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Abstrakt 

Tato bakalářská práce sleduje fotografické dílo, které Markéta Luskačová, jež je 

většinou řazena mezi dokumentaristy, vytvořila od poloviny šedesátých let až do 

současnosti. Práce stručně shrnuje vývoj fotožurnalistiky po takzvaném Vítězném únoru 

roku 1948 a dotýká se i role žen ve fotožurnalistické profesi. Práce dále pojednává o 

fotografickém dokumentu, hlavně sociologickém, neboť tímto označením lze dílo této 

autorky nejsnáze shrnout. Ve druhé části práce nastiňuji hlavní mezníky života této 

fotografky a postupně rozebírám její hlavní fotografické cykly.  

 

Mezi nejdůležitější témata práce Markéty Luskačové patří náboženské pouti a děti. 

K rozboru používám metodu obrazové analýzy, kterou Gillian Rose nazývá The Good 

Eye a která si všímá převážně formálních prvků obrazu, jako je například tonální 

kontrast nebo rámování. Tuto metodu pak doplňuji o sémiologickou analýzu, která se 

naopak zabývá výkladem významů obrazových znaků. 

 

Důležitým zdrojem informací při tvorbě této práce je pro mě vedle odborné literatury 

také sama fotografka Markéta Luskačová, s níž v hloubkovém rozhovoru rozebírám 

nejen její dílo, ale i její život. Celý text toto rozhovoru je řazen v přílohách bakalářské 

práce. 

 

Klíčová slova 

Fotografie, dokument, Markéta Luskačová, sociologický dokument, fotožurnalismus, 

ženy ve fotožurnalismu 

 

 

 



   

Abstract 

This bachelor‘s thesis focuses on the photographic work which the documentarian 

Markéta Luskačová has created since the year 1964 up to the present. The work briefly 

summarizes the evolution of photojournalism after the so-called 1948 Victorious 

February and also covers the role of women in the profession of photojournalism. The 

thesis also discusses the photographic document, particularly sociological document, as 

this designation easily summarizes the work of the author. I outline the life of Markéta 

Luskačová and then I analyse her main photographic cycles in the second part of the 

work. 

 

Pilgrimages and children belong to the most important topics of Luskačová´s work. I 

use the method of visual analysis which Gillan Rose has called The Good Eye. The 

method observes technical elements of pictures, for example a tonal contrast or a 

framing. I supplement The Good Eye method with the semiological analysis which 

interprets the meaning of visual elements. 

 

The important source of information is – besides reference works – the documentarian 

Markéta Luskačová herself. I analyse not only her work but also her life in interviews 

with the photographer. The whole text of interviews is to be found in appendixes of the 

work. 
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Photography, document, Markéta Luskačová, sociological document, photojournalism, 

women in photojournalism 
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Úvod 

Fotografické dílo Markéty Luskačové je pozoruhodné z několika důvodů. Poněvadž 

většinu jejích snímků lze označit jako dokumentární fotografie, je nasnadě, že jejich 

velikým přínosem je svědectví o dobách či místech, která mnozí diváci neměli možnost 

osobně poznat. Kromě konkrétních dějů ukazují snímky této fotografky hlavně člověka 

v jeho životě a člověka obklopeného ostatními lidmi. Z autorčiných snímků poznáváme, 

že ji lidé zajímají, ráda zkoumá jejich povahu i svět, a proto se pro ni – alespoň v jejích 

fotografických začátcích – sociologický dokument stal tím pravým směrem. 

 

Tvorba této fotografky je zaměřena jednak dokumentaristickým směrem, jednak je 

provázána i se spoluprácí se švýcarskými časopisy a fotografickou agenturou Magnum. 

V bakalářské práci bych se ráda zaměřila především na dokumentaristickou polohu díla 

Markéty Luskačové a poloze reportérské se pak věnovala spíše v rozhovoru s autorkou. 

 

Cílem této práce je zjistit, zda a jakým způsobem se během více než čtyřiceti let 

proměňovala témata prací této fotografky a zda a jakým způsobem se proměňoval její 

fotografický styl. Pro tento účel budu rozebírat fotografické cykly Markéty Luskačové 

za pomoci metody obrazové analýzy označované jako The Good Eye a také metody 

sémiologické analýzy. Právě spojením zmíněných dvou metod chci dojít k odpovědím 

na vytyčené otázky. Kromě toho bych ráda postavila značnou část práce i na 

hloubkových rozhovorech s touto fotografkou. 

 

Výše zmíněné praktické části bude předcházet část teoretická, v níž naznačím kontext 

díla autorky, ať už se jedná o přehled vývoje fotožurnalistiky či kapitolu pojednávající  

o postavení žen v české fotožurnalistice. Pro přesnost uvedu také hlavní rozdíly mezi 

žánry fotografické reportáže a fotografického dokumentu. Vyjasnění všech těchto 

pojmů považuji za důležitý předstupeň k rozboru díla Markéty Luskačové. 
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1. Kontext díla Markéty Luskačové 

V první – teoretické – části této práce bych ráda vysvětlila některé pojmy z oblasti 

fotografie a naznačila vývoj fotožurnalistiky po takzvaném „Vítězném únoru“. Tato část 

je důležitá pro pochopení základů, na kterých je vystavěno dílo Markéty Luskačové. 

Kromě zmíněného historického průřezu zařadím i kapitolu pojednávající o významných 

ženách-fotožurnalistkách, neboť ženy v této profesi ještě stále nejsou úplně běžným 

jevem. 

 

1.1 Vývoj fotožurnalistiky po únoru 1948 

Přísná cenzura, zánik několika stovek periodik, změny ve vedení mnoha jiných, 

propouštění nepohodlných zaměstnanců, zestátňování tiskáren. Situace po převzetí moci 

komunistickou stranou v únoru roku 1948 se výrazně dotkla i novinářské fotografie.  

O to víc, že nový režim začal záhy využívat fotografii k propagandistickým účelům. 

Estetická a informační role fotografie byla potlačena. Jediným důležitým měřítkem 

kvality snímku se stala jeho schopnost agitovat1. Tím správným směrem, kterým se 

fotografie měla dál vydat, byl socialistický realismus. 

 

Zobrazování v socialistickém realismu mělo navazovat na sociální fotografii 

meziválečné doby. Ta se však zabývala reálným světem, reálnou bídou, reálnými 

podmínkami dělníků a chudých. Socialistický realismus místo toho často vytvářel 

aranžované snímky, jejichž hlavními tématy byly komunistické svátky a slavnosti, 

schůze a sjezdy. Abstraktní fotografie, akt či krajina (bez traktorů) byly označovány za 

formalistické a tudíž nežádoucí, stejně jako bezprostřední snímky ze života. „(…) 

Dominantou té „nové fotografie“ je totiž ve skutečnosti stará známá časopisecká 

ilustrace, ovšem značně pokleslá, vnějškově proklamující socialistický životní styl2.“ Na 

podporu nových úkolů fotografie v roce 1950 vznikl časopis Nová fotografie 

z původního měsíčníku Československá fotografie. Jeho šéfredaktorem byl propagátor 

                                                 
1 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha: 

Uměleckoprůmyslové muzeum, 2005, 163 s. ISBN 80-7101-041-3, s. 74. 
2 MRÁZKOVÁ, Daniela a Vladimír REMEŠ. Cesty československé fotografie: 

vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích 

osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. 1. vyd. Praha: Mladá 

fronta, 1989, s. 359. ISBN 80-204-0015-x, s. 154. 
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nové fotografie František Doležal, který také v roce 1952 vydal knížku Thema v nové 

fotografii3. Tato příručka poučovala o rozdílech mezi formalistickou měšťáckou 

fotografií a fotografií socialistickou, která měla politicky vychovávat lid. 

K následovníkům koncepce nové fotografie patřil mimo jiné František Pajurek, Oldřich 

Rakovec nebo Karel Otto Hrubý.   

 

Od padesátých let nicméně dochází k pozvolnému zmírnění situace. Důvodem bylo 

částečně to, že snímky příliš neplnily agitační úkoly, které se od nich očekávaly4. Ke 

zklidnění přispěla i kritika, kterou jeden z autorů meziválečné představy o sociální 

fotografii Lubomír Linhart namířil proti „nelidskosti“ nové fotografie tak, jak ji 

proklamoval František Doležal. Fotografie druhé poloviny padesátých let tak opouští 

aranžovanost a oslavy socialismu a přiklání se k zobrazování drobných všedních 

událostí – k poezii všedního dne. Snímky nově sloužily k ozvláštnění časopisů. Pomalu 

se tak vrací reportáž i momentka. Mezi periodika, v nichž se uplatňovala poezie 

všedního dne, patřily například Květy nebo Večerní Praha pod fotoeditorským 

dohledem Ericha Einhorna.  

 

Další změnu prodělala fotografie v průběhu šedesátých let. Pod vlivem světoznámé 

poválečné fotografické výstavy Family of Man se zájem fotografů přenesl na živou – 

humanistickou fotografii. V roce 1959 začal vycházet obrázkový týdeník Mladý svět, 

vydávaný ÚV KSČ, který se díky Leoši Neborovi, vedoucímu fotografického oddělení, 

stal střediskem tohoto nového přístupu k fotografii5. Pro Mladý svět pracovali 

fotografové jako Miroslav Hucek, Pavel Dias či Jan Bartůšek, kteří prosadili ve svých 

snímcích dynamičnost, živost a jakýsi nádech autentického svědectví, často 

zdůrazňovaného pohybovou neostrostí a vysokou zrnitostí. Styl Mladého světa pomohl 

překonat určitou statičnost předchozích let. V současnosti však někteří autoři míru 

přínosu Mladého světa fotografii poněkud snižují, příkladem může být hodnocení 

Vladimíra Birguse a Jana Mlčocha: „Při proklamované autentičnosti byly tematicky  

                                                 
3 MRÁZKOVÁ, Daniela a Vladimír REMEŠ. Cesty československé fotografie: 

vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích 

osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. 1. vyd. Praha: Mladá 

fronta, 1989, s. 359. ISBN 80-204-0015-x, s. 154. 
4 BELADOVÁ, Michaela. Česká reportážní a dokumentární fotografie v letech 1959-

1969 [online]. Praha, 2007. 68 listů. Vedoucí práce Alena Lábová. s. 3 
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i motivicky limitovány skutečností, že Mladý svět byl oficiálním svazáckým týdeníkem, 

proto kritičtější pohledy na tehdejší společnost v nich nenajdeme6.“  

 

Tento vývoj novinářské fotografie však přetíná srpnová okupace sovětských vojsk.  

