
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra elektronické kultury a sémiotiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Kateřina Mikešová 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fotografie a móda: Vznik prázdného obrazu 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 
Praha 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna 

v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských 

kvalifikačních prací v repositáři Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům 

v souladu s autorským právem. 

 

 

V Praze dne 15. 5. 2014 Kateřina Mikešová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí práce Mgr. Michaele Fišerové, Ph.D. 

za cenné připomínky a rady během vypracování tématu. Zároveň bych ráda poděkovala 

své rodině za podporu a trpělivost během celého studia. 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce Fotografie a móda: vznik prázdného obrazu se zabývá fenoménem módní 

fotografie tak, jak se objevuje v lifestylových magazínech. Hypotézou této práce je, že 

současná módní fotografie používající ke svému vzniku kreativní postupy malby, popírá 

hlavní diskurzívní předpoklad fotografického média – totiž že jde o otisk reality – přitom 

ale tento nárok u svých recipientů předpokládá, a fotografické médium tím zneužívá. 

Módní fotografie navíc neustálým opakováním a zobrazováním identických objektů – 

jejichž reálný předobraz neexistuje, a které pouze odkazují k neurčitému referentu – dává 

vzniknout prázdnému obrazu s nulovým významem. 

Abstract 

The thesis Photography and fashion: formation of Empty Image explores the phenomenon 

of fashion photography as it appears in lifestyle magazines. The hypothesis of this study is 

that the current fashion photography uses creative painting techniques, which denies the 

key idea about photography - that photography mirrors reality - but in the same time 

photography recipients are expected to believe this idea. This leads us to the assumption 

that fashion misuses photography. Fashion Photography, by constant repetition and 

displaying identical objects that in reality don’t exist, which only refer to an indefinite 

referent gives rise to an empty image with no meaning. 

Klíčová slova 

Móda, Módní fotografie, Fotografie, Napodobování, Hyperrealita, Masmédia 
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1.0 Úvod 

Módní fotografie, specifické odvětví vizuální kultury, v němž hraje obrazová 

stránka sdělení nejdůležitější roli, propojuje dva světy – svět módy a svět fotografie – dva 

ucelené systémy, jejichž pomocí lze přenášet různé významy, vyjadřovat emoce, 

komunikovat, zaznamenávat dějiny, diferencovat společnost. Zásadní otázka ovšem zní: 

má módní fotografie pohybující se na pomezí obou těchto světů stejné schopnosti a funkce, 

nebo je naopak loutkou ve službách módních domů a lifestylových magazínů nepřinášející 

do diskurzu fotografie a do diskurzu módy nic nového?  

Módní fotografie je díky své působnosti na poli reklamy specifická; mezi její hlavní 

cíle patří tvorba nových, mnohdy čistě iluzivních světů. Zatímco žurnalistická a 

dokumentární fotografie tak zůstává uvězněna svým primárním požadavkem na 

objektivitu, před módní fotografií se objevují nové možnosti tvorby snímaných scén, 

digitálních úprav, nebo postprodukce. Módní fotografii také ovlivňuje právě 

neopominutelný aspekt komerční sféry, ke které má až nebezpečně blízko, a kterou naopak 

fotografie žurnalistická a dokumentární nesmí přiznat. Na tomto místě by bylo vhodné 

zmínit existenci dvou různých pojmů, které v masmédiích v rámci současného vizuálního 

diskurzu ne zcela neoprávněně splývají – módní fotografie a fotografické reklamy na 

módu. Módní fotografie by měla být nezávislá, umělecká a inovativní; fotografická 

reklama na módu by měla především propagovat a prodávat novinky z produkce módních 

domů. Pro účely této práce se ale oba pojmy slučují; v rámci komplexní módní fotografie 

se totiž jako nezávislé vymezují pouze fashion stories a editorialy1, takže hovoří-li tento 

text o módní fotografii, vnímá ji jako celek nezahrnující právě tyto dva žánry. 

