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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá současným mediálním sdělením, vizuálním obrazem Baracka
Obamy na titulních stranách magazínu Time, a aplikací metody sémiologické analýzy
inspirované Rolandem Barthesem. Sémiologický rozbor je prováděn na vybraných
titulních stranách časopisu Time. Na začátku každé analýzy je vždy stanovena a popsána
metoda, která je následně aplikována. Využívány jsou koncepty čtení obrazu, denotace,
konotace a mýtu. Pozornost je zaměřena také na pojetí fotografie a vztah mezi textem a
obrazem. Práce poukazuje na využití Barthesových teoretických konceptů na současném
vizuálním sdělení. Zaměřuji se také na inovaci metody sémiologického rozboru pomocí
poznatků ze sociální sémiologie. Mezi základní sledované linie a hypotézy patří: snaha o
využití konceptů denotace, konotace a mýtu při analýze vizuálního obrazu známého
politika, sledování vztahu mezi textem a obrazem v rámci titulních stran. Výsledky analýz
jsou zhodnoceny a doplněny o rozbor tendencí v kompozici obrazu politika. Práce sleduje,
jak jsou Barthesovy metody aplikovatelné a jaké výsledky nám analýza předkládá.
V obrazu Baracka Obamy jde o jistou vizuální komunikaci, kde média ovlivňují způsob
finálního vnímání politika.

KLÍČOVÁ SLOVA
sémiologie, sémiologická analýza, čtení obrazu, denotace, konotace, mýtus, sociální
sémiologie, Barthes, Time, Obama
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ABSTRACT
This thesis deals with the current media communication, visual image of Barack Obama on
the front pages of Time magazine, and the application methods of semiological analysis
inspired by Roland Barthes. Semiological analysis is performed on selected front pages of
Time magazine. There is always determined and described the method that is subsequently
applied at the beginning of each analysis. Utilized concepts are reading the image,
denotation, connotation and myth. Attention is also drawn to the concept of photography
and the relationship between text and image. The work refers to the use of Barthes
theoretical concepts in contemporary visual communication. I also focused on innovation
methods semiological analysis using knowledge of social semiotics. The basic reference
lines and hypotheses include: efforts to use concepts of denotation, connotation and myth
in the analysis of visual images of the known politician, monitoring the relationship
between text and image on the front pages. The analysis results are reviewed and
supplemented by analysis of trends in the composition of politician image. The work
examins the applicability of semiological methods in visual environment and also focuses
on the results of the analysis. The image of Barack Obama is a sort of visual
communication, where the media affect the way of final perception of politics by the
audience.

KEYWORDS

semiotics, semiological analysis, reading of image, denotation, connotation, myth, social
semiotics, Barthes, Time, Obama
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1. ÚVOD
Obrazy představují součást každodenního života. Ovlivňují způsob vzniku naší
každodenní zkušenosti, působí na naše vnímání i sebeprezentaci. Vliv vizuální komunikace
je v postmoderním světě značný. Média využívají tendence naší společnosti k vizualizaci a
zahlcují nás obrazy nejrůznějšího druhu. Příjemce sdělení by měl být schopen reflektovat a
zpracovávat informace, jež mu jsou médii předložena. Pozornost by měla být věnována
nejen textovým, ale rovněž vizuálním sdělením. Pro postmoderní společnost je
charakteristický nepoměr mezi množstvím vizuální zkušenosti, které se příjemci dostává, a
schopností toto vizuální sdělení analyzovat. Ke správné reflexi vizuální zkušenosti může
dopomoci aplikace sémiologických poznatků a strategií. Jejich využití společně
s kritickým náhledem vede k reflexi povahy obrazového vyjádření a možnosti vizuální
komunikace, čímž je zajištěn dostatečný odstup směřující ke kritickému myšlení a
rozumovému zpracování vizuálních informací.
Zaměřme se tedy v této práci na jeden z aspektů současných mediálních sdělení,
vizuální komunikaci. Do centra naší pozornosti se dostává obraz Baracka Obamy
v magazínu Time. Budu se zabývat vizuální událostí, obrazem Obamy na titulní straně
časopisu, z hlediska přístupu sémiologie. Ta odhaluje významy, které jsou spotřebiteli
zprostředkovány a díky nimž získává informace a požitky. Pro analýzu jsem si vybrala
obraz Baracka Obamy, neboť se jedná o obraz, který bych označila za významově silný.
Nejedná se o doplňující obrázek k textu u novinového článku, ale obraz na titulní straně
týkající se významné kulturní osoby ve Spojených státech amerických. Nemůžeme ho tedy
považovat za doprovodný, doplňující k textu na titulní straně časopisu. Naopak se jedná o
vizuální sdělení, které je vzhledem k textu ve vztahu dominance, nejen prostorové, ale i
významové.
Žádná vizuální komunikace, jejíž součástí je politická kampaň a reprezentace
politika, není ze své podstaty přímo manipulativní. Stává se jí až na základě příjemcova
postoje. Naše vnímání je ovlivnitelné. Média se stále více věnují politickému dění, které se
snaží přiblížit svému publiku nejen skrze jednotlivé události, ale i politické činitele.
Vizuální reprezentace politiků je důležitou součástí volebních kampaní, jejichž cílem je
působit na příjemce. Image politiků však není pouze předmětem vizualizace volebních
kampaní. Političtí činitelé tvoří svůj mediální obraz během celého období svého působení,
kdy se stávají středem zájmu kulturního a společenského dění. V rámci politických
kampaní je zajímavé zaměřit se především na využití symbolů, významů, mytologie,
7

uměleckých prvků, odkazů ke kultuře či historii. Výše zmíněné prvky jsou využívány k
zobrazení „ideální“ podoby politika a vedou čtenáře k dekódování. Správné rozluštění
kódu utváří v příjemcově představě personalizovaný obraz politika. Politici se snaží svým
vizuálním zobrazením vymezit vůči ostatním činitelům, k čemuž jim dopomáhají nová
média a marketingové strategie.
Ve své práci propojuji média s politickou mocí, která pramení z dekódování
vizuálních sdělení. Na jedné straně jsou média vystavována tlaku politiků, na straně druhé
však média politikům umožňují využít sílu vizuálního sdělení v masovém rozsahu.
Reprezentace a image politika se odvíjí od možnosti a schopnosti politika reprezentovat
své hodnoty a svoji osobu prostřednictvím médií. Kdo tedy vítězí ve volbách? Kandidát
odpovídající demokratickým hodnotám, kvalitní a kompetentní politik, nebo politik,
kterému se podaří bravurně zvládnout marketingovou stránku své sebeprezentace, tedy
člověk který zvládá principy vizuální komunikace?
Na následujících stranách se zamýšlím nad vizuálním zobrazením Baracka Obamy
v magazínu Time. K analýze jsem si zvolila korpus titulních stran z období předvolebních
kampaní a prezidentského působení Baracka Obamy, neboť považuji za důležitou nejen
vizuální komunikaci agitační, ale také další vývoj obrazového sdělení osoby, která má
vysoký společenský status a je celosvětově známou postavou. Ve své podstatě zůstávají
procesy a strategie zobrazení v předvolebních kampaních a prezidentských zobrazeních
podobné. Zkoumám tedy zástupce široké kategorie politických zobrazení. K uchopení dané
problematiky jsem si zvolila metodu sémiologické analýzy, neboť ji považuji za vhodnou
pro zachycení významů vizuální komunikace a odhalení ideologie, která se za obrazy
ukrývá. Primárním zdrojem vizuálního rozboru jsou koncepty a myšlenky Rolanda
Barthesa. Další inspiraci představují některá východiska sociální sémiologie. Teoretickým
základem sémiologické analýzy obrazového sdělení jsou roviny denotace, konotace a
sekundárních sémiologických systémů.
Nejprve se zabývám vizuálními projevy kultury a užitečností konceptů média,
vizuálního myšlení a reprezentace. V současné společnosti chápu obraz jako interpretační
strukturu, která nám umožňuje zachytit současné tendence k vizualizaci a zobrazování
skutečnosti. V obraze se významy utvářejí, střetávají, vyvracejí a zase mizí. Západní
kultura dlouhou dobu preferovala mluvené slovo ve vědeckém zaměření i běžné
komunikaci. Vizuální pak bylo považováno za doplněk myšlení, ilustraci našich myšlenek.
Teorie obrazu W. J. T. Mitchella přichází s myšlenkou že piktoriální náhled nahradil ve
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filosofickém myšlení a vědě textový náhled. Obraz se stává dominantním médiem naší
každodenní zkušenosti a způsobem uchopení reality.
V práci se věnuji také vztahu slova a obrazu. Vymezení relace mezi zmíněnými
prvky, z hlediska Rolanda Barthesa a W. J. T. Mitchella je důležitým předpokladem
dalšího náhledu na problematiku vizuálního sdělení a jeho postavení v soudobých
analýzách. Ukazuji, že se nemusí jednat o striktně oddělené kategorie. Existují způsoby
uvažování, které umožňují překlenout oddělenost kategorií slova a obrazu. Lze tedy
uvažovat o slovu a obrazu jako o neukončených textech, vizuálním a verbálním.
Následující oddíl diplomové práce věnuji diskurzu o obrazu. Vymezím čtení obrazu
oproti vizuálnímu studiu a ukazuji, proč jsem zvolila právě náhled čtení obrazu.
Předpokládám, že oba náhledy, diváctví a čtení, nejsou v protikladu. Nevylučují se, ale
vzájemně se doplňují. Vizuální zkušenost není plně vysvětlitelná pomocí textového
modelu, ale na druhé straně nemůže být obraz světa pouze vizuální. Definovat vizuální
komunikaci pouze lingvistickými pojmy také nelze. Uvědomíme-li si limity v rámci čtení
obrazu, zůstává sémiologie jako výklad významů obrazu pomocným nástrojem pro
vnímání obrazu příjemcem sdělení. Součástí našeho diskurzu o obrazu je také pohled na
perspektivu, analogii a realismus v obraze a kresbu a fotografii. Všechny tyto prvky
podléhají procesu četby a jsou podmíněny určitým historicko-uměleckým vývojem. Jejich
vysvětlení napomáhá dalšímu čtení vizuálního sdělení.
Další kapitola se věnuje konkrétní sémiologické analýze. Zabývám se jejím
vymezením a přesně definuji předmět analýzy, kterým jsou titulní strany magazínu Time.
Sleduji titulní obrazy, které se objevily v období čtyř let – od kandidatury Obamy na
prezidenta až po jeho znovuzvolení. Důvodem výběru této tematiky je silné vizuální
sdělení a námět, který s sebou nese prezidentská volba a působení symbolů v politickém
zobrazení. Ve své práci jsem stanovila následující hypotézy a cíle. 1) Předpokládám, že
Barthesovy koncepty denotace a konotace jsou užitečným nástrojem ke kritickému náhledu
na vizuální sdělení. Jedná se o roviny zkoumání obrazu, které jsou relevantní i pro
současná vizuální sdělení a umožňují nám odhalit kulturní rovinu významů obrazového
sdělení. 2) Barthesovu analýzu aktualizuji o využití prvků sociální sémiotiky (metafunkce
interaktivního, kompozičního a reprezentačního významu). Cílem zakomponování těchto
prvků je zvýšení relevance výzkumu pro vizuální sdělení. 3) Na vybraném obrazu ukazuji,
jak politická reprezentace pracuje s ideologií. K odhalení ideologického podtextu slouží
Barthesovo odhalování mýtu. 4) Kromě analýzy vizuálního obsahu sdělení se zaměřuji u
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vybraných titulních stran na vztah obrazu a textu. V těchto případech se snažím ukázat, že
obraz na titulní straně funguje jako dominantní médium mediálního sdělení. 5) Pro
odhalení pravidelností a tendencí ve způsobu zobrazování Baracka Obamy jsem se
rozhodla v závěru práce aplikovat metodu obsahové analýzy. Tento rozbor rozšiřuje
výsledky sémiologické analýzy. Odhaluji tendence a pravidelnosti v kompozici obrazu.
V rámci analyzování vizuálních sdělení popisuji teoretické koncepty. Věnuji se
Barthesovu náhledu na fotografii. Chápe ji jako předmět výzkumu, který označuje
termínem studium. Druhým prvkem, který ve fotografii odhaluje, je punctum, jenž se
vymyká analýze. Dále vykládám denotativní a konotativní rovinu obrazu a představuji
destrukci mýtu. Nedílnou součástí seznámení s některými myšlenkami Rolanda Barthesa je
také kritický náhled a reflexe.
Práce si klade za cíl stát se reflexí vizuálního zobrazení Baracka Obamy a umožnit
vstup kritického uchopení vizuálních sdělení do vnímání politických kampaní a zobrazení
politiků v médiích. Média, zejména ta vizuální, mají velký vliv na vnímání, ale neměla by
jim být přičítána větší moc, než jako ve skutečnosti mají. Pokud do vizuálního vnímání
vstoupí i prvek reflexe, stávají se média a jejich simulakra bezmocnými.
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2. VIZUÁLNÍ SVĚT A VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ
„Vidění předchází slovům. Dítě vidí a rozpoznává dříve, než je schopno mluvit.“ 1
John Berger se těmito slovy snaží ukázat, že zrak odráží naši zkušenost s okolním
světem. Okolní svět uchopujeme pomocí slov, ale slova nemohou nikdy zcela zvrátit fakt,
že naše okolí je vizuální. Svět, v němž žijeme, se stále více stává podívanou. Je přeplněn
obrazy nejrůznějšího druhu a tyto vizuální projevy jsou velmi pestré. Charakteristickým
rysem moderní a zejména postmoderní společnosti je kultura, která klade na vizuální
aspekty velký důraz. V průběhu posledních dvou století mizí z dominantních pozic ústní či
textová sdělení a jejich místo je nahrazováno vizuálními médii.2 Obraz se dostává do
neustálého kontaktu s konkrétní zkušeností lidských smyslů. Minulé století, zejména jeho
druhá polovina, bývá často charakterizováno jako období, v němž posílila role obrazu a
vizuálna. Obraz získal velký vliv v rámci komunikace. Gutenbergova galaxie byla
nahrazena civilizací obrazu a role vizuality v mediálním prostředí vzrostla. Obraz však
není ničím novým. Jedná se o jedno z nejstarších médií používaných v sociální oblasti. A
ani mediální oblast se bez jeho reflexe nemůže dále rozvíjet.3
Vizuální kultura, jež se výzkumem obrazů zaobírá, se zajímá o všechny formy
obrazových představ realizovaných v lidské kultuře, a to nejen formy bezprostředně
pozorovatelné a vizuálně se projevující, ale též ji zajímá oblast vizuálních představ.4 Ve
vizuální epoše mají důležitou úlohu nové technologie, které umožňují masové rozšíření
obrazů. Technologie podporují tendenci k zobrazování a vizualizaci naší skutečnosti a
umožňují hromadné šíření obrazů. Na lidské smysly každý den útočí obrazové reklamy,
upravené obchodní výlohy či grafity na zdech. Lidé čtou časopisy přeplněné obrazy,
prohlíží si komiksy, navštěvují kina, posílají si obrazové zprávy, hrají počítačové hry, u
nichž chválí kvalitní grafiku, poslouchají hudbu, a zároveň sledují videoklipy. Obrazové
zákazy, upozornění či příkazy provázejí jedince na ulicích a promlouvají k nim z fasád
budov. Setkáváme se s nimi v metru, autobuse i jiných dopravních prostředích. Pomáhají
lidem orientovat se v obchodech, na nádražích, v ulicích. Nedílnou součástí studia vizuální
komunikace jsou také mediální obsahy, mezi něž patří i titulní strany časopisů a novin.
John. Ways of seeing., s. 7: „Seeing comes before word. The child looks and recognizes before it
can speak.".
2
SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda., s. 11.
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Obrazy člověka zkrátka doprovázejí na každém kroku. Vizualizace má velký význam nejen
ve vnímání světa, ale i v samotné mezilidské komunikaci. Obrazy představují nositele
emocí, informací, hodnot, názorů či estetické zkušenosti, jsou nástrojem moci i
manipulace.5 Obrazy jsou mocné i bezmocné. Zrak je důležitou součástí poznávání
okolního světa a percepce vnějšího světa je stále častěji zprostředkována právě obrazy.
Obraz konstruuje a zároveň artikuluje vnímání světa. Vztah mezi tím co vidíme a tím co
víme je neustále ustavován v naší zkušenosti s okolním světem. „Vizuální citlivost
zastupuje, či alespoň doplňuje citlivost k textu.“6 Vizuální aspekt hraje v naší kultuře
dominantní roli, zejména pak v mediálním prostředí. Média nabízejí společný jazyk,
sdílené příběhy, informační materiál a symboly, čímž jsou schopná ovlivnit jedincovo
myšlení. Nejsou pouze pasivním nástrojem přenosu informace, ale skutečnost také
vykládají a reinterpretují.

2.1. Médium obrazu a vizuální myšlení
„Obraz jako médium usilující o reprezentaci reality samozřejmě nabýval historicky
mnoho forem a podob a i jeho role a funkce, stejně jako jeho vztahy k médiím dalším,
především ke slovu, se měnily (a to nejen v závislosti na vývoji technologií).“ 7
Obraz jako médium ze své podstaty zprostředkovává. Koncept zprostředkování je tak
jeho nedílnou součástí. V kontextu současné mediální společnosti je pojem média velmi
frekventovaný, a to zejména díky proměně vztahu mezi médiem a tím, čeho je nositelem.
Klasické představy o sdělování se zaměřovaly na zprostředkovanou informaci jako
takovou. Až McLuhan upozornil, že samotné médium představuje zprávu, o které je třeba
uvažovat.

Výklad média již nelze redukovat na pouhého zprostředkovatele sdělení.

Důležitá začíná být samotná forma média.8
Od formy média užitého k přenosu informace se můžeme posunout dále k sociálnímu
aspektu médií. Obraz není pouze přenosová forma. Raymond Williams ukazuje na to, že
médium je nejen materiální platformou. Médium je i sociální praktikou, soustavou

SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda., s. 12,13.
Tamtéž, s. 12.
7
FORET, Martin. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů., s. 269.
8
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem., s. 7-17.
5
6
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dovedností, zvyků, technik, nástrojů kódů a konvencí.9 Tato myšlenka se snaží posunout
zmíněnou problematiku od materiálních charakteristik k deskripcím sociálních praktik,
které médium konstituují. Koncept média v tomto smyslu okupuje prostor někde uprostřed
mezi materiálním světem a sociálními praktikami, funguje jako přemostění mezi naší
zkušeností a formou, skrze niž tuto zkušenost vnímáme. Charakteristickým rysem média je
tedy jeho poloha „mezi“, nevyhraněnost polohy. Funguje jako prostor spojující dva
aspekty - odesílatele a příjemce, pisatele a čtenáře, malíře a pozorovatele. Médium
představuje místo setkání i střetu různých rovin komunikace. Problém pak nastává
v okamžiku, kdy chceme vymezit hranice média. Médium neleží mezi odesílatelem a
příjemcem sdělení, obsahuje je a zároveň konstituuje. Také W. J. T. Mitchell mezi
charakteristikami média zmiňuje, že médium je systémem i prostředím. Médium není
pouze soustava materiálního, nějaký kód, který zprostředkovává mezi jednotlivci, ale jedná
se o komplex zahrnující sociální individua a konstituující historické praktiky, rituály,
zvyky, techniky, stejně jako materiální objekty (televizní sety, počítače a další).10
Média v našem životě hrají důležitou úlohu. Prostřednictvím médií poznáváme
skutečnost a zároveň ji pomocí médií sdělujeme a upravujeme. Médium funguje jako
prostředek mezi naším poznáváním a skutečností, ale zároveň způsobuje určitou distanci a
ztrátu bezprostřednosti našeho vnímání. Proto nesmíme zapomínat, že médium není
neutrálním nástrojem. Zabývejme se tedy způsoby, jakými médium se svým sdělením
pracuje.11
V této práci vycházím z předpokladu, že obraz, stejně jako text, označujeme jako
médium. Každé toto médium funguje odlišným způsobem, svébytně zpracovává obsažený
informační materiál. Čtenářovo porozumění textům a obrazům je proto odlišné. „V obou
případech jde sice o rozumění, avšak hra, kterou v jednom i druhém případě hrajeme, je
Wittgensteinovsky řečeno zjevně jiná.“12 Obraz není redukovatelný na text a obráceně.
Pravidla, jimiž se text a obraz řídí, se odlišují.
Vycházíme-li z předpokladu, že text i obraz označujeme jako média, a mluvíme-li o
obrazech, pohybujeme se mezi dvěma médii, textem a obrazem. Zrak odráží naši zkušenost
s okolním světem, ale tento svět vysvětlujeme, uchopujeme skrze slova. Obraz tak
překládáme z jednoho média do druhého. Ve chvíli, kdy převádíme obraz do textu,

9

MITCHELL, W. J. T. What do pictures want?, s. 203.
Tamtéž., s. 211-217.
11
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem., s. 7-17.
12
Tamtéž, s. 8.
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můžeme mluvit o „čtení obrazu”. Filosof Miroslav Petříček zahrnuje pod proces překladu 3
procesy: reprodukci, rekonstrukci, a interpretaci. Překlad není proces, který by se obešel
bez komplikací. Nejedná se o neutrální proces. V překladu se ztrácí to, co je pro konkrétní
médium specifické, resp. vlastní pouze jemu. Jednoduše to lze ukázat na příkladu
Barthesovské „červené růže“. Červená růže je vskutku jiná v textu než na obraze. A v
rámci překladu, čtení obrazu, ztrácíme vlastnosti typické pro dané médium. V překladu
nemusí dojít pouze ke ztrátě typických charakteristik médií, ale také ztrátě aury, o které
mluví Walter Benjamin. Benjamin spojuje ztrátu aury s technickou reprodukovatelností a
fotografií. V eseji Technické dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti tvrdí, že
reprodukovatelnost fotografie způsobila ztrátu aury, která byla vlastní uměleckému dílu. 13
Otevírá se před námi zajímavá otázka, jak vypovídat o obrazech a vymanit se z
textuálního světa. Můžeme se zcela vymanit z textuálního vnímání a myšlení? Touto
otázkou se ve své práci Myšlení obrazem zabývá Miroslav Petříček. K této problematice se
pak vyjadřuje následovně. Pokud mluvíme o čtení obrazu, vždy se nějak řídíme modelem
textu, nikoli obrazu. Toto je problém, kterému se zřejmě nemůžeme ve vizuálním myšlení
vyhnout. Nelze si představit, že by porozumění při setkání s obrazem bylo zprostředkováno
pouze samotnou obrazotvorností. Pokaždé, když se snažíme zachytit, co na obraze vidíme,
dostáváme se do kontaktu se znakovým systémem jazyka. Není možné zaujmout
stanovisko, které by oddělilo zkušenost textů od zkušenosti obrazů. O obrazech mluvíme i
ve chvíli, kdy se zaměřujeme na jejich vidění. Již v této filosofické úvaze vidíme, že vztah
textu a obrazu je poměrně komplikovaný, a právě proto i tak poutavý. Inspiroval úvahy
mnoha autorů (např. Derridu a jeho grammé).14
Nastolit něco, co bychom mohli nazvat jako vizuální myšlení, tedy myšlení, které by
bylo zcela oproštěno od textu, není možné. Uvažování v pojmech je nedílnou součástí
našeho myšlení, při čtení obrazu a jeho interpretaci bude docházet k převodům, ztrátám
hlavních charakteristik média obrazu a popř. ztrátě aury. Nicméně moje analýza je
doprovodným textem k obrazu a jejím cílem je fungovat jako médium, které bude obraz a
text spojovat, nikoli rozpojovat.

2.2. Reprezentace
Reprezentace využívá obraz k zprostředkování významu okolního světa. Se systémy
13
14

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury, s. 97.
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem., s. 7-17.
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reprezentace se setkáváme ve filmu, fotografii, malířství, televizi či digitálních médiích.
Přestože obraz není systém jazykové povahy, je stejně jako jazyk strukturován na základě
pravidel a konvencí, přičemž daná pravidla se týkají způsobu vyjádření a interpretace
významů. Výše zmíněné systémy reprezentace jsou v některých ohledech podobné
jazykovým systémům, a tudíž je lze analyzovat pomocí metod vypůjčených z lingvistiky či
sémiotiky.15
O reprezentaci se vedou mnohé diskuze. Některé chápou reprezentaci ve smyslu
zrcadlení, nápodoby reality, jiné naopak jako prostředek konstruování dané skutečnosti a
významových struktur. Ať se přikláníme k jedné či druhé variantě, nezapomínejme, na
slova Alexe Pottse. Ten tvrdí, že obrazy dnes více signifikují, než reprezentují. Konvence
tvorby obrazů se tak transformují v sémiotické struktury. Důležitým procesem zkoumání
obrazů se stává vznik významu. „Teorie znaku na rozdíl od teorie obrazu či teorie
reprezentace dává analýze uměleckého díla odlišný ráz – soustřeďuje se totiž na jeho
funkce jako nositele významu.“16 Teorie znaku slouží jako podklad nejen pro analýzu
uměleckých děl, ale také vizuálních mediálních sdělení. Z médií ustupuje akcentace
reprezentace, ale osciluje role významu a symbolů. Proč se tak děje, nám pomůže pochopit
také Magrittova umělecká tvorba.

2.2.1. Magrittovo narušení reprezentace
V této práci vycházíme z předpokladu, že význam světa konstituujeme
prostřednictvím pochopení objektů v jejich kulturních kontextech. Významy se neustále
ustavují a jedním z hlavních úkolů reflexe vizuální komunikace je snaha o pochopení jejich
tvorby. Materiální svět je nasycen významy, které vidíme skrze reprezentace. Kulturním
kontextům, tedy pravidlům a konvencím ovlivňujícím systémy reprezentace, se učíme.
Krásným příkladem pokusu o narušení konvencí dané kultury jsou některá z uměleckých
děl surrealisty Reného Magritta. Na jejich příkladu vidíme nejen, jak reprezentace funguje,
ale i jak je zobrazován vztah textu a obrazu a obrazu a objektu v rámci vizuální
komunikace.
Ve svém díle, příznačně nazvaném Zrádnost obrazů zobrazuje Magrittte dýmku,
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která je doplněna nápisem „Toto není dýmka.“17 Magritte ukazuje, že obraz jako takový
není dýmkou samotnou, ale pouze její reprezentací. Jedná se o obraz a nikoli reálný objekt
dýmky. Umělec mezi věcmi a slovy vytvořil nové vztahy, které upozorňují na některé
vlastnosti jazyka ve vztahu k předmětu. Tyto vazby v každodenním životě již
nerozeznáváme.18