Dokumentuje ji kromě Josefa Koudelky, jehož slavná série byla v zahraničí publikována 

anonymně, i mnoho dalších fotografů, mezi jinými například Miloň Novotný či Dagmar 

Hochová. Také Mladý svět v okupačním týdnu vydává několik speciálních čísel 

s fotografiemi z aktuálního dění.  

 

V časech zaživa pohřbených během normalizačních sedmdesátých let zaznamenala 

úpadek i novinářská fotografie7. V této době opět vznikají převážně málo nápadité 

snímky. O něco lepší situace převládala v dokumentární fotografii. Dokumentární 

snímky totiž obvykle nevznikaly na ničí zakázku, a tudíž nemusely být ničemu a 

nikomu poplatné. Tím spíše, že dokumenty zpravidla vznikaly dlouhou dobu a 

neusilovaly o brzkou publikaci. V sedmdesátých letech se také začal prosazovat 

sociologický dokument (viz kapitola 2.1) zdůrazňující autentičnost snímků, mezi jehož 

nejvýznamnější představitele patří, kromě Markéty Luskačové, také Ivo Gil, 

fotografující například pohotovostní záchrannou službu nebo Pavel Štecha, který 

dokumentoval mimo jiné život v domovech důchodců a který od roku 1974 vedl 

dokumentaristický seminář na FAMU.  

 

Počátek osmdesátých let neznamená pro fotožurnalistiku žádnou podstatnější změnu, ať 

už je to způsobeno cenzurou či nepříliš dramatickými momenty, které by bylo možné 

fotografovat a tím spíše je uveřejňovat v tisku. V této době je dokonce zatčen a několik 

měsíců vězněn Jindřich Štreit za svou účast na výstavě nepovolených výtvarných 

umělců na tenisových kurtech v Praze. Jeho syrové záběry z venkova v době 

normalizace se navíc příliš neshodovaly s představou ideálních fotografií, jak je viděla 

komunistická strana. Strnulost doby zaznamenávali i další – například Dana Kyndrová, 

                                                                                                                                               
5 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010, 

390 s. ISBN 978-80-7437-026-7, s. 154. 
6 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010, 

390 s. ISBN 978-80-7437-026-7, s. 154. 
7 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století: průvodce. Praha: 

Uměleckoprůmyslové muzeum, 2005, 163 s. ISBN 80-7101-041-3, s. 99. 
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Viktor Kolář, který se orientoval na Ostravsko nebo Jaroslav Kučera fotografující koleje 

na Strahově nebo noční Prahu.  

 

Možná právě kvůli nehybnosti předchozích dvou desetiletí si události roku 1989 

nenechává ujít většina fotografů od Dany Kyndrové po Jana Šibíka. Porevoluční období 

znamenalo pro fotožurnalistiku spoustu změn – ne vždy jen pozitivních. „Tlak 

všemocné ideologie byl v mnoha případech vystřídán neméně mocným ekonomickým 

tlakem. Ten vedl k zániku časopisu Revue Fotografie a některých fotografických galerií 

včetně té nejstarší v celé Evropě, pražské výstavní síně Fotochema, založené už v roce 

1957, i k rozpadu mnoha amatérských fotoklubů8.“ Další změny se týkaly techniky – 

nástupu internetu, digitálních zrcadlovek a přechodu drtivé většiny periodik na barevný 

tisk. Čeští fotoreportéři se po dlouhé době opět věnují i tématům válečných konfliktů či 

přírodních katastrof. Mezi takové patří Jan Šibík nebo Antonín Kratochvíl – jeden ze 

zakladatelů fotografické agentury VII.  

 

Mezi nová témata dokumentární fotografie patří mimo jiné projevy globalizace 

(například v nejnovějších Ostravských snímcích Viktora Koláře nebo ve výjevech  

z globalizované vesnice Jindřicha Štreita). Vedle toho je stále aktuální i humanistická 

dokumentární fotografie zastupovaná fotografy jako Karel Tůma nebo Daniel Šperl. 

 

1.2 Ženy v české fotožurnalistice 

Markéta Luskačová je jednou z největších postav české fotografie. Spojení slov „žena“ 

a „fotografka“ však řadu let nebylo tak běžné. A ačkoliv Petr Vilgus v jednom z čísel 

časopisu FOTO zmiňuje, že podle něho dnes „fotografie už definitivně ztratila punc 

pánské zábavy9,“ je otázka, zda je možné dát mu zcela za pravdu, alespoň pokud jde  

o profesionální sféru. Příkladem může být výčet fotografů skupiny MAFRA. Mezi 

jedenácti fotografy se nenachází ani jediná žena10. Nejedná se v tomto ohledu o žádnou 

dočasnou disproporci. Nina Zemanová ve své práci nazvané Špecifické postavenie 

                                                 
8 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010, 

390 s. ISBN 978-80-7437-026-7, s. 287. 
9 VILGUS, Petr. V dobré společnosti. FOTO. Praha: Springwinter, roč. 2013, č. 9, 14 – 

15 s. ISSN 1805-3335, s. 15 
10 MAFRA a. s. Tým fotografů MAFRA. c1999–2014 [cit./vid. 2014-03-01]. Dostupné z: 

http://vice.idnes.cz/mafra/fotografove.aspx 
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obrazového spravodajstva v tlači v širším kontexte novinárskej profesi so zameraním na 

gendrovú a štatútovo mocenskú dimenziu a profesné sebapojatie pomocí kvantitativní 

analýzy uskutečněné v roce 2010 zjistila, „že z celkového počtu fotoreportérov na 

dennej báze zamestnancov pracuje 86% mužov a 14% žien. Z tohoto zistenia môžeme 

povedať, že ženy v rámci vybraných fotooddělení tvoria minoritu profesie fotoreportéra. 

Vo všetkých z nich pracovala vždy jedna žena fotoreportérka, s výnimkou časopisu 

Respekt, v ktorom nebola žiadna žena fotoreportérka zastúpená11.“ Důvodů, které 

vysvětlují tento jev, je celá řada, od pozůstatků genderově stereotypního přesvědčení, že 

pozice fotoreportéra je spíše prací pro muže (podobně jako pozice zdravotní sestry je 

spíše prací pro ženu), přes možné rozdíly mezi muži a ženami ve zvládání extrémně 

fyzicky náročných podmínek, až po problém velké časové zátěže, kterou s sebou toto 

povolání nese, a které většinu fotoreportérek staví před nutnost volby mezi 

fotografickou prací a běžným rodinným životem12.  

 

Mezi významné poválečné fotoreportérky patří například Alena Šourková, která 

pracovala pro Rudé právo a jeho nedělní přílohu Haló noviny, později pak v ženském 

týdeníku Vlasta, kde pořádala fotografické soutěže, jejichž tématy byly obvykle děti či 

„ženský svět“. Další fotoreportérkou, která stejně jako Alena Šourková fotila v duchu 

poezie všedního dne, byla Marie Štechlová, jejíž snímky byly v době okolo šedesátých 

let hojně publikovány v mnohých redakcích. S týdeníkem Vlasta spolupracovala také 

Daniela Sýkorová, která se však už na rozdíl od svých předchůdkyň orientovala spíše na 

živou fotografii a zaměřovala se na lidovou zábavu a folklór. Kromě toho 

během sedmdesátých let pořádal šéfredaktor tehdejšího časopisu Revue Fotografie 

Václav Jírů čtyři výstavy prací fotografujících žen, na kterých byla vystavována díla 

většiny tehdejších fotografujících žen od volné fotografky Milady Einhornové přes 

Zuzanu Strakovou – fotografku Svobodného slova – po dokumentaristky Dagmar 

Hochovou a Markétu Luskačovou.  

 

                                                 
11 ZEMANOVÁ, Nina. Špecifické postavenie obrazového spravodajstva v tlači ; v 

širšom kontexte novinárskej profesie zo zameraním na genderovú a štatútovo mocenskú 

dimenziu a profesné sebapoňatie [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, 140 

s. Vedoucí práce Lenka Vochocová. s. 75. 
12 LÁBOVÁ, Alena. Ženy a fotožurnalismus. In: JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a 

Radim WOLÁK. Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 

Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 166 s. ISBN 978-80-262-0056-7, s. 122.  
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Mezi současné etablované fotografky pracující pro noviny patří Nguyen Phuong Thao, 

která až do roku 2012 pracovala pro Mladou frontu DNES a její magazín a poté přešla 

do týdeníku Reflex, nebo Barbora Reifová, která se zaměřuje na sportovní snímky a fotí 

pro deník Sport. Právě Barbora Reifová jednou ve svém komentáři uveřejněném na 

sociální síti Twitter podotkla k fotbalovému utkání: „Fotografů je tady několik desítek. 

Fotografka, pokud se nepletu, tu je jediná a vzbuzuje mírné pozdvižení :) 13“ 

 

Autorky poměrně často směřují svůj zájem do oblasti dokumentu a s redakcemi často 

spolupracují jen externě. Jednou z nejvýznamnějších představitelek subjektivního 

dokumentu je Dagmar Hochová. Její jméno je často spojováno s tématem dětí, ale 

Dagmar Hochová se zajímala o život obecně. Fotila na legionářských setkáních, řádové 

sestry starající se o mentálně postižené děti, zachycovala i tehdejší umělce a spisovatele 

– ať už na ně měla jakýkoliv názor, a tak fotila například Ludvíka Vaculíka i Jana Drdu. 