Cílem této práce je zjistit, proč módní fotografie působí prázdným dojmem. Proč, i 

když je obsahově přeplněná (tedy zobrazuje hodně objektů, modelů a produktů), je 

významově prázdná (tedy nesděluje vůbec nic). Práce se tak snaží odhalit význam tohoto 

fotografického žánru v současných médiích, a určit, zda má ještě takovou persvazivní sílu, 

jakou by měl mít, je-li využíván jako nástroj marketingu a propagace. Hlavním úkolem je 

tedy odhalit, zda existují důvody, proč módní fotografie zdánlivě nic neříká, a zda opravdu 
                                                      

1 Žánrem fashion stories jsem se zabývala ve své bakalářské práci, v této práci je proto na základě daných 

závěrů záměrně vynechávám. V této práci tedy funguje synonymicky pojem módní fotografie a fotografická 

reklama na módu – všechny zmiňované a analyzované módní fotografie by měly sloužit k propagaci a prodeji 

zobrazovaných produktů. Fashion stories s propagací oděvů nesouvisí. Jsou zcela nezávislé na obsahu 

magazínů, ve kterých jsou publikované, navíc ani oblečení na nich zobrazované nemusí nutně korespondovat 

s aktuálními prodávanými kolekcemi. Jejich funkci bychom mohli nazvat jako čistě estetickou. 
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platí, že se z ní stal pouhý prázdný obraz – označující bez označovaného. Metodou pro 

zodpovězení těchto otázek je obsahová a diskurzívní analýza módní fotografie s důrazem 

na to, jakým způsobem módní fotografie ‚argumentuje‘2, čímž práce poukazuje na postupy, 

jakými se módní fotografie (potažmo lifestylové magazíny anebo módní domy s její 

pomocí) pokouší pozměnit vizuální postupy a získat si v současnosti již téměř ztracenou 

recipientovu pozornost. Dále se analýza soustředí na obsahové prvky, které módní 

fotografie využívá – ať už jde o metafory, symboly nebo intertextuální odkazy – a snaží se 

určit, nakolik je módní fotografie originálním dílem schopným persvaze a propagace. 

Nakonec se analýza obrací ke konfrontaci módní fotografie s jinými formami vizuálních 

obsahů, a pokouší se zjistit, zda se za prvé módní fotografie v něčem podobá jiným 

fenoménům vizuální kultury, a zda by za druhé mohlo v propagaci módy nahradit 

fotografii jiné médium. Práce se tedy snaží najít, jaké jsou současné tendence 

v zobrazování a propagování módy jako takové. Důležitou součástí této části analýzy je 

také zhodnocení, jakým způsobem všeobecně fotografie zobrazuje, a jak moc dokáže 

manipulovat s tím, jak ji vnímáme – že i přese všechny vědomosti ohledně digitálních 

úprav, ji stále bereme jako relevantního svědka světa kolem nás, což je možná právě ten 

důvod, proč se zdá, že reklama využívá jako hlavní nástroj v oblasti tištěných médií pouze 

fotografické zobrazování. 

Základní motivací pro vznik této práce byl fakt, že módní fotografie patří mezi 

jeden z nejfrekventovanějších žánrů v rámci současné vizuální kultury; stojí na pomezí 

fotografie reklamní, portrétní a umělecké. Módní fotografii jako způsob komunikace navíc 

využívají také média, jejichž cílovou skupinou nejsou pouze ženy, případně společnosti, 

jejichž cílem není prezentovat pouze módní produkty. Módní fotografie patří mezi 

nejsilnější nástroje, skrze něž současný (a nejen módní, ale také např. sportovní, 

kosmetický, automobilový, či mediální) průmysl komunikuje, a skrze nějž utváří tzv. 

branding. Pro módu je totiž signifikantní rozdvojení mezi pojmy ‚image‘ a ‚image‘ – 

v jednom smyslu obraz a v druhém smyslu obliba3; módní fotografie utváří oboje, aby pak 

obratem mohla vznikat právě ‚image‘ (ve smyslu identity nebo významu značky – tedy 

branding), takový obraz je pak v podobě fotografické reklamy na módu využíván k prodeji 

                                                      

2 Ve vztahu k módní fotografii v této práci používám vedle termínu ‚argumentovat‘, který (pro účely této 

práce) chápu jako synonymní s termínem ‚přesvědčovat‘, s ohledem na to, že fotografická reklama na módu 

nemůže argumentovat v doslovném slova smyslu – skrze propozice a závěr. Tato problematika je dále 

rozvedena v kapitole 3.1. 
3 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 511. 
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oblečení. Význam módní fotografie je pro současný marketing nezanedbatelný. Přesto se 

čistě módní fotografií příliš teoretických studií nezabývá. Většina autorů ji zahrnuje obecně 

mezi fotografii reklamní, a přisuzuje jí tak jedinou funkci: prodávat oděvy a módu, které 

zobrazuje. Také tato práce se tedy na módní fotografii zaměřuje v obecně přijímaném 

pohledu, jako na jedno ze současně využívaných typů sdělení reklamních a opomíjí 

existenci zmiňovaných fashion stories4. Teoreticky tak práce vychází z textů věnovaných 

primárně módě5 a textů věnovaných primárně fotografii nebo vizuální kultuře6 ve snaze 

oba tyto světy propojit a vymezit jejich vzájemný vliv. 