Obr. 1. Zrádnost obrazů

Text pod dýmkou můžeme chápat také jako komentář, který umožní uchopit
vzájemný vztah mezi textem a obrazem. Na obrazu Dvě Záhady se objevuje dýmka vždy
dvojznačně, jednak jako vznášející se v prostoru, jednak jako zobrazená na samotném
obrazu s textem „Toto není dýmka“. Michel Foucault reflektoval tuto Magrittovu snahu
z hlediska filosofie. Zabýval se tím, co tyto obrazy odhalují ve vztahu mezi slovy a věcmi a
jakou relaci ustavují mezi malbou a jejím vysvětlujícím komentářem a referentem věci.
Podle Foucaulta vepsaný text, který nám říká, že na obraze není dýmka, poukazuje na akt
označování. Odkazuje na způsob, jakým je dýmka reprezentována a zároveň odhaluje
hranice, které se v této reprezentaci objevují. Díky Magrittovým obrazům vidíme, jak
vzájemně jednotlivé složky (slova, obraz dýmky, referent) vstupující do vizuální
komunikace a kooperují. Právě narušením této součinnosti zdůrazňujeme procesy označení
a vytváření významu. Naše každodenní užívání reprezentace je závislé na dodržování
jistých konvenčních a kulturních pravidel. Reprezentace se může jednoduše rozpadnout,
pokud jednotlivé složky nejsou ve vzájemné kooperaci. K této nesoudržnosti dochází u
obrazu Dvě záhady. Významy a vztahy mezi slovy a obrazy se proměňují na základě jejich
17 „Ceci
18
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vazby a kontextu, ve kterém se nacházejí.19
Podle Foucaulta však nespočívá zvláštnost obrázku dýmky pouze v jejím
kontrastním vztahu mezi textem a kresbou. Vždy se nacházíme v jedné výpovědi, neboť
právě ukazovací zájmeno „toto“ naznačuje, že se text vztahuje právě k danému obrázku
dýmky. Postup, který Magritte použil ve své kresbě, označuje Foucault jako kaligram,
„tedy figurálně uspořádané texty, splňující některé z charakteristik ikonu i symbolů“.20
Kaligram představuje tautologii. Všechny prvky malby, jejich vzájemné vztahy a postavení
jsou postupně vytvořeny v návaznosti a vzájemné kooperaci, aby byly následně anulovány.
Podle Foucaulta kaligram „především sbližuje, jak se dá říci, text s figurou: linie, které
vymezují tvar předmětu, skládá z těch linií, co uspořádávají postupnost písmen; výpovědi
vkládá do prostoru figury a způsobuje, že text hovoří to, co kresba reprezentuje“.21 Na
jedné straně kaligram alfabetizuje ideogram, na druhé rozmísťuje písmo v prostoru.
Vlastnost linearity písma užívá kaligram při rozložení prvků v prostoru. Zároveň můžeme
chápat písmena jako znaky, které fungují v řetězu zvukové substance. „Znak, písmeno
dovoluje určit slovo; čára zase dovoluje ztvárnit věc. Kaligram může tedy hravě setřít
nejstarší protiklady naší alfabetizované civilizace: ukázat a pojmenovat; ztvárnit a povědět;
reprodukovat a artikulovat; napodobit a označit; pozorovat a číst.“22
Foucault tvrdí, že slova neustále bojují s nepřekonatelnou nepřítomností. Viditelnou
podobou jejich reference jsou znaky. V kaligramu se text, který pronikl do figury, navrací
zpět, aby se opět stal legendou a nadále sloužil jako opora obrazu. Kaligram se nám snaží
povědět dvakrát to samé a zároveň jednotlivá sdělení mísí, takže se navzájem maskují.
Kaligram nehovoří a nereprezentuje ve stejné chvíli. Věc je totiž umlčená naším viděním a
zároveň zašifrovaná naším čtením, jak tvrdí Foucault.23 Kaligram představuje hraniční
formu mezi obrazem a slovem a umožňuje nám chápat, že tyto formy nejsou dvěma
distinktivně odlišenými koncepty, ale prvky, které se mohou vzájemně prolínat a
doplňovat.
Foucault ukazuje, že při čtení obrazu a textu se otevírají různé možnosti, které
nemusí vést k jednomu jednoznačnému závěru. Vždy existují jednotlivá momentální
divákova rozhodnutí a čtení, přičemž jejich povaha není vždy definitivní. Jednotlivá čtení
mohou být brzy nahrazena jinými. Vidíme tak, že samotná výpověď se nachází mimo
STURKEN, Marita a Lisa CARTWRIGHT. Studia vizuální kultury., s. 24,25.
FORET, Martin. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů., s. 250.
21
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22
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23
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19
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obraz. Dále Foucault odhaluje problematiku napodobování a podobnosti. Podobnost, při
níž mizí originál, je přenášena v řadách a objevuje se jako běžná součást současného
mediálního prostředí. Postmoderní serialita vstupuje do všech oblastí, tedy i do zkoumané
oblasti politiky, kde hraje významnou úlohu. Musíme si tedy uvědomit, že vidět něco, číst
nějaký komentář neznamená tvrdit. Realita je oddělena od viditelností, do problematiky
vstupují simulakra. Foucaultova analýza Magritta je tedy podstatná pro uvědomění si
situace reality, v které se nacházíme. Stále častěji nás obklopuje realita, která může být
spojena s jakýmikoliv vysvětlujícími texty, které tvoří součást obrazu, ale jejich odkaz
k realitě se může vytrácet. Do mediálního oběhu se dostávají obrazy, které nemají žádný
vnější vzor, nenapodobují nic daného, jinými slovy jim chybí originál.
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3. VZTAH SLOVA A OBRAZU
„Texty neznamenají svět, nýbrž obrazy, jejichž clonu trhají. Dešifrovat texty tedy
není ničím jiným než odkrývat obrazy, které jsou těmito texty značeny.“24
Západní kultura dlouhou dobu upřednostňovala slovo jako podstatnou formu
intelektuálního působení a myšlení ve vědě a filosofii. Akcent na vizuální oblast se
objevuje v západní vědě a filosofii jako reflexe na situaci, kdy byl obraz považován za
druhořadou formu vysvětlení. Uchopit vztah mezi slovem a obrazem je tak podstatným
bodem pro další uvažování o obrazu. Pokud chceme obraz a slovo vymezovat, měli
bychom nejdříve analyzovat jejich hraniční formy a zabývat se fenomény, které kombinují
slovo a obraz, nikoli vedle sebe, ale v sobě.25 Mluvíme o hybridních znacích. Jedná se o již
zmíněné kaligramy, grafity či některá dnešní firemní loga. Zacházení s písmem a obrazem
vygenerovalo některé zajímavé hybridní znaky, které nám mohou pomoci zpětně
porozumět tomu, zda jsou obraz a slovo dva alternativní symbolické systémy. Co je
spojuje, či v čem se naopak liší? Barthes v Rétorice obrazu zmiňuje, že „jedni soudí, že
obraz je systém velmi rudimentární ve vztahu k jazyku, druzí se domnívají, že význam
nemůže vyčerpat neuchopitelné bohatství obrazu.“26
Existuje linie teorií, která hledá ve vzájemném vztahu obrazů a lidského jazyka
odlišnosti a zdůrazňuje diference mezi nimi. V Peircově známé typologii znaků, která je
odlišuje na ikony, indexy a symboly, řadíme jazykové znaky mezi arbitrární symboly.
Obrazy pak spadají mezi motivované znaky, které označuje jako ikony. Motivovanost
obrazu bývá často spojována s viditelnou podobností se zobrazovaným.27 I Některé
lingvistické znaky se mohou přiklánět na stranu ikonicity, čímž porušují striktní dělení na
jednotlivé kategorie. Jedná se pouze o některé případy, např. onomatopoie. I u těchto
přechodných případů zůstává dominantním rysem konvenční charakter znaku. Abychom
mohli používat jazykové znaky, musíme chápat pravidla užívání jazyka. V oblasti znaků
dochází k řadě metamorfóz a vzájemných průniků znaků, které vytváří nové objekty.
Charakteristiky hybridních znaků splňují i loga některých firem, středověké iniciály či
grafity. Vizuální kvalita se v těchto formách kombinuje s kvalitou symbolickou.
V grafitech můžeme díky neodmyslitelné autorské lince sledovat také rysy indexu, tzv.
FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie., s. 10.
Tamtéž, s. 256.
26
BARTHES, Roland., Rétorika obrazu. In: CÍSAŘ, Karel. (Ed.) Co je to fotografie?, s. 51.
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zanechání stopy autora.
Jazyk se zviditelňuje v oblasti psaného slova. Důležitou roli v jeho vizualizaci hraje i
samotné rozvržení textu. Texty tedy pouze nehovoří, ale také ukazují, mají svou viditelnou
stránku. Obrazy dokonce často znamenají více, než viditelné znaky ztvárňují. Jako příklad
můžeme uvést piktogramy, které mají podobně jako slova význam určený konvencí. Jakým
způsobem se vytváří význam, pokud dochází k překrývání znaků a ztrátě hranice mezi
kategoriemi ikon, index, symbol? Metamorfóza a přelévání hranic a charakteristik mezi
obrazem a textem jen dokazuje, že nemůžeme vnímat texty a obrazy jako striktně oddělené
kategorie. Pokusme se uvažovat o nich jako o klinech, kontinuálních zónách přechodu.
Metamorfóza totiž neprobíhá pouze na rovině konceptů obrazu a slova, ale také v rámci
myšlení a filosofického zaměření v rámci zkoumání a vnímání obrazu.
Tradice obrazů je mnohem starší než počátek verbálních projevů lidské kultury,
zejména té, která byla zaznamenána. Vítězslav Horák tvrdí, že obrazy stojí mimo diskurz,
protože se na nic neptají, nic nechtějí. Každý obraz je svým způsobem němý a zároveň
víceznačný. Nemůžeme mu přisoudit jeden definitivní význam. „Fotografie nám toho
hovoří příliš mnoho, a proto nám v porovnání s přesností a sukcesivní linearitou, na kterou
jsme zvyklí u jazyka, neříká nic.“28 Obrazy jsou víceznačné a nabízejí nám nekonečné
možnosti čtení. S názorem, že obrazy nic nechtějí, je, dle mého mínění, nutné polemizovat.
Ukážeme si to i prostřednictvím podnětných myšlenek W. J. T. Mitchella, který naopak
mluví o touhách obrazů. Obrazy podle něj cílí na naše kognitivní schopnosti, zejména na
vizuální smysl. Podobnost obrazu se zobrazeným jsme schopni vnímat spontánně. Tato
spontánnost může být vnímána rovněž jako nebezpečí, neboť zdánlivá přirozenost vztahu
obrazu a zobrazeného objektu zahaluje prvky manipulace a moci, které se v něm skrývají.
Význam slov se naopak musíme učit.29
Většina dosavadních reflexí vzájemného vztahu obrazu a textu (resp. slova) ukazuje
na jejich vzájemné odlišnosti. Uvažování o těchto dvou konceptech je nastaveno
dichotomicky, přemýšlíme o dvou odlišných liniích znaků. V praxi však vzniká mnoho
smíšených forem mezi textem a obrazem, které již nejsou tak striktně odděleny. Není tedy
efektivní uvažovat o jejich striktním oddělení. Stále se setkáváme s oběma entitami,
slovem i obrazem, které jsou propojeny i v našem uvažování, jak jsme již naznačili dříve.
Součástí praktické analýzy bude také zachycení role textu a obrazu v magazínu
HORÁK, Vítězslav. Mediamorfózy. In: FORET, Martin. Média dnes: reflexe mediality, médií a
mediálních obsahů., s. 252.
29
Tamtéž, s. 252.
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Time. Podíváme se, jaký vztah existuje mezi titulky článků a obrazem na titulní straně
časopisu Time. V našem konkrétním případě jsou obrazy často situované v textu, který
ovlivňuje jejich interpretaci. I samotný psaný text má silné ikonické aspekty. Mezery,
velikost, plochy, užití barev, fontů a jejich prostorové uspořádání - to vše ovlivňuje naše
vizuální vnímání. Nicméně obraz je na titulních stranách dominantním prvkem.
Nyní se podíváme, jak se na problematiku vztahu textu a obrazu dívá Mitchell, který
začal mluvit o obratu k obrazu a Roland Barthes, který se stal inspiračním zdrojem této
práce v analyzování obrazových sdělení.

3.1. Slovo a obraz u Mitchella
„Výraz slovo a obraz“, podobně jako pojmy rasy, rodu a třídy v zkoumání kultury,
označuje rozmanité oblasti sociální a sémiotické odlišnosti; a my nemůžeme žít ani s nimi,
ani bez nich, ale musíme je neustále znovu vyhledávat a znovu o nich vyjednávat.“30
Podle Mitchella představují slovo a obraz označení pro různé typy reprezentace. Tyto
pojmy pomáhají zmapovat a zorganizovat pole reprezentace. Diference mezi různými
médii, tedy slovem a obrazem, je mnohem komplexnější, než se na první pohled může
zdát. Diference se mohou měnit v čase, ale také v rámci rozličných kultur. Pokud si
klademe otázku, co vlastně text je, musíme odpověď hledat v rozšířené reflexi textů. Tuto
reflexi chápejme jako způsoby, jakými se texty chovají jako obrazy a vtělují do sebe
obrazové praktiky a naopak. Interakce obrazu a textu ustavuje reprezentaci jako takovou.
Všechna média jsou smíšená, a tedy i způsoby reprezentace jsou heterogenní. Neexistuje
tedy jen čistě obrazové nebo čistě textové sdělení. Michel Foucault ve své práci Slova a
věci sděluje, že vztah jazyka a malby je nekonečným vztahem. Mezi obrazy a jazykem
nejsou pouze formální charakteristiky, ale jedná se o diferenci mezi vlastním já (mluvícím)
a druhými (viděnými), tedy rozdíl mezi mluvením a ukazováním, mezi slovy (řečenými
nebo napsanými) a objekty či aktivitami (viděnými, ukázanými, popsanými, zobrazenými).
Ze své podstaty se tedy jedná o rozdíl mezi tradicemi reprezentace a způsoby naší
zkušenosti.31 Nejedná se pouze o rozdíly v reprezentaci, ale o prožívání jako takové.
Jak se tedy postavit k problematice slova a obrazu? Tato dvojice „slovo a obraz“ se
MITCHELL, W. J. T., Slovo a obraz. In: NELSON, Robert, Richard SCHIFF (Eds). Kritické pojmy dejín
umenia., s. 90.
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zaměřuje na vztah jazyka k vizuální reprezentaci. Jedná se tedy o vztah disciplín
zabývajících se vizuálním zobrazením vůči disciplínám textové analýzy, lingvistiky či
dalších. Slovo má obrovský potenciál – můžeme ho číst, vidět, slyšet. Dimenze jeho
existence jsou tedy různé. Jaký potenciál se ale skrývá v obrazech? Do jejich interpretace
vstupuje jazyk již v základním procesu vnímání. Když si uvědomujeme, co obrazy
reprezentují, přemýšlíme v jazyce. Mitchell tvrdí, že v přirozené zrakové zkušenosti, která
ještě není spojena s obrazy jako takovými, se vizuální vnímání do značné míry podobá
jazyku. Zrak funguje podobně. Vizuální jazyk se nám ukazuje v praxi ve chvíli, kdy se
snažíme rozpoznat to, co obraz reprezentuje. Známá obrazová hra kachny/zajíce 32 nám
ukazuje, že ten, kdo má zrakovou zkušenost s jazykem, je schopen identifikovat kachnu i
zajíce. Pokud mu tato zkušenost chybí, obraz správně neidentifikuje. 33 Mimo to musíme
mít kontakt s danou věcí, respektive musíme mít znalost daného objektu. V případě, že
přímo daný objekt neznáme, snažíme se ho asociovat s něčím, co je nám známé.
Podíváme-li se na jednorožce, jeho vzhled se asocioval s nám známou podobou koně.
Mitchell tvrdí, že „domény slova a obrazu jsou jako dvě krajiny, kde se hovoří
odlišnými jazyky, které však mají dlouhé společné dějiny vzájemné migrace, kulturní
výměny a jiných forem vzájemného styku“34 Neustálá interakce slova a obrazu byla také
impulsem pro umělecký modernismus 20. století, který se snažil vyjádřit specifika
vizuálních a verbálních médií a přijít s čistě verbální poezií či naopak čistě optickým
malířstvím.
Vzájemné působení obrazu a slova představuje určitou kulturní univerzálii, tvrdí
Mitchell. Z praktického hlediska není problematické odlišit slovo a obraz. Problém může
nastat ve chvíli, kdy se budeme snažit vysvětlit rozdíly. Odlišnost se objevuje ve způsobu
vzniku smyslového vjemu. Nejedná se ovšem o rozdíl mezi viděným a vysloveným. Tuto
distinkci nelze jednoduše chápat jako odlišnost mezi zrakovou a sluchovou zkušeností,
neboť slova můžeme i vidět a obrazy slyšet. Další možnost odlišení, je podobnost obrazu
se zobrazovaným, tedy motivovanost, a arbitrárnost znaků. Ani tento rozdíl ovšem
nemůžeme brát za princip, kterým bychom se mohli řídit. Jedná se pouze o dlouhotrvající

Příloha 11.1. Obraz Zajíce/kachny.
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výklad, který přetrvává již od Platonova Kratyla35. Existují obrazy, které se ničemu
nepodobají, nebo slova (onomatopoie), u nichž bychom nalezli jistou podobnost. I obraz,
např. stromu, vznikl na základě podobnosti, ale také arbitrární dohody, která se ustálila ve
společnosti a na jejímž základě slovo strom odpovídá objektu stromu. To, že se nedaří najít
jednotný princip, který by odlišoval slovo a obraz a pomohl stanovit hraniční linii,
neznamená, že se mezi oběma rozdíly nenacházejí.
Mitchell přichází se snahou pochopit slova a obraz jako „dialektický řečový zvrat. Je
to řečový zvrat či obrazné stručné vyjádření celé množiny vztahů a rozlišení, který se
objevuje v estetice, sémiotice, ve výkladu percepce, poznávání a komunikaci, jako i
v analýze médií.“36 O zvratu Mitchell mluví proto, že tyto pojmy nelze stavět do jasné
opozice. Musíme je chápat v rámci vztahu, v němž nelze přecházet z jedné úrovně do
druhé. Chceme-li tento vztah pochopit, musíme uvažovat o rozdílech i podobnostech
současně. Mitchell zároveň dodává, že žádná věda, tedy ani sémiologie, není schopna
jedince vyvést z onoho dilematu. Pomoci nám může zavedení relačního uvažování o
obrazu a slovu. Nikoliv tedy z hlediska jejich opozic a charakteristik, ale jejich vzájemné
interakce.

3.2. Barthesův příspěvek ke vztahu slova a obrazu
Zkusme se nyní blíže zaměřit na vztah lingvistického sdělení a obrazu, jak ho pojímá
Roland Barthes. Můžeme se podobně jako Barthes ptát, zda vždy existuje nějaký text v
obraze, pod ním, či v jeho okolí? Můžeme se setkat se sdělením beze slov? Od vynálezu
knihy a zejména od vynálezu knihtisku je vazba textu a obrazu velmi častá. Přináší text do
obrazu nějakou novou informaci? Nebo je to obraz, který obohacuje text? Není obraz
pouze zdvojením informace obsažené v textu? To jsou vztahy interakce a vazeb, do
kterých se můžeme pokusit proniknout nebo o nich alespoň uvažovat.
Zejména v dnešní době masové komunikace se jeví text jako všudypřítomný partner

PLATÓN., Kratylos.: Tématem Platonova dialogu Kratylos je vztah názvů a věcí. Sokrates diskutuje o
správnosti užití jmen s Hermogenem a Kratylem. Problém ve výkladu jmen osciluje mezi dvěma
stanovisky o správnosti jmen. Podle Kratyla existuje pro každou věc od přírody správný název,
pojmenování. Proti tomuto názoru stojí Hermogen a tvrdí, že jména závisí na vzájemné dohodě mezi lidmi
a původ slov je tedy odvozen od určitého zvyku. Sokrates se přiklání ke Kratylovi, který zastává názor, že
jména náleží věcem přirozeně. Jméno má tedy jistou správnost již od přírody. Kratylos tedy tvrdí, že
forma a obsah vděčí za své sepětí v jazyce vzájemnému fyzickému příbuzenství.
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obrazu. Barthes tvrdí, že přehlcení textem dokazuje, že se již nenacházíme v civilizaci
obrazu, ale v civilizaci písma. Lingvistické sdělení podle něj funguje jako titulek, jako
dialog ve filmu, jako vysvětlivka nebo jako průvodce. Existuje také jiný úhel pohledu,
který naznačuje, že se obraz jeví jako všudypřítomný partner textu. Mezi textem a obrazem
je vybudován dialektický vztah.
Barthes ve vztahu lingvistického sdělení ke sdělení ikonickému rozlišuje pouze dvě
funkce, a to převod a zakotvení.

Každý obraz je ze své podstaty polysémický, tzv.

obsahuje mnoho významů, které fungují jako určitý řetězec, ze kterého vybírá samotný
čtenář. Text proto funguje ve smyslu ukotvení jednoho z možných významů. Lingvistické
sdělení nám napomáhá identifikovat scénu, kterou před námi obraz otevírá. Jde ve své
podstatě o denotovaný popis obrazu. Na poli symbolického sdělení umožňuje lingvistické
sdělení nejen identifikaci scény, ale také řídí samotnou interpretaci obrazu. Tuto
interpretaci drží v určitém rámci, který pozorovateli neumožňuje sklouznout k příliš
individuálním, ale také příliš obecným výkladům. Hlavní funkce ukotvení spočívá v
ideologii, která tohoto ukotvení využívá, a text tak vede čtenáře skrze signifikáty obrazu.
Text v rukou ideologie umožňuje vyhnout se některým signifikátům a jiné naopak převzít.
Nicméně i text v rukou ideologie osvětluje významy obrazu.37 „Ve všech případech
ukotvování má řeč zjevně funkci osvětlování, ale toto osvětlování je výběrové; jde o metařeč, která není aplikována na ikonické sdělení jako celek, nýbrž jen na některé z jeho
znaků; skrze text dozírá tvůrce (a tedy společnost) na pozorování obrazu: ukotvení je
kontrola.“38 Vidíme, že funkce ukotvení předpokládá dominantní úlohu textu, který
„určuje“ význam obrazu, kterého se zakotvení týká. Pokud lingvistické sdělení plní funkci
převodu, funguje mezi textem a obrazem komplementární vztah. S takovou funkcí se
setkáváme u kreslených seriálů a obrázků. Slova v takovém schématu fungují jako části
syntagmatu, které získávají svoji formu sdělení na vyšší rovině, např. rovině příběhu.
Slovo jako převodník slouží k posouvání děje.39
Z problematického uchopení charakteristik slova a obrazu a hledání jejich opozičních
prvků nás může vyvést také uvažování o textu. Roland Barthes mluví o tkáni kódů a mezitextových vztahů, které prostupují konkrétními texty (románem, obrazem či sochou).
Vypovídá o textu jako polysémickém prostoru, v němž se propojují cesty různých
možných významů. Pojem text pro Barthese neoznačuje nic hotového a neukončeného, ale
BARTHES, Roland., Rétorika obrazu. In: CÍSAŘ, Karel. (Ed.) Co je to fotografie?, s. 54.
Tamtéž, s. 55.
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místo tvoření. Toto chápání textu obrací ke smyslu textu jako textur. A způsob, jakým se
mluví o textu, se tak přibližuje tomu, jak lze mluvit o obraze.40 Pokud budeme mluvit o
vizuálním textu a verbálním, lingvistickém textu, můžeme jednak naznačit rozdíly, a
jednak propojení, která mezi slovem a obrazem fungují. Obě formy jsou texty.
Podle Barthesa se v moderním chápání text odlišuje od literárního díla, neboť text:
„není to estetický produkt, ale praxe označování,
není to struktura, ale strukturace,
není to předmět, ale práce a hra,
není to soubor uzavřených znaků obdařených smyslem, který by bylo třeba znovu
odhalit, ale je to přemísťující se objem tras“41 V tomto pojetí je text otevřený, chápaný jako
proces, jako stávání se, jako něco neukončeného. Barthes se snaží vymanit z podstaty
ukončenosti. Předmětem našeho zkoumání pak není ukončené dílo, ale text, který má
dynamické charakteristiky. Tyto dynamické charakteristiky jsou v analýze také důležité,
neboť umožňují osvobodit text (vizuální či verbální) z konečné interpretace ukončeného
čtení.42 Připisují tak důležitou úlohu také jednotlivým čtenářům.
Akcentovat bychom měli pojetí mediálního sdělení, jako textu, který je neukončený,
mediální text obsahující přemisťující se významy, navázané na další mediální obsahy. Tato
charakteristika je mediálnímu sdělení vlastní. Není to dílo, které by bylo uzavřené a
neovlivňované dalšími prvky systému. Mediální obsahy představují provázaný systém
přelévajících se významů. Navazují jeden na druhý a vzájemně se prolínají. Nemůžeme jim
vtisknout konečný význam. Mediální sdělení je vždy otevřeno mnohým čtením. „Každý
uživatel jazyka má neustále k dispozici nové významy a nové způsoby jejich utváření.“43
Vizuální kultura přímo ovlivňuje naše vnímání okolního světa. V podstatě není jen
prostředníkem mezi námi a realitou, ale také tvůrcem svébytné reality a simulaker. Způsob,
jakým tedy s vizuálním zacházíme, je důležité podrobovat další analýze.
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4. DISKURZ O OBRAZU: ČTENÍ OBRAZU
Žijeme v kultuře obrazů, jsme společností spektáklu, světem simulakra a zdání.
Platón používal pojem simulakrum jako přelud, obraz, který se nepodobá svému vzoru.
Platón chápal objekty, které jsou součástí naší každodenní zkušenosti, jako nevydařené
kopie ideálních vzorů. „Přirovnal tento otisk ke stínům, jež vrhá oheň na stěnu jeskyně –
víme, co nebo kdo stín vrhá, ale výsledný obraz nutně zkresluje původní podobu.“44 Ve
skutečném světě se tak setkáváme s kopiemi a jakékoli další kopírování zvyšuje možnost
zkreslení. Dochází tak k deformaci našeho vnímání. Vizuální umění tedy Platón odsuzuje,
jako něco co vytváří klam.45 K dalšímu klamání našeho vnímání skrze obraz dochází také
podle Jean Baudrillarda, známého myslitele simulakra. Ten zmiňuje, že simulakrum na nás
již nepůsobí z vnějšku, ale proniklo do naší každodenní skutečnosti a zkušenosti, kterou
prožíváme. Naše současnost je dobou simulaker, která značně problematizuje zejména náš
vztah k realitě. Baudrillard mluví o dokonalém zločinu, který byl spáchán na realitě.
Moderní sociální systémy se dobrovolně vzdávající přístupu ke skutečnosti. Realita mizí
v iluzi a nahrazují ji znaky, které ovšem nepoukazují na skutečnost, ale jsou nedílně spjaté
se samotnými systémy. Naše skutečnost již není přímo prožívána, ale konstruována.
Simulakrum proniklo také do diskurzu o současné společnosti. „Je to tak, že obraz dnes
nemůže být imaginací reálného, protože autentická realita je obrazem.“46 Otázkou
pravdivosti nebo reálného aspektu světa se přestáváme zabývat. Dotaz po skutečnosti je
bezpředmětný. Technická simulace, neustálá reprodukce obrazů a jejich množství, které je
ve společnosti produkováno, způsobilo zánik skutečnosti. Svět zmizel za rouškou znaků a
toto zánik byl zručně zamaskován. Baudrillard tvrdí, že nic již nechce být exaktně
pozorováno, ale pouze vizuálně absorbováno. Obrazy chtějí cirkulovat ve společnosti, aniž
by zanechaly stopy o svém vzniku. Opakem simulace není reálné, ale iluzivní. Reálného je
stále více, neboť je produkováno a reprodukováno simulací. Problém spočívá v tom, že
naše kultura reality se hroutí v přepjatosti a přehlcenosti reality. My, jako diváci, ovšem
stále věříme na realitu, přestože zanikla a je jen jistým případem reduplikace.47 Televize a
média se oprostily od mediálního prostoru, v němž působí, a vstoupily do našeho žitého
prostoru, kde získaly kontrolu nad sdílenými obsahy. „Už nikdy nebudeme diváky, ale
aktéry performance, stále více integrováni v jejím průběhu. Irealitě světa jako spektáklu
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jsme ještě mohli jakž takž čelit, ale zůstali jsme bezmocní vůči extrémní realitě tohoto
světa, vůči této virtuální perfekci.“48
Simulakrum se objevuje i ve Foucaultově analýze Magrittovy dýmky. Podle
Foucaulta napodobení přivádí na scénu simulakrum, definované vzájemným vztahem
podobného s podobným. Simulakrum se však nemůže stát součástí diskurzu, jak tvrdí
Foucault. Kdyby se simulakrum včlenilo do diskurzu, stalo by se vlastně reprezentací.
Simulakrum nemůže být předmětem sdílení.49 V tomto bodě si tak Baudrillard a Foucault
odporují. Baudrillard mluví o průniku simulakra do našich životů, Foucault naopak
předpokládá, že simulakrum nemůže být sdíleno. Ať se přikláníme k jednomu nebo
druhému názoru, podstatným bodem zůstává nutnost reflexe a kritického soudu ve vztahu
k předkládané realitě, ať je tato jakkoli nasycena simulakry.
Studiu obrazu se věnuje mnoho disciplín: teorie fotografie, výtvarné umění, vizuální
studia, sémiotika a další disciplíny, které se snaží zodpovědět otázky optiky či fyziologie
vnímání. Dlouhou dobu byly zobrazovací techniky (výtvarné umění, film, fotografie) a
tradice rozvíjeny odděleně. Vizuální studia však přinesla pokus o jejich syntézu. Pokouší
se o interdisciplinární zájem o objekty, u nichž je vizuální stránka důležitá. Zájem
vizuálních studií se tedy rozšířil i za obrazové pole působnosti.
Vizuální kultura se věnuje vizualitě jako místu, kde dochází k tvorbě významů a
jejich vzájemné interakci. Na vznik vizuální kultury se váže rozvoj myšlenek teorie obrazu
W. J. T. Mitchella, tedy představy, že některé oblasti vědy a filosofie přijímají namísto
textového náhledu pohled piktoriální. Mitchell chápe teorii obrazu jako způsob náhledu na
diváctví, tedy různé typy pohledů, pozorování, dohledu a zážitků z vizuálních podnětů.
Aktivitu diváctví považuje za stejně důležitou aktivitu jako čtení.50
Této práci jde naopak o rozumění obrazu, zobrazení, ve smyslu „čtení“. Společně
s Mitchellem souhlasím, že naše vizuální zkušenost nemůže být plně zachytitelná skrze
textový model a nemůžeme kulturu definovat jen lingvistickými pojmy, nicméně model
čtení je stále efektivním způsobem analýzy nejen textových, ale i vizuálních sdělení.
Nesmíme ovšem zapomínat na prvky, které se textové analýze vymykají. Text ze své
etymologie odkazuje k něčemu strukturovanému, co je určeno ke čtení. Také Eco tvrdí, že
„ikonický text je ve skutečnosti text, neboť jeho verbální ekvivalent (s výjimkou řídkých
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případů značné schematizace) není slovo, ale fráze nebo vlastně celý příběh; ikonické
znázornění koně neodpovídá slovu „kůň“, ale spíše popisu koně nebo nějakému jinému
mluvnímu aktu“.51 Každé zobrazení představuje svébytný text kódovaný pomocí
specifických znakových systémů. Zároveň pokud chápeme vizuální i verbální sdělení jako
text v Barthesově smyslu, není třeba hledat opoziční charakteristiky a stavět na nich
analýzu samotného obrazu. Jedním z hlavních úkolů je poznávat, jak obrazy fungují, jak je
poznáváme, jak je reflektujeme a jak s vizuálním sdělením pracovat.