A jak již bylo zmíněno výše, fotila také děti. Tyto fotografie jsou oceňované, hlavně pro 

schopnost Dagmar Hochové vžít se do hravého, infantilního světa. Dětský svět tato 

fotografka považovala za jedinou svobodu, která za totality existovala. „Vniknout do 

dětského světa a vyjádřit radost, řádění, nápaditost a nezkaženost, prostě fotit děti bez 

toho, co do nich napumpovala televize a třeba i školní lavice, o to jsem usilovala14.“  

A také se jí to dařilo – z jejích fotografií často vyzařuje spontaneita, opravdovost  

i spiklenectví – například na snímku kouřících kluků s labužnickými výrazy, které 

v obličeji dokáže vytvořit jedině vědomí, že dělají něco zakázaného, nebo na fotografii 

holčičky, napůl nadšené a napůl vyděšené ze skutečnosti, že se řítí dolů z kopce na 

prkně s kolečky. Snímky Dagmar Hochové jako by říkaly, že všude je život. 

K vytvoření tohoto pocitu nepotřebovala žádné speciální efekty – nezvyklé kompozice a 

úhly – dokonce ani barevný film. Bohatě jí stačila otevřená veselá osobnost a také to, že 

na svou práci používala výhradně širokoúhlý objektiv, který ji nutil být vždy přímo 

uprostřed děje.  

 

                                                 
13 REIFOVÁ, Barbora. [Fotografů je tady…] In: Twitter [online]. 12. května 2012 [cit. 

2014-03-30]. Dostupné z: 

https://twitter.com/BarboraReichova/status/201362412039979008 
14 HOCHOVÁ, Dagmar. Narodila jsem se za bouřky. 1. vyd. Praha: Torst, 2008, 74 s. 

ISBN 978-80-7215-352-7, s. 53. 
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O generaci mladší dokumentaristka Dana Kyndrová už od mládí mapovala bez 

přikrášlování život svých vrstevníků – od jejich návštěv tanečních až po popíjení 

v hospodách. Později se zaměřovala na fotografování normalizačních masových oslav a 

svátků. V jejích snímcích obvykle nejde o krásu nebo kompoziční vybroušenost, ale  

o realističnost, o postihnutí vztahů mezi lidmi a vztahů lidí k zobrazované situaci, ale 

také, protože se jedná o humanistickou fotografii, o vyjádření vlastního stanoviska. Její 

fotografie ukazují protikladnost a zrežírovanou radostnost komunistických svátků, jsou 

naplněny ironii a hořkým úsměvem. K dalším velkým tématům, kterým se Dana 

Kyndrová věnovala, patřily například ženy a jejich životní úděl obecně, nebo zchátralé 

židovské hřbitovy.  

 

Další velkou postavou fotografického dokumentu je Iren Stehli, Švýcarka s českými 

kořeny, která v Praze studovala FAMU. Československo v době komunistického režimu 

ji fascinovalo natolik, že se rozhodla některé jeho aspekty fotograficky dokumentovat. 

Fotografie Iren Stehli z přijímacího řízení na FAMU označila historička fotografie Anna 

Fárová za téměř prostinké, právě tato přímost a upřímnost ji však na snímcích nesmírně 

zaujala15. Stejně jako Dana Kyndrová se Iren Stehli zajímá o téma ženy. Ilustruje ho 

však v časosběrném dokumentu na jediném osudu Romky Libuny Sivákové, kterou 

sleduje skoro třicet let. Fotografka dokázala se svými modely navázat velmi úzký vztah, 

jako by ani její objektiv – a vůbec snad ani její přítomnost – nijak nevnímaly a dovolily 

si tak naplno projevovat svou osobnost i citové rozpoložení. Velmi podobně je tomu 

také v eseji o krejčím Slámovi, ze kterého by divák mohl opravdu nabýt pocitu, že 

hlavního protagonistu dobře zná. Iren Stehli se nicméně na rozdíl od většiny 

dokumentaristů nevyhýbá ani aranžované fotografii. Příkladem může být cyklus Doma, 

v němž autorka nechávala obyvatele žižkovských bytů, aby si sami vybrali, kde a jak je 

má vyfotit. Sama si pak vybrala jen to, kam si stoupne ona sama (zpravidla však volila 

postoj přímo proti svému modelu).  

 

Mnoho žen fotografujících dokument se zaměřuje na mapování minorit. Například 

Libuše Jarcovjáková fotografuje Romy, Vietnamce, homosexuály i vlastní život 

v berlínském exilu. Stejně tak Iva Zimová soustřeďuje svou pozornost na Romy, 

uprchlíky a sirotky. Gabrielu Čapkovou pak zajímá další typ minority – mentálně 
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postižené děti a děti z ústavů sociální péče. Mezi významné představitelky českého 

dokumentu pak patří i Hana Jakrlová, která zaznamenávala mimo jiné návštěvníky 

nevěstince Big Sister, který veškeré dění uvnitř domu vysílá on-line, a dále 

dokumentovala například obyvatele pouštních komunit v USA, nebo Alena Dvořáková 

(spolupracující s Viktorem Fischerem), k jejímž největším projektům patří cyklus Misie, 

fotografovaný na čtyřech světadílech, či ekologicky zaměřený cyklus Voda. 

 

1.3 Rozdíl mezi fotoreportáží a fotografickým dokumentem 

Několikrát jsem v této práci zmínila pojmy fotoreportáž a fotografický dokument, proto 

ještě krátce naznačím hlavní rozdíly mezi těmito dvěma žánry.  

 

V první řadě se jedná o skutečnost, že fotoreportáž se zabývá aktuálními událostmi a 

snaží se postihnout jejich děj. Snímky pak fotoreportér řadí do série, která nejčastěji 

vypráví příběh podle časové posloupnosti16. Poněvadž se zpravidla jedná o fotografie 

z jediné akce a vzniklé snímky pak mají často za úkol přitáhnout pozornost k článku 

nebo periodiku samému, hraje při výběru vhodné události nemalou roli také vizualita 

zobrazovaného tématu. Neméně důležitý rozdíl mezi žánry pak tkví také v tom, že 

reportér si obvykle nemůže vybírat, co bude fotit, i kdyby to mělo být něco, co čemu by 

se raději vyhnul. Tento problém s nutností podřizovat se při výběru tématu popisuje 

například fotoreportér Vincent Laforet: „Když mi byla nabídnuta zakázka spočívající 

v tom, že jsem se měl rok poté, co udeřil hurikán Katrina, vrátit do New Orleans, 

nejprve jsem jet nechtěl. Ve skutečnosti se mi tam nechtělo tak moc, že jsem svému 

redaktorovi oznámil, že než abych se vrátil do New Orleans, raději se nechám poslat do 

Iráku17“. Dále v knize však Laforet konstatuje, že nakonec se žádosti redaktora podvolil. 

 

Dokument naproti tomu mapuje všeobecnější dobovou problematiku. Sám výběr jeho 

tématu prozrazuje mnohé o autorově zájmu i osobnosti. Fotograf-dokumentarista není 

                                                                                                                                               
15 FÁROVÁ, Anna a Martin HELLER. Iren Stehli. 1. vyd. Praha: Torst, 2006, 175 s. 

ISBN 80-7215-284-x, s. 20. 
16 NOSKOVÁ, Anna. Fotožurnalismus versus subjektivní dokument. Praha, 2006. 39 

list, [24] listů obr. příl. Vedoucí práce Alena Lábová. s. 5 
17 LAFORET, Vincent. Velká kniha reportážní fotografie: jak vznikají snímky, které 

řeknou víc než slova. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 240 s. ISBN 978-80-251-

3720-8, s. 62.  
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svázán tím, že by musel tvořit hlavně vizuálně atraktivní snímky, protože jeho 

fotografie nebudou sloužit jako poutače pozornosti. Není omezován ani tím, že by své 

snímky musel vytvářet v časovém presu, mnohé cykly vznikají léta i desetiletí.  

 

Dokument může být pojímán jako spíše sociologická sonda. Takové snímky vytvářela 

například etnografka Eva Davidová, která od poloviny dvacátého století mapovala 

romské etnikum v Čechách na Moravě a na Slovensku. Na druhou stranu pak může být 

dokument brán spíše jako subjektivní výpověď autora. Typickým příkladem 

subjektivního dokumentu je cyklus Ostrava Viktora Koláře, ve kterém jsou jasně čitelné 

fotografovy postoje k zobrazovanému ději.  

 

Dokument i fotoreportáž mají stejný úkol v tom, že by se měly pokoušet o zachycení 

události pravdivě a co možná nejobjektivněji. Nicméně skutečné objektivity není v praxi 

možné dosáhnout18 – autor nám nabízí vždy jen dvojrozměrný výsek události, 

skutečnost může změnit v podstatě každým svým rozhodnutím. Ať už tím, jaké ve svém 

fotoaparátu zvolí vyvážení bílé barvy, nebo tím, že úhel záběru, který si při 

fotografování vybere, rozhoduje o tom, co divákovi ukáže a co naopak skryje. 

 

 

                                                 
18 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu: manipulace fotografií v 

digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009, 155 s. ISBN 978-80-246-1647-6, s. 13 
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2. Život a dílo Markéty Luskačové 

V této části nejdříve blíže vysvětlím téma sociologicky orientovaného dokumentu, mezi 

jehož zástupce je odbornými publikacemi řazena právě Markéta Luskačová, poté 

nastíním její život a témata její tvorby, kterým se v určitých obdobích života věnovala. 

Hlouběji její fotografické dílo rozeberu v samostatné kapitole. K některým momentům 

jejího života i tvorby se pak vrátím v rozhovorech s touto fotografkou. 

 

2.1 Sociologicky orientovaná fotografie 

Konec padesátých let a léta šedesátá znamenala pro fotografii v Československu  

i v Evropě a ve Spojených státech amerických příklon k humanistickému stylu 

zobrazování19. To znamená ke snaze ukazovat kladné stránky života a mezilidských 

vztahů a tendenci stavět lidi do optimistického světla. Proto jeden z prvních pokusů 

obrátit tento styl pohledu na svět trochu více do reality byl zpočátku v USA odmítnut a 

v Československu téměř opomenut20. Jednalo se o knihu The Americans od fotografa 

švýcarského původu Roberta Franka, který během padesátých let procestoval Spojené 

státy. Jeho zrnité snímky z této cesty neukazují „americké sny“, ale jen nelíčenou 

prostřednost a všednodennost. Ve stejné době podává Američan William Klein své 

pesimistické svědectví o New Yorku v knize Life Is Good and Good for You in New 

York, která město ukazuje nejen bez heroismu, ale, na rozdíl od Frankových 

Američanů, také jako město, které dokáže být brutální.  