Tato práce ale vychází především z děl teoretiků Umberta Eca, Jeana Baudrillarda a 

Rolanda Barthese. V případě Umberta Eca jsou důležité práce, ve kterých se věnuje 

konzumní společnosti a fenoménům spojeným s médii v současném světě – spotřebním 

zbožím7. Vzhledem k tomu, že módní fotografie je čistě konzumním produktem, tato práce 

se tedy snaží zjistit, zda všechno, co se řídí principem interakce nabídky a poptávky, 

funguje na stejných principech a veškerá produkce v rámci ‚mainstreamu‘ se řídí stejnými 

trendy a pravidly. Zda tedy módní fotografie funguje například stejně, jako komiksy, které 

popisuje právě Eco8. Teorie Jeana Baudrillarda je pro tuto práci důležitá, protože se zabývá 

fenomény objevujícími se v současné společnosti a vlivem, který na společnost mají 

moderní mediální a kulturní systémy. Módní fotografie je – právě díky tomu, že zobrazuje 

módu, bez níž bychom nemohli existovat – také společenským fenoménem, a tato práce 

tedy zjišťuje, nakolik na ní platí názory, které Baudrillard vztahuje například na film, na 

média nebo na svádění9. V neposlední řadě pak tato práce reflektuje tvorbu Rolanda 

                                                      

4 Žánrem fashion stories jsem se zabývala ve své bakalářské práci, v této práci je proto na základě daných 

závěrů záměrně vynechávám. V této práci tedy funguje synonymicky pojem módní fotografie a fotografická 

reklama na módu – všechny zmiňované a analyzované módní fotografie by měly sloužit k propagaci a prodeji 

zobrazovaných produktů. Fashion stories s propagací oděvů nesouvisí. Jsou zcela nezávislé na obsahu 

magazínů, ve kterých jsou publikované, navíc ani oblečení na nich zobrazované nemusí nutně korespondovat 

s aktuálními prodávanými kolekcemi. Jejich funkci bychom mohli nazvat jako čistě estetickou. 
5 Například BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis 

Ltd., 2007., SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. 

Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 
6 Například HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2004. 
7 Například ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné 

eseje. Praha: Mladá fronta, 2002,  nebo ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha : Nakladatelství Karolinum, 

2005. 
8 ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007. 
9 Například BAUDRILLARD, Jean: O svádění. Olomouc: Votobia, 1996, nebo BAUDRILLARD, Jean. 

Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001. 
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Barthese, který se věnuje jak fotografii, tak módě10 a vymezuje je jako systémy plné 

struktury a významu. Tato práce se tedy na módní fotografii snaží podívat alespoň trochu 

Barthesovýma očima a zjistit, zda jeho tvrzení stále platí, zda je módní fotografie opravdu 

plná významů. 

Média, která módní fotografii využívají, ji částečně vymezují na poli diskurzivních 

očekávání, ale s ohledem na poznání, že globálně se tento vliv příliš nediferencuje, vychází 

analýza konkrétních příkladů módní fotografie z fotografií objevujících se v magazínu 

Elle11 v průběhu let 2010-2014. Tento vzorek dobře odráží situaci v rámci mainstreamové 

vizuální tvorby12, protože situace na poli módní fotografie se díky globalizaci a 

rozšiřujícím se možnostem distribuce v celosvětovém měřítku příliš neliší; jednotlivé 

trendy se promítají ve všech lifestylových magazínech, reklamních kampaních, či 

vizuálech módních značek napříč kontinenty. Navíc roli magazínu Elle jako vděčného 

objektu teoretického zkoumání na poli módy a módní fotografie stvrzuje také fakt, že se 

jím, jakožto původem francouzským periodikem vycházejícím od roku 1947, ve svých 

analýzách zabýval také Roland Barthes13.  