4.1. Diskurz o obrazu - perspektiva, analogie, realismus
Podívejme se nyní blíže přímo na obraz a způsob jeho fungování. Obrazy vždy
představovaly snahu o zachycení skutečnosti. S rozvojem verbální komunikace a
zaměřením pozornosti na textovou stránku ustoupil obraz do pozadí a na dlouhou dobu se
stal zejména předmětem oblasti výtvarného umění. Obrazové vyjádření na dlouhou dobu
podléhalo zájmu umění. Vizuálně se vyjadřovali převážně umělci. Tato situace se začíná
měnit v 19. století, kdy se obraz postupně zjednodušoval ve výrazové formě. Objevují se
letáky, první fotografie a ilustrované noviny. Na toto zjednodušení samozřejmě měly
výrazný vliv technologie, které umožnily masové šíření obrazů různých forem. Spolu
s tímto masovým rozšířením obraz postupně získává různé komunikační funkce. Po
bouřlivém rozvoji fotografie a vývoji technologií exkluzivita obrazu jako produktu
výtvarného umění mizí. Dramaticky se mění vnímání obrazu i ve výtvarném umění.52
Obraz se ukazuje jako abstrakce reality, transformace čtyřrozměrného prostoru do
dvoudimenzionálního média. Rozprostírá se před námi dimenze plochy obrazu. Pokud se
snaží obraz věrně zachytit realitu a posílit denotativní sdělení svého textu a dodržovat
perspektivu zobrazení, snaží se, aby zobrazení vypadalo jako předmět a předmět jako
zobrazení.53 I perspektiva je ovšem prostředek, který není objektivně udržitelný, jak
ukazuje Goodman. Musíme si uvědomit, že pohled diváka/čtenáře je odlišný od
zobrazovaného výseku reality. Užití perspektivy není aplikací nějakého zákona, ale jedná
se o prostý překlad, který se snaží vyrovnat s rozdíly v okolnostech pozorování a posiluje
tak celkovou iluzi podobnosti.54
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Jak Goodman tvrdí, nejde o napodobení, ale o převedení, zachycení podoby.
Perspektiva není objektivní měřítko věrnosti zobrazované věci, ale jedná se o konvenčně
nastavené pravidlo zobrazení, na které jsme v rámci kultury zvyklí, a jehož četba nám tedy
nečiní žádné potíže. Nesmíme ovšem zapomínat, že jde stále pouze o jistou kulturní
transformaci. „Obrazy malované v perspektivě, stejně jako jakékoli jiné, musíme číst a
čtení je třeba se naučit. Oko navyklé pouze na orientální malbu zprvu nechápe perspektivní
obraz. Cvikem se ale člověk snadno přizpůsobí zkreslující optice či obrazům kresleným v
pokřivené, nebo i obrácené perspektivě.“55 Perspektiva se v rámci kultur a historických
kontextů liší. Zásadním poznatkem zůstává, že naše perspektiva nemůže být považována
za univerzální a zároveň lepší než perspektiva jiné kultury či jiného historického období.
Četba a kódování souvisí s tím, zda je čtenář znalý použitého kódu. „Perspektivní
zobrazení bylo chápáno jako analogon reality - podobnost a analogie se staly mantrou
západního zobrazování.“56 Každé zobrazení je konvenční, výsledné zobrazení je
artikulováno nějakým (malířským, fotografickým, filmovým) korpusem, který je relativně
autonomní. Tento korpus pak do značné míry rozhoduje o výsledné podobě zobrazení.
Goodman vlastně ukazuje, že analogie je pouze jedním z typů reference, resp. jejím
zvláštním případem. Spojení analogie se zobrazením je tak zejména historickou záležitostí,
v níž se mezi podobností a zobrazením vytvořil konvenční vztah.57 Podle Goodmana
vidění vždy probíhá ruku v ruce s interpretací. Kopírování reality tedy představuje spíše
její tvorbu.
Goodman byl analytický filosof, přesto společně se sémiotiky Barthesem, Ecem či
Metzem, přispěl k teoretickému oddělení pojmů obrazu a analogie, přičemž klade důraz na
aspekty kódování. Analogie je od začátku do konce kulturně determinována, i analogický
obraz je chápán v rámci sociální konvence. Roland Barthes hovoří o tom, že neexistuje
obraz, který by byl čistě denotovaný, tedy obraz který by se pojil se zobrazením
skutečnosti. Naopak, každý obraz s sebou nese řadu konotací, které vznikají působením
kódů, jež jsou samy podřízeny určité ideologii.58 Stejně jako porušení vazby obrazu a
analogie bylo narušeno i spojení obrazu s realismem. Realismus nemůže být definován
vztahem ke skutečnosti, význam je dán konvencí. Kritiku mimetických teorií realismu
kritizoval také kromě Aumonta např. Michel Foucault, který upozornil právě na fakt, že
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veškerá zobrazení jsou zprostředkována kulturně.59 Aplikaci sémiologické analýzy na
fotografii ukázal již Roland Barthes. Já se pokusím o analýzu vizuálního sdělení
v mediálním prostředí, které je založeno zejména na fotografiích. Tyto fotografie pak
někdy podléhají vizuální manipulaci, jindy využívají charakteristik kresby či malby.
K jejich čtení je třeba chápat právě koncepty perspektivy a analogie a jejich kulturní a
historickou podmíněnost. Důležitá je také propojenost moderních obrazů s uměním.

4.2. Kresba a fotografie
Jacques Aumont ve své práci Obraz použil citaci Marcelina Pleyneta: "Fotografie
jako automatický perspektivistický záznam funguje jako jistá ideologická past, protože
předpokládá subjekt pozorovatele, který je předem připraven přijmout perspektivu jako
legitimní nástroj zobrazení (…) a také připraven uvěřit, že fotografie je skutečně záznam
reálného světa.60
Srovnání fotografie s kresbou je důležité z hlediska ontologie fotografie
(dokumentární či zpravodajské), stejně tak jako pro pochopení čtení tohoto zobrazení.
Fotografie, bývá často chápána v kontrastu k výtvarnému. Ve výše uvedených úvahách
jsme se o diferencích mezi oběma typy zobrazení nezmiňovali. Chceme-li ovšem dále
pokračovat, musíme fotografii a kresbu odlišit. V rámci fotografie také odlišíme fotografii
v pohybu, tedy film. Řada teoretiků přisuzuje fotografii důležitou charakteristiku, její
tendenci směřovat k objektivitě. Technickému obrazu bývá přisuzována ontologie
objektivnější a tudíž i věrohodnější.61 Roland Barthes pak fotografii chápe jako
nekódovanou, resp. sdělení bez kódu, sdělení analytické povahy, schopné přenášet
doslovnou informaci. Tuto informaci pak přenáší bez deformace a transformace. Fotografie
podle Barthesa představuje analogii reality.62 Člověk do tvorby fotografie nezasahuje,
neboť je mechanickým zachycením scény, kterou fotoaparát snímá a člověk do fotografie
vnáší rovinu konotace.
Naproti tomu kresba jako zobrazení je silně vnímána jako sdělení vysoce kódované.
Zobrazený předmět podléhá sérii transformací a kódování, které je konvenční, historické a
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naučitelné.63 Toto zobrazovací kódování je též výběrem, nikoli přesným mechanickým
zachycením (jak je vnímáno u fotografie). Nikdy nereprodukuje vše, čímž dělí
zobrazované na významné a nevýznamné. Významné zachycuje v rámci kresby. I u
fotografie je důležité, jaké prvky se rozhodneme izolovat. Při pohledu na jakoukoli
fotografii si uvědomujeme, že zde existuje vztah mezi přítomným a nepřítomným.
„Fotografie má účinnost, když zvolený okamžik, jejž zaznamenává, obsahuje kvantum
všeobecně platné pravdy, která vypovídá stejně o tom, co na fotografii není jako o tom, co
na ní je.“64
V rámci chápání fotografie bychom neměli uvažovat o zcela bezkódém zobrazování.
Zaprvé, transformační procedury vytváří aparát, který byl vytvořen člověkem. Analogová
fotografie je považována za stopu, index, otisk. Při její tvorbě můžeme volit rám,
ohniskovou vzdálenost a další prvky, které již podléhají individuální volbě. Příjemce
analyzuje sdělení, rozkládá je na jednotlivé znaky. Tedy i fotografie, zobrazení, které nám
přijde nejvíce analogické, je ze své podstaty konvenční a kódované. Číst můžeme stejně
fotografii i kresbu, přestože způsob jejich vzniku je odlišný.
Faktem zůstává, že analogová fotografie má charakter nejen ikonu, ale i indexu v
Peircovském smyslu. Analogická fotografie, na rozdíl od digitální fotografie či kresby, v
sobě kloubí ikonicko-indexovou povahu. Digitální fotografie předstírá, že je symptomem
skutečnosti, jak tvrdí Vilém Flusser. Předtechnické obrazy upozorňovaly svou
nedokonalostí na to, že se jedná pouze o obrazy. Oproti tomu technické obrazy jsou
výsledkem automatických operací aparátů.

Jejich vznik byl podmíněn vývojem

technologií a výzkumu.65 Techno imaginace pak představuje schopnost dešifrovat a také
demaskovat technický obraz, který podle Flussera představuje ideologický klam, jenž se
tváří jako obraz reality, ale je výsledkem činnosti aparátu. 66 Barthes tvrdí, že jako
recipienti předpokládáme, že fotografie souvisí s realitou a sdílíme její autoritu. Fotografie
je vždy pouze interpretací toho, co fotoaparát vidí.67 Musíme se tedy naučit, jak fotografii
číst. Čteme-li fotografii, uvědomujeme si, že i perspektiva, kterou chápeme jako
samozřejmou součást fotografie, nemusí být vždy náhodná, ale užitá v rámci ideologie,
která s touto perspektivou pracuje.68
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Digitální obraz vzniká nejen jako výsledek fotografování, ale rovněž může být
digitálně zkonstruovaný. Takovéto zobrazení pak nemá žádný vztah k realitě. Rozhodně
není indexem. Své sémantické kvality vytváří zcela na základě imitačních znázornění,
simulace. Digitální zobrazení není znakem skutečnosti, ale je znakem znaku, tedy v Ecově
smyslu čistě kulturně kódovaným ikonem. Digitální obraz se vyvazuje ze vztahu k realitě a
relace indexovosti, což jsou charakteristiky, které byly do určité míry přítomny u fotografie
analogové. V digitálním období se stávají analogové, digitální fotografie, ale i kresby
snadno manipulovatelné. Zároveň se digitální fotografie opět přibližuje kresbě díky zásahu
ruky či oka. Digitální obraz tak tvoří přechod od indexové vazby fotografického obrazu s
realitou k obrazu malířskému či grafickému.
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Není proto možné chápat digitální obraz

jako reflexi reality, ale jako její konstrukci.
Výše uvedenými řádky se snažím ukázat, že vymezování fotografie vůči kresbě
ztrácí v této analýze smysl, neboť vnější zásah, to podstatné, co fotografii a kresbu
oddělovalo se vznikem digitální fotografie, mizí. Spojení obrazu, nových médií a
digitálních technologií vytváří nové druhy obrazu a zobrazení, které postupně transformují
i naše vidění. Při samotné recepci tak můžeme výtvarné obrazy a fotografie, analogické i
digitální obrazy považovat za rovnocenné. Zapomenout nesmíme pouze na způsob vzniku
fotografie, který jí dává velkou moc z hlediska její rezonance s realitou.

4.2.1. Výkřik
Na této titulní straně můžeme pozorovat vzájemnou kooperaci mezi digitálním
obrazem a výtvarným uměleckým dílem. Zároveň pozorujeme digitální fotografii, kterou
bychom mohli označit jako index. Na fotografii jsou zachyceny 3 postavy, dva politici:
McCain a Obama, další osoba je výtvarně zpracovaná a vrátíme se k ní níže v textu.
Zároveň jsou ovšem tyto digitální fotografie dále transformovány a užity v kontextu titulní
strany. Tato plocha nám nabízí možnost úpravy, lidského zásahu, možnosti zapojení
(vystřižení, volby). Tento komplexní obraz jsem nazvala jako Výkřik, protože se na něm
objevuje odkaz na slavné dílo Edvarda Muncha, které nese stejnojmenný název.
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Podíváme-li se na titulní stranu, připomíná volební lístky. Ukazuje na možnost
vystřižení jednotlivých políček, z nich každé obsahuje jiný obrázek a jiný text. Odkazuje
tedy na možnost volby a činnosti (vystřižení námi zvoleného políčka). Propojení textu a
obrazu je na této titulní straně důležitým prvkem pro nalezení významu v jednotlivých
obrazech. Bez textu se jedná pouze o tři různé obličeje, z nichž jeden je uměleckým dílem
a poněkud děsivou možností výběru. Jasně také bez textu rozpoznáváme nůžky a
čárkovanou linii, která nám ukazuje, kde bychom měli nůžkami stříhat.

Obr. 2. Výkřik

Pokud se ovšem zaměříme na vzájemnou kooperaci slova a obrazu, pak víme, že text
vysvětluje obrazy, zafixuje jejich význam. Pokud pozorovatel má znalost kontextu, může
obrazu porozumět i bez textu. Text u obrazu však fixuje tyto významy: možnost volby,
výběr osoby, která pomůže oživit americkou ekonomiku (text „Who can Rescue the
Economy“). Jak se postavit k obrazu Munchova Výkřiku? Podle textu je poslední možnost
volby, resp. třetí možností, pokud si nevybereme jednoho z předchozích kandidátů. A co to
pro nás znamená? „Help!“ Ano, pomoc. Tak to alespoň naznačuje nejen text pomoc, ale
také pocity, které nám asociuje obraz Výkřik. Výkřik patří k nejznámějším
obrazům slavného představitele expresionismu E. Muncha. Dílo pochází z roku 1895 a
bylo vytvořeno ve čtyřech kopiích. Přestože vnějším zdrojem tohoto zážitku byla konkrétní
situace, kterou malíř zažil, tedy jistý přírodní úkaz, stává se jeho výtvarné zpodobnění
výrazem beznaděje, strachu a úzkosti. Stává se portrétem apokalypsy úpadku lidského
rodu. Obraz Výkřik bývá často přijímán jako vyjádření ohrožení a jako symbol úzkostné
existence člověka. Je tedy spojen s negativními emocemi a strachem. Takto můžeme
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chápat i jeho užití v tomto konkrétním případě. Důležitým prvkem se zde stává pocit, který
umělecké dílo vyvolává. Rozhodující tedy není odkaz k realitě. Způsob vzniku tohoto díla
není v našem čtení titulní strany rozhodující. Důležité jsou označované, které s sebou tento
obraz přináší. Představíme-li si, že by na stejném místě měla být fotografie odkazující
k podobným pocitům, jakákoliv fotografie by nedosáhla tohoto efektu, neboť by s ní
nesouvisely kontexty vzniku slavného uměleckého díla.

4.3. Čteme obraz
Existuje dominantní představa, že fotografické obrazy jsou analogické, odpovídající
skutečnosti, podobné tomu, o čem referují. Převládá tedy názor, že obrazové informace
vnímáme bezprostředně a není tedy třeba je číst, dešifrovat, interpretovat či kriticky soudit.
Vycházejme tedy z ideje, že všechna zobrazení jsou kódovaná. Způsob a rozsah kódovaní
u jednotlivých forem obrazů se liší. Všechny obrazy chápejme jako texty, které je třeba
číst. Tento přístup vychází ze strukturalismu, který se snaží najít principy fungování
systému. „Jestliže není možné celek systému poznat, pak nemá smysl trvat na tom, že ten
který konkrétní případ je projevem systému. Tak se znak stává velmi nepředvídatelným a
je možné chápat ho jen v jeho historickém kontextu.“70 Generalizovat projevy jednotlivých
textů, redukovat je na řadu vzorců, způsobuje ztrátu jedinečných projevů a významů.
Jacques Aumont tvrdí, že: „obrazy, které jsou zdánlivě bezprostředně viditelné, nejsou
proto snadněji interpretovatelné, zvláště pokud vznikají v jiném kontextu, než na jaký jsme
zvyklí (prostorovém i časovém)“.
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Aumont chápe obrazy jako kódované na různých

úrovních. Čtení těchto obrazů pak musí probíhat na úrovni různých kódů, které se pohybují
na úrovni obecné roviny vnímání, a tudíž mají téměř obecnou platnost. Některé kódy jsou
relativně přirozené (např. analogické kódy), jiné jsou determinovány sociálním
kontextem.72
Čtení obrazu je výsledkem vzájemného působení čtenářských a textových strategií.
Porozumění textu poté odkazuje k aktivnímu procesu dekódování sdělení. Čtení, recepce
obrazu, se týká denotativních struktur. Naopak pojem interpretace spojme s rovinou
konotace, týkající se roviny výkladu.
Chápání obrazu jako „přirozeného znaku“, na rozdíl od konvencionálního pojetí
MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do studia vizuální kultury., s. 28.
AUMONT, Jacques. Obraz., s. 255
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znaků verbálních, má vliv také na zkušenost s recepcí obrazů. V tomto ohledu můžeme
hovořit o vizuální gramotnosti. Gramotností většinou chápeme čtení a psaní, resp.
individuální schopnost čtení a psaní. Jedná se o nadání identifikovat písmena, napsat slova,
ale také schopnost číst i delší text a porozumět jeho obsahu.73 Vidíme, že gramotnost v
sobě zahrnuje dvě charakteristiky, mezi něž patří jednak proces produkční (tvorba textu),
jednak proces recepční (recepce textu). V současnosti ale dochází k významovému posunu
slova gramotnost, které se začalo užívat ve více kontextech, a tedy i významech. Mluvíme
pak o informační, technické, ekonomické, jazykové či finanční gramotnosti. Mediální
gramotnost můžeme chápat v rámci vnímání mediálních obsahů, které nás atakují, a lze ji
charakterizovat jako sérii „komunikačních kompetencí, které zahrnují schopnost
vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůznějších formátech“.74
V rámci mediální gramotnosti pak můžeme rozlišit dvě složky: produkční a recepční.
Produkční složka odpovídá dovednostem potřebným k produkci mediálního sdělení,
recepční složka zodpovídá za recepci mediálního sdělení. Chápeme-li mediální gramotnost
v širším kontextu, je možné označit ji jako „zvládání komunikace pomocí nosičů slov,
písmen, zvuků a obrazů“75 Porozumění mediální gramotnosti s sebou nese jak gramotnost
verbální, tak gramotnost vizuální, která je pro nás podstatná při analýze sdělení.
Aplikujeme tedy na vizuální gramotnost produkční i recepční rozměr analýzy. V případě
verbální gramotnosti je situace komplexní a zahrnuje stylistiku, tvůrčí psaní, literární
výchovu. U vizuální gramotnosti existuje pouze cesta umění.76 Mediální gramotnost
recipientů sdělení je důležitá při jejich schopnosti dešifrovat některé mýty a schopnosti
přijímat mediální sdělení. Kromě cesty umění existují další cesty vizuální gramotnosti,
které by měly být konečným příjemcům sdělení zprostředkovány. Jedná se také o
sémiologické pojetí a výsledky analýzy obrazových sdělení.
„Obrazy stačí rozpoznat, zatímco slovo je třeba pochopit.“77 V tomto citátu je
spojena percepce s recepcí, což odkazuje k vyloučení racionality při porozumění obrazu.
Situace ovšem nemůže být interpretována tímto způsobem. „Nepravdivost tohoto názoru
můžeme lehce dokázat např. na výzkumech kulturní podmíněnosti porozumění fotografii,
které byly prováděny kulturními antropology, stejně jako další výzkumy, které prokázaly,
že porozumění obrazu je závislé na znalosti kulturního kontextu a že i fotografická
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gramotnost je naučená.78
Pokud uznáme, že obrazy, vizuálními texty jsou v souvislosti s recepcí poměrně
komplikovanými jevy, je nutné položit si otázku, jak obrazy přijímat. Číst? Interpretovat?
Dešifrovat? Vilém Flusser upozorňuje, že čtení obrazu probíhá analyticky, z celkového
vjemu postupujeme k rozkládání na jednotlivé prvky. Čtení verbálního textu je naproti
tomu syntetické, izolované znaky jsou postupně skládány do jednoho vjemu, aby vznikl
ucelený konečný smysl. Zde vidíme souvislost s tradičním odlišením textu a obrazu.
Verbální text má povahu lineární, má časově-dynamickou dimenzi, neboť při jeho čtení
transformujeme prostorovou strukturu, text, ve strukturu časovou. Obraz naopak není
povahy lineární. Jeho recepce se tedy v tomto aspektu od textu liší. Nicméně jak verbální
text, tak vizuální obraz mají jisté uspořádání prvků, lineární nebo prostorové.
Verbální text rozdělujeme na diskrétní jednotky, znaky, které se napojují do různých
posloupností. U verbálního textu existuje znak před samotným textem. Text je budován až
na základě spojování znaků do syntagmat. Obraz se na diskrétní jednotky takto jednoduše
nedělí. U obrazu je prvotní text, ze kterého dále vyvozujeme. Eco upřesňuje, že „jednotky,
které vytvářejí ikonický text, jsou zakládány - pokud vůbec - kontextem. Vně kontextu
nejsou tyto takzvané „znaky“ vůbec znaky, poněvadž nejsou kódovány, ani se ničemu
nepodobají. Tedy, pokud ikonický text zakládá kódovou hodnotu znaku, je aktem
vytváření kódu.“79
Obrazy vnímáme jako kontinuální pole, v němž až následně vybíráme jednotlivé
znaky, které zastupují něco jiného. Znaky jsou na ploše rozloženy v prostoru v jednom
časovém okamžiku. Oddělení jednotlivých znaků je individuálním proces. Na rozdíl od
verbálních znaků, které následují v řadě za sebou a jejichž distinkce je předem dána
v prostoru, musíme distinkci vizuálních prvků odhalit. Proces individualizace čtení je u
čtení textu omezen. Barthes uvádí, že právě díky tomu, že obrazy prezentují význam
najednou, „působí mnohem naléhavěji než psané texty“80 U obrazu můžeme izolovat určité
diskrétní jednotky, ale ve chvíli, kdy je izolujeme, znovu se rozplynou, tvrdí Eco.81 „Někdy
jsou to rozsáhlé, obecně rozpoznatelné konfigurace, někdy pouze malé segmenty čar, bodů
černých ploch (jako u kresby lidské tváře, kde bod představuje oko a půlkruh rty; nicméně
víme, že v jiném kontextu by tentýž bod a tentýž půlkruh znamenal něco jiného).“82
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Každý obraz je v daleko větší míře než verbální text polysémií, jak tvrdí Barthes.
„Implikuje pod svými signifikanty „plovoucí zřetězení“ signikátů“.
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Význam obrazu je

výsledkem interakce textu a recipienta.
V rámci vizuálního sdělení nezáleží na pořadí, v jakém k jednotlivým znakům při
čtení přistupujeme. Tato benevolentnost se u textového sdělení neobjevuje. Přesto bychom
v rámci porozumění sdělení měli rozlišovat dvě linie, o kterých mluvil již Roland Barthes:
ikonické sdělení „symbolické“, konotované sdělení a ikonické sdělení „doslovné“, tzv.
denotované.
Obě vrstvy obrazu (které můžeme chápat podobně jako Panofského rozdělení na
primární, neboli přirozený, a sekundární, neboli konvenční námět) mají stejnou obrazovou
substanci a čtenář přijímá obě roviny současně. Jejich rozlišení tak nemusí být jasně
definovatelné, neboť můžeme tyto vrstvy chápat spíše jako kontinuum.84 Jedná se ovšem o
analyticky podstatné rozlišení, jehož platnost je analogická té, "která umožňuje rozlišit v
lingvistickém znaku signifikant a signifikát, třebaže ve skutečnosti nikdo nedokáže oddělit
„slovo“ od jeho smyslu, pokud se neuchýlí k metajazyku definice.85 Pokud chce recipient
skutečně porozumět (struktuře) jako celku, musí odkrýt právě vzájemný vztah těchto dvou
sdělení, neboť jejich charakter není substanciální, nýbrž relační. Je přitom zřejmé, že
doslovné sdělení je nositelem sdělení symbolického, u kterého jde o konotativní systém,
který přejímá znaky jiného systému, které dále užívá jako svých signifikantů. Vidíme, že
problematika slova, obrazu a jejich čtení je značně rozsáhlá. Podívejme se nyní, kdy se
obrazy dostaly do centra pozornosti vědců a teorií.

4.4. Mitchellův obrat k obrazu
„Cílem v krátkosti, bylo vytvořit teorii obrazu, nepřenášet teorii obrazů zvenku.“86
Problematika textu byla středem pozornosti v době Ferdinanda de Saussura, Ludvika
Witgensteina nebo George Gadamera. V této době byly projevy kultury redukovány na text
a tato tendence vyvrcholila v dílech francouzských postmodernistů, podle kterých je každá
významová struktura pouze textem. Tento směr chápání naznačuje také Wittgensteinova
BARTHES, Roland., Rétorika obrazu. In: CÍSAŘ, Karel. (Ed.) Co je to fotografie?., s. 54.
MONACO, James., Jak číst film., s. 163.
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známá věta, podle které se hranice našeho světa stávají zároveň i hranicemi našeho jazyka.
Nic není mimo jazyk. Pak ale nastal obrat.
Filosof Richard Rorty charakterizoval vývoj filosofie jako sérii obratů, během nichž
se objeví nové problémy a staré pomalu ustupují do pozadí. Rorty mluví o tzv. jazykovém
obratu. Obrat k jazyku představuje komplex rezonancí, který se projevuje i v disciplínách
humanitních věd. Lingvistika, sémiotika, rétorika a mnohé modely textuality se staly
univerzálním jazykem pro reflexi umění, médií a jiných kulturních forem. „Společnost je
text. Přirozenost a její vědecká reprezentace jsou diskurzy. Dokonce i nevědomí je
strukturováno jako jazyk.“87 Jazyk se stává integrální součástí nejen humanitních, ale i
přírodních věd. Veškeré metodologické problémy se transformují na problémy
lingvistické. Lingvistická tématika na dlouhé roky zcela odstrčila ze zájmu jiná témata,
mezi nimiž byl i obraz. Tato situace tichého přebývání obrazu v pozadí se mění v 80.
letech 20. století.88
V této době nastal obrat, který zaměřil pozornost teoretiků i praktiků právě k obrazu.
V roce 1992 původně literární vědec W. J. T. Mitchell publikoval text, ve kterém hovoří o
obratu k obrazu.89 Ve své knize Pictorial turn, která vyšla v roce 1994, se pokusil ukázat,
že přichází nové chápání v současné kultuře. Toto myšlení se vyznačuje tím, že vizuálnímu
obrazu rozumí jako novému způsobu dominantního vnímání a smýšlení, nahrazující slovo.
Mitchell se snaží konfrontovat s vizuálním obratem a odmítá ho jednoduše akceptovat jako
fakt. 90 Mitchell nestaví svou teorii obrazů na již existující teorii či konceptu, ale zaměřuje
se na poskytnutí příležitosti obrazům promluvit. Od metaobrazů a obrazů, které odkazují
ke způsobům obrazové reprezentace, se dostává k obrazům jako formám teoretizování.91
Mitchellovi šlo o vytvoření teorie, která by vycházela z obrazů samotných. Nechce tím
ovšem říct, že by tato jeho nastíněná teorie nebyla v kontaktu s jinými teoriemi sémiotikou, antropologií, rétorikou, psychoanalýzou a dalšími. „Ale celou dobu jsem
myslel, věděl, co dělám, jmenovitě, vysvětluji, co obrazy jsou, jak znamenají, jak vytváří, a
zároveň proč oživuji prastarou interdisciplinární přístup s názvem ikonologie (obecné
studii obrazů skrze různá média) a otevře novou iniciativu tzv. vizuální kultury (studium
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lidského vizuálního zkušenosti a výrazu)“.92
V Anglo-americkém prostředí se zmíněné tendence objevují v sémiotice Charlese
Peirce. V Evropě je můžeme zachytit ve fenomenologii představivosti a vizuální
zkušenosti, nebo gramatologii (Derrida), výzkumech masových médií a modernity
Frankfurtské školy. Obrazy nyní, tvrdí Mitchell, mají status toho, co Thomas Kuhn93
nazývá paradigma či anomálie. Vynořují se jako centrální téma diskuze ve vědách o
člověku, stejně jako to dělal dříve jazyk. Pokud se ptáme po tom, proč právě nyní, v
postmoderní éře nastává obrat k obrazu, objevíme jistý paradox. Éra videa, filmu,
kybernetické technologie, věk elektronické reprodukce vyvinul nové formy vizuální
simulace. Na druhé straně cítíme moc, kterou obrazy mají. Máme strach, že obraz zničí
svého tvůrce, osvobodí se z jeho moci. Tento strach je stejně starý jako samy obrazy.
Ikonoklasmus, idolatrie, ikonofilie a fetišismus nejsou unikátním jevem pouze v
postmoderní období. Pro toto období je specifický právě onen paradox, koexistování
dominance a strachu. Kultura, která je zcela ovládána obrazy se stává technicky možnou v
globálním měřítku. McLuhanova globální vesnice je realitou. Obrat k obrazu nemůže být
chápán jako prostý návrat k nápodobě, ale jedná se o rezonanční teorii reprezentace,
postlingvistické, postsémiotické znovuobjevení obrazu jako komplexu majícího roli mezi
vizualitou, přístroji, institucemi těly a figuralitou.94 Vztah diváka, jeho pohled, způsob
vidění, letmého pohledu, zkoumání, může být stejně hlubokým problémem jako odlišné
formy čtení (interpretace, dekódování, dešifrování). Vizuální zkušenost nemůže být
popsána pouze skrze model verbálního textu. Právě Mitchell zkoumá přeorientování
moderního myšlení k vizuálním paradigmatům. Ve své knize Picture Theory se věnuje
nejen obrazům v teorii, ale i samotnou teorií jako formou zobrazení.