 

Ve větším měřítku se však fotografové odvracejí od humanistických snímků až od 

konce šedesátých let. V této době začínají fotografové více pátrat po tom, jakým 

způsobem žijí určité skupiny lidí, a kriticky odkrývat mezilidské vztahy. Jejich cílem 

není jeden záběr rozhodujícího okamžiku, ale rozsáhlý soubor popisující stanovenou 

problematiku z několika stran. „Toto úsilí fotografie pronikat k samé podstatě jevů, 

postihovat vztah člověka k jeho okolí a naopak, je mnohem bližší střízlivému úsilí 

vědce, lékaře, sociologa, politologa než snaze publicisty a umělce, emocionálně 

                                                 
19 MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. 2. upr. vyd. Praha: Mladá fronta, 1986, 

269 s., s. 170. 
20 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 

2010, 390 s. ISBN 978-80-7437-026-7, s. 152. 
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vzrušeného, zaujatého svědka21.“ Popsaný vývoj se netýká jen Spojených států. 

V Anglii se sociologicky orientovanou fotografií zabývá mimo jiné Patrick Ward, jehož 

snímky, například v knize Flags Flying, jsou však spíše úsměvné a mají tendenci více 

ironizovat než tepat do zachycovaných poměrů. Tématem dokumentárních fotografií 

Litevce Aleksandrase Macijauskase byl zase tradiční venkov.  

 

Jak již bylo řečeno, v Československu došlo k přechodu od humanistické fotografie 

k fotografii orientované sociologicky ve větším měřítku až v sedmdesátých letech. 

Dynamické snímky, které diváka měly vtahovat do děje, vystřídaly cykly, které jejich 

autoři mnohdy dlouho promýšleli22.  

 

V roce 1972 pořádala Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem výstavu 

sociologicky orientovaných fotografů Ivo Gila, Pavla Štechy a Markéty Luskačové. 

Právě fotografie Pavla Štechy jsou příkladem onoho racionálního zkoumání člověka 

v určitém prostředí a důkladné přípravy. Jeho snímky, ať už šlo o série z chatových 

oblastí poblíž Prahy, cestující v hromadné dopravě nebo seniory v domově důchodců, 

odrývaly obvykle jasně a bez jinotajů svá poselství. Snaha o pravdivost výpovědi a její 

objektivitu je společná všem sociologicky zaměřeným fotografům a je pro všechny více 

či méně problematická. Z jedné části je totiž jejich práce formována úsilím o co největší 

pravdivost a z druhé osobními postoji, názory, zkušenostmi, jednoduše osobností 

dokumentaristy. Příkladem emotivněji laděných souborů jsou fotografie Štechova žáka 

z FAMU Jána Reča, jehož největším dokumentárním tématem byly ústavy sociální 

péče. Naopak velmi naturalisticky působí soubor Ivo Gila z ústavu pro oligofrenní děti. 

Štechův dokumentaristický seminář ovlivnil i dalšího studenta FAMU – Jaromíra 

Čejku, který se zaměřil na život obyvatel sídliště Jižní Město v Praze. Mnohé jeho 

snímky se zdají na první pohled prázdné. Sídliště však prázdné není nikdy a i při 

pohledu na to nejvíce opuštěné místo divák ví, že tam někde lidé jsou anebo byli. 

 

                                                 
21  MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. 2. upr. vyd. Praha: Mladá fronta, 1986, 

269 s., s. 171. 
22 MRÁZKOVÁ, Daniela a Vladimír REMEŠ. Cesty československé fotografie: 

vyprávění o historii československé fotografie prostřednictvím životních a tvůrčích 

osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. 1. vyd. Praha: Mladá 

fronta, 1989, 359 s. ISBN 80-204-0015-x, s. 252 
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Zmíněná důkladná příprava zahrnuje jak seznámení se s fotografovaným prostředím, tak 

rozmyšlení způsobu zpracování tématu. Jiří Siostrzonek uvádí několik typů chování 

fotografa ve vybraném prostředí. 23 

 První je podle něho případ, kdy se fotograf chová jako „úplný pozorovatel“. Je 

pouze návštěvníkem a fotografovaní znají jeho cíl, což může ovlivňovat jejich 

chování.  

 Druhým typem je „pozorovatel jako participant“, který je s fotografovanými 

v určité sociální interakci, není však součástí této skupiny.  

 Jako třetí typ uvádí Siostrzonek „participanta jako pozorovatele“. Fotograf se se 

zkoumaným prostředím natolik sžil, že je již jeho součástí – ostatní členové 

skupiny však o fotografování stále vědí. Daní za možnost hlubokého vhledu do 

zkoumané problematiky je pak riziko, že bude narušena fotografova objektivita.  

 Posledním uvedeným typem fotografova chování je to, že se stane „úplným 

participantem“. Tak jako předchozí typ se plně sžívá se zkoumaným prostředím, 

s tím rozdílem, že ostatní členové skupiny fotografovu skutečnou identitu 

neznají – fotografovaní se tak chovají přirozeněji, na druhou stranu je práce 

v utajení náročnější.  

 

Konečně je také třeba zmínit, že fotografie mohou sloužit jako silná sociologická 

výpověď i v případě, že při svém vzniku k takovým účelům původně sloužit neměly. 

V roce 2009 tak například připravil kurátor Tomáš Pospěch a historik fotografie 

Vladimír Birgus výstavu Tenkrát na Východě s podtitulem Češi očima fotografů 1948 – 

1989. Dvě patra Domu U Kamenného zvonu byla tehdy zaplněna fotografiemi z doby 

vlády komunistické strany v Československu. Tyto fotografie dohromady ukazují, jak se 

vyvíjel styl fotografického zobrazování za zmíněný časový úsek. Neméně důležitým 

poselstvím, které autoři výstavy vytvořili fotografiemi známých fotografů (Dana 

Kyndrová, Pavel Štecha, Josef Koudelka, Antonín Kratochvíl, Jindřich Štreit…),  

i fotografů do té doby méně známých (Gustav Aulehla, Ivo Loos…) je podat zajímavou 

výpověď o tom, jak vypadal během oněch čtyř desítek let každodenní život obyvatel 

Československa. Jak se proměňoval životní styl nebo společenská atmosféra. K tomuto 

                                                 
23 SIOSTRZONEK, Jiří. K čemu slouží fotografům (nejen) sociologická znalost. In: 

Siostrzonek, Jiří, ed. Fotografie a sociologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie, 2011, 151 s. ISBN 978-

80-7248-656-4, s. 68. 
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účelu využívali autoři výstavy také rekontextualizace módních snímků, oficiálních 

agenturních fotografií z Fotobanky ČTK i fotografií z archivů státní bezpečnosti. 

Podobným projektem na Slovensku byla výstava Stratený čas kurátorů Aurela 

Hrabušického a Petry Hanákové 

 

2.2 Život Markéty Luskačové 

O Markétě Luskačové se v českých médiích píše jako o „uznávané fotografce“, 

„světoznámé fotografce“, „přední české fotografce“ i „dokumentaristické ikoně“, je, 

poněkud vágně, řazena mezi „velké fotografické osobnosti“, i přesněji mezi „přední 

představitelky české i britské dokumentární fotografie“.  

 

Tato autorka se narodila 29. srpna 1944. Ačkoliv je mnohdy možné dočíst se, že 

fotografovat začala proto, aby získala obrazový doprovod pro svou diplomovou práci, 

jejímž tématem byly Poutě na východním Slovensku, ona sama to popisuje naopak. 

Poutníky chtěla nejprve fotografovat – tak moc, že byla ochotná kvůli tomu zanechat 

dosavadního studia sociologie kultury na Karlově univerzitě. Den, kdy se pro poutníky 

rozhodla, popisuje v rozhovoru pro Hospodářské noviny: "V slovenských kopcích, 

poblíž středověkého města Levoče, jednoho letního odpoledne roku 1965 jsem 

pozorovala unaveně vyhlížející skupinu lidí kráčejících podél prašné cesty. Někteří 

muži a ženy kulhali. Zpívali, modlili se a nesli kříž. To setkání změnilo můj život...24" 

Profesor Miroslav Disman ji však nakonec přemluvil, aby svůj zájem o fotografii raději 

využila pro součást závěrečné práce. U fotografování poutí zůstala až do roku 1971. 

Během této doby se začala zabývat i dalším tématem – životem ve vesnici Šumiac na 

východě Slovenska na úpatí Nízkých Tater. V tomto dokumentárním cyklu sledovala 

tradiční způsob života obyvatel vesnice, tolik rozdílný od života v Praze šedesátých let 

dvacátého století. Zároveň cyklus Šumiac dával nový rozměr souboru Poutníci, neboť 

ukazoval, jak tito lidé žijí, když zrovna nepodstupují své poutě.  

 

Světem fotografie byla ovlivněna už od dětství. Kromě dědečka, Miloše Klicmana, 

který se věnoval knižní grafice a stýkal se s některými osobnostmi meziválečné kultury, 

                                                 
24 mat: Pouť zmizelým světem. Hospodářské noviny. Praha: Economia, 17. 3. 2000, roč. 