V oblasti médií a konzumní společnosti sice tato práce stojí na teorii Umberta Eca, 

ve které se věnuje především fenoménům masové kultury, ale v jeho podání mluvíme o 

masové kultuře bez internetu a bez sdíleného obsahu. Pro Eca ještě neplatí, že „by masová 

kultura byla vyráběna masami, a že by existovala forma ‚kolektivní‘ tvorby.“14 Současný 

svět internetu s neomezenými možnostmi sdílení, kopírování, parafrázování a parodování 

se tak vymyká rámci masové kultury, kterou ve svých pracích Eco načrtnul. Internet je 

vůbec fenomén, kterým se autoři, ze kterých tato práce vychází, nezabývali. Ani nemohli. 

Jde o záležitost několika posledních let, se stále stoupající silou a dosahem. Vliv internetu 

a sociálních sítí15 na naše životy se stává čím dál tím nezanedbatelnější, ať už s ohledem na 

možnosti šíření informací (a produktů) nebo na možnosti sebeprezentace. Přestože 

                                                      

10 Například BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990 nebo 

BARTHES, Roland. Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. 
11 Elle. Praha: Komunikace 2000. Ročník 17, číslo 6-12. Ročník 18, číslo 1-12. Ročník 19, číslo 1-12. Ročník 

20, číslo 1-12. Ročník 21, číslo 1-3. 
12 Díky tomu, že česká Elle, jakožto mutace mezinárodního lifestylového magazínu, vydává také obsah 

světové produkce – mnohdy totožný s obsahem zahraničních vydání Elle – můžeme v ní se objevující módní 

fotografii považovat za reprezentativní vzorek také v rámci celosvětového měřítka. 
13BARTHES, Roland. Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. 
14 ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 48. 
15 Již zmíněný Pinterest nebo WeHeartIt spolu s dalšími globálně využívanými sítěmi jako Twitter 

<http://www.twitter.com> nebo Facebook <http://www.facebook.com> umožňují nekonečné opakování 

obsahů. 
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například Baudrillard a Eco ve svých nejnovějších pracích naznačují možnosti technického 

sdílení a čistě virtuálního produkování objektů, jejich zmínky jsou jen okrajové a věnují se 

spíše médiím klasickým – televizi, rádiu a tisku. Barthes se oproti tomu věnuje médiím 

tištěným: magazínům, obrazovým a textovým reklamám nebo fotografiím. 

Stejně tedy jako zmiňovaná teoretická díla, ani tato práce příliš nezohledňuje 

otázku internetu, přestože jde o fenomén, který přináší zcela nové možnosti v oblasti 

sdílení a propagace. Otázky, nakolik jej společnosti využívají ke své propagaci, a nakolik 

ovlivňuje a proměňuje podoby módní fotografie (a nejen té), jsou pro tuto práci příliš 

komplikované, a spíše otevírají prostor pro další obsáhlé teoretické zkoumání. V kontextu 

této práce je tak internet zmiňován pouze okrajově; s ohledem na to, že módní fotografie 

v něm hraje velkou roli a v posledních sezonách se pro ni díky internetu otevírá zcela nový 

žánr ‚módních blogů‘. Produkce v této oblasti se ale ubírá dvěma směry – buď jde o 

fotografii hodně podobnou fotografii reklamní, kdy je cílem ‚blogerek‘16 získat co nejvíce 

sponzorů zobrazováním co nejvíce reklamních produktů; nebo jde o fotografii více 

umělecky směřovanou, kdy nehraje roli, jaké produkty zobrazuje, v takovém případě se 

jedná o fotografie mnohem více podobné fashion stories a editorialům. Situace je tedy i 

v online prostředí internetu víceméně poplatná situaci v oblasti médií tištěných. Otázka, 

nakolik se budou oba světy prolínat, nebo zda se oblast reklamy a propagace přesune čistě 

do sféry multimediálních prostředků, již není pro tuto práci podstatná. Prozatím to vypadá, 

že reklama v oblasti módy využívá primárně fotografie a tištěnou, statickou podobu 

prezentace, kterou analyzuje také tato práce. 