92 MITCHELL, W. J. T. What do pictures want?, s. 7: "But all along I thougtht I knew what I was doing,
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4.5. Touhy obrazů
Abychom se mohli ptát, co obrazy chtějí, musíme předpokládat, že mají své touhy a
chutě, tvrdí Mitchell. Stavíme se tedy k obrazům jako k živým formám. Mitchell si klade
různé otázky. Proč lidé věří, že obrazy zobrazují jejich myšlenky? Proč se chovají, jako by
měly obrazy moc ovlivnit jejich vnímání? Přesvědčovat je? Vést je? Svádět a klamat?
Zároveň ovšem tito samí lidé, kteří se chovají k obrazům, jako by byly živé, budou tvrdit,
že jim tyto schopnosti nepřiřazují. Podle nich obrazy nejsou takto mocné. Jak je tedy
možné, že jsou lidé schopni udržovat toto dvojí vědomí o znázorněních, obrazech a
reprezentacích, ptá se Mitchell. Lidé neustále oscilují mezi mytickým, animistickým a
materialistickým kritickým postojem k obrazům.95 Mitchell toto dvojí vědomí chápe jako
trvalý a vnitřní rys lidského vnímání reprezentace. Nejedná se o nic pomíjivého. Jedná se o
jeden z aspektů našeho vnímání obrazů. Tento postoj ovšem není rigidní, ale proměnlivý a
kulturně, historicky či časově podmíněný. Mitchell se vydává cestou, která nepředpokládá,
že se dostane za obrazy, nebo definitivně oddělí pravdu od lži. Snaží se zachytit obrazy s
takovou silou, aby způsobil jejich rezonanci, ale nikoli rozklad. Jak se tedy k obrazům a
jejich studiu postavit?
Mitchella zajímá strana touhy obrazů více než jejich moc a význam. Rovina
významu obrazu byla zcela prozkoumána hermeneutikou a sémiotikou, jak tvrdí. Stále
zůstává přítomna myšlenka, že každá teorie obrazu zanechává část, která jde za
komunikaci, signifikaci a přesvědčení. Modely významu, stejně jako modely moci podle
Mitchella, nepřekračují problematiku dvojího vědomí obrazu. Abychom obrazům
porozuměli, musíme se zabývat nejen významy, či jejich mocí, ale také jejich mlčením,
rezervovaností a bezmocí. Musíme překročit paradox obrazu - spojit obě strany tohoto
paradoxu: „obraz je živý ale také mrtvý; mocný ale také slabý; plný významů i prost
významů“96. Otázka touhy je pro tento výzkum více než legitimní, neboť klademe-li si
otázky po tom, co obrazy chtějí, neznamená to pouze přisoudit jim moc, touhu a život, ale
také přisoudit jim nedostatky, ukázat na to, co není jejich součástí a není jejich znakem.
Podívat se na to, co obrazům chybí. „Říct, jinak řečeno, že obrazy chtějí život a moc
neznamená nevyhnutelně, že je mají, nebo dokonce že jsou schopny přát si je.“97 Koncept
obrazu jako organismu má samozřejmě své limity a je pouze metaforou, která slouží k
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zachycení toho, co obrazy chtějí. Živý obraz je podle Mitchella verbální i vizuální tropa,
figura řeči, vize grafického designu či myšlenky - jedná se tedy o reflexivní obraz obrazů,
který nazývá metaobraz. Na otázku, zda opravdu věří, že obrazy chtějí věci, odpovídá, že
nevěří. Nesmíme ale opomíjet, že lidské bytosti svým chováním a rozprávěním přistupují
k obrazům, jako by tomuto věřili. Tento paradox označuje Mitchell jako dvojité vědomí.98
Bruno Latour ve své knize We have never been modern ukazuje, že nás technologie
sice osvobodily od mytického, které jsme si vytvořili, ale uvrhlo nás do nového světového
pořádku - syntézy

pořádku věty, technické faktičnosti a na druhé straně fetišismu,

totemismu a modlářství. Nová média vytvořila transparentnost komunikace, okamžitou a
racionální cestu sdělení. Zároveň nás tato komunikace zachytila do sítě labyrintů nových
obrazů, objektů a rituálních praktik. McLuhan této ironii dobře porozuměl, když upozornil
na to, že nepřetržitým uchopením technologií jsme se vztáhli k technologiím jako
servomechanismu. Proto je musíme užívat, spravovat tyto objekty a extenze nás samých,
jako bychom byli bohové, nebo jejich uctívači.99
Zásadní otázka, která panovala v dílech o vizuální kultuře či historii umění, byla
otázkou hlavně rétorickou a interpretativní. Chtěli jsme vědět, co obrazy znamenají a
dělají: jak obrazy komunikují jako znaky a symboly, jakým druhem moci ovlivňují lidské
emoce a chování. Pokud si klademe tyto otázky, odpovědi na ně nalézáme v tvůrcích, nebo
konzumentech těchto obrazů. Mitchell vidí jádro touhy přímo v obrazech samotných. Také
umělci, přestože mluví o objektivních charakteristikách obrazů, sklouzávají k uvažování o
jejich touhách, vůli, vědomí a působení. Myšlenka, že obrazy mají druh sociální, nebo
psychologické moci je převládající myšlenkou současné vizuální kultury. Idea ztělesnění
obrazu (minimálně jeho animismu) je stejně živá v moderní společnosti, jako byla i v
tradiční.100
Přesto, že Mitchell odbíhá od otázek po významu a moci k otázkám touhy, neustále
krouží kolem sémiotických, hermeneutických či rétorických procesů. Otázka po tom, co
obrazy chtějí, rozhodně neeliminuje interpretaci znaků. Zpráva o tom, co obrazy chtějí,
není stejná jako to, co chtějí komunikovat, nebo produkují.
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5. ANALÝZA OBRAZU BARACKA OBAMY V MAGAZÍNU TIME
K analýze současného vizuálního sdělení v mediálním prostředí jsem zvolila obraz
Baracka Obamy. Jedná se o silný mediální obraz, působivé vizuální sdělení, které se v
průběhu nejen prezidentského působení objevuje na rozličných místech. Důležitou roli v
zobrazování hrají především média. Svůj výzkum aplikuji na jeden z nejvlivnějších
magazínů USA, časopis Time, v němž se obraz kandidáta na prezidenta a později
prezidenta USA poměrně často objevuje. Materiál k analyzování je tedy rozsáhlý.
K rozboru vizuálního sdělení jsem zvolila přístup Rolanda Barthesa, jehož analýza je
dle mého názoru efektivním nástrojem použitelným i v rámci mediálního vizuálního
prostředí. Zajímá mě analýza obrazu a způsob, jak k vizuálnímu sdělení přistupuj divák.
Jaké významy jsou mu zprostředkovány. Zabývat se budu také vývojem obrazu prezidenta
Obamy během jeho prvního funkčního období. Opomenuta není ani analýza mýtu, který
obklopuje osobu prvního černého amerického prezidenta. Práce není politickou studií, ale
rozborem denotativního a konotativního sdělení, hledáním významů a užitých znaků. Jak
se mění mediální tvář významné osoby na titulní straně Time? Je tato vizualita výjimečná
některými svými aspekty? Jak média pracují s obrazem politika a prezidenta USA?
Další linií rozboru bude vztah obrazu a textu. Tento vztah jsme si v první části
nastínili od filosofického pojetí v myšlení, přes mediální oblast až k pojetí vztahu textu a
obrazu u sémiologa Rolanda Barthese či myslitele W. J. T. Mitchella. Podíváme se tedy,
jakým způsobem je tento vztah konstituován na titulních stranách magazínu Time.

5.1. Time magazín
Patrně nejvýraznější složkou magazínu Time je jeho titulní strana. Ta se stala
předmětem mé analýzy. Obrazy Baracka Obamy, které se objevovaly na titulních stranách
časopisu Time a nesou s sebou silné mediální sdělení, jsou dostupné online na oficiálních
internetových stránkách magazínu. Zaměřím se na charakteristiku magazínu Time, která
nám pomůže ukázat pozadí celé problematiky obrazu Baracka Obamy.
Time je největší týdenní americký news magazín. Založili ho v roce 1923 Briton
Hadden a Henry Luce a jednalo se o první týdeník, který v USA vycházel. Má více jak 20
milionů domácích čtenářů a po celém světě nalezneme více než 24 milionů čtenářů tohoto
magazínu. Prostřednictvím důvěryhodných zpráv, aktuálních a směrodatných novinek,
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analýz, reportáží a fotožurnalismu si vybudoval výsadní postavení mezi tiskovinami tohoto
typu. Je to časopis, který nastavuje témata, o kterých se bude mluvit ve Spojených státech i
na celém světě.101 Časopis vychází v různých edicích (Time Europe, Time Asia, Time
Atlantic). Následující analýza se však bude týkat pouze americké edice magazínu, nikoli
jeho dalších světových mutací. Tato edice vychází v New Yorku a je na trhu téměř jedno
století.102
Pro svou analýzu jsem stanovila obrazy, které se na obálkách magazínu vyskytovaly
v období od roku 2007. V tomto roce byl Obama senátorem a začínala jeho volební
kampaň. V analýze překlenu období volby a prezidentského působení a končím obdobím
po opětovném zvolení Obamy prezidentem USA. Celkový korpus obsahuje 26 fotografií,
či přesněji nazváno titulních obrazů. Jejich kompletní vizuální databáze se nachází v
příloze diplomové práce.

5.2. Sémiologická analýza obrazu Baracka Obamy
Zvolení přístupu sémiologické analýzy je mimo jiné také odrazem Potssova postoje,
se kterým se ztotožňuji. Jedná se o stanovisko, že obrazy dnes více signifikují, než
reprezentují. Signifikace již neprobíhá za pomoci reprezentace. Reprezentace získala
dominantní význam. Z hlediska sémiologie bychom pak neměli redukovat signifikaci
pouze na binární opozici označujícího a označovaného, vytvářející znak, ale musíme brát
v úvahu, že význam je zprostředkovaný a do velké míry aktivovaný kulturní konvencí.
Obraz funguje jako znak. Význam v obraze v pravém slova smyslu nevidíme. Ona potřeba
hledat jej v obraze do velké míry souvisí s kulturními konvencemi. Význam je totiž celkem
odlišný od toho, čím věc jednoduše jako objekt je. „Každá naše interpretace vizuálního
obrazu je nevyhnutně artikulovaná slovně.“103 Při interpretaci samotného obrazu
používáme verbální znaky a zároveň popisujeme reprezentaci toho, co si o obraze
myslíme. Obrazy bývají často, jak bylo již zmíněno, na rozdíl od slov, chápány jako
přirozenější, respektive ve svém způsobu bezprostřednější. Tím je také definován přístup
k nim samotným. Obrazy v tomto pohledu musíme pojímat jako podobné textu, a proto je
jejich podrobení analýzy nutné. Obraz ovšem není z hlediska analýzy analogický jazyku.
Právě Roland Barthes v Rétorice obrazu nebo Mytologiích ukázal, že význam, který
101
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fotografii přisuzujeme, není přirozený. Fotografie je přesycena významy ovlivněnými
kulturní konvencí. Slovní označení či legenda, která obraz doprovází, umožňuje připsat
obrazu definitivní význam. Barthes chápe bezprostřední rozpoznání obrazu jako
denotovaný význam a kulturně podmíněný obsah jako význam konotovaný. Tyto významy
se pak projektují i v rámci četby samotných mýtů.
Pro analýzu obrazu jsem tedy zvolila koncepty vycházející z Barthesovy Mytologie a
Rétoriky obrazu. Oba tyto koncepty mi pomohou v analýze titulních stran magazínu Time,
kde se nachází Barack Obama, a zároveň mi budou sloužit k nalezení odpovědí na
hypotézy, které si v rámci práce stanovuji. Do rozboru vizuálního sdělení v mediálním
prostředí zároveň zapojím koncepty sociální sémiologie, které vycházejí z Barthesových
myšlenek.
K analyzování jsem si zvolila vizuální sdělení, které hraje důležitou úlohu v rámci
prezidentských kampaní nejen amerických prezidentů, ale i dalších politiků. Tento design a
image se objevuje také v rámci oficiálních obrazů, které se nachází na titulních stranách
magazínu Time. Vizuální reprezentace politiků hraje důležitou úlohu v rámci jejich
společenské a politické realizace. Nicméně právě tento obraz je podobně jako reklama
účelný, a proto bychom ho neměli zapomínat podrobovat analýze či kritickému náhledu i
jako běžní „čtenáři“. Jedná se o jistou vizuální komunikaci, která je klíčová pro naše
zkoumání, jež by mělo nastínit, jak média ovlivňují finální vnímání politika.

5.3. Hypotézy a cíle analýzy mediálního sdělení obrazu Baracka
Obamy
Seznamme se nyní s hypotézami a směřováním analýzy vizuálního sdělení Baracka
Obamy. V rámci sémiologické analýzy mediálního sdělení bych ráda ukázala platnost a
aktuálnost konceptů Rolanda Barthesa – denotace, konotace a mýtu, jejichž aplikaci ukáži
v rámci vysvětlování jednotlivých konceptů. Tyto koncepty mohou sloužit jako
vysvětlující pro současné obrazové mediální sdělení. Nicméně je potřeba podrobit je také
reflexi a kritickému náhledu.
Koncepty denotace a konotace poslouží k analyzování obsahu titulních stran a
pomocí nalezení sekundárních sémiologických systémů. Poté se pokusím ukázat, jak mýtus
proniká do současného mediálního sdělení. K analýze jsem si vybrala obraz Baracka
Obamy v magazínu Time, a to zcela účelně. Stejně jako si Roland Barthes ve své Rétorice
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obrazu zvolil k analýze reklamní obraz reklamy Panzani. Podobně jako v reklamě je i na
titulní straně časopisu Time význam obrazu záměrný, neboť má upoutat pozornost a co
nejjasněji komunikovat sdělení, které potřebuje časopis sdělit. Signifikáty obrazového
sdělení Baracka Obamy vytvářejí jisté atributy osoby Obamy a tematiky, které ho
obklopují. Signifikáty jsou proto užity co nejjasněji, aby je co největší množství příjemců
sdělení bylo schopno na první pohled rozpoznat. Na titulních stranách jsou znaky
vytvořeny tak, aby byl obraz pro čtenáře co nejlépe čitelný, resp. doslovný. Pomocí
sémiologické analýzy bych ráda ověřila následující hypotézy a dosáhla následujících cílů:
1/ Užití konceptů denotace a konotace v rámci analýzy vizuálního sdělení je
aplikovatelné i na současné vizuální sdělení. Jeho aplikaci si ukážeme v průběhu popisu
jednotlivých Barthesových konceptů.
2/ Barthesova analýza inspirovala mnohé další sémiologické směry, mezi nimi i
sociální sémiotiku, jejíž závěry využijeme pro aktualizaci analýzy a posílení relevance
vizuálního rozboru. Dalším cílem této práce je zapojení metafunkcí sociální sémiotiky
(interaktivní, kompoziční a reprezentační význam) do analýzy obrazu. Ukážeme si výhody
zapojení metafunkcí.
3/ Obamovy obrazy vytvářejí sekundární sémiologické systémy, mají ideologický
podtext, ukazují jisté mýty. Podíváme se, jaké mýty nalezneme v obrazu amerického
prezidenta.
4/ Cílem této práce je také poukázat na vztah slova a obrazu an titulní straně
časopisu. V této konsekvenci bych se ráda soustředila na sílu a moc obrazu. Síla titulních
stran s postavou Baracka Obamy ukáže, jakým způsobem mohou text a obraz kooperovat,
v jakém jsou vztahu. Předpokládám, že obraz bude dominantním prostředkem komunikace
obsahu titulní strany.
5/ Budu se zabývat také vývojem obrazu spojeného s postavou Baracka Obamy.
V závěru práce se podíváme, jakým způsobem se obraz vyvíjel a zda podléhal určitým
typovým zobrazením. Bude mě zajímat, jaký způsob zobrazení byl nejčastější, nebo jaký
typ obrazu je využíván minimálně. Zjistíme, které prvky se při vytváření image politika
používají často a které se nachází ve vizuální reprezentaci zřídka.
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6. ROLAND BARTHES
U Rolanda Barthesa nenajdeme jednu vývojovou linii, kterou by sledovala všechna
jeho díla. Jeho práce a myšlenky se větví do různých proudů, transformují, proměňují se,
zrají a mnohovrstevnatí. Pokusím se popsat autora těchto myšlenek, abychom si objasnili
zázemí a bod, ze kterého myšlenky a koncepty, které používám v práci, proudí. Každá
kniha, kterou napsal, přesahuje sama sebe a obsahuje nové myšlenkové a metodologické
pozice. Barthesovo dílo se vyvíjí a takovým způsobem ho musíme i chápat a snažit se
z jeho díla vybrat prvky, které pomohou analýze. Sémiolog, esejista, myslitel, filosof,
mytolog – Barthes je autorem mnoha tváří stejně jako jeho dílo.
V roce 1953 vydává Barthes svou první knihu Nulový stupeň psaní, která představuje
určitou mytologii literární řeči. V této práci si klade otázku, co je psaní. Psaní rázem
situuje do pozice mezi individuálním stylem a jazykem, který je společný všem
spisovatelům. V 60. letech minulého století pak Barthes publikuje v časopise krátké
sémiologické analýzy, které reagují na aktuální témata objevující se v masmédiích,
reklamě, ale i veřejném a soukromém životě. Začíná jeho éra „mytologií“. „Barthesovi zde
jde o sémiologickou demontáž řeči masové kultury a současně kritiku ideologického
diskurzu, který všudypřítomně řídí společenskou realitu a vytváří z běžných praktik sled
novodobých spotřebitelských mytologií.“ 104
Barthes ve svém bádání o mytologiích předpokládá, že naše představa svobodného
života je mylná. Lidé jsou situováni ve světě přesyceném znaky, které odkazují na jisté
hodnoty, způsoby života, myšlení a usměrňují či přímo rozhodují o našem myšlení a
jednání. Barthesovy mytologie jsou odhalováním řeči masové kultury a ideologického
podtextu sdělení, se kterým se setkáváme. Ideologie je podle něj v současné době součástí
každého diskurzu a prostupuje společenskou realitu. Mytologie představují praktický
příklad kritického přístupu a interpretace světa, který nás obklopuje. Z běžných praktik pak
vytváří mytologie, překrucuje realitu. Mytologie poukazují na zrádnost mýtu a ideologie.
Barthes se pokusil o formalizování a vytvoření metodické analýzy. Sémiotické pole, které
svou analýzou zasahuje, je jak verbální, tak neverbální (obrazy, zvuky, sochy, vůně,
pocity). V tomto ohledu je Barthesův projekt mnohem blíže Peircovi než Saussurovi.
Barthesovo dílo od počátku sleduje linii znaku, v 60. letech se u něj projevuje
potřeba strukturovanějšího přístupu, který nachází v příklonu ke strukturalismu. „Protože
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každý lidský fenomén funguje jako řeč (langage), jde o to tyto jevy studovat jako znakové
systémy, poukázat na artikulaci jednotlivých prvků, jejich korelaci a pravidla fungování,
odhalit modely struktur, umožňujících význam, smysl a obecnou srozumitelnost,
„čitelnost“.105 Barthes usiluje v této souvislosti o analýzu druhotných významů.
Druhotnými významy, konotačními systémy, se vyjadřují hodnoty a ideologie, které
odkazují na společensko-kulturní prostředí. Barthes pojímá sémiotiku jako obecnou vědu
umožňující vidět svět jako soustavu označujících faktů, mezi něž patří mluva, gesta,
obrazy, texty, oděv, jídlo a další.106
Konec 60. let a dílo Rozkoš z textu pak ukazuje na Barthesův obrat k problematice
textu a ovlivnění jeho myšlení konceptem intertextuality. Myšlenky Rolanda Barthesa,
ovlivněné Julevou Kristevou, směřují k vnímání textu jako součásti širšího souhrnného
textu společnosti či dějin. Mluvíme pak o průsečíku textových ploch, nekonečném textu.
Do tohoto nekonečného textu pak spadá jak dílo Prousta, tak noviny či televizní
obrazovka. Vidíme, že Roland Barthes tohoto přístupu využil již dříve, zcela intuitivně,
v Mytologiích. Text ruší gramatické vztahy, přestává být důležitá vyhraněná role aktivního
autora a pasivního čtenáře.107
Pro moji práci je významným dílem také Světlá komora, patřící do pozdního období
Barthesovy tvorby. V této práci se noří do problematiky fotografie. V době kdy Barthes
tuto práci psal, byla fotografie exkluzivní záležitostí analýzy technické, metodické či
historicko-kritické. Barthes vystavěl Světlou komoru na několika pojmech – spectator,
operator, spectrum, studium a punctum. Ve střetu a jedinečné kombinaci těchto pojmů pak
vzniká efektivnost a ojedinělost fotografie a nový náhled na problematiku technického
obrazu.108 Z těchto hlavních bodů budeme pokračovat dále k analýze.

6.1. Skutečnost fotografie
"Kdyby fotografie patřila do světa, jenž by ještě měl nějaký cit pro mýtus, dojista by
všichni jásali nad bohatostí tohoto symbolu: milované tělo je učiněno nesmrtelným
prostřednictvím vzácného kovu, stříbra (památka i luxus); k čemuž by ještě přistoupila

BARTHES, Roland. Rozkoš z textu., s. 74.
Tamtéž, s. 61-85.
107
BARTHES, Roland. Rozkoš z textu., s. 80-85.
108
BARTHES, Roland. Rozkoš z textu., s. 61-85.
105
106

47

myšlenka, že tento kov je stejně jako všechny alchymistické kovy živý."109
Fotografie, na rozdíl od malby či kresby, byla dlouhou dobu považována za
objektivního zprostředkovatele reality. V rámci malby či kresby vždy dochází k
subjektivnímu působení tvůrce obrazu. Ale jak je tomu u fotografie? „Technika
fotografování, při níž světelné paprsky odražené od objektu procházejí čočkou přístroje a
způsobují otisk na médiu, jako je stříbrný halogenidový film (nebo čip v případě digitální
fotografie) byla vytvořena v Evropě v polovině 19. století, kdy měla velký vliv
pozitivisticky formulovaná věda.“110 Fotografie stojí na spojnici dvou oborů: chemie a
fyziky a vzniká v důsledku působení světla na určité látky a samotný obraz je vytvářen
pomocí optického zařízení.111
Vidíme, že výše zmíněný popis fotografování vyvolává představu, že fotoaparát je
přístroj, který funguje bez jakéhokoli subjektivního zásahu. V polovině 19. století, v
období pozitivismu, byly přístroje považovány za spolehlivější než lidské smyslové
vnímání, nebo ruka umělce. Lidský faktor byl chápán jako subjektivní, ovlivňující zásah
zvenku. V kontextu pozitivismu byl tedy fotoaparát chápán jako přesný vědecký nástroj
pro zachycení reality. Od doby pozitivismu bylo prezentováno mnoho důvodů pro i proti
výše zmíněné myšlence týkající se fotografie jako objektivního zpodobnění okolního světa,
a tedy zprostředkovatele pravdy. 112
Do vytvoření fotografie vždy zasahuje i subjektivní faktor, neboť její vznik
předpokládá určitý stupeň individuálního výběru a osobního zásahu. I bezpečnostní
kamery, které fungují automaticky, byly někým nastaveny na snímání vymezeného
prostoru a způsob zaznamenání. Neustále zaznamenávají v průběhu události, snímají určitý
prostorový výsek, který byl předem nastavený. V rámci obrazů vytvořených fotoaparátem
či kamerou vzniká určité napětí mezi objektivním a subjektivním. Kde se nachází hranice
mezi nimi? Existují i aspekty fotografie bytostně individuální, které nepodléhají přesné
analýze. Můžeme mluvit o auře, nebo společně s Barthesem o punctu.

6.1.1. Studium není punctum
"Fotografie se tak pro mne stává bizarním médiem, novou formou halucinace: je
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nepravdivá na rovině percepce, pravdivá na rovině času: tedy halucinace nějak uměřená,
skromná, sdílená (na jedné straně "toto tu není", na straně druhé "toto bylo"): bláznivý
obraz, který je načichlý realitou."113
Fotografie,

brzy

následována

filmem,

položila

základ

novému

diskurzu.

Nejcharakterističtějším rysem tendence k vizualizaci kultury je právě její rozmach. V
návaznosti na McLuhanovu Guttenbergovu galaxii ovládanou textem bychom mohli
hovořit o Niépceho-Daguerrově galaxii, kde dominantní roli hraje fotografie.114
Nechápejme ovšem období následující po Gutenbergově galaxii jako negaci, či nahrazení
období předešlého. Jedná se spíše o reakci na ono období nebo o jeho vyvrcholení. Proč
nemluvíme o popření? V McLuhanově periodizaci vývoje komunikačních médií i v období
Guttenberga převažuje důraz na vizuální způsoby komunikace. Slovo je ve vizuální podobě
vnímáno zrakem.115 Dlouhou dobu byl tento způsob vizuality slova značně odlišný od
vizuality malířské, nebo vizuality fotografie. Postupně se však začíná pracovat i s
vizualitou písma, která směřuje k vizualitě obrazových znaků (logotypy). Toto nové slovo
„současně označuje a znázorňuje, osciluje mezi verbální a obrazovou vizualitou. Vyskytuje
se samostatně nebo ve spojení s kresbou, obrazem, fotografií - na plakátě, v reklamě, užité
grafice, komiksu, časopisu, knize“.116
Barthes předpokládá, že fotografie v sobě kromě prvku, který můžeme analyzovat a
označujeme za studium, obsahuje také prvek jiný, punctum. Touto problematikou se
zabývá ve svém pozdním díle nazvaném Světlá komora. Fotografie podle něj funguje jako
bezprecedentní spojení mezi obrazem, který je tady a teď, a tím, co tady bylo, nějakým
referentem, objektem, místem. Fotografie není odkazem do minulosti, ale prostě
dosvědčuje, že to, co vidím, tu skutečně bylo.117 Fotografie je důsledkem rozhodnutí
fotografa zaznamenat danou událost. „Naléhavost sdělení nezávisí pně na naléhavosti dané
události, ale zároveň na ní nemůže být zcela nezávislá.“118 Fotografie v sobě skrývá princip
tautologického. S odkazem na Magrittův obraz dýmky můžeme říci, že v případě fotografie
je dýmka vždy rozhodně dýmkou. Fotografie k sobě poutá svůj referent, který setrvává a je
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ve fotografii stále přítomný.
K fotografickému snímku se můžeme postavit z hlediska tří vztahů, které Barthes
označuje jako konání, trpění a dívání. Z tohoto trojího vztahování vygeneroval tři aspekty
Operátora, Spectrum a Spectatora. Operátor je fotograf, spectrum představuje pozorované
(fotografované, cíl a referent, malé simulacrum) a spectator je samozřejmě divák, tedy
každý, kdo si v časopisech, knihách, albech či na letácích prohlíží fotografické snímky.119
Přeneseme-li tyto pojmy do praktické roviny analýzy, pak operátorem je fotograf magazínu
Time, spectrum představuje Barack Obama, který je cílem fotografa, tvůrce obrazu, a
spectator je čtenář magazínu Time.
Barthes rovněž nalézá ve fotografii již zmíněné studium a punctum. Oba prvky jsou
ve fotografii přítomné současně. První prvek, který podléhá analýze, označuje Barthes jako
studium. Znamená zaměření pozornosti na něco. Lze ho označit také jako „neakutní“
zájem. Studium, jak sám říká, vede k zájmu o množství snímků - např. tak, že v nich
nalezneme zalíbení, historické či politické svědectví, důkaz nějaké události. Druhý prvek,
punctum, překonává či prolamuje studium. Punctum je součástí scény a způsobuje, že nás
snímek zasahuje, zraňuje, přitahuje. Termín punctum Barthes zavedl, aby postihl prvek,
některých fotografií, které vyvolávají silné emoce. Punctum je jakýsi emocionální náboj
fotografie. Fotografie tak mohou být díky punctu studovány jako emocionální objekty a
zároveň pozorovány z hlediska skutečnosti, jako doklad toho co se stalo, tedy jako
studium.
Mnoho snímků v nás vyvolává pouze všeobecný zájem. Postrádá tedy punctum, které
v nás vyvolává slast nebo bolest, specifický zájem. Když rozpoznávám studium, vycházím
vstříc zájmům fotografa. Studium je součástí naší kultury, která je smlouvou utvořenou
mezi tvůrci a konzumenty. Studium funguje jako forma umožňující objevit roli operátora a
stát se divákem. Fotograf je „umělec“, který vytváří mýty.120 Fotograf nemanipuluje se
souběhem událostí jako malíř či filmový režisér, ale rozhoduje se ohledně okamžiku, který
se rozhodne izolovat.121 Jako diváci tyto mýty čteme. Fotografii jsou připisovány funkce
informovat, reprezentovat, překvapovat či zvýznamňovat. V tom spočívá nebezpečí, neboť
tyto charakteristiky fotografie slouží tvůrcům jako alibi. To, že tyto funkce rozpoznávám,
znamená, že fotografii věnuji své studium. Je ovšem nemožné vymezit pravidlo vztahu
mezi studiem a punctem. Oba prvky jsou společně přítomné. Vnímám-li punctum,
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nepotřebuji k tomu žádnou analýzu.122 „Studium je zkrátka vždy kódované, punctum
nikoli.“123 Ne všechny fotografie tedy obsahují punctum, které můžeme chápat jako
privátní emocionální náboj, jenž můžeme cítit. Některé Obamovy fotografie na titulních
stranách mohly vyvolávat silné emoce a obsahovat punctum. Analýze však podrobujeme
vždy pouze studium. Punctum je silně individuální záležitostí, kterou nelze jednoduše
analyzovat. Analýze se punctum ze svého principu vzpírá.
Barthes naznačuje, že musíme postupovat po povrchu fotografie, nemůžeme vnikat
přímo do hloubky. Pohyb po povrchu fotografie je způsoben její zřejmostí. Předmět se
ukazuje na obraze tak, jak je. Evidence fotografie je jistá. Na rozdíl od textu a jiných
vjemů je naše vidění předmětu na obraze jisté. Text dává svůj předmět zpochybnitelným
způsobem, což v nás může vzbuzovat podezíravost vůči tomu, co máme vidět.124 S
fotografií přichází jistota, že zobrazený předmět skutečně existoval a že byl situován tam,
kde jej na fotografii vidíme. Je to jistota reprezentace a zdá se tedy přirozené, že se
nedokážeme vyprostit z tohoto klamu. Postavení fotografie vyplývá z kombinace studia a
puncta, tedy z emotivních kvalit a kulturního statusu fotografie jako důkazu skutečnosti,
toho co bylo. Důležitou součástí uvažování o fotografii je také prvek nepřítomnosti,
nezobrazené, neviditelné.
Chápeme-li tyto dva prvky, které se ve fotografii střetávají, a jejich úlohu, kterou ve
vnímání fotografie hrají, můžeme vidět důležitost, s jakou je třeba přistupovat k analýze
studia. Ve chvíli, kdy studium a silné punctum kooperují v jedné fotografii, disponuje
fotografie velkou mocí. Témata, vizuálně zobrazená a emocionálně citlivá pro publikum,
jako je volba nového prezidenta, dokonce možnost volby prvního afroamerického
prezidenta, v sobě spojují studium a silné punctum.
Mitchell, který se hluboce zabýval obrazy, shledává zajímavou tuto Barthesovu
ideu, že obecný názor lidí spočívá v nejasné myšlence, že obraz vzdoruje významu. Obraz
je reprezentace, která je konečným vzkříšením. Když se touto myšlenkou Barthes zaobíral,
předpokládal, že sémiotika, jako věda o znacích, bude schopná podrobit si rezistentnost
obrazů vůči významu a demystifikovat je. Později, když reflektoval problém fotografie,
začal váhat ve svém přesvědčení, že kritika může překonat magii obrazů a proto začíná
rozlišovat studium a punctum. „Punctum, nebo zranění, zanechané fotografií vždy
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triumfuje nad svým studiem, zprávou nebo sémiotickým obsahem, který odhaluje.“ 125
Do jaké míry se identifikace studia a puncta dá chápat jako relevantní? Toto odlišení
obou prvků naznačuje separaci mezi myslí a emocemi, naučeným a personálním. Zkusme
se nyní podívat na aplikaci konceptů na jednom z vizuálních sdělení z našeho korpusu
titulních stran magazínu Time.
Podívejme se na tento obraz Baracka Obamy, abychom si přiblížili, jak studium a
punctum fungují. Vidíme, že se jedná o fotografii graficky upravenou, tedy navozující
pocit kresby. Tato titulní strana magazínu Time čerpá z agitační kampaně Baracka Obamy,
pro kterou umělec Shepard Fairey, který se zaměřuje na práci ve veřejném prostoru,
vytvořil při prezidentské volební kampani v roce 2008 plakát s obrazem Baracka Obamy.
Jednalo se o limitovanou sérii sítotisků na podporu financování rozsáhlejší kampaně
podporující Obamovu kandidaturu.