44, č. 50, s. 6. ISSN 1213-7693. 
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Markétu Luskačovou v mládí ovlivnil i Josef Sudek, za kterým docházela a jehož styl ji 

prý naučil trpělivosti25
. V začátcích jí pomohl i Josef Koudelka, se kterým se náhodně 

seznámila: „Tak jsem ho poprosila, aby mne naučil fotografovat. Byl hlubokomyslný  

a říkal, že mě to naučit nemůže, „že člověk buď vidí, nebo nevidí". Uklidnila jsem ho  

s tím, že nechci, aby mě učil vidět, ale exponovat. Dodnes mám schovaný malý papírek, 

na kterém mám od něj napsané nastavení exposice: čas a clony při různých světelných 

podmínkách26.“ Kromě toho v knihovně UMPRUM muzea studovala i práce Dorothy 

Lange, Eugena Smithe nebo Louise Hinea. Studium sociologie na jeden rok přerušila  

a během fyzicky vyčerpávajících směn na Hlavní poště a nočního hlídání 

vykopávkových prací v Jindřišské ulici si vydělala peníze na svůj první fotoaparát 

Leica. V roce 1968 Markéta Luskačová nicméně studium úspěšně zakončila. Kromě 

toho pak také absolvovala dvouleté studium techniky fotografie na FAMU.  

 

Po studiu pracovala jako fotografka jazzového klubu Reduta a roku 1970 ji její přítel 

Josef Koudelka doporučil jako svou náhradu na místo fotografa Divadla za branou – on 

sám se chystal k emigraci. Zpočátku měla Markéta Luskačová pocit, že se na podobnou 

práci příliš nehodí, neboť se považovala spíše za fotografku života. Tento přístup se 

však naopak režiséru divadla Otomaru Krejčovi zamlouval, protože, jak sám prohlásil, 

pro něho divadlo život představovalo27. V Divadle za branou tak nakonec Luskačová 

zůstala do jeho zavření v roce 1972. V tomto roce ještě vystavovala své Poutníky 

v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem, kde společně s ní prezentovali 

fotografie i další zástupci sociologického dokumentu Ivo Gil a Pavel Štecha. „Poutníky 

a také Šumiac jsem fotografovala v době, kdy jsem byla studentka sociologie 

kultury, tehdy jsem ještě snila o tom, že budu dělat sociologii fotoaparátem. To mne 

později přešlo28.“ V současnosti se Markéta Luskačová vyhýbá jakémukoliv 

škatulkování nejen do proudu sociologického dokumentu, ale i do dokumentu obecně. 

„Já se nepovažuji za dokumentární, ani za reportážní fotografku. Je to klasifikace, která 

mi nesedí. Považuji se za fotografku29.“ 

                                                 
25 LUSKAČOVÁ, Markéta. Markéta Luskačová. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001, 159 s. 

ISBN 80-7215-129-0, s. 30 
26 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 19. dubna 2014 
27 LUSKAČOVÁ, Markéta. Markéta Luskačová. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001, 159 s. 

ISBN 80-7215-129-0, s. 32 
28 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 28. dubna 2014 
29 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 27. dubna 2014 
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V době roudnické výstavy už byla Markéta Luskačová vdaná a spolu se svým 

manželem se nedlouho poté odstěhovala do Švýcarska. Tam mezi lety 1973 až 1977 

spolupracuje s tamním časopisem Tagesanzeiger: „Časopis Tagesanzeiger byl výborný 

v tom, že otiskoval fotografie, které jsem dělala pro sebe: pouliční muzikanty, 

bezdomovce, lidi na plážích v Severovýchodní Anglii, etc. Pokud jsem od nich dostala 

zakázky, tak to se většinou muselo udělat rychleji, než témata, na kterých jsem 

pracovala sama a ukázala je Tagesanziegeru, až když byly hotové30.“ Během 

švýcarského pobytu Markéta Luskačová několikrát odjela fotografovat poutníky do 

Irska.  

 

V polovině sedmdesátých let se přestěhovala do Londýna. V Anglii nabírá tvorba 

Markéty Luskačové rychlejší obrátky: od roku 1975 například fotografuje londýnské 

tržiště Spitalfields, od roku 1976 fotografovala dům pro týrané ženy v Chistwicku, od 

roku 1977 začala také věnovat pozornost severovýchodní Anglii. Po celou tuto dobu se 

zabývala dětmi, které označuje za „své velké ženské téma“. Fotila děti v britských 

školách i ty, které se učily v cirkuse na klauny a žongléry. Mezi lety 1976 až 1980 navíc 

Luskačová spolupracovala s proslulou fotografickou agenturou Magnum:  

„V Tagesanzeigeru  viděl  moje fotografie švýcarský fotograf René Burri, Magnista, 

který také pracoval pro Tagesanzieger. Na jejich základě mne nominoval do agentury 

Magnum31.“ V roce 1977 se jí narodil syn, a proto se této práci nemohla věnovat 

naplno. Velkého uznání její tvorby se Markétě Luskačové dostalo v první polovině 

osmdesátých let, když vyhrála soutěž Portrét Londýna – ačkoliv svou fotografii 

odevzdala na radnici sotva půl hodiny před vypršením termínu. Po tomto vítězství 

následovala výstava v proslulém Victoria and Albert Museum, kde Luskačová 

předvedla cyklus Poutníci. Zúročila i svůj vztah k dětem – v roce 1986 začala 

spolupracovat na projektu britského televizního kanálu Channel 4 Občan 2000, který 

sledoval dvacet dětí narozených v roce 1982 v různých etnických, náboženských  

i sociálních zázemích.  

 

Od devadesátých let se do tvorby Markéty Luskačové opět vrací i rodná země, například 

v cyklech o masopustních oslavách a karnevalech v Čechách, které fotografuje  

                                                 
30 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 28. dubna 2014 
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i v současné době. „V Londýně  stále chodím fotografovat  trhy na ‚East Endu‘. Jsou to 

stále fotografie lidi, i když v posledních letech také fotografuji jakési zátiší, ale 

nearanžuji, nalézám je, a také to je o lidech (…)32.“  

 

2.3 Fotografie Markéty Luskačové 

V této kapitole postupně rozeberu fotografické cykly, které Markéta Luskačová pořídila 

během více než čtyř desítek let svého působení, od prvních Poutníků až po nejnovější 

cykly z masopustních oslav. K analýze použiji metodu, kterou Gillian Rose ve své knize 

Visual Methodologies nazývá The Good Eye. Cílem této metody je popis obrazu, jeho 

barev, kontrastu, využití neostrosti a dalších výrazových prvků, které autorka ve své 

práci využívá. Tuto metodu doplním prvky sémiotické analýzy, tedy kvalitativní 

metody, která sleduje, jakým způsobem obraz funguje v širším kontextu významů. 

 

2.3.1 Poutníci 

„Poutnici i Šumiacané brzy pochopili, v jaké úctě jsem je měla a  jaké úsilí  mě to 

fotografování stálo. I to, že jsem do fotografování dávala sebe celou. A byli na mne moc 

hodní, i jíst mi dávali, utratila jsem totiž všechny peníze na filmy33.“ 

 

V cyklu Poutníci autorka zaznamenávala, jakým způsobem prožívají svou víru lidé, 

kteří se každoročně – a někdy i tajně – zúčastňují Levočské pouti. Život v Levoči jako 

by byl ovládán pouze náboženskými svátky a zvyklostmi. Lidé se scházejí při přijímání, 

na pohřbech, při bdění za zemřelé, v kostelních lavicích. Autorka se však nespokojovala 

jen s povrchním pohledem na tradice, kterým nezúčastněný divák mnohdy nerozumí. 

Dařilo se jí zachycovat i emoce, které projevy víry ve vesničanech vyvolávaly. K tomu 

bylo zapotřebí získat si nejen jejich důvěru, ale pobývat mezi nimi tak dlouho, aby 

autorčinu přítomnost přestali vnímat a jejich chování nebylo strojené. Ačkoliv se jedná 

o první cyklus, který Markéta Luskačová fotila, je zjevné, že tento obtížný úkol 

dokázala splnit. „Poutníci“ se málokdy dívají přímo do objektivu, a když, tak  

s naprostou důvěrou. Vesničanům jen málo záleží na jejich fyzickém vzhledu. Muž, 

kterého bychom na první pohled možná zařadili mezi vesnické pobudy, má na klopě 

                                                                                                                                               
31 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 28. dubna 2014 
32 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 28. dubna 2014 
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připíchnutý kříž. Jiný, jemu podobný, spíná ruce v modlitbě. Mnohem více než jejich 

oblečení o nich říkají jejich gesta a pohledy.  

 

Sociologická orientace je ze snímků znát nejen skrze jednoduché, přesné popisky, 

vyhýbající se jakékoliv abstrakci, ale také tím, že se Markéta Luskačová ve svém 

souboru snažila zachytit všechny aspekty náboženského života: modlení i hlasité čtení 

evangelií a kostelní zpěvy, sváteční procesí i odpočinek během pouti.  

 

Kompozice většiny snímků je velmi jednoduchá. Autorka se nesnažila vytvořit efektní 

fotografie pomocí naklánění fotoaparátu nebo pohybové neostrosti. Mnohé snímky jsou 

statické a většinou se jedná o celky, v menší míře o polocelky. Výraznějším tonálním 

kontrastem se podobají cyklu Cikáni Josefa Koudelky. To, že Luskačová využívala 

většinou jednoduchou kompozici, však neznamená, že nekomponovala pečlivě. Právě 

naopak, autorka si byla velice dobře vědoma toho, co ve snímku chce – co podle ní 

mělo vypovídací hodnotu, a co už bylo nadbytečné. Tak se díváme například na chlapce 

stojícího nad postelí s tělem mrtvé ženy, jeho babičky, jak nás informuje popisek (viz 

Příloha č. 1). Hoch na první pohled vypadá v pokoji úplně osamoceně. Po straně si však 

všímáme kousku jednoho nebo dvou blízko stojících lidí. Je jich na snímku zachycena 

tak malá část, že s jistotou nemůžeme říct, o koho se jedná, víme už ale, že chlapec není 

zcela sám. Hoch se dívá přímo do objektivu, což na fotografiích Markéty Luskačové 

není zcela běžné. Chlapec nepláče, v jeho pohledu není strach, ani nesouhlas s tím, aby 

ho autorka fotografovala, nezdá se ani, že by se snažil cokoliv předstírat. Vypadá, jako 

by přejal a celým svým vzhledem vyzařoval odevzdanost životu (i smrti) tak, jako to 

dělají jeho rodiče. Místnost, ve které stojí, je velmi strohá: postel, dva svícny, dvě 

dřevné židle. Strohost však neznamená neupravenost. Naopak se zdá, že obyvatel 

pokoje si na jeho vzhledu dával záležet tak, jak mu to podmínky dovolovaly. Na 

okenním parapetu stojí několik oprýskaných hrnečků s květinami, vysoko na stěně visí 

obraz s mírumilovným výjevem. Náš pohled se však stále vrací k těm vážným dětským 

očím a od nich k ženě na posteli, původkyni těch vážných očí. Na hruď mrtvé babičce 

pokladli její blízcí svaté obrázky, kterými se na vesnicích zesnulí zdobívají. Celá 

fotografie od dřevěné podlahy po oblečení účastníků vyjadřuje tradici. Tradici, která pro 

                                                                                                                                               
33 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 28. dubna 2014 
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vesničky východního Slovenska nebyla v roce 1971 nijak zvláštní, avšak pro městského 

člověka již v té době představovala výjev v podstatě nevídaný. 