  

                                                      

16 Pojem blogů (jejichž autoři jsou slangově ‚blogeři‘ a ‚blogerky‘) se objevuje až kolem roku 1999 a 

následně se vznikem služby Blogger [online] <http://www.blogger.com> , kdy vzniká možnost vytvořit si 

online deníček bez nutnosti umět programovat nebo spravovat webové stránky. Tato služba je masově 

oblíbená a funguje také jako platforma pro prezentaci osobního stylu oblékání jejich autorů – odtud ‚fashion 

blog‘, módní blogy, které se objevují kolem roku 2002. 

http://www.blogger.com/
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2.0 Podoby módní fotografie 

Módní fotografie patří do vizuální kultury; komunikuje se svými recipienty 

primárně skrze obrazy, které mohou anebo nemusí být doplněny textem. Stejně jako 

mnohokrát činí Umberto Eco17, také v této práci se ale za text považuje vše, co určitým 

způsobem komunikuje – ať už se svým divákem, čtenářem nebo recipientem – a přináší mu 

více či méně konkrétní sdělení. Textem v tomto smyslu tedy může být film, fotografie, 

reklamní billboard nebo grafická koláž spojující v sobě jak sdělení obrazové, tak sdělení 

striktně lingvistické (tedy text v původním významu slova – psaný záznam řeči). „Pojmy 

kódu a dekodifikace jsou použitelné i na sdělení v rovině nelingvistické, například vizuální 

nebo hudební, coby organizaci percepčních stimulů.“18 V této souvislosti by se tak pro 

módní fotografii dal použít termín ‚obrazotext‘, což je kombinované médium, ve kterém 

vzájemně interaguje fotografie, text-popis, logo, případně cena a doplňující grafický prvek, 

a které vytváří vizuálně-lingvistické sdělení19. Takovými obrazotexty se módní fotografie 

stává zejména v rukou reklamy – zmiňované nezávislé fashion stories stále staví na 

dominujícím sdělení vizuálním. V obrazotextech, kterými je módní fotografie, by měly mít 

všechny složky sdělení stejně důležitou roli, měly by tvořit homogenní celek. A zatímco 

slova (text ve smyslu psaný záznam řeči) mají ke svému významu vztah arbitrární, pevně 

daný konvencemi, obrazy se ke svému významu vztahují odlišně; reklama využívající obě 

složky sdělení – a zejména fotografii – by tak měla mít výhodu pramenící z dvojakých 

očekávání, které na jí využívané znaky máme. „Dříve totiž snad platilo, že vzato 

v pojmech Peircovy sémiotiky, je fotografie index, to jest znak spjatý vztahem kontiguity a 

kauzality se svým referentem, znak, který naznačuje jeho existenci a realitu tak, jako kouř 

signalizuje oheň a stopa fakt, že tudy kdosi prošel. Peirce sám uvádí fotografii jakožto 

příklad ‚třídy znaků na základě fyzické konexe,‘ což je třída, pro niž není místa u 

sémiotiků inspirovaných Saussurem, který z jazyka vylučují vztah k referentu.“20 Znak je 

totiž lidský artefakt užívaný pro dosazení něčeho na místo něčeho jiného. „Tento artefakt 

se užívá v mnoha funkcích k označování věcí a stavu světa, k dávání rozkazů, 

k projevování přání, k probouzení vášní, k mluvení o dalších znacích a snad i vyvolání 

                                                      

17 Například ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 162. 
18 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 120. 
19 MITCHELL, W. J. T. Picture Theory. Chicago: The University of Chicago Press, 1995, s. 94. 
20 DUVE, Thierry de: Póza a momentka. 1977. In: CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie? Praha: Hermann & 

synové, 2004, s. 273. 
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jakéhosi vědění spojeného s libostí, kterému se říká různě – estetická, umělecká nebo také 

poetická libost.“21 

Módní fotografie se ale, jak se zdá, staví k textu stejně jako k obrazu a naopak – 

obě znakové jednotky pro ni fungují stejným způsobem, apelují primárně na naše vizuální 

vnímání. Percepce obrazu jako takového totiž není jednoduchá, automatická; „abychom 

byli schopni obraz vnímat a dostat se dál než na základní významovou rovinu, je potřeba 

naučit se číst obrazy, protože z hlediska významů můžeme obraz přirovnat k jazyku.“22 

Vedle otázky, jak fotografii rozumět, vyvstává problém, nakolik může změnit text význam 

fotografie a naopak, protože se samozřejmě nedíváme jenom na fotografii, čteme také 

popisek, který ji doprovází nebo článek, který ilustruje. U žurnalistické fotografie pak 

například tím, že je text podřízen obrazu, konformuje naše chápání obrazu s programem 

periodika – „tento text obraz nevysvětluje, ale stvrzuje.“23 V případě reklamní fotografie 

pak působí text a obraz ve vzájemné symbióze – nejpatrnější je to v případě fotografické 

reklamy na kosmetické produkty, kdy je celek tvořen koláží grafiky, textů a fotografie. 