Období jejich vzniku bylo tedy samo silně

emocionálně nabité a jeho použití v magazínu Time mělo záměrně vyvolat silné pocity.
Jedná se tedy o obraz, ve kterém dochází ke kooperaci mezi studiem a punctem. Punctum,
které obsahuje, je však přístupné každému diváku odlišně, neboť se jedná o individuální
pocit z fotografie.

Obr. 3. Pearson of the year

Styl grafické reprodukce evokující užití novinového papíru tomuto dílu propůjčuje
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politickou naléhavost. Obraz si tak zároveň pohrává s procesem vzniku samotného obrazu
a odkazuje na masové obrazy a způsob, jakým se nám tyto obrazy každodenně zjevují na
billboardech a digitálních obrazech. Jednak tedy evokuje něco známého, běžného, a jednak
něco (díky svému grafickému designu) výjimečného v rámci masy obrazů, které se k nám
denně dostávají.

6.2. Denotace a konotace v sémiotickém výkladu
V kultuře se každá entita může stát sémiotickým jevem. Zákony signifikace jsou
zákony kultury. Z tohoto důvodu kultura umožňuje nepřetržitý proces komunikativních
výměn, pokud existuje jako systém systému signifikace. Kultura může být kompletně
studována z pohledu sémiotiky.126
Význam fotografického obrazu nalézáme ve statusu fotografie jako záznamu
konkrétní skutečnosti v daném momentu. Fotografie referuje ke konkrétní události nebo k
zachyceným objektům. Rovněž ale evokuje osobní, kulturní a společenské aspekty určité
kultury, společnosti a daného období. Funguje tedy nejen jako svědectví určité události,
existence jisté osoby či místa, ale také vyvolává emotivní a mytické kvality. Některé
kvality pak stojí mimo empirickou zachytitelnost zobrazované skutečnosti. Touto kvalitou
je punctum, o kterém jsme se zmiňovali výše. K sémiotickému výkladu fotografického
obrazu užívá Roland Barthes termíny denotace a konotace. Ty umožňují popis rozdílných
úrovní významu fotografie.
Roland Barthes si na začátku své eseje Rétorika obrazu klade otázku, která je
relevantní i pro mé zkoumání, vzhledem k předmětu analýzy. Je analogická reprezentace,
tedy kopie, schopna vytvářet systémy znaků, které by byly předmětem sémiologie?
Mluvíme o shluku symbolů nebo znacích? Podíváme-li se na oblast lingvistiky, vylučuje
Barthes ze svého zkoumání komunikaci založenou na analogii. Analogii chápe jako
sdělení, které postrádá smysl.127 Pokud by analogie byla pouze naivním vztahem mezi
věcmi, nebo vyobrazením a zobrazovanou věcí, jednalo by se také podle Umberta Eca o
neověřitelnou kategorii, kterou by bylo třeba odmítnout. Ale pokud budeme tento pojem
chápat ve smyslu, který verifikaci připouští, pak analogii můžeme přijmout. „Tedy i
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analogie, obdobně jako podobnost, nevylučuje kulturní konvenci; naopak ji vyžaduje jako
operační výchozí bod.”128
Barthes zkoumá obraz z hlediska sdělení, která poskytuje. Konkrétně si ke své
analýze vybírá reklamní obraz, který vytváří záměrné významy. Tento obraz je zcela
otevřený analýze a jeho signifikáty jsou sděleny co nejjasněji, aby je každý příjemce
jednoduše přečetl. K ukázkové analýze zvolil reklamu na těstoviny Panzani.

Obr. 4. Panzani

Reklama na těstoviny v sobě nese tři sdělení. Již samotný popis obrazu je
metajazykem, tedy vypovídáním jazykem o jazyku. Substancí prvního sdělení, které
nazývá lingvistickým, je jazyk. Nositelem sdělení je text, který se objevuje v reklamní
scéně hned několikrát. Vidíme ho na etiketách a jako doprovodný text v dolní části
reklamy. Kódem sdělení je v našem případě francouzský jazyk. Abychom mohli toto
jazykové sdělení dešifrovat, potřebujeme znát jednak písmo a samozřejmě také
francouzský jazyk. Kromě znalosti kódu na nás však působí i další faktory. Důležitou
úlohu při vnímání textu a celkového obrazu, který se nám snaží tvůrci reklamy předestřít,
hraje prostorové rozmístění textu, jeho grafická úprava, volba písma a rozložení v prostoru
plochy reklamy.129
Od analýzy lingvistické zprávy můžeme přistoupit k analyzování čistého obrazu.
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Vizuální informace se skládá jednak ze sdělení bez kódu a jednak ze sdělení kódovaného.
„Systém, který přejímá znaky jiného systému a užívá jich jako svých signifikantů, je
systém konotace; řekneme tedy, že doslovný obraz je denotovaný a symbolický obraz
konotovaný.“130 Snažme se ovšem o porozumění obrazu jako celku. Skládá se ze tří
jednotlivých sdělení, ale nahlížíme na něj jako na totalitu. Důležitost mají také vztahy
jednotlivých sdělení. Proto je nutné zaměřit se nejen na zkoumání vizuálního sdělení, ale
stejně tak na relaci mezi textem a obrazem, obecně i v konkrétních případech.
Kulturní a doslovná sdělení fungují v určité kooperaci. Jedno sdělení je vtištěno do
druhého. Doslovné sdělení působí jako nositel symbolického. K odlišení obou ikonických
sdělení ale nedochází v rámci běžné četby. Divák, který obraz čte, tyto roviny v okamžiku
četby běžně neodlišuje, neuvědomuje si možnost jejich oddělenosti. Divák přijímá obraz
jako celek.
Denotace je v této analýze chápaná jako prvotní poukaz znaku. Popisuje vztah
označujícího (fyzický aspekt) a označovaného (mentální aspekt). Charakteristické pro
doslovné sdělení je, že ho nemůžeme chápat pouze jako substanciální, ale především jako
relační. Konotace představuje proces druhotný, asociativní. Jedná se o významovou složku
výrazu. Symbolické sdělení se nám představuje jako přirozené díky denotativní rovině
obrazu. Symbolické sdělení ve své podstatě zajišťuje nevinnost sdělení a pracuje s
přirozeností sémantické konstrukce konotace.131 Výhoda Barthesových pojmů je schopnost
pracovat s vícero významovými rovinami, které jsou nevyhnutelně součástí obsahu obrazu.
Díky těmto pojmům je možné zpracovávat úrovně významu, které jsou dostupné každému
divákovi v tentýž okamžik v rámci téhož obrazového sdělení. Denotativní význam obrazu
poukazuje na doslovný obsah, konotativní význam přináší kulturní specifické asociace.
„Konotativní významy vycházejí z kulturního a historického kontextu, v němž se nachází
obraz a divák, kde zakoušejí vědomí těchto souvislostí - vše, co pro ně obraz znamená v
osobním i sociálním smyslu.“132 Eco tvrdí, že rozdíl mezi konotací a denotací není
odlišností mezi jednoznačnou a mnohoznačnou signifikací. Konotaci zakládá konotativní
kód. „Rozdíl mezi denotací a konotací tedy existuje pouze kvůli kódové konvenci bez
ohledu na fakt, že konotace jsou často méně stabilní než denotace: stabilita se týká síly a
stálosti kódové konvence, avšak jakmile je konvence jednou zavedena, konotace je
stabilním funktivem znakové funkce, jejímž podkladovým funktivem je další znaková
BARTHES, Roland., Rétorika obrazu. In: CÍSAŘ, Karel. (Ed.) Co je to fotografie?., s. 54.
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funkce.“133
Barthes nebyl jediný, kdo se snažil odhalit roviny významů, které s sebou obraz
přináší. Barthesovo odlišení denotace a konotace můžeme přirovnat ke třem úrovním
významu v ikonografii. Rozdíl, který můžeme pozorovat, spočívá v tom, že sémiologie se
zaměřuje na dekonstrukci textu, zatímco ikonografie zakomponovává také kontextuální
analýzu (intertextuální porovnání a archivní průzkum). S ikonografií přichází Ervin
Panofsky.134 Zásadní rozdíl mezi oběma teoriemi pak tkví v materiálu, na nějž jsou
koncepty aplikovány. Zatímco ikonografie se zabývá zejména analýzou figurativního
umění minulosti, sémiologie se zaměřuje také na soudobou kulturu a produkty masové
kultury, zejména fotografie. Rovina denotace je v ikonografii ekvivalentní tomu, co
Panofsky nazývá reprezentační význam.135 Pokud se zaměříme na významovou
reprezentaci, lze říci, že odpovídá procesu dešifrování více než nějakému okamžitému
rozpoznání obrazu. Tato rovina je oddělená od porozumění konvenčním významům, které
jsou spojené s tím, co obraz reprezentuje. Druhá rovina konotace, může být asociativně
spojena s Panofského pojmem ikonografického symbolismu, který akcentuje konvenční
významy obrazu. Odpovídá tedy ideologické rovině.

136

Cílem odkrytí této roviny je

začlenit textuální, kontextuální a intertextuální charakteristiky obrazu do analýzy, která
nám pomůže odkrýt, co se skrývá za reprezentační analýzou.

6.2.1. Kancelář prezidenta
Na základě Barthesovy analýzy denotativní a konotativní roviny nyní předvedu
sémiologický rozbor titulní strany časopisu Time, kterou jsem nazvala Kancelář
prezidenta. Postupně budeme zkoumat lingvistické, denotované a konotované (kulturní)
sdělení.
Jakým způsobem kooperuje text a obraz? Existuje vždy nějaký text vně obrazu, pod
obrazem nebo v obraze? Text hraje na titulních stranách všech časopisů, stejně jako obraz,
důležitou úlohu. Bývá příjemcem vnímán jako jednoznačné sdělení a stává se
neodmyslitelnou součástí mediálního prostředí. Lingvistické sdělení je přítomné ve všech
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obrazech. Jsme nejen civilizací obrazu, ale také civilizací písma. Text nás provádí
signifikáty obrazů, je naším průvodcem přeplněného vizuálního světa. Základní
charakteristikou každého obrazu je polysémičnost. V množství významů, které jsou
nedílnou součástí každého obrazu, nám text umožňuje některým významům se vyhnout,
nebo je zcela minout a jiné zvýraznit. Avšak na rovině mediálního sdělení, zejména
titulních stran časopisů, hraje obraz neméně důležitou úlohu, ba naopak. Můžeme mluvit o
dominanci obrazu, což dokazuje i následující analýza.

Obr. 4. Now what?

Substancí prvního sdělení, které budu analyzovat, je jazyk. Nositelem je text, který
se objevuje v různých místech titulní strany. Text v horní části strany se týká obsahu
časopisu, nevztahuje se tedy přímo k použité fotografii. Rovněž vytváří afinitu s obrazem
na titulní straně. Lingvistické sdělení zde ukotvuje polysémii obrazu a fotografie funguje
jako komplementární prvek k tomuto textu. Kód, který text používá, je angličtina a
k jejímu pochopení nám tedy stačí znalost tohoto jazyka. Nemusíme přitom být rodilí
mluvčí, abychom pochopili význam, který se nám pokouší sdělit. Text, který fotografii
doprovází v levé horní části, říká: „Now What? Obama Starts Over By Joe Klein“137. Další
text se nachází v dolním levém: „Tuesday Jan. 19th 12:41pm“138 Obsahuje informaci o
místě, kde vznikla fotografie, a jméno tvůrce tohoto obrazu, čímž vzbuzuje pocit
pravdivosti fotografie, resp. zobrazované reality. Tímto se redundantně naznačuje prvek

137 „Co nyní? Obama začíná znovu, od Joe Klein“
138 „Čtvrtek, 19. ledna 12:41“
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reálného, který fotografii provází již díky způsobu jejího vzniku. Efekt reálného znamená,
že odkazuje na konkrétní místo, osobu a čas, v němž tento snímek vznikl.
Nesmíme zapomenout také na název magazínu Time, který je neoddělitelným
prvkem každé titulní strany časopisu. Jeho design, tvar, a velikost písma zůstává vždy
zachován. Jedná se tedy o důležitý identifikační prvek časopisu, nejen z hlediska
lingvistického sdělení, ale také vizuálního ztvárnění a jeho umístění na straně.

Pro

magazín Time představuje charakteristický prvek užití červené barvy v názvu. Sporadicky
se pak setkáváme s aplikací černé, bílé nebo šedé. Barevná kombinace je nedílnou vizuální
součástí textu. Na základě celého komplexu – významu textu,139ale též jeho vizuálního
zachycení, jsme schopni rozpoznat tento časopis i v případě, že nejsme schopni
identifikovat, resp. přečíst text. Vizuál časopisu funguje jako nedílná součást časopisu,
která usnadňuje jeho identifikaci mezi ostatními periodiky.
Od analýzy lingvistického sdělení se můžeme přesunout k rozboru „čistého obrazu“.
Obraz samotný obsahuje řadu diskontinuitních znaků, které si postupně rozebereme.
Protože dané znaky nejsou lineární, jako znaky umístěné v textu, pořadí, ve kterém je
budeme rozebírat, neodpovídá jejich reálnému pořadí ani důležitosti, ale podléhá
individuálnímu výběru pozorovatele. V reprezentované scéně jde o zachycení momentky
v kanceláři, okamžiku zamyšlení prezidenta USA. Tento signifikát obsahuje hodnoty
jedinečnosti okamžiku nahlédnutí do kanceláře prezidenta a zároveň hodnotu přemýšlení,
procesu uvažování. Signifikantem jedinečnosti nahlédnutí do kanceláře prezidenta je
zachycení konkrétního prostoru v Bílém domě, kde prezident tráví svůj pracovní čas.
K četbě tohoto prvního znaku postačí každému čtenáři znalost amerického kulturního
prostředí a politické situace. Tato znalost umožňuje identifikaci osoby prezidenta a
zároveň prostoru Bílého domu, sídla prezidenta USA. Nejedná se o vědomost, která by
byla vázána pouze na jednu konkrétní kulturu či národ. Díky dominantnímu postavení
USA v celosvětové hospodářské a kulturní scéně je tato vědomost součástí mnoha
kulturních prostředí. Díky této podmíněné znalosti víme, že tyto prostory nejsou za
běžných okolností přístupné, a tudíž pohled, který se nám naskytuje, můžeme považovat za
výjimečný. Označující „přemýšlení“ je postoj, který osoba prezidenta zaujímá.
Signifikantem procesu zamyšlení je sklopený nepřítomně zaměřený pohled směřující na
papíry nacházející se. Obamova hlava se zároveň opírá o ruku a celý obraz dokresluje
tužka, držená v levé ruce, která je opřená o opěradlo židle. Druhý znak je zřejmý, díky
139
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jednoduché každodenní zkušenosti a znalosti četby těla. Všichni jsme schopni spojit jistá
označující – polohy částí těla, pohyby, pohledy – s označovanými, tedy jistými procesy a
akty (v našem případě přemýšlením, uvažováním, rozhodováním). Tento znak je
v redundantním vztahu ke znaku lingvistického sdělení: „Co nyní? Obama začíná znovu.“.
Vědění aktivované tímto znakem je samozřejmě dále ovlivněno obdobím zveřejnění
časopisu a kontextem politického a společenského dění v USA. Toto vědění je nám dodáno
také díky titulnímu článku, který se k fotografii váže.140 Díky článku zjišťujeme, že Obama
stojí před rozhodnutím, co se zdravotnickou reformou. Snímek vznikl v období výročí jeho
působení v postu prezidenta. Opět jsme také v textu utvrzeni, že se nacházíme v Bílém
domě v Oválné pracovně.
Pokračujeme-li ve zkoumání obrazu, můžeme objevit další znaky. Seskupení různých
objektů poskytuje představu intelektuálního prostředí, scéna pracuje s jednotlivými prvky
(starožitný pracovní stůl, umělecký obraz na stěně kanceláře a starobylá komoda,
architektonické prvky v prostoru) a odkazuje k estetickému signifikátu: scéna, kde je třeba
vysoce kulturní vědění. Toto seskupení prvků odkazuje k vysokému kulturnímu a
společenskému postavení zobrazené osoby. Scéna tvoří „přirozené“ spojení mezi
zobrazenou postavou a jejím postavením. Zároveň umělecké dílo odkazuje k postavení
uměleckých obrazů v západní společnosti. Umělecký obraz bývá považován za známkou
nejen intelektuálních a jistého kulturního statusu, ale také odkazuje k postavení malířství a
sochařství v současné době. Obrazy se stávají majetkem a znakem jisté společenské třídy.
Každé umělecké dílo se stává cenným majetkem.
Ke všem těmto znakům se připojuje také informace, která říká, že se jedná o titulní
stranu časopisu. Tato informace vyplývá jednak z pozice této strany vůči ostatním
v časopise a jednak z důrazů na název časopisu Time. V rámci užití textu v reklamě lze
považovat povahu obrazu z její podstaty za funkcionální. Funkcionální je v našem případě
i zobrazení prezidenta USA. Na image prezidenta se usilovně pracuje, a tudíž nejen každé
jeho vystoupení, ale také zobrazení, jehož tvorba může být ovlivněna, podléhá mnoha
pravidlům a doporučením. Musíme si tedy uvědomit, že tento zobrazený moment není
náhodně zachyceným okamžikem, ale promyšleným zobrazením Baracka Obamy. Jedná se
140 "Look,"

the President said. "Even if we hadn't tackled health care, this was going to be a tough year." We
were in the Oval Office, talking about how health care reform had become such a mess. It was the Friday
before his first anniversary in office, the Friday before a Republican named Scott Brown demolished the
assumptions of Barack Obama's presidency by winning Ted Kennedy's Senate seat and ending the
Democrats' filibuster-proof dominance. It was a Friday when the President's decision to go all in on health
care was beginning to seem like a disastrous gamble.
Více na: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1955593,00.html#ixzz2SyQGlRma
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o cílenou a účelnou vizuální komunikaci.
Všechny výše zmíněné nesouvislé znaky tvoří soudržný celek a vytváří před námi
komplex obrazu. Znaky se řídí jistým obecně kulturním věděním a odkazují
k signifikátům. K analýze již kromě výše zmíněných znaků zbývá čistě informativní látka.
Obraz vymaněný z područí znaků můžeme číst jako prostor, v němž se sjednocuje určité
množství rozpoznatelných objektů. Jako pozorovatelé nevidíme pouze linie, barvy a tvary,
ale také objekty a osoby. Signifikáty denotovaného sdělení jsou vytvářeny reálnými
objekty zobrazované scény, které lze snadno identifikovat. Signifikanty jsou právě ony
fotografované předměty, neboť v analogické reprezentaci vzniká mezi zobrazením a
zobrazovaným objektem vztah. Specifičnost nekódovaného ikonického sdělení, spočívá
v identickém vztahu označujícího a označovaného. Ve fotografii je z hlediska pozorovatele
ustavena identita mezi objekty a jejich zobrazením. Abychom mohli číst toto sdělení,
nepotřebujeme žádné speciální vědění, znalost konotativního kódu založeného na určité
konvenci, ale postačí nám všední vnímání. Jedná se o vědění, díky kterému identifikujeme
jednotlivé objekty a celkový obsah obrazu.
Vidíme, že jsme díky Barthesově analýze postupně identifikovali tři složky sdělení:
lingvistické, kódované ikonické a nekódované lingvistické. Lingvistické sdělení jsme
poměrně snadno oddělily od ostatních, k rozlišení obou ikonických sdělení ovšem není
spontánní, ale dochází k němu pouze na rovině vědomé analýzy.

6.3. Mytologie 21. století
„Zredukovat celou kulturu na sémiotiku však neznamená, že je nutno zredukovat celý
materiální život na čistě mentální události. Pohlížet na celek kultury sub specie sémiotica
neznamená říci, že kultura je pouze signifikace a komunikace, ale že jí můžeme porozumět
důkladněji, pokud ji budeme nazírat ze sémiotického hlediska.“141
Mýtem pravdivosti fotografie, resp. tím zda fotografie odpovídá skutečnosti, jsme se
již zabývali. Roland Barthes ovšem používal pojem mýtu v poněkud jiném významu.
Mýtus odkazuje ke kulturním hodnotám, názorům a postojům, které jsou vyjádřeny
prostřednictvím konotace. Mýtus je jistým druhem komunikace, který se snaží něco sdělit.
Mýtus znamená promluvu, která je charakteristická svou formou, a proto se mýtem může
141
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stát vše. Není definován na základě substanciálního obsahu svého sdělení, ale jeho definice
vyplývá ze způsobu, jakým sdělení produkuje. Existují meze mýtu, které jsou formální,
nikoli obsahové.142 Mytická promluva se zmocňuje jistých obsahů, z kterých činí mýtus.
Neexistují trvalé mýty. Některé jsou staré, ale nikoli stálé. Mýty přicházejí a opět mizí.
Mytologie při tvorbě mýtu využívá historického základu a kulturního podkladu, aby se
zmocnila jistého obsahu a vsadila ho do své formy.143 Vzhledem k tomu, že je mýtus
promluvou, může být tato promluva nejen orální či písemná, ale také obrazová. Právě
obrazovou mytologií se budeme zabývat v rámci analýzy obrazů Baracka Obamy.
Promluvou tedy budeme v této práci nadále označovat jakoukoli vizuální či verbální
jednotku.
Mýtus podle Barthesa spadá do oblasti sémiologie. Sémiologie není všeobecnou
mřížkou, která slouží k odhalení a pochopení reálného, nicméně se snaží reálno místy na
čas poodkrýt. Sémiologie nenahrazuje žádnou z disciplín, neobsazuje místo žádnému
bádání, ale vypomáhá všem. Podle Barthesa by katedra sémiologie měla být „mobilní, aby
byla žolíkem dnešního vědění, jako je jím pro další diskurs právě znak“.144 Znak je pro
sémiologa vždy bezprostřední. Je řízen určitou evidencí, která se mu ukazuje jako
imaginace. „Oblíbenými předměty jsou imaginativní texty: vyprávění, obrazy, portréty,
výrazy, idiolekty, náruživosti, struktury, pohrávající si se zdáním pravděpodobnosti i s
nejistotou pravdy“, tvrdí Barthes.145 Sémiologie v tomto smyslu přesahuje lingvistiku.
Tato věda má zkoumat mýtus, neboť ten je vybudován jako sémiologický systém.
„Sémiologie je vědou o formách, protože studuje signifikace nezávisle na jejich
obsahu.“146 Každá sémiologie postuluje signifikaci, tedy určitý vztah mezi dvěma členy,
kterými jsou označující a označované. Vztah mezi těmito dvěma prvky není členem
rovnosti, ale ekvivalence. Nejedná se o jeden členy po sobě následující, ale vzájemný
vztah, který spojuje označující, označované a znak. K tomuto vztahu uvádí Barthes v
Mytologii příklad růže „obdařené vášní“. K růži se zde vracím, neboť jsme měli příležitost
se s ní během této práce v jiném kontextu již setkat. „Vezměme si kytici růží: tato kytice
značí mou vášeň. Máme tu snad pouze označující a označované, totiž růži a moji vášeň?
Vůbec ne: po pravdě řečeno, jsou zde jen růže obdařené vášní.“147 Oba prvky, růže i vášeň,
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existovaly dříve, než došlo k jejich propojení a vzniku znaku. Z toho vyplývá, že při
analýze nemůžeme směšovat růže fungující jako označující a růže, které jsou znakem.
Označující je v tomto případě prázdné, ale znak je plný, je obdařen určitým smyslem.
Označující, označované a znak jsou formy, do jejichž mřížky můžeme doplnit různé
obsahy.148
Trojdimenzionální členění (označující, označované a znak) nalezneme také v mýtu.
„Mýtus je však specifickým systémem v tom ohledu, že je budován na základě
sémiologického řetězce, který existuje před ním: je sekundárním sémiologickým
systémem.“149 K čemu v mýtu dochází? Mýtus využívá primární systém znaku, tedy
komplex sdružující koncept a obraz, ze kterého vytváří sekundární systém. Dochází k
tomu, že sekundární systém ztrácí svůj smysl a proměňuje se v prosté označující. Tento
proces probíhá nezávisle na materii, které se mýtus zmocňuje, ať se jedná o text, fotografii,
obraz, plakát, rituály či předměty. Přesto, že se tyto obsahy od prvního pohledu liší,
jakmile jsou použity v rámci mýtu, stávají se pouze surovinou, se kterou mýtus dále
nakládá dle svých principů.
V mýtu se setkávají dva sémiologické systémy. Jeden sémiologický systém využívá
druhého. První systém, kterým může být obraz nebo jazyk, označujeme jako řeč-předmět.
Mýtus ho využívá pro výstavbu vlastního sémiologického systému. Druhým systémem je
mýtus sám, který Barthes nazývá metajazykem, protože v rámci něj vypovídáme o systému
prvním. Sémiolog již nemusí přihlížet k detailům prvního schématu, důležitý je pro něj
výsledný znak. Sémiolog může zacházet s písmem a obrazem stejným způsobem, pokud
písmo i obraz fungují jako znaky.150 Označující funguje v systému mýtu na dvou pozicích:
jednak jako výsledný člen jazykového systému, jednak jako výchozí člen mytického
systému. Na rovině jazyka nazývá Barthes označující jako smysl, na rovině mýtu jako
formu. Označované nazývá konceptem. Výsledný člen v systému jazyka je poté znak, v
systému mýtu signifikace, tedy označující tvořeno znaky.151
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Obr. 5. Schéma mýtu

Označující v mýtu je plné i prázdné, neboť je formou i smyslem zároveň. Forma
neutlačuje smysl, ale oslabuje ho, ochuzuje a využívá ke svým potřebám. Koncept je zdroj,
díky němuž mýtus vznikl. Je pevně vymezen a odvozen z historických a kulturních
souvislostí. Funguje záměrně a je skrze něj do mýtu dosazen nový příběh. K mytickému
konceptu nalezneme obrovské množství označujících. Představuje pro mytologa
rozhodující prvek umožňující mu mýtus dešifrovat. Opakování konceptu skrze odlišné
formy mýtus odhaluje. Mytologova práce tedy spočívá v pojmenovávání užitých
konceptů.152
Člen mýtu, který označujeme jako signifikace, se jako jediný stává plně předmětem
spotřeby. Signifikace je mýtem samotným. Mýtus nic neskrývá a nesnaží se zakrývat
členy, z nichž je utvořen. Mýtus svůj obsah deformuje. Barthes doslova říká: „Vztah, který
spojuje koncept mýtu se smyslem, je bytostně vztahem deformace.“153 V rámci procesu
signifikace nesmíme opomenout její motivovanost. Podle F. de Saussura je znak v jazyce
arbitrární. Chápejme to tak, že neexistuje přirozený vztah mezi akustickým obrazem
stromu a konceptem stromu. U mytické signifikace je situace jiná, signifikace není nikdy
zcela arbitrární, a nevyhnutelně tedy obsahuje prvek analogie a motivovanosti.154 Tato
cesta demystifikace mýtu kombinuje metodu historizování, charakteristickou pro prvotní
období analýzy mýtu se snahou opatřit tuto metodu systémem, spojuje tak historickou a
sémiologickou metodu. Jednou stránkou tedy je metoda rehistorizování přirozeného a
druhou stranou analýzy jsou sémiologické pojmy včleněné do kontextu těchto
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interpretací.155
Roland Barthes v Mytologiích uvádí příklad moderní mytické promluvy, kterým je
salutující černý voják v časopise Paris-Match156. Díky sémiologické analýze dospívá
Barthes k závěru, že je primární pohlcen sekundárním systémem, který účelně spojuje
francouzskost, vojenství a černošství. Na obálce Paris-Match se objevuje salutující černý
voják ve francouzské uniformě, jehož pohled směřuje k trojbarevnému praporu, symbolu
Francie. Obsah obrázku naznačuje, že Francie je velkou říší, pod níž patří i postkoloniální
země a jejich obyvatelé, bez ohledu na barvu pleti, slouží této zemi, pod jednou vlajkou.
Nacházíme se před sémiologickým systémem, který nám říká, že „ označující, jež je samo
již tvořeno předchozím systémem (voják černé pleti používá francouzský vojenský
pozdrav), je tu označované (v tomto případě záměrně utvořená směs francouzskosti a
vojenství) a konečně je zde přítomnost označovaného skrze označující“. 157
Existují různé strategie čtení mýtu, v jehož rámci se můžeme zaměřit na jeho
jednotlivé komponenty - tedy na prázdné označující (smysl), plné označující (formu) nebo
jejich spojení. Druhý přístup k mýtu, představuje cestu, kterou se vydává mytolog.
Mytolog jasně odlišuje smysl a formu a odhaluje deformaci, kterou smysl podstoupil.
Tímto krokem mytolog dekomponuje mýtus. Chceme-li ovšem přejít od sémiologie k
ideologii, musíme se zaměřit také na třetí způsob zaostření. Jedná se o pohled, který zažívá
čtenář, když prožívá mýtus jako pravdivý. „Mýtus nic neskrývá a nic neukazuje: mýtus
deformuje; mýtus není lží ani přiznáním: je inflexí.“158 Mýtus mění dějiny na přirozenost,
jako by obraz přirozeně vyvolával koncept, a není tak čten jako podnět, ale jako příčina.
„To, co čtenáři umožňuje nevinnou konzumaci mýtu, je ve skutečnosti fakt, že v něm
nevidí systém sémiologický, ale induktivní: vidí jakýsi kauzální proces tam, kde je pouze
ekvivalence: vztahy mezi označujícím a označovaným jsou v jeho očích přirozené.“159
Úlohou sémiologa je poodkrýt tento vztah ekvivalence a ukázat čtenáři, že to, co považuje
za přirozené spojení, je pouze hrou mýtu. Takto se mohou čtenáři poodhalit manipulativní
snahy tvůrců mýtu a mocenské struktury, čímž je člověk přirozeně osvobozen od
klamavého „obrazu“, který je mu nabízen.
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6.3.1. Příběh za plakátem
Vynoření mýtu si můžeme opět ukázat na již použitém obrazu Baracka Obamy. V
tomto obrazu Kennedyho image znovu ožívá v pózách a stylu, v kompozičním zarámování
vizáže Obamy, a to jak díky zpravodajství, tak díky populární ikonografii. Obraz čerpá z
ikonografické pózy, stylu oblékání a dalších aspektů, které si obvykle spojujeme s
vyobrazením JFK v médiích. Obraz také využívá stylu plakátové agitky používané
bolševickými umělci ve dvacátých letech a prvky umění pop artu. Vytvořený mýtus
spojuje oblíbeného demokrata s nadějí a pokrokem, který prožívali běžní lidé v obou
zmíněných souvislostech.

