na ulicích, třídách, v bankách 

 nebo supermarketech, ale také doma, v sociálních bytech horších čtvrtí ...“  

 (Virilio: 2004: 79) 

20)  viz. Bystřický: 2001b: 106 

21)   k rozdělení vizuálních režimů viz. Denzin: 1995: 41 (pozn. 32) 

22)   viz. Denzin: 1995: 204-205 

23)   „... úvodní švenk a jízda v Okně do dvora (1954) nám říká, kde jsme, 

proč tam jsme, s kým jsme, co se teď odehrává, jak jsme se tam ocitli, kdo 

jsou další postavy příběhu a dokonce navrhuje [Hitchcock] různé způsoby, 

jimiž se příběh může vyvinout – vše se snadností, rychle a bez jediného 

slova!“ (Monaco: 2004: 208) 

24)   „Zvětšení zrna a jeho význam jako bariéry pochopení poskytly základní 

metaforu Antonioniho filmu z r. 1966 Zvětšenina.“ (Monaco: 2004: 190) 
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