Zatímco u fotografie žurnalistické se výběrem nevhodného doprovodného textu může zcela 

pozměnit její význam – a to dokonce víc, než kdyby byla fotografie manipulována 

vizuálně24 – například u fashion stories a editorialů se texty jako nástroje pro změnu nebo 

úpravu významu snímku nepoužívají; nemají na takovou fotografii vliv.  Navíc „práce 

v sémiotice prokázala, že neexistuje žádný ‚jazyk‘ fotografie, žádný specifický znakový 

systém (na rozdíl od technického aparátu), na němž závisejí všechny fotografie; spíše 

existuje heterogenní komplex různých kódů, z nichž fotografie může čerpat.“25  

Módní fotografie26, jakožto fotografické zobrazení zboží produkovaného primárně 

módním průmyslem nebo zboží sloužícího k utvoření stylu a ‚image‘, v současnosti patří 

mezi nejfrekventovanější vizuální prostředky nejen v lifestylových magazínech. Tento 

žánr, který sice „osciluje na rozhraní samoúčelného a sdělovacího projevu, avšak pociťuje 

toto postavení jako součást své podstaty,“27 je v úzkém spojení s módou, která „svou 

                                                      

21 ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 319. 
22 LÁB, Filip a TUREK, Pavel. Fotografie po fotografii. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 32. 
23 FLUSSER, Vilém. Za filozofii fotografie. Praha: Nakladatelství Hynek, s.r.o., 1994, s. 52. 
24 HARIMAN, Robert. When Words are Photoshopped: Captions and Their Truthfulness. Petapixel. [Online] 

16. 05 2013. [Citace: 20. 05 2013.] http://petapixel.com/2013/05/16/when-words-are-photoshopped-captions-

and-their-truthfulness/. 
25 BURGIN, Viktor: Prohlížení fotografií. 1977. In: CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie? Praha: Hermann 

& synové, 2004, s. 92. 
26 Viz Příloha č. 3: Typologie módní fotografie v lifestylových magazínech. 
27 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I. Brno: Nakladatelství Host, 2000, s. 92. 
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podstatou není jev převážně estetický, nýbrž spíše hospodářský,“28 a s reklamou na módu. 

Vzájemně se obě tyto kulturně-hospodářské oblasti ovlivňují a paralelně vyvíjí. „Vlastní 

rozvoj reklamní a módní fotografie začal až s rozmachem obrázkových časopisů, 

umožněným pokrokem reprodukčních technik a podmíněným masovou výrobou 

spotřebního zboží,“29 díky potřebám reklamy se zlepšovaly technické prostředky, kterými 

bylo možno zachytit módní a jiné produkty, na čemž pak participovala další odvětví, 

včetně reportážní fotografie. Fotografická reklama na módu30 ve většině případů využívá 

tytéž grafické a diskurzívní postupy jako nezávislé fashion stories, zjednodušuje je a 

doplňuje o logo produktu, případně popisek, o jaký produkt se jedná a částku, kolik daný 

produkt stojí. Pro základní typologii módní fotografie tak stačí vymezit čtyři termíny: 

beauty fotografie, produktová fotografie, fashion portrét a fashion story, potažmo 

editorial31. Jestliže bychom chtěli analyzovat fotografickou reklamu na kosmetické 

produkty, zjistíme, že zde figuruje především beauty fotografie, či produktová fotografie a 

setkáváme se zde většinou s koláží – fotografie modelky s fotografií produktu ozdobené 

různými grafickými prvky32. To sice spadá do propagace módního produktu (především 

jde-li o parfémy), ale s ohledem na to, že u tohoto typu reklamy nese hlavní ‚argumentační 

funkci‘ slogan, případně jiný reklamní text, nespadá tento typ prezentace primárně do 

kategorie módní fotografie. 