Obr. 6. Person of the year

Obr. 7. Kennedy for president

Pro analýzu jsem vybrala známý obraz Baracka Obamy, který se objevil jednak na
plakátu a jednak na titulní straně magazínu Time po zvolení Obamy prezidentem.
Ukážeme si na něm aplikaci konceptů denotace a konotace i dekonstrukci mýtu.
Sama titulní strana magazínu Time odkazuje k zajímavému příběhu.
Zmíněná titulní strana svým designem jednoznačně odkazuje ke kultovnímu plakátu
Sheparda Faireye, který reprezentuje prezidentskou kampaň kandidáta z roku 2008. Tento
plakát byl v předvolební kampani viditelný v několika variantách, které bylo možné
zaznamenat v rozdílném užití textu. Mohli bychom se setkat s verzí textu hope, change a
progress – tedy naděje, změna a pokrok. Vlivem textu na vnímání plakátu proměňuje. Nyní
se zaměříme pouze na čistý obraz, který obsahuje řadu diskontinuitních znaků. Pořadí
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jejich analýzy není rozhodující.
Plakát využívá několika základních barev – červené, modré a šedé, aby dosáhl
dojmu tiskové šablony. Obraz měl z počátku sloužit pouze jako plakát, ale postupně se
rozšířil i do dalších médií a stal se široce rozpoznávaným symbolem Obamovy kampaně.
Umělec plakát vytvořil na základě fotografie, kterou si vyhledal pomocí Google a poster
vytvořil během jednoho dne. I forma získání fotografie je tedy velmi zajímavá, neboť
reflektuje soudobou kulturu a vliv online médií na umění a získávání informací. Zpočátku
bylo na plakátu užito slovo progress, které bylo změněno na hope. Inspirace pro tento
plakát jsou z vizuálu jasně rozpoznatelné. Jedná se o prvky umělecké tvorby sociálního
realismu a samozřejmě inspiraci dlouhou americkou tradicí volebních plakátů. Konkrétně
se pak jednalo zejména o reflexi politického obrazu JFK. Nedílnou součástí zpracování
tohoto obrazu je také spojení s uměním pop artu. Pop art pracuje se spotřební kulturou,
kterou se snaží pozvednout na uměleckou úroveň. Pracuje s technickými možnostmi tak,
aby se člověk stal součástí uměleckého díla, a ruší tak hranice mezi subjektivní formou a

Obr. 8. Hope

Obr. 9. Progress

objektivní realitou. Jeden z pop artistů Andy Warhol využívá techniky serigrafie fotografie
a změny její barevnosti.160 „Technika fotografie, kterou pop art používá, čímž odcizení
člověka ještě více zdůrazňuje, se objevuje už dříve (Francis Bacon – fotografie v malbě),
ale zde dosahuje masového užití.“161Motiv změny barevnosti a tím emotivní zvýšení
účinku obrazu používá také tento vizuál Baracka Obamy.
160
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Nyní se pokusím plakát ideologicky poodkrýt. Při hlubším zaměření zjistíme, že
forma práce s barvami, resp. využití pouze několika barev, je společně s úpravou fotografie
signifikantem, který jí dává patinu starých socialistických plakátů, které jsou signifikátem.
Tento znak odkazuje k sociálnímu cítění kandidáta, ale také jistému estetickému vnímání
příjemce sdělení. Zároveň slouží jako způsob, jak upozornit na plakát, který se má
vymykat průměrnému zpracování plakátů volebních kampaní. Póza Baracka Obamy
odkazuje k postavě 35. prezidenta Spojených států amerických, J. F. Kennedyho, který byl
považován za ikonu liberalismu. Americká veřejnost Kennedyho považuje za jednoho
z největších prezidentů. Pokud tedy v příjemci sdělení vyvolá tento znak, jehož
signifikantem je póza hlavy, objevuje se mu jasná paralela s Kennedym. Jedná se tedy o
pozitivní konotaci. Způsob zobrazení hlavy velice často podléhá fotografické
konvenčnosti, která umožňuje jednoduchou čitelnost znaku. Podívejme se blíže na postoj
hlavy. Nejedná se o čelní postoj, který by konotoval realistický postoj kandidáta a jeho
schopnost přímo čelit věcem. Jedná se o tříčtvrteční profil, kdy zobrazená osoba vzhlíží
vzestupně. I tento nakloněný pohled má svůj dopad na vnímání, jelikož kandidát se s jeho
pomocí obrací k pocitům a vizím, které umožňují překonat problémy. Zároveň se jedná o
pohled do budoucnosti, tedy směřování dopředu a vývoj.
Kromě kódovaného a ikonického sdělení, je součástí každého analyzovaného obrazu
vždy i čisté obrazové sdělení. Pokud čteme čistý obraz, rozpoznáváme portrét muže,
jednotlivé barvy, postavení těla. Signifikáty tohoto sdělení tvoří objekty zobrazené na
fotografii a signifikanty jsou fotografované předměty, tedy osoba Baracka Obamy. V této
analogické reprezentaci, kterou fotografie vytváří, není vztah označujícího a označovaného
arbitrární, ale mohli bychom ho označit za tautologický, neboť fotografie implikuje
uspořádání scény. Toto zachycení scény samotné však není transformací ve smyslu
kódování. Mezi zobrazovaným a zobrazením se postuluje zdánlivá identita. Doslovné
sdělení se ovšem v klasickém čtení obrazu prolíná do sdělení symbolického. K rozlišení
těchto sdělení nedochází spontánně na rovině běžné četby. Jejich směšování odpovídá
funkci masového obrazu, jehož úkolem je předávat konotovaná sdělení a ideologicky
ovlivňovat příjemce sdělení.
Na vytvoření plakátu samozřejmě navázal vznik mnoha imitací a parodií, které jen
dokazují silné punctum, jež mohl plakát vykazovat. Zároveň vznik plakátu obestřelo malé
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tajemství. Autor plakátu neidentifikoval fotografii, ze které při jeho tvorbě vycházel, a tak
postupně vznikaly různé spekulace, týkající se použitého originálu fotografie. Plakát byl
samozřejmě parodován již v rámci volební kampaně, ale stal se také inspirací umělcům,
pronikl do populární kultury, nebo byl využit při snaze upozornit na jistou problematiku.
A protože písmo a slovo jsou další součástí naší informační struktury, podívejme se
nyní na vztah textu a obrazu. Důležitá přitom je již samotná přítomnost lingvistického
sdělení, která může zásadním způsobem měnit význam obrazu a způsob jeho percepce.
Roland Barthes by v tomto případě užití textu v rámci titulní strany magazínu Time nebo
též v rámci plakátu mluvil o ukotvení významů. Všechny obrazy jsou polysémické, jejich
jednotlivá čtení se tedy mohou lišit. Signifikanty mohou vždy odkazovat k množství
signifikátů, jejichž výběr závisí na konkrétním čtenáři a jeho zkušenosti. Role textu pak
spočívá v ukotvení významu. Jedná se o způsob, jak tento řetězec signifikátů ukotvit. Text
nás potom vede ke konkrétnímu sdělení a umožňuje některé významy potlačit a jiné
naopak zvýraznit. Text umožňuje tvůrci obrazu snadnější manipulaci s významem.
Ukažme si to tedy přímo na konkrétních obrazech.
Porovnejme nyní obraz s textem „Person of the year“ a textem „Hope“. Každý
z obrazů vznikl v jiném období. Plakát s textem Hope byl součástí prezidentské kampaně
v roce 2008. Demokratický kandidát Obama zvítězil v prezidentských volbách 4. listopadu,
když porazil republikánského kandidáta Johna McCaina. Obraz Pearson of the year se
objevil na titulní straně Time po volbách, konkrétně v prosinci. Již jejich samotné působení
spadá do jiného období. Obrazy jsou tedy odlišně kontextuálně ukotveny. První se objevil
plakát Hope. Tato naděje měla odkazovat k možnosti zvolit si nový vývoj, pokrok, nového
prezidenta, prvního černého prezidenta, což samo o sobě přinášelo mnoho zajímavých
konotací. Tento obraz se snaží diváka přesvědčit o tom, že osoba na něm zobrazená s
sebou přinese změnu a naději. Na druhé straně obraz Person of the year s sebou kromě
stejných významů přináší také úspěch a vítězství. Což ukazuje také změna v obličeji
prezidenta Obamy, který se na titulní straně usmívá.
Svou úlohu na fotografii hraje také fotogeničnost samotné osoby. Při volebních
kampaních je vizuál pro kandidáty velmi významnou složkou. „Kandidátova podobenka
především ustavuje osobní vazbu mezi jím a voliči; kandidát nepředkládá k posouzení
pouze program, nabízí určitou atmosféru fyzična, soubor všedních vlastností, vyjádřených
fyziognomií, oblečením, pózou.“162 Na předvolebních plakátech kandidátů se vizuálně
162
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neobjevují projekty a jejich vize, ale různé pohnutky, rodinné, duševní, jejich styl bytí a
jejich hodnoty, které se mají projevit skrze výraz tváře, fyziognomii, prostředí, ve kterém
se nachází. Většina kandidátů dává ze svých podobizen vyčíst ideologii a využívá své
fotografie k nastínění svého charakteru. Používají fotografii jako své zrcadlo, do něhož se
čtenář podívá a rozpozná vize a hodnoty, které kandidát sdílí a zároveň se s nimi ztotožní.
„Využití volební fotografie přirozeně předpokládá spiklenectí: fotka je zrcadlem, dává nám
k přečtení něco, s čím jsme spřízněni, co je nám důvěrně známo, předkládá voliči jeho
vlastní podobiznu, ovšem projasněnou, zvětšenou, bravurně dovedenou do stavu
typičnosti.“163
Příběh za plakátem je ve své podstatě naturalizovaným příběhem Baracka Obamy.
Mýtus se jeví jako přirozený, nikoliv intencionální. Lze ho označit jako mýtus kandidáta.
Celá prezidentská kampaň se odehrává na základě jisté představy o průběhu voleb, přání a
preferencí voličů, která je vlastní demokratické společnosti. Obraz kandidáta na prezidenta.
Je to skutečně jeho vzezření? Reprezentuje jeho vize a myšlenky? Na základě tohoto
obrazu si můžeme být jisti, že se jedná o jeho vize a myšlenky, jeho osobnost. Obraz, který
se nám předkládá, je osoba sama. Silný proces identifikace obrazu osoby s jeho identitou je
charakteristickým mýtem, předkládaným voličům. Toto přenesení identity do světa
mediálního prostředí je možné díky zprostředkujícímu mýtu: průhlednosti a pravdivosti
fotografie. To, co fotografie zobrazuje, není transformací, jedná se o realitu samotnou.
V tomto obraze se střetávají dvě charakteristické řeči – řeč volebního týmu, který buduje
image kandidáta, a řeč kultury, vnímání voličů. Jedna si přisvojuje moc nad druhou. Řeč
volebního týmu předpokládá odhalení potřeb a vizí voličů a následné znázornění těchto
prvků ve volební kampani. Tato „univerzální řeč kandidáta“ umožňuje považovat
kandidáta za předmět transformace. Řeč je schopna tuto transformaci skrýt v rámci
fotografického materiálu. Kandidát v očích voličů existuje skrze charaktery a prvky, které
ho pro společnost označují jako kandidáta více či méně vhodného na post prezidenta. Tato
tradice transformace charakteru kandidáta je nedílnou součástí politických kampaní
obecně, stejně jako identifikace obrazu a identity, která ovšem není charakteristická pouze
pro kampaně. Politika a estetika vstupují do spojeneckého svazku, aby zobrazily ideálního
kandidáta. Vidíme, že tento obraz využívá také oživení obrazu J. F. K., který posloužil
k upevnění některých konotací spojených s Obamovou osobou. Tímto se vynořuje mýtus
obrazu události, nejen obrazu ideje. Odkaz na Kennedyho osobu představuje okamžik
163
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události, kdy upravená fotografie vyabstrahovala z politické historie silný okamžik,
událost, kterou zafixovala v tomto konkrétním obraze. Tato fixace události – všech
charakteristik a aktivit spojených s osobou prezidenta Kennedyho – umožňuje ovlivnit dav
požadovaným způsobem. Dochází k neutralizaci abstrakce jisté události, myšlenky,
aspektu. Vizuální sdělení, které se nám předkládá je nicméně stále jedním, ideologickým,
mytologickým prostředkem.

6.4. Barthesův příspěvek k moci - jazyk jako mocenský nástroj
Moc je součástí každé naší promluvy a sémiologie zkoumá podmínky, za jakých se
diskurz může z jejího područí vymanit. Sémiologie se podle Barthesa bude „nepřímo,
avšak vytrvale, zabývat mocí“.164 Podle něj je však naše představa moci značně
unifikovaná. Domníváme se, že moc se stává politickým, stejně jako ideologickým
objektem, nicméně je stále jedním. Moc se stala běžnou součástí našeho společenského
života. Objevuje se i v nejelementárnějších procesech společenského jednání. Její
přítomnost můžeme pozorovat ve státě, společenských třídách, zájmových skupinách, ale i
v módě, osvojených názorech, sportu, přijímaných informacích, v rámci rodinných a
privátních vztahů.165 Vidíme, že moc má ve společenském prostoru pluralitní charakter.
Nelze tedy proti ní bojovat ve smyslu jednotné moci, ale můžeme se bránit proti jejím
konkrétním realizacím. K odhalování mocenských aplikací nám pomohou mytologie i
sémiologie.
Moc dnes představuje neoddělitelnou součást lidského jednání a je nevyhnutelně
spjata s dějinami člověka. Příčinou tohoto jejího postavení je existence objektu, skrze nějž
se projevuje. Podle Barthesa působí skrze řeč, přesněji řečeno jazyk. Řeč si podle autora
můžeme představit jako systém zákonů a jazyk jako kód, skrze nějž je zákonodárství
zachyceno.166 Jednoduše vyloženo, řeč představuje koncept a jeho aplikace v praxi je
jazykem. Problém nastává ve chvíli, kdy zapomínáme hledat moc, která se v jazyku
nachází. Jazyk funguje jako mřížka, která nám umožňuje pohybovat se, ale pouze v jejích
mezích. Často si přestáváme uvědomovat, že každý jazyk je třídění a že každé třídění má
charakter útlaku. Jazyk nám neumožňuje pohybovat se mimo mřížku a povolené
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kombinace. „Avšak jazyk, jako performance každé řeči, není ani zpátečnický, ani
pokrokový, nýbrž je prostě fašistický.“167 Tímto Roland Barthes říká, že jazyk ve své
podstatě není možností volby. Není definován tím, co nám umožňuje vyjádřit, ale tím, co
nás nutí říci. Tento útlak vidíme v našem každodenním vyjadřování. Když chceme
vypovídat, musíme se klást jako subjekt, musíme si zvolit mezi mužským a ženským
rodem, jsme povinni vyjádřit svůj vztah k druhému užitím tykání či vykání, vybíráme si z
konkrétních jazykových formulací.168
Moc se projevuje také ve vizuálních sděleních. Vizuální řeč si představme jako
systém zákonů, kterými se řídí vizuální reprezentace, tedy např. v arabských zemích
bychom se mohli na zdech setkat s freskami zobrazujícími ornamentální motivy a květiny,
ale zakázané v tomto zobrazení by byly osoby. Vizuální jazyk je kód, konkrétní realizace
pravidel. Zobrazení v magazínu má určitá pravidla, jimiž se řídí. Při zobrazení osoby
bychom měli zachovávat proporce postavy a návaznost jednotlivých elementů těla. Nejlépe
tato pravidla poznáme ve chvíli, kdy dojde k jejich narušení.

6.5. Kritická reflexe Barthese a relevance pro současný výzkum
obrazu
Roland Barthes, který ve svých raných pracích označuje recipienta obrazu za
„čitalele obrazu“ inklinuje k aplikaci lingvistické teorie na problematiku obrazu. Jedná se o
pozici sémiologa, který se snaží obrazy číst. Tento přístup nemusí být zcela šťastný, neboť
není schopný respektovat mnohé interpretace obrazu, zejména pak nezohledňuje jeho
polysémii, absenci syntaxe a vztah k imaginárnu.169 Podle názoru historičky Annie
Dupretové, by ani jedna kniha nebyla schopná vyčerpat význam obrazu. I přesto bychom
neměli rezignovat na hledání významu v obrazech. Prvky, které obraz obsahuje, jsou
polysémické, neredukovatelné na nějaký kód a tudíž jeho definitivní čtení je v podstatě
nemožné. Teoretik by však měl svým kontextualizováním obrazu, selektováním a
popisováním připravovat obrazy na to, aby mohli být v dané společnosti a daném období
legitimně sdílené. Teoretik „jednotlivé obrazy přeměňuje na konstrukční prvky vědecké
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teorie: z obrazů se stává důkazní materiál“.170 Z toho vyplývá, že bychom na čtení obrazu
rezignovat neměli, nicméně si musíme uvědomit slabiny, které s sebou Barthesova analýza
zkoumající 3 roviny sdělení přináší a které jsme zmínili výše v textu.
Sám Barthes 15 let po vydání Mytologií říká, že mýtus je blízký tomu, co Durkheim
v sociologii označuje jako „kolektivní reprezentace“. Mýtus můžeme číst v různých
prohlášeních, odlišných modalitách – projevech, textu, reklamě a jiných formách masové
komunikace. Mýtus je sociálně determinovaná reflexe. Tato reflexe je ovšem převrácená.
Spočívá v procesu převrácení kulturního, ideologického, historického, politického do
„přirozeného“. To, co je produktem kultury, společnosti, morálky či etiky je prezentováno
jako přirozené. Současný mýtus je podle Barthese ovšem diskontinuitní, nenachází se již
v narativech, ale diskurzu. Jedná se o korpus frází, v kterém mýtus mizí, ale mytologie
zůstává. Mýtus dekomponuje zprávu do dvou sémantických systémů. Jeden systém je
ideologický, druhý denotovaný, jehož úkolem je naturalizovat nevinnost jazyka. Jaká je
tedy situace s mýtem dnes? Mýtus zůstává, ale mění se způsob čtení, jak tvrdí Barthes.
Mýtus se stává odlišným objektem. Nová mytologie nemůže tak snadno odlišovat
označující a označované, tedy ideologické a frazeologické. Musíme se kromě mýtu zaměřit
zejména na znak, který by nás měl znepokojovat. Přestaňme se snažit měnit a očistit
symboly, ale napadněme přímo symboliku samotnou.
Barthes tvrdí, že se nacházíme v období destrukce znaku. Zmiňuje mythokasmus,
který je následován vyšší formou, kterou označuje jako sémioklasmus. Zkoumaným
předmětem sémiologie již není pouze francouzská společnost, ale západní civilizace jako
taková. „Svět, který je soustavně psán skrze znaky, soustavně odkládá své základy,
transformuje jejich označované do označujících, cituje jeden každý donekonečna, nikde se
nezastavuje, psaní je zobecněno.“171 Pokud nás stále bude odcizení jazyka směřovat k
odhalování jazyků, nejen mýtů, může dojít k tomu, že nebudeme výsledně kriticky
analyzovat, ale hodnotit. Když čelíme odlišným diskurzům (politickým, estetickým) měli
bychom odhalovat jazyky.
Barthes mluví o hustotě jazyků. Jazyky jsou různě husté, některé jsou téměř
homogenní, jiné obsahují různé idiolekty. My bychom se měli zajímat právě o idiolekty,
které máme odlišovat, popisovat. Mytologie by měly být nahrazovány formálnější
idiolektologií. Operativní koncepty pak nejsou znaky, označující, označované, konotace,
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ale citace, reference, stereotypy. Hustota jazyků tak může být chápána v ohnisku psaní.
Mytické je součástí všech vyprávěných příběhů. Mýtus by tak měl být podle Barthesa
zahrnut do obecné teorie jazyků psaní.172
Mýtus je stále nedílnou součástí naší společnosti a vizuální komunikace.
Nezapomeňme proto s Barthesovými koncepty pracovat při odhalování ideologické,
manipulativní, mocenské roviny obrazu. Barthesovy koncepty a myšlenky jsou důležitým
východiskem i pro budování relevantní metodiky rozboru soudobého vizuálního sdělení,
nejen v médiích, ale také v rámci naší každodenní zkušenosti.
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7. SOCIÁLNÍ SÉMIOTIKA VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
„Sociální sémiotika vizuální komunikace zahrnuje popis sémiotických zdrojů, co
můžeme říci a udělat s obrazy (a jinou vizuální komunikací) a jak to, co lidé říkají a jak
zacházejí s obrazy, může být interpretováno.“173
Možností rozšíření naší sémiologické analýzy je zapojení prvků sociální sémiotiky a
následně aplikace obsahové analýzy. Právě sociální sémiotika přispívá k vývoji pole
kritické vizuální analýzy a v mnohém se inspirovala Rolandem Barthesem. V této části si
nejdříve nastíníme základy, z kterých vychází sociální sémiotika. Dále si naznačíme vznik
paradigmat sémiotiky, ikonografie a kulturálních studií a přiblížíme jejich pojetí významu
a ideologie v rámci vizuální analýzy. Tímto způsobem si ukážeme, jak sociální sémiotika
hluboce čerpá z kritického a politického čtení Barthesových Mytologií, stejně jako ze
zvýšeného zájmu o roli percepce ve vizuální signifikaci. Zároveň zkusíme nastínit nová
východiska analýzy, která bude vycházet z propojení sociální sémiotiky a Barthesovy
sémiologie.
Jaké myšlenky jsou oběma sémiotikám podobné? Roland Barthes ve své Rétorice
obrazu hovoří o tom, že divák přijímá zároveň ve stejný moment smyslový vjem z obrazu
a společně s ním také kulturní zprávu. Toto smíšené čtení je charakteristické pro
komunikativní moc masových obrazů. Problém, který zde vyvstává a který nás zajímá je,
že obrazy nejsou nikdy nevinné, přesto často bývají zprávy a významy, které obrazy nesou
naturalizovány. V analýze obrazů proto nesmíme zapomínat na dvě odlišné části vnímání
obrazu – perceptuální vnímání a vnímání kulturních norem a zpráv. I obraz nese své
specifické kulturní významy. Vizuální text a verbální text se jistým způsobem liší. K čtení
verbálního textu je třeba znát daný jazyk či kód, který s sebou textuální sdělení nese.
Vizuální sdělení je přenositelné skrze různé kulturní kódy. Tyto vize sdílí také sociální
sémiotika.
Představme si nyní sociální sémiotiku jako disciplínu, jejíž chápání vizuálního
sdělení nám může pomoci aktualizovat a uchopit analýzu vizuálního sdělení Rolanda
Barthesa. Sociální sémiotika kombinuje závěry strukturální sémiotiky a funkcionální
lingvistiky. Vizuální sociální sémiotika je chápána jako funkcionalistická v důsledku jejího
uchopení vizuálních textů. Vizuální obrazy považuje za vytvořené za jistým účelem. Jejich
173
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úkolem je provést nějakou akci, splnit určitou funkci nebo sémiotickou práci. Klasický
přístup strukturalistické sémiotiky (Saussure, Peirce) se snaží odhalit ve sdělení kódy,
dekonstruovat texty a pravidla, která fungují v rámci daného kulturálního systému. Tyto
kódy a pravidla umožňují členům dané kultury a společnosti porozumět sdělovaným
významům tím, že spojují stejné významy s totožnými znaky. Tento princip ovlivnil také
sociální sémiotiku, která se snaží dekonstruovat text, identifikovat jednotlivé složky ve
struktuře. Jejím cílem je dostat se za porozumění vztahů a odlišností, které charakterizují
daný znakový systém. Sociální sémiotika se snaží odhalit strategie, které se skrývají za
sdělováním jistých významů.

Pokud chceme tyto významy odhalit, musíme podrobit

vizuální text kritické analýze. Sociální sémiotika se posouvá za klasickou kritickou
sémiologickou analýzu Rolanda Barthesa, neboť se snaží odhalit, kdo vytváří pravidla, na
základě nichž funguje struktura sdělovaných významů a jak tento systém funguje, popř. jak
ho lze změnit. Analýza kódu je nahrazena analýzou zdrojů.174 Obrazy nejsou tedy nevinné
z hlediska naší recepce, která ovlivňuje způsob, jakým vizuální vnímáme.
Základní rozdíl mezi strukturální sémiotikou a sociální sémiotikou spočívá v tom, že
jedna svůj předmět nazývá kód, druhá svůj předmět studia označuje jako zdroj. Představme
si sémiotické systémy jako kódy, systémy pravidel pro používání znaků a čtení významů,
které pokud jsou sdílené, vedou ke stejné interpretaci významů. Některé obrazy fungují na
základě kódu, jiné jako jsou dětské kresby, můžeme označit spíše jako důsledek nějaké
kreativní iniciativy. Pro sociální sémiotiku jsou důležité i tyto interpretace a propojení.175
„V sociální sémiotice je termín zdroj preferovaný, protože se vyhýbá dojmu, že to místo
čeho znak stojí je něco předem daného, a neovlivněného samotným užitím.“176 Halliday
tvrdí, že gramatika jazyka není kódem (systémem pravidel) produkující smysl, ale zdrojem
pro vytváření významů. Sémiotické zdroje nejsou omezeny pouze na řeč, psaní a obrazy,
ale součástí jsou i akce a sociální procesy.177
V rámci vizuálního procesu signifikace se pak sociální sémiotika zajímá především o
dva aspekty: reprezentaci, kterou chápejme jako kódování a intepretaci, která představuje
dekódování.178 Pro sociální sémiotiku představují důležitý aspekt analyzování všech
pravidel a zákonů, jimiž se řídí reprezentace, zabývá se úlohou zvyků a chování. Odlišné
174

AIELLO, Giorgia. Theoretical Advances in Critical Visual Analysis: Perception, Ideology, Mythologies,
and Social Semiotics, s. 90.
175
LEEUWEN, Theo Van, Carey JEWITT. Handbook of visual analysis., s. 134.
176
VAN LEEUWEN, Theo. Introducing social semiotics., s. 3.
177
Tamtéž, s. 3.
178
AIELLO, Giorgia. Theoretical Advances in Critical Visual Analysis: Perception, Ideology, Mythologies,
and Social Semiotics, s. 90.

75

typy pravidel jsou aplikované na odlišné kontexty. K narušení těchto pravidel mají přístup
pouze někteří lidé, kteří mají poté manipulativní moc.179
Způsob, jakým jsou sémiotické zdroje uspořádány do textu, vytváří prostor
potenciálních významů, které si můžeme představit jako „pole mnohých významů, které je
třeba aktivovat tvůrci a pozorovateli obrazů“180 Pole významů, které je možno použít je
obrovské. Z principu fungování porozumění a komunikace a vzájemné interakce tvůrců
sdělení a příjemců však víme, jak probíhají. Princip, na kterém tvorba sdělení funguje,
nevybírá z nekonečných významů, ale pracuje jinak. Tvůrci sdělení preferují určité
interpretace a čtení nad jinými. V podstatě je tedy výběr užší a často se opakuje, čímž
upevňuje přirozený vztah mezi znakem a významem, který přináší.
Fungování vztahu mezi sémiotickým zdrojem a významovým potenciálem jsem
mohla vidět v rámci výsledků své bakalářské práce, která analyzovala obrazové sdělení žen
v rámci reklamy. Studie inspirovaná Ervingem Goffmanem, dokázala, že v rámci
vizuálního sdělení zobrazujících ženy v komerčních reklamách existuje silná tendence ke
stereotypizaci, která zdůrazňuje charakteristiky žen (sexualitu, přírodu, krásu, rodinu),
které jsou v opozici k mužské roli ve společnosti. Moje analýza tehdy také ukázala, že míra
stereotypizace se zmenšuje v rámci sociálních reklam, kde jsou často stereotypní znaky
přímo narušovány.181 Podobně se můžeme dívat například na lineární perspektivu, která
vznikla v období renesance a je považována za přirozenou součást vizuální reprezentace.
V podstatě ovšem lineární perspektiva, jak upozorňují Jewitt a Oyama funguje jako nástroj,
který se ustálil v zobrazení v jisté době a zdůrazňuje subjektivní bod pozorování, což
koresponduje s tendencí této doby, která subjektivitu a individualitu považovala za
důležitou sociální hodnotu.182 Tito autoři dále vysvětlují, že tato lineární perspektiva
ovlivňuje také způsob, jakým vnímáme důležitost zobrazených osob, nebo postavení
pasivity a aktivity.183 Perspektiva zaručuje srozumitelnost významů pro diváka. Pojetí
významu a ideologie a jeho vliv na vizuální komunikaci představuje potřebný bod pro
pochopení fungování obrazu.
Jak tedy může sociální sémiotika obohatit analýzu vizuálního sdělení? Sociální
sémiotika chápe signifikaci jako sociální proces, který existuje v rámci kulturních norem a
sociálních struktur. Zaměřuje se na specifické sémiotické zdroje, které jsou použity
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v konkrétním vizuálním textu. Zajímá se o způsoby vizuální strategie, které používají
jednotlivé vizuální texty a které jim slouží k dosažení konkrétních cílů. Sociální sémiotika
se snaží pomocí analýzy poskytnout nástroje pro odhalení hlavních kompozičních struktur
obrazu. Cílem je také zjistit jakým způsobem produkují významy současní tvůrci obrazů.
Stejně jako sémiologie i sociální sémiotika si snaží osvojit formální přístup. Na rozdíl od
sémiotiky však sociální sémiologie nevidí ideologii jako jednu z úrovní signifikace, ale
spíše jako předpoklad analýzy. Na signifikaci nahlíží jako na proces zatížený mocí, který
je třeba studovat z hlediska syntaktických vztahů mezi prvky (lidmi, objekty, místy) a
vizuálním textem.
Sociální analýza je rozšířením ikonologické analýzy a snaží se systematicky
odhalovat konvenční způsob zacházení s významy, aby pomohla sociální změně. Snaží
se systematicky analyzovat text. „Sociální sémiotici vidí všechny sémiotické aktivity
jako vtělené do širších ekonomických a kulturních praktik a mocenských vztahů.“184
Sociální sémiotika věří, že všechny sociální procesy jsou sémiotické povahy. Důvodem
je, že změny v sociálních praktikách a systému jsou ovlivněny změnami v diskurzivních
praktikách a jejich textuálních provedeních.185
Sociální sémiotika značně čerpá právě z myšlenek Rolanda Barthesa, jak jsme
mohli vidět ve způsobu analýzy sociální sémiotiky a z předpokladů této analýzy. Věřím,
že i po padesáti letech může sémiologie a sociální sémiotika vycházet z teoretických
stanovisek Rolanda Barthesa. Zejména pokud se současná analýza vizuálního sdělení
zaměří na úlohu denotace v naturalizování kulturní, ideologické zprávy. I sociální
sémiotika ovšem může přispět sémiologické analýze, zejména svým zaměřením na
syntaktické struktury, vztahy mezi zobrazenými prvky a vizuálním textem.
Fotografie pak představuje perfektní předmět analýzy denotativního a
konotativního sdělení, což naznačoval již Barthes, když mluvil o fotografické denotaci
jako nejčistším druhu. Barthes tvrdí, že každá fotografie je důkazem přítomnosti věcí
zobrazených. Zároveň Barthes uznává, že ve fotografii existuje něco, co se analýze
vymyká.