 

2.3.2 Šumiac 

„V Šumiaci  jsem s Katarinou Fujkovou, u které jsem bydlela, chodila každé ráno do 

kostela. Kdosi z přátel, když procházel mé fotografie ze Šumiace, si všiml, že mám 

málo fotografií práce na poli. To bylo tím, že jsem nefotografovala, ale pomáhala34.“ 

 

Během fotografování Poutníků začala Markéta Luskačová dokumentovat také tradiční 

východoslovenskou vesničku Šumiac. Slovo „tradice“ by mohlo být to, co snímky 

z tohoto místa vystihuje, kdyby obrazy nebyly mnohokrát výmluvnější. Stejně jako  

u Poutníků autorka zaznamenává to, jakým způsobem náboženské zvyklosti ovlivňují 

život celé vesnice. Protože však cyklus Šumiac není jen o víře, ale o životě na tomto 

místě, snaží se autorka ukázat i další aspekty všedních dnů v Šumiaci. Mnoho jich však 

není. V podstatě se jedná hlavně o práci. Skrze tyto dvě roviny – náboženství a práci – 

však snímky vyprávějí o nesmírné pospolitosti uvnitř Šumiace. Celé vesnice se týká 

procesí na Velký pátek i pohřeb i první přijímání i práce. Snímky také ukazují vážnost 

obyvatel Šumiace, jako by jedna část jejich mozků stále meditovala a modlila se (viz 

Příloha č. 2). Na pohřbu i během odpočinku vypadají jejich tváře i držení těla stále 

stejně pokorně. Skoro nikdy se nesmějí, ale také nikdy nepláčou. I množství 

zamyšlených výrazů je však občas přerušeno zvědavými či udivenými pohledy – jejich 

původci bývají děti, které si onen stoický klid a odevzdanost tíze života většinou ještě 

úplně neosvojily.  

 

Svou formou jsou fotografie ze Šumiace tak podobné Poutníkům, že většinou není bez 

popisku možné rozpoznat, který snímek patří do kterého souboru. Ačkoliv celky v obou 

cyklech převažují nad polocelky a nejčastěji jsou na fotografiích zachyceny skupiny 

lidí, snažila se Markéta Luskačová dát vždy každému fotografovanému jeho osobní 

prostor. To je jedna z věcí, kterou na sebe divákovi autorka prozradila – skupinu lidí 

nikdy nepovažuje za „dav“, vždycky ji vnímá jako shluk jednotlivců, kterým je třeba 

věnovat pozornost. To dokládá i několika portréty. V popiscích portrétů pak Markéta 
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Luskačová nejčastěji uvádí jen křestní jméno fotografovaného, což ještě podtrhuje pocit 

blízkosti, který ze snímků máme. 

 

2.3.3 Irští poutníci 

„Irští poutnici mi byli vzdálenější než slovenští. Ale na druhé straně z lidí v Irsku  

i v Anglii mi ti irští poutníci byli jaksi, a pochopitelně, nejbližší35.“ 

 

O stovky kilometrů dál fotografovala Markéta Luskačová Iry – převážně poutníky na 

Hoře svatého Patricka. Jedná se stejnou dobu, ve které dokumentovala i pozdější 

snímky z cyklu Šumiac, a proto v obsahu těchto výjevů není patrný výraznější rozdíl. 

Jako by tento soubor říkal, že nezáleží na tom, zda lidé žijí na Slovensku nebo v Irsku, 

svou víru prožívají všichni stejně. Stejným způsobem klečí a modlí se. Ze strhaných a 

odevzdaných tváří slovenských poutníků chápeme, že vědí, jak těžký život dokáže být: 

modlí se, pracují, pohřbívají… Irští poutníci mají stejně odevzdané tváře – je o tíze 

života učí náročný výstup na mlhavou horu, po kterém jsou vyčerpaní a provlhlí (viz 

Příloha č. 3). 

  

Ani po formální stránce se irské fotografie od těch slovenských příliš neliší: zrnité 

celky, v nichž každý člověk má své místo. Stejnou roli hraje také velká hloubka ostrosti, 

kterou můžeme pozorovat na všech autorčiných snímcích. Naznačuje nám totéž 

poselství: každou část fotografie Markéta Luskačová považuje za stejně důležitou. 

Prostá kompozice a přímý úhel pohledu korespondují s jednoduchostí obsahu snímků. 

Kontrast na většině snímků z hory střídá mlha, a tak tyto výjevy působí mystičtějším, 

ale také nehostinnějším dojmem. Není to však jen mlha, kvůli čemu vypadají fotografie 

irských poutníků cizeji. Na slovenských vesnicích byla Markéta Luskačová součástí 

skupiny – divák byl díky tomu v podstatě uvnitř scény. Fotografie z Irska jsou 

odtažitější, nevidíme tu žádné důvěřivé pohledy. Za krátký čas své návštěvy v cizí zemi 

autorka nemohla navázat tak těsné svazky, jako tomu bylo na Slovensku. Divák tak 

zůstává vnějším pozorovatelem.    

 

                                                 
35 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 28. dubna 2014 
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2.3.4 Spitalfields 

„Je to téma osamělosti i pospolitosti. Mojí i těch lidi, které fotografuji36.“ 

 

Chudinský trh ve čtvrti Spitalfields fotografovala Markéta Luskačová po svém 

přestěhování do Anglie od poloviny sedmdesátých let až do nového tisíciletí. Autorka se 

nesnaží odkrýt život na trhu ze všech úhlů, chce prostě ukázat některé jeho tváře. Na 

rozdíl od předchozích cyklů se tolik nesoustřeďuje na celkové pohledy, ale spíše na 

portréty. I proto lidé na těchto snímcích působí mnohem osaměleji než v ostatních 

souborech. Tušíme také, že ti lidé, kteří hledí přímo do objektivu, nejsou těmi, o kterých 

chce autorka vyprávět primárně. Luskačová nikdy nemění svou pozici, vše snímá ze své 

výšky v přímém úhlu. Díváme se do tváří lidí, kteří jako by autorku při fotografování 

vůbec nevnímali. To je důkaz, že se Markéta Luskačová opět dokázala 

k fotografovaným dostat tak blízko, že její přítomnost přestali registrovat. Často 

dokonce působí tak, že přestali vnímat celý vnější svět. Jako by nám autorka nabízela 

mnoho vesmírů, které existují jen za očima každého z vyfotografovaných lidí. U stolu tu 

sedí čtyři muži a jediné, co je spojuje, je právě ten stůl (viz Příloha č. 4). První muž  

v příliš velkém kabátě unaveně upíjí čaj, druhý, obtloustlý, o čemsi uvažuje, třetí nás 

pozoruje spíše z nudy a čtvrtý se dívá naším směrem, ale zda fotografku skutečně 

sleduje, nebo mu k ní jen zabloudily oči, rozpoznat nedokážeme. Kompozice snímku je 

nesmírně prostá a čistá. Prázdné stěny, hladký stůl a dva čisté talíře diváka nutí znovu 

obracet pozornost k tvářím čtyř mužů, kteří, pokud se znají, si už dávno všechno řekli,  

a pokud se tu potkali náhodou, si říct nemají co. 

 

Namísto víry a pospolitosti z předchozích cyklů nacházíme soukromé představy o světě 

– o světě, kde není neobvyklé nosit na ramenou papoušky nebo kotě ve vnitřní kapse 

kabátu. Po polovině osmdesátých let dostávají fotografie z tohoto souboru až 

surrealistický nádech. Fotografie z cyklu Spitalfields se stále vyznačují výrazným 

tonálním kontrastem, zároveň jsou však temnější než předchozí snímky.  

 

                                                 
36 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 28. dubna 2014 
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2.3.5 Dům pro týrané ženy 

„Později ten soubor koupil do své sbírky The Art's Council of Great Britain. Já si ale 

představovala, že fotografiemi pomohu těm ženám s dětmi; nákup do sbírky umění byl 

téměř výsměch37.“ 

 

Oproti předešlým sériím fotografovala Markéta Luskačová Dům pro týrané ženy 

v londýnském Chiswicku kratší dobu – mezi lety 1976 až 1977 – jako zakázku pro 

fotografickou agenturu Magnum. I tak se opět dokázala pro své fotografované stát 

neviditelnou. Dům pro týrané ženy je jedním z mála souborů, které jsou fotografované 

téměř výhradně ve vnitřních prostorách. To mu dává několik zvláštností. V první řadě je 

to nižší tonální kontrast a větší množství odstínů šedé barvy. Dále pak uzavřené prostory 

vyvolávají pocit, že se divák nachází v jakémsi útočišti. Na malém prostoru tu společně 

přežívá množství žen a dětí: „Fotografovala jsem, jaké to bylo, když sto dvacet žen  

a dětí žilo v domě pro čtyřicet38.“ Svým způsobem se v tomto souboru navrací téma 

pospolitosti z cyklů Poutníci a Šumiac. Je to ale jiná pospolitost. Skupinu nedrží 

pohromadě víra, ale zlé zkušenosti a strach. Ženy a děti se semkly dohromady 

v obranném instinktu. Cyklus Spitalfields se vyznačuje velkým množstvím portrétních 

snímků, v Poutnících a Šumiaci zase převažují celkové pohledy. Většina snímků  

v souboru z Domu pro týrané ženy se nejvíce ze všeho blíží hromadným portrétům. 