V srdci módní fotografie pak dle některých autorů leží jeden paradox; že „se totiž 

obecně nezajímá o reprezentaci oblečení.“33 Fakt, že módní fotografie, jakožto primárně 

figurativní vizuální sdělení zachycuje v drtivé většině případů oděvy (zpravidla oblečené 

na lidech) nebo kosmetické přípravky (předváděné na lidech) nelze vyvrátit. Zde ale 

narážíme na náznak omezení charakteristického pro módní fotografii; omezenost pole, ze 

kterého si módní fotografie může vybírat prostředky pro svou vizuální ‚argumentaci‘ – 

vždy musí jít o znázornění osob, vždy je hlavní důraz kladen na zobrazovaný produkt 

                                                      

28 Tamtéž, s. 110. 
29 ANDĚL, Jaroslav, ed. Myšlení o fotografii I.: Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: Akademie 

múzických umění v Praze, 2012, s. 383. 
30 Viz Příloha č. 3.2. 
31 Ve své bakalářské práci jsem vymezila čtyři typy módní fotografie, na základě toho, jak se objevují 

v lifestylových magazínech, potažmo jak vypadá fotografická reklama na módu, přičemž z mého 

dlouhodobého pozorování této oblasti vizuální kultury jsem dospěla k závěru, že vícero typů módní 

fotografie neexistuje. Detailní charakterizace jednotlivých typů, viz s. 5. MIKEŠOVÁ, Kateřina: Módní 

fotografie a její současná pozice v médiích a reklamě. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

žurnalistiky., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Praha, 2011. 
32 Viz příloha č. 3.3. 
33 BANCROFT, Alison. Fasion and Psychoanalysis: Styling The Self. Londýn, New York: I.B. Tauris & Co 

Ltd, 2012, s. 23. 
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(ačkoli, jak bylo řečeno, ne vždy je hlavním cílem přesvědčit recipienta o nutnosti daný 

produkt zakoupit, a naopak, i když je zohledněn, ne vždy se podaří tento záměr uskutečnit). 

Zařadit módní fotografii jednoznačně do určité škatulky není snadné, protože 

například dle Alison Bancroft jde v každém pádě o „estetický hybrid, nejen v tom, že 

odkazuje k postupům klasické portrétní malby a hovorovosti momentky, ale také 

k podvratné síle surrealismu,“34 navíc má módní fotografie na svého recipienta především 

psychologický dopad – opět zde zřejmě narážíme na fakt, že toto médium má 

pravděpodobně pouze estetickou funkci35. Bancroft si dále klade otázku, zda módní 

fotografie nepůsobí stejně jako surrealistická díla – tedy na naše podvědomí, na naše 

niterné pudy a touhy. Jestliže „hlavní originalita módy spočívá v tom, že spojila 

konformismus celku se svobodnou volbou v drobnostech a osobních variantách, globální 

mimetismus s detailním individualismem,“36 pak módní fotografie tyto funkce módy zcela 

využívá ve svůj prospěch, s jediným rozdílem, že se pokouší svým specifickým vizuálním 

diskurzem nastolit určitý módní diktát a v podstatě tak popřít, že „móda je výrazem 

svobody subjektu.“37 

2.1. Fotografie 

Fotografie, čili obrazy vzniklé technickou reprodukcí světa před objektivem 

fotoaparátu, patří, i přes svůj neustálý dramatický vývoj, k tradičním médiím. Od svého 

vzniku prošla fotografie mnoha změnami, které jí vydobyly důležité místo na poli umění, 

médií a reklamy. Konkrétně druhé dvě zmíněné oblasti by bez fotografie nemohly zřejmě 

vůbec fungovat v podobě, v jaké v současnosti fungují. Ačkoli význam fotografie by 

zpochybňoval málokdo, protože „vynález fotografie je právě tak rozhodující historickou 

událostí, jako byl vynález písma,“38 již od počátků fotografie se potýkáme s mnoha 

zásadními otázkami týkajícími se tohoto oboru – nakolik je fotografie realistickým otiskem 

světa; nekrade fotografie zachycovaným objektům duši; jak moc důležitou roli hraje 

fotografie v našich životech, nenahrazuje naše vzpomínky; neovlivňuje fotografie náš 

názor na svět; jak dalece je možné fotografií manipulovat? Nejdůležitější ze zmíněných 

otázek se dotýkají konfliktu toho, co fotografie zobrazuje, jak je vnímána; je-li fotografii 

                                                      