Nazývá tento akcent punctum. Punctum analyzovat nelze. Nicméně se

můžeme věnovat analýze studia, denotativní a konotativní roviny fotografického
materiálu a analýzu obohatit o metafunkce analýzy sociální sémiotiky.
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7.1. Význam a ideologie napříč zavedenými sémiotickými
paradigmaty
Zakladatelé sémiotiky Ch. S. Peirce (1931-1958) a F. de Saussure (1916-1983)
nevěnovali velkou pozornost vizuální analýze ani ideologii. Nicméně jejich teoretické
modely signifikace v jazyce sloužily později dalším myslitelům a teoretikům v základech
jejich práce s kulturní teorií. Sémiotika Saussura a Peirce představují dvě odlišné teoretické
linie, které založily dvě různé větvě zkoumání, americkou a evropskou. Nicméně obě tyto
linie sdílejí podobnou představu ideologie, kterou chápali jako „systém sociálně
konstruovaných významů a norem, které se vtělují a naturalizují v rámci kulturního
prostředí, rozšiřují se tak, že se stávají viditelnými nebo součástí běžného vědomí“186
Touto definicí odkazujeme k představě a pojmům sociální konvence, prostředí a symbolu u
Ch. S. Peirce a konceptu arbitrárnosti u Saussura.
Peirce chápe znakem cokoli, co „vztahuje něco jiného (jeho interpretans) k nějakému
objektu, k němuž se samo vztahuje (svému objektu) týmž způsobem, přičemž interpretans
se stává postupně znakem, a tak se opakuje ad infinitum“.187 Součástí tohoto schématu je
intelektuální uvědomění, protože nedílnou složkou reprezentujícího aktu je myšlení.
Z definice znaku vidíme, že Peirce se zaměřuje zejména na vztah mezi znakem a jeho
objektem. Na základě tohoto vztahu pak identifikuje tři základní mody relace k objektu,
referentu – ikon, index a symbol. Ikon představuje znak, který se vztahuje ke svému
objektu na základě vlastních rysů. Ikon tak existuje na základě podobnosti užívané jako
znak nějaké věci, individua nebo okolnosti. Fotografie je v tomto smyslu ikon, neboť
vypadá jako zobrazený subjekt. „Fotografie, zejména momentky, jsou velmi poučné,
protože víme, že v určitých ohledech jsou přesně podobné objektům, jež reprezentují, ale
tato podobnost plyne z toho, že fotografie vznikají tak, že fyzikálně nutně odpovídají bod
za bodem přírodě.“188 V tomto směru může fotografie patřit také do další skupiny znaků,
indexů. Index je znak, který se vztahuje k objektu, jímž je přímo ovlivněn. Jedná se o znak,
který existuje na základě přímého vztahu k objektu, fyzické nebo kauzální příčiny.
Poslední typ znaku, symbol je znak, který není propojený ani skrze podobnost, ani skrze
fyzickou spojitost či příčinu, ale funguje pouze na základě konvence. Symboly jsou tedy
186 AIELLO, Giorgia. Theoretical Advances in Critical Visual Analysis: Perception, Ideology, Mythologies,
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spojeny se svými objekty na základě dohody, zvyku či stanovených pravidel. Takto fungují
slova či čísla, kde jejich spojení musí být naučeno. Tato Peircova typologie může být
viděna jako stupnice mezi motivovanými a zcela nemotivovanými znaky. Peirce se zabýval
především referencí, jak vyplývá z vše uvedeného.189 Peircova

definice znaku nám

umožňuje zaměřit s také na jevy, které nejsou intencionálně, uměle produkované, ale
umožňuje nám aplikovat sémiotickou teorii na jevy, které nejsou produkovány člověkem,
za předpokladu, že je člověk jejich příjemcem. Podle Morrise se pak sémiotika zabývá
objekty, které se stávají součástí procesu sémiózy. S touto myšlenkou pak souhlasí také
Eco.190
Na rozdíl od Peirce se Saussure zaměřil na vztah označujícího a označovaného,
stejně jako na vztah mezi znaky. Opět se zajímal zejména o znaky v jazyce, ovšem z
hlediska strukturálního a vztahového. Každý znak považoval za výsledek arbitrárního
vztahu mezi označujícím (formou) a označovaným (obsahem). Důležitý je pro Saussura
také vztah v systému. Význam červené na semaforu nabývá svého významu ve vztahu
k ostatním prvkům systému, tedy oranžové a zelené. Saussurův náhled na arbitrárnost
způsobil, že můžeme v tomto kontextu považovat jazyk za konstruující realitu, tudíž nikoli
pasivní reflektující nástroj reality.191 Na rozdíl od Peirce u žádných Saussurových znaků
neexistuje nevyhnutelné spojení mezi označujícím a označovaným a žádný význam tedy
není definitivní a fixní, ale závisí zejména na kontextu a vztahu v rámci systému.
Označované je propojeno s mentální aktivitou a na znak se tedy „bezpodmínečně pohlíží
jako na prostředek komunikace mezi dvěma lidskými bytostmi s cílem něco zprostředkovat
nebo vyjádřit.192
Náhled obou zakladatelů vědy o znacích – koncept arbitrárnosti u Saussura nebo
myšlenka symbolických znaků, které jsou definovány na základě zvykových vztahů,
představují základ pro další uvažování o ideologii.193 V čem nám tito autoři mohou pomoci
v uvažování o ideologii? Saussurův přínos v tomto ohledu inspiroval mnohé myšlenky
kulturální teorie a vizuální analýzy. Peircova typologie nám může pomoci v pochopení
vztahu mezi vnímáním a kulturou v rámci vizuálního sdělení.
Saussure nám pomůže nahlédnout zpět k teorii Rolanda Barthesa. Barthes se díval na
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znaky a signifikaci jako dynamický proces ovlivněný sociálním a kulturním prostředím.
Na rozdíl od Saussura, který se díval na proces signifikace v rámci synchronní analýzy, tak
Barthes se zajímal o významy napříč různými kulturami, časem a historickými kontexty.
V rámci myšlení Barthesa budeme mluvit o sémiologii. On sám toto označení používal a
rozšířil, zejména ve spojení s analýzou kulturních praktik a masové společnosti a médií.
Barthesa velice zajímala fotografie, jako produkt masové komunikace. K analýze
vizuálního sdělení používal Barthes lingvistický přístup, tedy přistupoval k obrazu jako k
vizuálnímu textu, který je možné rozklíčovat podobně jako text. To se pokusil ukázat také
v Rétorice obrazu, když analyzoval reklamní sdělení nebo v Mytologii, kde se pokusil
odhalit naturalizované ideologie.
K analýze obrazů velkou měrou přispělo také zapojení kulturální perspektivy do
diskurzu, které umožnilo nahlížet na obrazy nikoli jako na izolované prvky. Na vizuální
texty tak může být nahlíženo jako na součást cirkulace kulturních významů, jistou vizuální
komunikaci. Kulturální studia se zaměřují zejména na současnou populární kulturu. Velký
význam kladou na kontextuální elementy zkoumaných jednotek. Právě kulturální studia
přináší do našeho náhledu prvky institucionalizace, sociálního kontextu produkce, kontextu
pozorování, materiality, psychoanalytické implikace vztahu mezi subjektem obrazu a
pohledu pozorovatele. Poodkrývají tedy celou diskurzivní formaci, která se skrývá za
textem.194 Zároveň jeden z klíčových předpokladů provázející kulturální studia říká, že
realita není reflektována jazykem a reprezentací, ale je výsledkem toho, co věci znamenají.
V této tezi vidíme konstruktivistický náhled, neboť signifikaci chápeme jako proces
vytváření významů. Z pozice kulturálních studií je signifikace nejen spojená s jazykem, ale
také sociálními praktikami. Význam není daný, neboť všechny jazyky jsou polysémické a
tak mohou být všechny formy reprezentace odlišně akcentovány. Významy jsou
systematicky konstruovány kolem jednotlivých událostí. Pozorovatel vybírá, které
významy sdělením připíšeme. Odlišní čtenáři či pozorovatelé mohou interpretovat stejný
obraz odlišným způsobem. Média jsou pak schopná některé významy a obrazy
upřednostnit a jiné skrýt. Existují odlišné způsoby čtení. Čtenář, pozorovatel, může
akceptovat referovaný význam, který se nám tvůrce snaží sdělit. Nebo může dojít k
vyjednání mezi preferovaným čtením, které zacílil tvůrce a vlastní intrepretací sdělení.
Nakonec může čtenář číst sdělení zcela opozičně. Kulturální studia se pak snaží odhalit,
jakým způsobem se dominantní kulturní normy objevují v mediálních masových sděleních
194
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a jakým způsobem k nim čtenář přistupuje. Pomáhá nám tyto ideologické zprávy
dešifrovat. Vizuální sdělení obsahující určité významy, přesto nemusí být tedy čteno
požadovaným způsobem. Důležitým prvkem, s kterým pracuje sociální sémiotika, je
aktivní úloha čtenáře a diváka ve způsobu čtení sdělení.

7.2. Analýza z hlediska sociální sémiotiky
Z metodologického hlediska analyzuje sociální sémiotika obrazy z perspektivy tří
základních metafunkcí, které umožňují rozložit text na tři základní významy, jimiž jsou
reprezentace, interakce a kompozice. Užitím těchto tří metafunkcí k analyzování obrazu,
systematicky dekonstruujeme vizuální text a objevujeme vzorce, které jeho existenci řídí.
Tato analýza nám pomůže znovu se vypořádat s významy spjatými s vizuálními texty a
nikoli je přijímat za přirozené a fixní. Význam reprezentace hledejme v příběhu obrazu,
interaktivní význam nalézáme ve vztahu k pozorovateli a kompoziční význam nacházíme
v situačním rozvržení obrazu.195 Pro zmapování významového potenciálu využijeme výše
zmíněné systémové schéma, s kterým přišel ve své práci M. A. K. Halliday, jehož
lingvistické teorie měly vliv na analýzu vizuálních zdrojů.

7.2.1. Reprezentační význam
První ze sdělovaných významů označujeme za reprezentační. Tento význam je sdílen
účastníky. Sdílení probíhá tak na základě některých rysů. Kombinace prvků: submisivní
póza, sklopený pohled, brýle, nejisté sevření rukou, identifikuje osobu, kterou bychom
označili za slabocha. Vidíme, že se jedná o vizuální ekvivalenty lexis. Zobrazené prvky
můžeme tedy považovat za výběr ze slovní zásoby. V zaměření na syntax obrazu jako na
zdroj reprezentačního významu se tato analýza přibližuje sémiotice a ikonografii. U textu
bychom se zajímali o slovní pořádek. V prostorovém uspořádání (obrazu, architektuře) se
bavíme o prostorových vztazích mezi objekty a aspekty. Zajímáme se o propojení
v prostoru, užití barev, tvarů a vzájemné vztahy věcí. Již dříve Arnheim mluvil o
prostorovém uspořádání a syntaxi. Dělo se tak zejména v kontextu formalismu a
estetických pojmů. Problematika tedy nebyla řešena z hlediska reprezentačních
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významů.196 Vidíme, že tímto bodem jsme schopni se vypořádat s Barthovskou kritikou
nezapojení syntaxe, která je v metafunkci reprezentačního významu akcentována.
Kress a van Leeuwen popisují vizuální syntaktické vzorce v termínech jejich funkce
a propojení s účastníky vizuálního sdělení. Reprezentace v naracích odkazují účastníka
k termínům konání, činností, procesuálního chápání a stávání se. Konceptuální vzorce
pracují jiným způsobem. Reprezentují se, jako by něco znamenaly, patřily k nějaké
kategorii, měly nějakou charakteristiku nebo součásti. „Výběr je důležitý, jelikož
rozhodnutí reprezentovat něco v narativu nebo konceptuální cestou poskytuje klíč
k porozumění diskurzům, které zprostředkují jejich reprezentaci.“197
Narativní obrazy nebo narativní scény v obrazech můžeme rozpoznat díky
přítomnosti vektoru, kterým je linie, spojující účastníky, nebo zobrazené objekty. Způsoby
užití linie jsou věcí konvence. „Diváci se tuto vizuální konvenci naučili přijímat, protože
ve

své

přibližnosti

uspokojivě

naplňovala

potřebu

srozumitelného

diváckého

zážitku.“198Jednoduchým příkladem může být propojení v diagramu. Vektor vyjadřuje
dynamiku, představuje proces změny, stávání se. Díky vektoru můžeme vidět změnu
v zobrazení – žena a muž na jednom obraze v odlišném prostředí s jiným vektorovým
uspořádáním mohou jednou znamenat dominantní postavení muže ve venkovním prostředí,
jindy sexuální kontrolu ženy v domácím prostředí. Důležitou úlohu má samozřejmě práce
s liniemi v perspektivě. Perspektiva vytváří způsob práce s vizuální mocí. Jednotlivé
způsoby reprezentace a práce s perspektivou slouží různým cílům. Perspektiva, jako
systém sbíhajících se linií, slouží k umocnění postavení zobrazeného prvku. „Když byla
v 17. století použita pravidla perspektivy při přestavbě francouzského královského paláce
ve Versailles, byl král Ludvík XIV. Usazen přímo na centrální linii, aby mohl z ideálního
bodu pozorovat perspektivní rozvržení.“199
Podíváme-li se na postavy, tak mohou vlasy, oblečení, postoje, výraz obličeje,
pohled očí aktéra a ostatních mít různé významy. Vzájemná symetrie nebo asymetrie mezi
postavením osob pak může znamenat při asymetrii hegemonii jednoho aktéra nad jiným.200
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Prezidentský klub201
Podívejme se nyní na metafunkci reprezentačního významu na této titulní straně.
Popišme si syntaktické vzorce v termínech jejich propojení a funkce. Jaké vizuální prvky
byly v tomto obraze použity? V tomto obraze se nachází dvě základní linie, linie pohledu
diváka a horizontální linie. Linii pohledu bych označila za narativní linii, která uvádí prvky
do pohybu. Zobrazené osoby jsou uvedeny do pohybu, odchází, což nám naznačují pohyby
nohou a podhled na záda osob, ale právě i tato linie pohledu. V této lince se nachází také
prostředí scény, sloupoví, stromy v popředí a zelené keře.

Obr. 10. Prezidentský klub

Další linii, která k sobě vztahuje prvky zobrazené scény v konceptuálním vzorci,
jsem označila jako horizontální linii. Tato obsahuje prvky tří osob, které jsou k nám
obráceny zády. Tyto osoby jsou ovšem snadno identifikovatelné, nejen díky jejich
nezaměnitelnému vizuálu, ale hlavně díky společenskému postavení, které zastávají. Jedná
se o prezidenty, dva bývalé a jednoho současného. Uprostřed trojice, zároveň v centru
celého obrazu, se nachází současný prezident USA Barack Obama. Po levé straně vidíme
George Bushe a na pravé straně Billa Clintona, bývalé prezidenty. Všichni se nachází
v jedné linii, nicméně jejich postavení a současná důležitost je jasná, nejen díky
201 The
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středovému postavení Obamy uprostřed trojice, ale také Obamova gesta naznačují jeho
dominantní postavení. Pokud někdo takto klade ruce někomu zezadu na záda, znamená to
nejen jeho dominanci nad druhým, ale také poměrně osobní vztah k oběma osobám, neboť
je narušen osobní prostor osob. Vidíme, že přesto, že horizontální vektor zůstává u všech
osob stejný, je důležité nejen jejich pořadí, ale také jednotlivá gesta, která osoby dělají.

7.2.2. Interaktivní význam
Obrazy mohou vytvářet vztahy mezi pozorovateli a světem uvnitř obrazu. Jedná se o
způsob interakce s pozorovateli. Interaktivní význam nastoluje postoj, který by měl
pozorovatel zaujmout k tomu, co je reprezentováno. Klíčovou roli v realizaci těchto
významů hrají odstup, kontakt a úhel pohledu. Tyto prvky dohromady vytváří prostředí
mezi reprezentovaným a pozorovatelem. Každý obraz si se svým pozorovatelem vytváří
vztah. Pokud se na nás osoba dívá přímo, vytváří si s námi kontakt a imaginární vztah.
Kress a van Leeuwen nazývají tyto obrazy jako „žádoucí obrazy“. Tvrdí, že tyto obrazy od
nás něco žádají.
Podívejme se nyní, jakým způsobem ovlivňuje úhel pohledu naši interpretaci. Jak
slouží jeho analýza sociální sémiotice? Úhel pohledu umožňuje pozorovateli situovat a
identifikovat zobrazené objekty na základě jejich umístění vzhledem k ostatním prvkům
v prostoru. Důležité jsou nejen relace mezi věcmi, ale také úhly, pod kterými jsou
zobrazeny. Vyskytuje se celá škála různých úhlů, vertikální a horizontální, které nalezneme
v různých stupních. Můžeme se na věci dívat z ptačího pohledu (tedy svrchu), nebo se
pohybujeme v úrovni očí. Naše vnímání také ovlivňuje způsob zobrazení, např. frontalita
nebo profil zobrazeného předmětu nebo osoby. „Úhel pohledu vytváří významový
potenciál.“202 Nepředstavujme si ovšem, že se jedná o nějakou exaktní analýzu, která by
nám přesně stanovila, co který úhel znamená. Nicméně je možno popsat druhy významů,
které nám umožňují obrazy vytvořit, resp. jejich tvůrci a pozorovatelé. Sociální sémiologie
nám tedy pomáhá odhalit druhy symbolických vztahů, které vznikají mezi tvůrci obrazů,
pozorovateli, okolním prostředím, místy, věcmi a obrazy. K dané věci si vždy vytváříme
nějaký symbolický vztah. Tedy dívám-li se na něco shora, nacházím se v pozici
symbolické moci. Naopak, mám-li věc v úrovni očí, jedná se o symbolickou rovnost.
Frontalita
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vztah

zapojení.

Prostřednictvím frontality je pozorovatel přímo zapojen do obsahu obrazu.203
Důležité je uvědomit si, že se jedná o popisy těchto úhlů, nikoliv jejich významy
jako takové. Zároveň nesmíme zapomínat, že symbolické relace nejsou reálné vztahy, ale
jedná se o to, co z obrazu dělá sémiotický zdroj. Fotografie nás tak mohou symbolicky
postavit do rovnocenného postavení k vyfotografovanému politikovi (prezidentu USA), ale
to neznamená, že naše postavení reálně rovnocenné je. Fotografie nám lže. Přímé úhly mají
vliv a identifikaci publika a jeho zapojení do děje či problematiky zachycené v obrazu.204
Úhel samozřejmě můžeme považovat jednak za objektivní měřítko zobrazení, ale také
subjektivní způsob pozorování.

Frontalita
Na této titulní straně si ukážeme, jakým způsobem funguje analýza interaktivního
významu. Jak jsme naznačili, existuje celá řada úhlů, v jakých můžeme osobu zobrazit.
Zde je prezident zobrazen frontálně a jeho pohled je přímá. Jeho pohled nás staví do
rovnocenného postavení a zároveň nás vybízí. Přímé frontální pohledy působí
naléhavějším dojmem.

Symbolický vztah, který vzniká mezi tvůrcem, zobrazeným a

pozorovatelem je vztahem naléhavosti. Pozorovatele staví do interaktivní pozice.

Obr. 11. Demokrat

203
204

LEEUWEN, Theo Van, Carey JEWITT. Handbook of visual analysis., s. 135.
Tamtéž, s. 141, 142.

85

Prezidentský klub
V předchozí analyzované titulní straně, kde se nachází prezidenti, jsme již popsali
dvě linie: pohledovou a horizontální. Tyto linie, jak jsme již popsali výše, ustavují vztahy
mezi prvky. Tři osoby, Bush, Obama, Clinton jsou ve vzájemné interakci. Svými pohledy
jsou ve vzájemné komunikaci a uprostřed stojící Obama rukama zasahuje dva okolo stojící,
čímž nastoluje osobní vztah s osobami a zároveň vztah nadřazenosti.
Jaký vztah ustavuje tento obraz s čitatelem? Vztah, který v nás postuluje je vztahem
pasivním, nikoli interaktivním. Jedná se o vztah pozorovatele.

7.2.3. Kompoziční význam
Můžeme mluvit o třech zdrojích kompozičního významu, jimiž jsou informační
hodnota, rámování a významovost neboli modalita. Informační hodnota odpovídá
rozmístění prvků v kompozici. Idea, která nám je předkládána, spočívá v roli pozice
jednotlivých elementů. Ve společnostech, které užívají zápis zleva doprava a stejně tak
čtení zodpovídá směru zleva doprava a zároveň seshora dolů se tyto zmíněné pozice
oceňují jiným způsobem.
Kress a van Leeuwen tvrdí, že levá a pravá strana odpovídají struktuře daný a nový.
Prvky umístěné nalevo jsou dané a samo evidentní. Prvky umístěné na pravé straně si
žádají naši pozornost, neboť mohou být problematické a je třeba je podrobit našemu
vnímání a testování. Podobně nahoře umístěné je vnímáno více jako myšlenkové, ideální,
prvky situované dole naopak odpovídají reálnému. Podobně hraje významovou úlohu
umístění zobrazené osoby v rámci centra zobrazovaného prostoru. Okrajové prvky na
tomto centru závisí, náleží mu.205 V tomto bodě opět hraje důležitou úlohu perspektiva,
která nejen že z fyziologického hlediska ukazuje, jak opravdu vidíme, ale také „nám
dovolila viděné třídit a kontrolovat“206.
Dalším zdrojem kompozičního významu je rámování, které odkazuje k tomu, že
jednotlivé prvky kompozice mohou existovat separátně, nebo naopak mohou být
reprezentovány jako celek, kde k sobě jednotlivé elementy náleží. Jinými slovy rámování
spojuje a rozpojuje elementy. Rozpojení může být vytvořeno mnoha způsoby, skrze linie,
prázdné prostory, kontrasty barev a forem. Spojení může být vytvořeno opozitním
způsobem. Spojovacími procesy představují podobnost barev a forem, vektory propojující
205
206
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elementy.

207

„Tento význam, jeho sémiotický potenciál, argumentují, tyto diskontinuitní

prvky budou členy v nějakém smyslu odděleně a nezávisle, možná dokonce jako
konstruující jednotky významu, zatímco spojené prvky budou členy jako náležející k sobě,
jako pokračující nebo doplňující se.“208
Posledním prvkem, který hraje svou úlohu v kompozičním významu, je významnost.
Tímto termínem chtějí Kress a van Leeuwen ukázat, že existují prvky, které jsou
výraznější, staví se do naší pozornosti, jsou více na očích. Tohoto zvýraznění můžeme
docílit různými způsoby, např. užitím barvy, velikostí předmětu, kontrasty mezi
zobrazenými prvky. Barva je zajímavým prvkem užitým při vizuálním zobrazení. Vnímání
barvy je podstatnou součástí lidského vidění. Její vnímání se u každého individuálně liší a
je ovlivňováno např. vkusem. Barva může být používána k vytváření perspektivního
prostoru. Doplňuje možnost užití geometrické perspektivy. „Barva rozlišující znak malby,
byla zásadní jak pro upoutání divákovy pozornosti, tak pro navození pocitu
vznešenosti.“209 Práce s barvou umožňuje také zdůraznění jistých prvků. Zacházení
s barvou je významným prvkem různých uměleckých směrů (fauvismus, pop-art aj.).

Obr. 12. Kandidát

Kandidát
Podíváme-li se na tuto fotografii, ukažme si, jak ji analyzovat z hlediska
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kompozičního významu. Na této titulní straně je pouze jeden důležitý prvek, osoba, která
je fotografovaná z podhledu a její výrazné podsvícení. Jejího zdůraznění je docíleno užitím
barev, které představuje rámování od okolního prostoru. Celá postava se nachází v
centrální linii obrazu. Jsme společnost, kde se v centru nachází nejdůležitější prvky. Okolo
osoby se nenachází žádné okrajové prvky, nicméně prostor kolem Obamy působí jako
náležející jemu a to právě díky užití barev. Oba nejdůležitější kompoziční prvky – tedy
osoba fotografovaná z podhledu a výrazné podsvícení mají výrazné významy, které sahají
až do sakrálního umění a zobrazení světců.

7.2.4. Inovace analýzy: Metafora dělníků
Podívejme se nyní na jeden z netypických zobrazení osoby prezidenta USA na titulní
straně magazínu Time. Jedná se o kombinaci fotografie se zřejmou manipulací v grafickém
programu. Tuto titulní stranu zanalyzujeme pomocí kombinované metody Barthesovy
sémiologické analýzy a sociální sémiotické analýzy, která zapojuje syntaktické prvky.
Využijeme tak k analýze také metafunkce reprezentačního, interaktivního a kompozičního
významu. Tento obraz se objevil v září 2008, v době před konáním prezidentských voleb.

Obr. 13. Dělníci

Mýtus
Tento obraz využívá konceptu metafory, která je v politickém kontextu často
užívána. Metafora funguje jako důležitý sémiotický prostředek inovace. Za dobu své
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existence je přijímána nikoliv jako prostředek inovace, kterým je, ale často jako prostředek
karikatury.
Již Aristoteles zmiňuje, že se metafora může zmocnit nového. Jedná se ze své
podstaty o nový způsob vyjádření myšlenek. Metafory, jak vidíme, jsou stále živými
koncepty. Podstatou metafory je převod. Převod funguje jako pohyb něčeho z jednoho
místa na jiné na základě uvědomění si podobnosti mezi dvěma místy, prvky, objekty. Z
Aristotelova pohledu se jedná o slova, v nichž se přesunuje jeden význam do jiného na
základě shledání podobnosti mezi nimi.210 Protože je koncept metafory multimodální,
můžeme jej aplikovat i mimo jazyk, např. v tomto politickém zobrazení.
Myšlenka metafory je oblíbeným konceptem. Užíval ji antropolog Claude LeviStrauss a lingvista Benjamin Whorf. Whorf tvrdil, že americké jazyky, nejen že říkají věci
odlišným způsobem, ale zároveň vtělují tyto odlišné pohledy na svět odlišné reality. Lakoff
a Johnson se zase zabývali metaforou jako základním mechanismem, který umožňuje
lidem porozumět realitě.211 Metafora je jednou z dlouhodobě vžitých a užívaných
mytologií, jejíž aplikace se přesouvá do různých polí působnosti, jak jsme mohli vidět výše
v textu. Metafora nám slouží jako prostředek uvažování o novém a k propojování zdánlivě
nespojitelného. Vzájemně odlišné prvky tak vkládá do jedné kompozice a vytváří tak
celek, který je naturalizován jako společensky přijatelný obraz. Skrze zdůraznění vnějších
podobností, dostáváme dopředu konotační významy. Současná metafora je vystavěná na
propojení vzájemně kontrastních vzdálených prvků (charakteristik) a jejich dočasného
spojení. Díky tomuto spojení dochází k rozpoznání jistých prvků, které následně
asociujeme s jistými koncepty a snažíme se dosáhnout toho, aby vyjádření bylo obrazné.
Metafora je vždy kontextová, propojuje jednotlivé odlišné prvky a umožňuje jejich
identifikaci právě na základě znalosti jistého kontextu. V našem případě postačí čtenáři
rozpoznání prvků, které asociujeme s dělnickou profesí a identifikace dvou osob – Obamy
a McCaina. Výsledná metafora je poté výsledkem čtení dané kombinace. Metafora je
současným mýtem hojně užívaným v mediálním prostředí.
V tomto propojení je zajímavé nejen vizuální spojení jistých prvků, ale také další
konotace, které s sebou nesou. Jedná se o spojení tvrdé dělnické práce a myšlenkové
činnosti. Obraz, v němž jsou kandidáti zvěčňováni, je ve skutečnosti ustaven, aby
vyjadřoval určitou specifickou kontradikci mezi dělnickým údělem „tvrdé práce“ a
prestižním statusem politika, kandidáta na prezidenta. Práce politika spočívá nikoli v práci
210
211

VAN LEEUWEN, Theo. Introducing social semiotics., s. 30.
Tamtéž, s. 31.