Divák si vybírá, čí tvář bude studovat, čí zkusí odhadnout myšlenky. Možnost této 

volby mu ostatně autorka usnadňuje i tím, že stejně jako v předchozích cyklech 

uplatňuje na většině fotografií velkou hloubku ostrosti a diváka tak nenavádí ke 

sledování pouze jediného místa na snímku. 

 

Markéta Luskačová je mistryní ve vyčkávání na okamžik, kdy se všichni aktéři záběru 

odtrhávají od vnějšího světa do světa úvah a vzpomínek. Mohli bychom číst vyprávění 

obětí o tom, co je dohnalo až do Domu pro týrané ženy. Stěží by však dokázalo být tak 

výstižné jako snímek pěti žen, které sedí na lavici a ponořeny ve vlastních myšlenkách 

zírají do prázdna. Na první pohled by se mohlo zdát, že děti bídu nastalé situace příliš 

nevnímají, protože i v nuzných podmínkách, v místě, které ani zdaleka nepřipomíná 

domov, se dokážou radovat a smát. Autorka však další ukázkou svého smyslu pro 

komponování výmluvných snímků připomíná, že mladí nejsou slepí. Místnost je 

                                                 
37 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 2. května 2014 
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přeplněna lidmi (viz Příloha č. 5). Ženy i děti spí na matracích položených přímo na 

zemi tak, aby se jich sem vešlo co největší množství. Náš pohled střídavě přechází  

z černých spacáků a vlasů na bílé deky. Až po chvilce si můžeme všimnout, že z kraje 

snímku nás pozorně sledují oči dítěte. Je malé, ale zřejmě už si uvědomuje, že toto není 

ložnice, že je to jen místnost určená k přespání, ve které se na podlaze sotva najde místo 

na položení tašky. Obyvatelé tohoto místa však bez stížností přijímají, co se jim nabízí, 

vědí, že pohrdnout spánkem v útočišti si teď nemohou dovolit. 

 

2.3.6 Pláže Severovýchodní Anglie 

„Počasí je tam i v létě studené a deštivé a také moře na severu je velice studené.  

K tamějšímu Severnímu moři chodí v létě dělnické rodiny a děti z nezaměstnaných 

rodin – lidé a rodiny, které nemají na to, někam jet39.“ 

 

Koncem sedmdesátých let Markéta Luskačová fotografovala výletníky na 

Severovýchodních plážích Anglie. Tonálně světlejší snímky života na pláži, jako by pro 

fotografku byly jakousi protiváhou k temněji působícímu cyklu z Domu pro týrané 

ženy. Ty pláže patrně nejsou vysněným místem pro dovolenou. Nejsou to čisté 

prosluněné břehy jako z katalogu, ale jsou blízko. Jako by tato místa měla být receptem 

na harmonii a spokojenost, sjely se sem za svým kouskem štěstí rodiny s kočárky a se 

psy, milenci, cyklisté, jezdci na koních… A tak se z pláží v širokých celkových 

pohledech Markéty Luskačové staly malé světy instantní rodinné pohody pro dělnickou 

třídu samy pro sebe (viz Příloha č. 6). Přesto snímky Markéty Luskačové nepůsobí, jako 

by jejím cílem bylo ironizovat nebo nějakým způsobem snižovat toto počínání. Spíše se 

zdá, že pláže Severovýchodní Anglie fotografovala z pozice člověka, který má hluboké 

pochopení: „Měla jsem roční dítě, a téma chudých dětí a rodin bylo pro mne tehdy 

velmi akutní, naléhavé a aktuální40.“ 

 

Ačkoliv by fotografie z prostředí pláže mohly svádět k poetickým vyumělkovaným 

snímkům, Markéta Luskačová se drží nepatetických, jednoduchých kompozic a přímých 

úhlů. Nejde o pláže, jde o lidi, kteří pláže navštěvují. Každý člověk, který se na 

fotografii vyskytuje, je důležitý, každý má svůj prostor. Na okrajích, pokud je to jen 

                                                                                                                                               
38 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 2. května 2014 
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trochu možné, nikdy nenacházíme oříznuté lidské postavy. Snad proto, že by to diváka 

připravilo o další svět, který se ve snímku skrývá, snad proto, že by to i sama autorka 

vnímala jako neúctu k fotografovanému člověku. 

2.3.7 Děti 

„Poté, co se výstava dostala také do Prahy, se Dagmar Hochová ptala Anny Fárové, 

jaký je rozdíl mezi mými a jejími fotografiemi dětí. Anna Fárová odpověděla Dáše: ,Ty 

fotografuješ děti, Markéta fotografuje o dětech41.‘“ 

 

Děti označuje Markéta Luskačová za své „velké ženské téma“. Zájem o jejich svět se 

táhne autorčinou tvorbou už od prvních let. Už v cyklech Poutníci a Šumiac se 

setkáváme s pohledy dětí, které někdy přejímají vážnost dospělých, většinou se však 

zdá, že na ně poklidná odevzdanost jejich okolí žádný vliv nemá. Dětem také autorka 

věnovala několik samostatných cyklů – fotografovala děti v anglických školách,  

ve škole pro kostelní zpěváky, ve waldorfských školách v České republice a také 

v centru pro postižené děti.  

 

Často se říká, že děti je nejlepší fotografovat z jejich pozice, tedy snížit se. Na snímcích 

dětí, které Markéta Luskačová fotografovala mnoho let, vidíme, že to není ani zdaleka 

potřeba proto, aby vznikaly autentické a bezprostřední fotografie z jejich světa. 

Mnohem více než na fyzické poloze fotografa záleží na jeho schopnosti vcítit se do 

dětské duše a přijmout dětský náhled na svět. Pokud tuto schopnost fotograf nemá, 

budou jeho snímky působit strojeně, i kdyby je, s trochou nadsázky, pořizoval vleže. 

Naopak fotografie Markéty Luskačové z anglických škol jsou vždy snímány z její 

výšky, a přesto nám dětský život odkrývají v celé jeho bezprostřednosti. Děti podnikají 

své hry, při kterých je potřeba hodně se smát a hodně běhat a hodně pitvořit obličej. Pro 

fotografku ani pro nikoho jiného nic nepředstírají a fotografka naopak nijak neovlivňuje 

dění, které má před sebou. Širokými snímky dětí při jejich vlastní zábavě nám autorka  

o povaze fotografovaných říká více než například statickými portréty. Ukazuje nám, 

kdo rád vede a kdo hry prožívá, pro koho je hra týmovou záležitostí a pro koho hru 

představuje třeba vymýšlení legračních nápadů. Ačkoliv na většině snímků z této série 

děti skáčou nebo běhají, jen málokdy v ní můžeme nalézt fotografii s pohybovou nebo 
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hloubkovou neostrostí. O povaze dětí se můžeme mnoho dozvědět i ze snímků, na 

kterých nejsou vlastními pány. Do souboru Markéta Luskačová zařazuje snímek 

množství holčiček sedících na zemi při modlitbě (viz Příloha č. 7). Při bližším 

prozkoumání zjistíme, že ani dvě to nedělají stejným způsobem. Jedna dívka se modlí se 

způsobně sklopenou hlavou, druhá vypadá, jako by přemýšlela, za co se pomodlit dál, 

třetí možná usnula a čtvrtá se zase možná jen opírá o sepjaté ruce. Všechny jsou 

oblečené do stejných kostkovaných šatiček, jako by bylo možné říct, že všechny 

holčičky jsou stejné. Nejsou – všem je okolo pěti let a jejich osobnost už vyzařuje  

z jejich držení těla, pohybů a pohledů, mají-li otevřené oči, i z toho, zda mají správně 

natažené podkolenky nebo mají rozcuchané vlasy. Zajímavé, a tvorbu Markéty 

Luskačové vystihující, je to, že se autorce zjevně podařilo nelákat na sebe ničí 

pozornost, a z několika desítek párů očí se do objektivu neupírá ani jediný.  

 

Témata dětí a víry spojuje Markéta Luskačová v seriálu ze školy sboristů při 

Durhamské katedrále, již zaznamenávala v roce 2000. Fotografie ukazují strohé 

prostory, které se pro chlapce oblečené v bílých rouchách a černých pláštích zdají příliš 

chladné a tiché. Oni se však drží společně ve skupinkách a nestávají se malými 

dospělými. Smějí se a povalují a přítomnost fotografky je ani v nejmenším neruší.  

V kostelních lavicích či na procházce jsou na chvíli ochotni zvážnět, na hřišti se však 

opět stanou dětmi. Markéta Luskačová má schopnost zaznamenávat obě tyto polohy 

života ve škole. Ačkoliv značná část fotografií je, stejně jako cyklus z domu pro týrané 

ženy v Chiswicku, fotografovaná v interiéru, převládají v souboru světlé tóny. 

 

O dětech Markéta Luskačová často říkává, že jsou všude na světě krásné a rozumějí si  

i beze slov. Když v novém tisíciletí fotografovala život v centru pro postižené děti 

Rolnička, ukazovala děti, které se učí, smějí se a užívají si život tak, jak to dělají 

všechny děti na světě. Část tohoto souboru je snímána barevně, nicméně na tomto 

poselství to nic nemění. Zmiňovanou úctu, jíž Luskačová prokazuje svým 

fotografovaným tím, že se každému z nich snaží dát na skupinových snímcích jeho 

vlastní prostor, autorka ve stejné míře vzdává i dětem. Ačkoliv toto téma Markéta 

Luskačová fotografovala mnoho let, její sklon k jednoduchým kompozicím se během té 

doby nezměnil. Její snímky bývají v podstatě zaplněny dětmi – ať už jsou dvě nebo jich 

je deset – a činností, kterou se zabývají. Všechny ostatní prvky se pro autorku zdají být 

podružné. 
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2.3.8 Masopusty a karnevaly 

„Barva může být integrální součástí sdělení. Ráda bych věřila, že je tomu tak v mém 

souboru o roztockém masopustu42.“ 

 

Od konce devadesátých let až do současnosti věnuje Markéta Luskačová pozornost 

masopustním a karnevalovým průvodům. Jsou to právě tyto příležitosti, ve kterých 

autorka znovu nachází své velké téma: pospolitost. Je to však pospolitost opět o trochu 

jiná. Fotografované nespojuje ani víra, ani osud, spojuje je jen teď a tady a touha 

radovat se ze života. Jindy jednoduché, zahloubané snímky Markéty Luskačové střídá 

ruch.  