89

vykonávané fyzicky (jak předpokládáme u řemeslníků a dělníků), ale intelektuálně, na
základě myšlenkových procesů a utváření sociálních vztahů, politických dohod,
vypracovávání teoretických projektů. Tento prestižní status intelektuální myšlenkové práce
připisuje demokratická společnost svým politikům. Obraz, který tyto kontradikce spojuje,
pak můžeme označit za jednu z vychytralých mystifikací, kterých se dopouští společnost,
aby si podrobila politické postavení. Propojení prestižního statusu politika a dělnického
údělu značí, že stále věříme na tuto kontradikci.
Denotativní a konotativní rovina
Podívejme se nyní na analýzu vizuálního textu a poté přejdeme k analýze verbálního
textu. Popišme si nyní podrobně obraz, na který se díváme, tedy čistý denotativní obraz,
který odpovídá částečně kompozičnímu významu, resp. jeho části rozmístění jednotlivých
prvků v kompozici. Konotativní rovina obrazu funguje jako reprezentační význam
(metafunkce sociální sémiotiky odkazující k příběhu obrazu). Na titulní straně se nachází
dva dělníci s hlavami dvou důležitých politiků, nebo také dva politici s těly dvou dělníků.
Obě možnosti jsou správné, neboť nelze připisovat jednomu spojení větší důležitost než
propojení druhému. Záleží na výkladu. Signifikáty tohoto sdělení jsou i další objekty
scény, mezi nimiž jsou potřeby dělnického řemesla: oblečení, nářadí, lopata, kladivo a
bezpečnostní přilba. Nedílnou součástí scény je také černá bedna s nálepkou vlajky USA.
Přesto, že fotografie podlehla určité grafické manipulaci, je vztah označované věci a
označujícího obrazu tautologický.
Mohli bychom si myslet, že by toto zobrazení dvou postav mělo konotovat
přiblížení k dělnickému prostředí, ale tím, že se jedná spíše o zobrazení využívající
karikatury, musíme ho i tímto způsobem chápat. Nikoli jako reprezentovanou realitu, ale
jako metaforu. Vidíme, jak je v tomto ohledu důležitý mýtus metafory. Zároveň se jedná o
odkaz k práci jako takové, neboť lopata a dělnické oblečení nám zjednodušuje čitelnost
znaku práce jako takové. Oba muži sedí na černé skříňce s nálepkou vlajky USA. Černá
skříňka konotuje významy tajemství, něčeho skrytého a neznámého. Tito muži na této
bedně sedí, a tudíž ji nelze otevřít. Její poodkrytí nebo otevření tedy závisí na těchto dvou
sedících osobách. Zajímavým prvkem, který fixuje prostředí, v němž se nacházíme a
redundantně se opakuje je americká vlajka, užitá na černé bedně, ale také bezpečnostních
přilbách.

90

Text „McCain and Obama odhalují svoje plány pro národní správu “ 212 fixuje naši
pozornost zejména k práci, kterou bylo třeba vykonat, tato práce je skryta v černé bedně.
Odhalení daného řešení je tedy důsledkem tvrdé práce těchto dvou mužů (konotace
dělnického statusu) a odhalení plánů tedy záleží také na nich. Toto poslední sdělení, které
můžeme sledovat má jazykovou substanci, jejím nositelem je verbální text. Ten se objevuje
na několika různých místech – na levé i pravé straně od postav a také na vrchu stránky.
Klíčový je pro nás poté výše zmíněný text, který fixuje významy v obrazu. Kód jehož
znalost musíme pro čtení verbálního textu ovládat je angličtina.
Reprezentační, interaktivní a kompoziční význam vizuálního sdělení
Jaké jsou prostorové vztahy jednotlivých prvků v rámci vizuálního sdělení?
Podívejme se nyní na reprezentační význam obrazu. Kromě konotativního sdělení by nás
v rámci obrazu mělo zajímat také prostorové rozložení jednotlivých prvků a jejich
vzájemné vztahy. Důležité je, že obě osoby se nachází ve stejné horizontální linii, tudíž je
jim v tomto kontextu připisován stejný význam. Ostatní popis této roviny by odpovídal
konotativní rovině obrazu Rolanda Barthese.
Podíváme-li se na interaktivní rovinu obrazu, tedy způsob jakým se dostává vizuální
sdělení do vztahu k divákovi, nicméně bez reflexe čtení, jaké popisuje např. Stuart Hall
nebo Roland Barthes. Pohled obou aktérů obrazu nás zapojuje do dění a zachycené
problematiky.213 Přímý pohled na úrovni našich očí znamená, že se obraz pokouší nás
kontaktovat. Také zvolený úhel pohledu odpovídá přímému kontaktu.
Kompoziční význam jsme částečně opět zachytili v denotativní rovině, co se týká
jednotlivého rozmístění prvků v kompozici. Nezabývali jsme se zatím hodnotou jejich
umístění, rámováním a významovostí. Díky bílému podkladu a typickému červenému
rámování titulní strany je naše pozornost zcela koncentrována do středu vizuálního textu,
kde se nachází obě osoby. Okolní prostředí je zcela nenarušeno dalšími prvky, které by
mohly odvádět naši pozornost. Zaujmout nás mohou na první pohled zvýrazněné prvky,
kterými jsou hlavy obou kandidátů. Tyto hlavy jsou v klasickém poměru k tělu neúměrné
212

McCain and Obama reveals their plan for national service.
Whoever raises his right hand to take the oath of office as President next January will pledge to uphold the
Constitution — and will have already promised to make national service a priority for his Administration.
John McCain and Barack Obama have served the nation in different ways, but each man has asserted that
national service not only can help solve the country's problems but also can and should be a unifying force
for America in the 21st century.
Více na: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1840583,00.html#ixzz2TeXSnMs9
213

91

velikosti, a tudíž na sebe stahují svou pozornost. V tomto ohledu se do upoutání pozornosti
vkládá také fakt, že obě hlavy se nachází v popředí nápisu Time. Text fixuje naši
pozornost, nutí nás jej číst a díky tomu zároveň fixuje naši zaměřenost na identitu obou
postav. Za další zvýrazněný prvek považuji bednu, na které sedí oba kandidáti na
prezidenta. Bedna představuje oporu pro oba muže a zároveň je černá, což odpovídá užití
barvy názvu magazínu. Její umístění dole odpovídá konotacím reálného. Stoupáme-li poté
ve vertikální linii vzhůru, směřujeme směrem k myšlenkovému, které je ukotveno
v osobách obou kandidátů. Linie, která spojuje myšlenkové a reálné lidské postavy.
Důležitá je také významovost připsaná americkému symbolu – vlajce, která se v obraze
opakuje hned třikrát – na bedně a přilbách. Vlajka konotuje nacionální smýšlení, hrdost,
odkaz na státnost. Vlajka je významným symbolem americké státnosti.
Tímto doplněním analýzy se dostáváme do další úrovně problematiky, která nám
může pomoci najít také obecné principy fungování mediálního sdělení, jak se je pokusíme
popsat v další kapitole společně s vývojem obrazu Baracka Obamy.
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8. VÝVOJ MEDIÁLNÍHO OBRAZU BARACKA OBAMY A PRINCIPY
JEHO VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
Zajímat se nyní budu mediálním obrazem Baracka Obamy v magazínu Time. Období
jeho zobrazení si můžeme rozložit do dvou základních period, jimiž je 1. etapa kandidatury
na prezidenta (prosinec 2007 – prosinec 2008) a 2. etapa představující období od zvolení
po znovuzvolení (leden 2009 – prosinec 2012). V souvislosti s vývojem obrazu se
podíváme také na nejčastější způsoby zobrazení a principy, na kterých toto vizuální sdělení
funguje. K tomuto bodu analýzy zvolíme kvantitativní přístup. Proč volím kvantitativní
přístup obsahové analýzy k hledání principů? Pro čtení jednotlivých principů fungování
vizuální komunikace je ideální sémiologická metoda, která je přístupem umožňujícím
systematicky analyzovat toto vizuální sdělení. Pro hledání obecných principů fungování
obrazů, trendů či tendencí ve vizuálním zobrazení je ovšem třeba sledovaný korpus
podřídit také kvantitativnímu výzkumu. Vhodným doplněním sémiologické analýzy je
obsahová analýza, která umožňuje stanovit si hledané proměnné, které si nadefinujeme na
základě předešlé analýzy. Ke stanovení některých hledaných prvků zobrazení nám pomůže
právě rozšíření rozboru o metafunkce sociální sémiotiky.214 Obsahová analýza představuje
jeden z nejvíce citovaných druhů výzkumu v mediálních studiích po mnohá desetiletí.215
Existuje množství definic obsahové analýzy. Metodu obsahové analýzy definoval
Kerlinger jako metodu systematickou, objektivní a kvantitativní, která studuje a zároveň
analyzuje sdělení za účelem získání proměnných.216
Výše zmíněná definice zdůrazňuje základní principy, které k obsahové analýza
neodmyslitelně patří. Je jimi systematičnost, objektivnost a kvantitativnost. Systematičnost
spočívá ve volbě předmětu analýzy, jehož výběr musí být explicitní a podřízený shodně
aplikovaným pravidlům. Každá součást analyzovaného předmětu musí mít rovnou šanci
být zahrnuta v našem výběrovém vzorku, který následně analyzujeme. Stejně tak proces
analýzy a hodnocení musí být systematický. Kódování je konstantní a existují stejná
kritéria hodnocení. Díky objektivnosti by měl výzkumník při opakování výzkumu dojít ke
stejným výsledkům. Použité definice a pravidla klasifikace proměnných musí být explicitní
a komplexní. Nicméně specifikace jednotek analýzy a precizní definování relevantních
kategorií jsou oblastí, v níž se uplatňuje výzkumníkova individuální volba. Kvantitativní
charakter analýzy umožňuje výzkumníkovi stručně a precizně shrnout výsledky. Zároveň
Jedná se zejména o kompoziční a interaktivní význam.
Theo Van, Carey JEWITT. Handbook of visual analysis., s. 13.
216 WIMMER, Roger D a Joseph R. DOMINICK. Mass media research: an introduction., s. 150.
214

215 LEEUWEN,
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kvantifikace představuje nástroj, který nám může pomoci při další analýze a interpretaci.217
My tuto metodu použijeme jako druhotný, doplňkový nástroj zachycení tendencí a
nalézání opakujících se prvků, kterými se řídí mediální sdělení. Většinu práce jsme
věnovali kvalitativnímu výzkumu, který nám umožňuje přístup k jednotlivým obrazům.
Toto pojetí ovšem není vhodné pro odhalování pravidelností. Nicméně pokud se nám
podaří zkombinovat prvky, které sleduje sémiologická analýza a podrobit je
kvantitativnímu náhledu, umožní nám to generalizovat některé poznatky a získat tak
závěry pro principy fungování mediálního zobrazení, nicméně konkrétní osoby Baracka
Obamy v konkrétním médiu, magazínu Time. Předmětem obsahové analýzy může být
vizuální, verbální, grafické nebo ústní sdělení, které je smysluplné. Obsah analýzy můžeme
zjednodušeně nazývat text, ať se jedná či nejedná o verbální projev.218
V rámci kvantitativní analýzy vycházím z následujících předpokladů. Média určitým
způsobem prezentují osobu Baracka Obamy, čímž odráží, ale zároveň se podílí na utváření
představy o osobě kandidáta na prezidenta a zvoleného prezidenta USA. Předpokládáme,
že v tomto zobrazení existuje tendence k opakování a stereotypizaci principů zobrazení
spojených s osobou prezidenta USA. Opakování užití jistých prvků spojuji s tendencí
usnadnění preferovaného čtení a také snahy jednotné prezentace osoby Baracka Obamy.
Podívejme se nyní podrobně na jednotlivé obrazy, postupně, tak jak se objevily
v magazínu Time. Sledovaný korpus jsem si rozdělila na dvě skupiny, jimiž je
prezidentská kampaň219, od prosince 2007 po prosinec 2008, a období prezidentské, 220 od
ledna 2009 do prosince 2012. Toto rozlišení nám následně umožní vzájemnou kooperaci
stanovených období.

8.1. Prvky obsahové analýzy
V sémiologické analýze jsme mohli vidět, že skrze jisté znaky a proměnné se nám
vyjevují různé významy obrazu. Určité prvky, resp. jejich přítomnost či nepřítomnost hrají
svou roli při analýze reprezentačního významu, kompozičního významu či konotativní a
denotativní roviny obrazu. Budeme se dívat na přítomnost či absenci následujících prvků,
dle kterých si stanovíme nejčastější principy užívané při zobrazení osoby Baracka Obamy.
217 WIMMER,

Roger D a Joseph R. DOMINICK. Mass media research: an introduction., s. 150, 151.
LEEUWEN, Theo Van, Carey JEWITT. Handbook of visual analysis., s. 15.
219
Příloha 11. 4. Prezidentská kampaň
220
Příloha 11. 5. Prezident
218
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Tyto

prvky

jsou

stanoveny

na

základě

sledovaných

proměnných

ve

výše

uskutečněné sémiologické analýze.


Relativní velikost dominantní. Uplatní se, pokud bude osoba zobrazena sama

nebo v přítomnosti jiných osob či objektů. Prvek se projevuje z hlediska množství
prostoru, které je postavě věnováno. Obama bude prostorově rozměrnější nebo svou
gestikulací (např. rozpažené ruce) zaujímá v zobrazení více prostoru, než okolní postavy.
Relativní velikost odráží moc, autoritu, slávu a vysoké společenské postavení, které jsou
spojeny zejména s dominantním zobrazením, resp. vizuální prostorovou dominancí. Tento
prvek jsme v rámci sémiologické analýzy často brali v úvahu v rámci významů, které nám
plynou z interakce jednotlivých prvků a samozřejmě některých konotací dominantního
zobrazení, které jsem zmínila výše. Jedná se o množství zabrané plochy zobrazením jeho
osoby.


Funkční pozice centrální. Prvek funkční pozice prvku jsme sledovali již

v rámci sémiologické analýzy kompozičního významu. Pozorovali jsme, které prvky se
nachází v centru pozornosti, jakým způsobem jsou rámovány a jaké konotace toto
postavení přináší. Hierarchie se projevuje v prostorovém umístění v rámci obrazu.
Centrální postava nebo motiv je umístěn v centru, výše na vertikále nebo v popředí obrazu.
Tento způsob fyzického zobrazení evokuje vyšší sociální pozici, v případě zobrazení
několika osob. Pokud se na obraze nachází pouze osoba Baracka Obamy v této funkční
pozici, bude se nacházet v centru obrazu.


Gestikulace. Zajímavým prvkem analýzy a prezentace lidí je samozřejmě také

neverbální komunikace. Konotace pohybů rukou a jednotlivých pozic rukou jsou důležitou
součástí sebeprezentace všech politiků. Ruce mohou být užívány různým způsobem.
Nicméně nás bude zajímat jakékoli zachycení gestikulace. V našem analyzovaném korpusu
se nachází tyto zobrazení: založení rukou na hrudi, obejmutí, položení rukou na záda,
potřesení rukou, mávání apod.


Kompozice nediferencovaná. Další prvek, s kterým jsme se setkávali, je

celková kompozice díla. Zajímá nás pole komponentů kolem zobrazené osoby Baracka
Obamy. Kompozice znamená, že se osoba nachází v nediferencovaném prostředí – na
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barevné ploše, neidentifikovatelném pozadí, které neodkazuje ke konkrétnímu místu a
prostoru.


Interakce. Projevuje se v zobrazení. Již dříve jsme označili některé obrazy jako

interakční nebo žádoucí. Takové obrazy využívají přímého pohledu zobrazované osoby.
Pokud tedy pohled bude směřovat ke straně obraz, mimo obraz či vzhůru, tento prvek bude
v obraze nepřítomný.


Vyjádření statusu. Další prvek, s kterým jsem se během sémiologické analýzy

často setkávala, bylo vyjádření statusu a postavení osoby skrze prvek oblečení. Jednalo se
o časté zobrazení politika Obamy v obleku, košili nebo minimálně s kravatou. Pokud tedy
uvidíme konkrétní zobrazení Obamy s těmito rysy, můžeme prvek vyjádření statusu
považovat za přítomný.


Pohyb, Tento prvek odpovídá pohybu, naraci, linii pohybu v zobrazení. Pokud

se nám tedy naskýtá zobrazení hlavy, o pohyb se nejedná. Většinou se tento prvek projeví
pouze v zobrazení, kde vidíme celou postavu.


Objektivizace. Jedná se o způsob zobrazení, kdy se našemu pohledu naskýtá

pouze hlava. Tento způsob zobrazení bývá často užíván na titulních stranách obecně. Jedná
se ve své podstatě o zobrazení pro samo zobrazení.

8.2. Výsledky zkoumání
Pojmenovali jsme si nyní 8 prvků, které nám umožní popsat tendence zobrazení
v obrazu Baracka Obamy v magazínu Time. Můžeme na základě nich srovnat i jednotlivé
oddělené korpusy (prezidentská kampaň a prezident Obama) a sledovat tak odlišnosti
v tendencích vizuálního zobrazení v různých obdobích. Každou jednotlivou titulní stranu
jsem podrobila analýze přítomnosti nebo nepřítomnosti daného prvku. Než přejdeme
k závěrům obsahové analýzy, ukažme si konkrétní realizaci na dvou vybraných titulních
stranách.221

221 Příloha 11. 4. Prezidentská kampaň, Příloha 11. 5. Prezident.

96

Tabulka I.

Testování přítomnosti prvků Person of the year

Přítomnost prvku
Relativní velikost dominantní
Funkční pozice centrální
Gestikulace
Kompozice nediferencovaná
Interakce
Vyjádření statusu
Pohyb
Objektivizace

Obr. 14. Tabulka I. Person of the year

ano ne
x
x
x
x
x
x
x
x

Obr. 15. Tabulka II. The Choice

Tabulka II.
Testování přítomnosti prvků The Choice
Přítomnost prvku
ano ne
Relativní velikost dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x

Podívejme se nyní, zda jsme odhalili jisté obecné tendence zobrazování osoby
Baracka Obamy. Představuje některý ze sledovaných prvků, prvek dominantní? Jaké prvky
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naopak nejsou v rámci zobrazení využívány?
Výsledky obsahové analýzy

Tabulka shrnutí
Procentuální
vyjádření četnosti
výskytu
Relativní velikost dominantní
Funkční pozice centrální
Gestikulace
Kompozice nediferencovaná
Interakce
Vyjádření statusu
Pohyb
Objektivizace

Procentuální
zastoupení
46%
65%
37%
65%
31%
88%
19%
38%

Nejvýraznějším prvkem, který prostupuje 88% titulních stran ze zkoumaného
období, představuje vyjádření statusu. Jedná se o prvek, který jsme idenfitikovali jako
častý v rámci sémiologické analýzy. Tento status odpovídá oblečení, které je nedílnou
součástí velké části obrazů. Barack Obama byl ve většině případů zobrazen v obleku, košili
nebo minimálně s kravatou. Výjimečnými případy pak bylo pouze několik titulních stran,
kde byl zobrazen jako dělník nebo byl malým dítětem. Je zajímavé, jak neodmyslitelnou
součástí postavení tohoto politika obleky, košile a kravaty jsou. I když je zobrazen jako
doktor a má bílý plášť, není zapomenuto na košili, ve chvíli kdy je vidět pouze obličej,
opět velice často bývá přítomen prvek límečku košile.
Dalším důležitým obecným prvkem je funkční pozice centrální. Tento způsob
zobrazení jsem předpokládala jako četně se vyskytující, neboť centrální postavení přináší
významové konotace dominantního postavení zobrazeného předmětu a naše západní
kultura připisuje centru vždy rozhodující moc. Tento prvek je také hojně využíván na
titulních stranách časopisu obecně. Nediferencovaná kompozice znamená také zajímavou
součást současného mediálního sdělení. Žádné okolní prvky, kromě několika verbálních
textů (jejichž součástí je název magazínu) tak neruší pozornost čitatele sdělení a směřují
jeho pozornost k obrazu. Z tohoto ohledu můžeme považovat obraz za centrální oproti
textu a tudíž v tomto kontextu dominantní prvek mediálního sdělení.
Překvapilo mě, že některé prvky, jejichž četnost bych v zobrazení předpokládala, se
nepotvrdilo. Domnívala jsem se, že zaznamenám také větší míru objektivizace, kdy bude
zobrazena zejména hlava, z různých pozic, pohledů a úhlů. Toto zobrazení ovšem nebylo
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tak časté. Kromě tohoto prvku mě překvapila pouze 33% přítomnost prvku interaktivity,
který způsobuje zatažení diváka do obrazu, zajišťuje si kontakt. Pouze 1/3 obrazů
obsahovala tento prvek.
Na základě obsahové analýzy se můžeme dále podívat na srovnání jednotlivých etap
působení prezidenta. Liší se nějakým zásadním způsobem? Jaké prvky byly zdůrazňovány
v jednotlivých obdobích?
Výsledky obsahové analýzy

Tabulka shrnutí

Procentuální vyjádření četnosti výskytu

Relativní velikost
dominantní
Funkční pozice centrální
Gestikulace
Kompozice nediferencovaná
Interakce
Vyjádření statusu
Pohyb
Objektivizace

Předvolební období

Prezidentské
období

42%
64%
21%
71%
50%
78%
7%
64%

50%
67%
50%
58%
8%
100%
33%
8%

Některá porovnání sledovaných prvků v daných obdobích jsou skutečně zajímavá.
Prvek objektivizace se vyskytoval v 64% titulních stran v předvolebním období,
v prezidentském období již tento prvek téměř mizí. Zásadním způsobem se proměňuje
poměr u prvku gestikulace, která hraje v prezidentském období zásadnější úlohu, než
v předvolebních obrazech. Došlo tedy k přesunutí zaměření z blízkého zobrazení hlavy ke
gestikulaci, někdy doprovázené pohybem. Pohyb byl minimální součástí předvolebních
titulních stran. V jednotlivých obdobích se proměňuje také prvek interakce, přímého
pohledu zobrazované osoby, který se objevuje v polovině titulních stran v předvolebním
období, ale v prezidentském období opět mizí. V prezidentském období klesá užívání
nediferencovaného prostředí na 58%. Vidíme, že prezident bývá přesněji situován, do
konkrétního prostředí a zároveň s tím souvisí i linie pohybu, která se častěji užívá. Tento
rozdíl vidím ve snaze o vytvoření narací v prezidentském období. Fotografie se snaží nejen
zobrazit určité objekty, ale nést s sebou i příběh. Vyjádření statusu je poté součástí všech
titulních stran v prezidentském období, což jistě souvisí s postavením, které je připsáno
prezidentu Spojených států amerických.
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9. ZÁVĚR
Významy, které nám zprostředkovávají mediální sdělení, značným způsobem
ovlivňují naše vnímání reálného světa a kulturního dění ve společnosti. Nacházíme se ve
společnosti, která klade na vizuální aspekty velký význam. V rámci pozorování vizuálního
pole nám chybí jisté cvičení ve vizuální komunikaci, které by nám umožnilo rozumně
zpracovávat informace a reflektovat je. Doufám, že se mi tímto rozborem vizuálního
sdělení Baracka Obamy ukázala, jakou úlohu hraje vizuální komunikace v reprezentaci
politiků a jiných významných osob. Všechny obrazy, které nám jsou v rámci politických
kampaní, prezidentských voleb a mediálních sděleních zprostředkovány jsou ze své
podstaty účelné nikoli manipulující. Byly vytvořeny za určitým záměrem. Nemůžeme
ovšem jim samotným připisovat manipulativní moc, kterou nemají. Jak upozornil Mitchell,
je to právě čtenář, který přisuzuje obrazu významy, které nejsou jejich nezbytnou součástí.
Nejen americké volby, ale také české volby nás opakovaně vrhají do prostředí plného
symbolů, hlubokých významů, personalizovaných bojů, marketingových strategií a
využívají naší neschopnosti reflexe. Považujeme fotografie za umělecká díla, zpodobnění
nebo skutečnost reality, ale již si neuvědomujeme, že fotografie je také nástrojem
k manipulaci či konstrukci reality. Vizuální komunikace hraje klíčovou roli v ideologickém
boji politiků i působení médií samotných. Kritický náhled – to je to co potřebujeme.
Věřím, že jsem ukázala, jak pracovat s obrazy, které jsou nám předkládány a s kterými se
každý den setkáváme.
V práci jsem prezentovala, že zdánlivou dichotomii slova a obrazu lze překonat za
využití konceptu textu jako dynamické charakteristiky, která provází prostředí médií.
Mediální prostředí můžeme uchopit jako propojení textů mezi s sebou. Flexibilní,
pohybové pojetí vizuálních sdělení nám umožňuje osvobodit tato sdělení z konečného
čtení a interpretace. Mediální systém není uzavřený, ale funguje jako otevřený systém,
propojení prvků a soustava přelévajících se významů. Dále jsem ověřila aplikaci
Barthesových konceptů na současném vizuálním sdělení. S nástupem teorie obrazu
nemusíme ustupovat od sémiologických analýz zaměřených na čtení. I divácký pohled je
pohledem čtenáře vizuálního textu. Čteme-li obraz, musíme k němu přistupovat jako ke
kódovanému systému, který lze uchopit díky odhalování rovin denotace, konotace a mýtu.
Analýza vizuálního sdělení zaměřená na úlohu denotace spočívající v naturalizování
ideologické zprávy by měla být součástí čtení vizuálních textů. Ověřili jsme si, že obraz
Baracka Obamy je jistým typem vizuální komunikace, která využívá prostředek masových
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médií ke svému šíření. Obraz již není výsadou umění, prostředkem záliby, naší touhy,
majetkem, ale nástrojem komunikace. Tuto komunikaci můžeme uchopit a odhalit
ideologické podtexty a sdělované významy díky Barthesovým konceptům. Množství
významů a úloha, kterou zastává obraz v rámci titulní strany magazínu Time, ukazuje na
jeho dominantní postavení. Text nikdy nemůže zachytit polysémičnost obrazu. Sociální
sémiotika pak přispěla sémiologické analýze, zejména svým zaměřením na syntaktické
struktury. Pomohla nám uchopit vztahy mezi zobrazenými prvky a vizuálním textem. Také
umožnila silnější zapojení prvku diváctví do rozboru obrazu a tím nám vystavěla most
k teorii obrazu. K vysvětlení pravidelností užití jistých prvků jsem zvolila obsahovou
analýzu, která ukázala na rozdíly ve využití prvků v různých obdobích vizuální
reprezentace a na obecnou image, kterou se Obama snaží příjemcům sdělení
zprostředkovat. Viděli jsme, že některé prvky byly striktně dodržovány. Patřilo mezi ně
zejména vyjádření statusu. Zajímavým prvkem rozboru bylo zjištění, že v prezidentském
období téměř zcela mizí prvek objektivizace a interakce. Divák začíná být vtahován do
děje nikoli interakcí s osobou, ale spíše příběhem.
Ráda bych také navrhla možnosti navázání na mnou provedenou sémiologickou
analýzu vizuálního sdělení v současném mediálním prostředí. Rozbor mediálních obrazů
skrze metodu sémiologické analýzy, rovin denotace, konotace a odhalování sekundárního
sémiologického systému, by měla být využívána pro analýzu jednotlivých typů sdělení a
hledání specifických znaků. Doplnění o kvantitativní analýzu, nám poté umožňuje zachytit
tendence. Kvantitativní výzkum ovšem neumožňuje podrobnější přístup, který by
zachycoval výjimky a jednotlivé neočekávané znaky. Jednotlivé titulní strany magazínu by
mohly být hlouběji rozpracovány, zejména z hlediska vztahu textu a obrazu v praktické
rovině. Nicméně by tento vztah neměl být zkoumán na základě protikladných
charakteristik, ale na bázi vzájemných vztahů a postavení v rámci prostorového zobrazení.
Práce by dále mohla být rozšířena o analýzu recepce jednotlivých titulních stran
z hlediska čtenářů sdělení. Tito čtenáři jsou právě místem skloubení různých čtení a
proudění mediálních sdělení. Jakým způsobem je tedy vizuální sdělení čteno by mohlo být
podrobeno rozboru v rámci focus group. Vzhledem k nedávno proběhlým prezidentským
volbám v České republice by byla na poli vizuálního výzkumu vítána analýza „vizuálních
voleb“ prezidentských kandidátů.
V současné společnosti obrazy představují význačnou cestu medializace a naší
vizuální komunikace a sémiologická analýza představuje užitečný nástroj odhalení
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vizuálního zacházení se společenskými jevy, reprezentací a ideologií. Doufám, že jsem
svou diplomovou prací přispěla k osvětlení čtení a rozboru soudobého vizuálního sdělení,
zejména vizuální komunikace politika. Nezapomeňme tedy poukazovat na nezbytnost
našeho pochopení obrazu jako vizuální komunikace a prostředku, který se masově šíří
v mediálním prostředí.
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Příloha 11.6. Tabulky
obr. 31. 12. 2012
Person of the Year

obr. 19. 11. 2012
We´ve Got More Work to Do

obr. 10. 9. 2012
What Obama Knows Now

Tabulka I.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x

Tabulka II.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka III.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 23. 4. 2012
The World´s Most Exclusive Club

obr. 30. 1. 2012
Obamas World

obr. 7. 2. 2011
Why Obama loves Reagan

Tabulka IV.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka V.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka VI.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 1. 2. 2010
Now What?

obr. 14. 12. 2009
It´s His War Now

obr. 10. 8. 2009
Paging Dr. Obama

Tabulka VII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka VIII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka IX.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 4. 5. 2009
100 Days

obr. 2. 2. 2009
President Barack Obama

obr. 26. 1. 2009
Great Expectations

Tabulka X.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XI.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 29. 12. 2008
Person of the year

obr. 24. 11. 2008
The New New Deal

obr. 17. 11. 2008
President elect

Tabulka XII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XIII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XIV.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 10. 11. 2008
The Choice

obr. 27. 10. 2008
Does temperament matter?

obr. 20. 10. 2008
Why the Economy is trumping race

Tabulka XIV.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XV.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XVI.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 6. 10. 2008
Who can rescue the economy?

obr. 22. 10. 2008
Ways to fix up America

obr. 1. 10. 2008
Special Issue: Te Democrats

Tabulka XVII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka
XVIII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XIX.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 19. 5. 2008
And the Winner is…

obr. 5. 5. 2008
There can only be one

obr. 21. 4. 2008
Raising Obama

Tabulka XX.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XXI.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka XXII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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obr. 10. 3. 2008
How Much Does Experience Matter?

obr. 10. 12. 2007
The Contender

Tabulka
XXIII.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
Tabulka
XXIV.
Testování přítomnosti prvků
Přítomnost prvku
ano
ne
Relativní velikost
dominantní
x
Funkční pozice centrální
x
Gestikulace
x
Kompozice
nediferencovaná
x
Interakce
x
Vyjádření statusu
x
Pohyb
x
Objektivizace
x
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