 

Některé karnevaly fotografovala autorka barevně. Jak sama Markéta Luskačová tvrdí, 

vytvořit dobrou barevnou fotografii je náročnější než vytvořit dobrou fotografii 

černobílou. Pokud však existuje událost, pro kterou se barevné fotografie dokonale hodí, 

je jí právě masopustní průvod. Černobílý průvod je klidnější, barevný je bujarý  

a nespoutaný. První se s Poutníky nevylučuje a zobrazuje jen jiný způsob prožívání 

nadpřirozena. Druhý, jako by byl svou lehkostí a touhou protančit se do jara 

k Poutníkům, jdoucím na svatá místa, v určité opozici. Masopustní fotografie 

zachycované často na sněhu jsou výrazné svým tonálním kontrastem. Výraznějšímu 

kontrastu barevnému jako by se naopak autorka až na výjimky snažila vyhnout.  

 

Před portréty dává při této příležitosti Markéta Luskačová přednost spíše širokým 

celkům, jako by chtěla naznačit, že pro tuto chvíli jsou dlouhé úvahy nad životem 

zapomenuty. Otevřená krajina plná svažujících se kopců snímky ještě více dynamizuje. 

Kostlivec pochoduje temně modrou večerní krajinou a po boku mu letí žlutozelený 

drak. Drak se vzpíná k nebi, a kdyby se snad rozhodl vzlétnout, vzal by své tři lidské 

vodiče s sebou do oblak. O kousek dál muž v pitvorné masce Žida s buřinkou, na které 

sedí kohout, objímá smějící se dívku s červeně namalovanými líčky (viz Příloha č. 8).  

I pes rozmazaný ve skoku pohybovou neostrostí vypadá jako zachycený při tanci. 

Surreálně působící snímky ze Spitalfields z osmdesátých a devadesátých let jako by 

naznačovaly příchod tohoto fantaskního masopustního divadla. 
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2.3.9 Shrnutí 

Přestože svůj první cyklus vytvářela Markéta Luskačová od roku 1964, její fotografický 

styl se za více než čtyři desítky let změnil jen minimálně. Na prvních i nejnovějších 

snímcích můžeme pozorovat jednoduché kompozice, které se zájmem ukazují člověka 

v jeho prostředí a životě. Právě člověk je mírou fotografií Markéty Luskačové. Celky  

i portréty jsou vytvářeny tak, aby co nejlépe zobrazovaly člověka, ale zároveň usilují 

 i o estetickou přitažlivost. Fotografii bez výrazné lidské postavy v cyklech této autorky 

nenajdeme. Zájem o lidi je u Markéty Luskačové tak velký, že dokonce i hromadné 

snímky mnoha jedinců často působí spíše jako skupinové portréty. Jinými stálými znaky 

tvorby Markéty Luskačové jsou velká hloubka ostrosti a osobní prostor, který se snaží 

dopřát každému, koho fotografuje. U prvních souborů bychom tento sklon mohli 

přiřknout snaze o dokumentární objektivitu, o to, aby si divák mohl vše dobře 

prohlédnout. Později, když se Markéta Luskačová začala vyhýbat označení 

dokumentární fotografka, se už patrně jedná hlavně o známku vztahu, který má autorka 

k lidem, a který jí nedovoluje některého člověka na fotografii zobrazit jen polovičatě. 

Dalším nepřehlédnutelným znakem díla Markéty Luskačové je schopnost zachytit 

okamžik, kdy ji zobrazovaní přestanou vnímat a zaberou se do vlastních myšlenek. Aby 

podobného výsledku mohla fotografka dosáhnout, musela s lidmi navazovat úzké 

vztahy, získat si jejich důvěru a trpělivě čekat.  

 

Fotografie této autorky působí vizuálně důkladně promyšleně, ale zároveň zcela 

upřímně. K důvodům, proč tak fotografie vypadají, lze přičíst to, že fotografka 

naprostou většinu snímků pořizovala ze své výšky a vyhýbala se podhledům, 

nadhledům i jinému naklánění fotoaparátu za účelem získání formálně zajímavého 

snímku. Markéta Luskačová většinu času fotografovala na černobílý film a rozdíly mezi 

některými soubory například v kontrastu či tonalitě vycházejí převážně z aktuálních 

podmínek, se kterými se při své práci potýkala, spíše než v úmyslné změně těchto 

vyjadřovacích prostředků. V pozdějších letech pak občas vytváří i barevné fotografie, 

neboť v některých případech považuje barvu za nedílnou část sdělení. Ačkoliv témata 

prací Markéty Luskačové jsou různá, od vesničanů přes týrané ženy až po děti, tím, co 

tato autorka neustále hledá, jsou různé typy lidské vzájemnosti – ty, které jsou založené 

                                                                                                                                               
42 Z rozhovoru s Markétou Luskačovou pořízeného 2. května 2014 
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na tradicích, životní situaci nebo i věku. Když v roce 1970 Markéta Luskačová řekla 

režiséru Divadla za branou Otomaru Krejčovi, že je fotografkou života, vystihla jednou 

větou celou svou práci. Po více než čtyřiceti letech je toto prohlášení stále stejně 

aktuální a stejně nezpochybnitelné. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat dílo fotografky Markéty Luskačové. 

Prozkoumat styl jejího vizuálního projevu, zjistit, zda se nějak změnil od jejího prvního 

fotografického cyklu vytvořeného v roce 1964, určit, zda mají témata, kterými se 

nejčastěji ve své práci zabývá, něco společného, a pokusit se zjistit, jaký měly určité 

životní etapy vliv na její tvorbu.  

 

Zkoumala jsem proto pomocí spojení metod vizuální analýzy nazývané The Good Eye  

a sémiologické analýzy vybrané fotografie z osmi autorčiných souborů. Dalším 

podstatným zdrojem informací mi byla sama autorka, která mi v hloubkových 

rozhovorech přiblížila detaily svého fotografického působení.  

 

Z mého pohledu nejzajímavějším zjištěním byla skutečnost, že za čtyřicet let autorčina 

fotografického života se její vizuální projev změnil jen minimálně. Již ve svém prvním 

cyklu si dokázala získat důvěru fotografovaných a následně ji promítnout do svých 

snímků. Tato schopnost jí zůstala až do současnosti. Stejně tak ji nikdy neopustil zájem 

o lidi a touha zkoumat jejich světy, ale nikdy se jim nevysmívat. Markéta Luskačová 

fotografovala v různých typech prostředí – ve vesnici na východě Slovenska  

i v londýnském Domě pro týrané ženy. Přesto je možné mezi soubory najít pojítko. Je 

jím hledání různých forem lidské pospolitosti.  

 

Z hlediska formy jsou fotografie Markéty Luskačové také velmi konzistentní. Její 

snímky vynikají jednoduchými, ale přesto – nebo možná proto – působivými 

kompozicemi. Sama si je ostatně důležitosti estetické působivosti vědoma a vědomě  

o ni usiluje. Jednou z mála změn v autorčině fotografickém projevu je pak občasné 

používání barvy.  

 

V rozhovorech s Markétou Luskačovou považuji za jeden z nejzajímavějších momentů 

její popis úskalí, která musela překonávat, aby mohla fotografovat poutníky. Toto 

vyprávění, podle mého názoru, skvěle demonstruje odhodlání autorky věnovat se 

tomuto tématu. Dalším velmi podstatným zjištěním bylo, že autorka se vyhýbá označení 

dokumentaristka a považuje se za fotografku obecně. 
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Domnívám se, že tato práce může sloužit jako pramen pro širší práci o sociologickém 

dokumentu, nebo je možné ji například využít při zpracovávání tématu genderové 

problematiky v oblasti fotožurnalistické profese. 
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Summary 

The object of my bachelor‘s thesis was to elaborate the photographic work of 

photographer Markéta Luskačová. I wanted to explore ways of her visual language and I 

wanted to determine whether they have changed since her first photographic cycle 

created in 1964. I also tried to determine whteher her most important topics have 

something in common with each other. And I tried to find out a relation between life of 

Markéta Luskačová and her photographic creation. 

 

I examined selected photos from eight Luskačová´s series using two methods of visual 

analysis – The Good Eye and semiological analysis. Another important source of 

information to me was the author herself because she described to me details of her 

photographic activity in an interview. 

 

In fourty years of Luskačová´s photographic life her visual language has changed only 

marginally. It is the most interesting finding, in my opinion. Always the documentarian 

has managed to gain the trust of her models and then to reflect it in her pictures. 

Luskačová has always been interested in people and she has desired to discover their 

worlds as well. But she has never laughed at them. Markéta Luskačová has 

photographed in the most variousest environments – in a village in eastern Slovakia or 

in the London battered women house. However, the link between her cycles is a search 

for various forms of human solidarity.  

 

In terms of form Luskačová´s photos are very consistent as well. Usually her photos 

have very simple but still very impressive composition. Or maybe the simple 

composition is the reason of the impressiveness. Moreover Markéta Luskačová herself 

is aware of the importace of aesthetic impressiveness and she is aimed at it. Occasional 

using of colour is one of a few changes of her visual language. 

 

Markéta Luskačová told me about difficulties which she had had to overcome in order 

to photograph the Pilgrims. I belive that it is one of the most interesting information in 

our interview because it shows her huge determination to occupy herself with the topic. 

Another very significant finding was that the author avoids calling herself  

a „documentarian“. She just calls herself a „photographer“. 
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I suppose this bachelor´s thesis can serve as one of sources for a wider analysis of 

sociological document or it can be useful for a work discussing the gender issue in the 

area of photojournalism profession.  
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