34 Tamtéž, s. 37. 
35 K tomuto závěru jsem došla při analýze jednoho žánru módní fotografie – fashion stories a editorialů. 
36 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti. Praha: Prostor, 2010, s. 60. 
37 Tamtéž, s. 60. 
38 FLUSSER, Vilém. Za filozofii fotografie. Praha: Nakladatelství Hynek, s.r.o., 1994, s. 13. 
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přisuzována jednoznačná pravdivost a realističnost. Zpravidla máme tendenci věřit, že 

„mluva kombinuje znaky, jež nepochybně mají nějaké referenty, avšak ty mohou být, a 

nejčastěji také jsou, ‚chimérami‘. Na rozdíl od těchto imitací nemohu nikdy v případě 

fotografie popřít, že tato věc tu byla,“39 že „každá fotografie je certifikátem přítomnosti.“40 

Mezi média, která sází právě na diskurzivní předpoklad realističnosti fotografického 

obrazu, patří právě módní fotografie. S ohledem na to, že vzniká spojením dvou postupů – 

fotografováním a digitální postprodukcí – nemůže technicky vzato fungovat jako reálný 

záznam skutečnosti, což je ale vlastnost, kterou reklamní fotografie stále často zneužívá ve 

svůj prospěch. A vzhledem k tomu, že „základní složky vizuální kultury nejsou definovány 

ani tak médiem, jako interakcí diváka s viděným,“41 má díky tomu fotografická reklama na 

módu silnou výchozí pozici, neboť na rozdíl od mluveného slova a textu (jakožto psaného 

záznamu mluveného slova) často působí nástrojem nejsilnějším – skrze emoce. 

2.1.1 Bezmezná důvěra v realitu? 

Počátky fotografie se datují od roku 1839, kdy byla vynalezena daguerrotypie. V té 

době šlo o velmi pozoruhodnou událost, jež mnohé děsila, a mnohé fascinovala. „Zprvu 

jsme si netroufali dlouho si prohlížet první obrázky, které zhotovil. Lekali jsme se jasnosti 

člověka a domnívali se, že malinké tvářičky postav na obrázku dokážou vidět nás samé. 

Tak ohromujícím způsobem působila na člověka neobvyklá jasnost a nezvyklá věrnost 

prvních daguerrotypií“42. Ačkoli umění se celé 19. století snažilo o co nejvěrnější kopii 

reality, fotografie svou přesností stále vyváděla z rovnováhy, a postupně si získala 

důležitou pozici na poli rozvíjející se medicíny a jiných vědních oborů, protože člověku 

dokázala odhalit to, co pouhé oko nebylo s to spatřit. Francouzská filozofka Marie-José 

Mondzain zmiňuje, že ačkoli se to může zdát překvapivé a naivní, z teologického hlediska 

byla technika – fotografický aparát – považována za formu umění, která nepoužívala k 

tvorbě lidské ruce43. Tím pádem až fotografie vysvobodila křesťanství z věčného dilematu 

týkajícího se nemožnosti zobrazování svatých ikon na obrazech vytvořených lidskýma 

rukama (odtud ikonoklasmus). Zajímavou perspektivu dává problematice realističnosti 

                                                      

39 BARTHES, Roland. Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005, s. 75. 
40 Tamtéž, s. 84. 
41 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012, s. 26. 
42 BENJAMIN, Walter: Malé dějiny fotografie. 1931. In: CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie? Praha: 

Hermann & synové, 2004. 
43 MONDZAIN, Marie-José. The Holy Shroud. How invisible hands weave the undecidable. Bruno 

LATOUR. Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art. Cambridge: The MIT Press, 

2002. 
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fotografického zobrazení Merleau-Ponty, který konfrontuje sérii fotografii zachycující 

jednotlivé fáze běhu koně44 s realistickou malbou zachycující totéž45. Dochází k závěru, že 

pro naše vnímání je paradoxně realističtější malba, neboť zachycuje svět tak, jak jej 

vnímáme, jak si jej pamatuje naše vědomí – oproti tomu fotografie právě díky (nebo kvůli) 

své technické dokonalosti zobrazuje to, co naše vnímání nikdy nemůže zaregistrovat, 

protože „fotografie ponechává otevřené okamžiky, jež tok času ihned uzavírá, a ničí 

překrývání, přesahování a ‚metamorfózu‘ času, které malířství naopak zviditelňuje.“46 

„Řád poznávání a řád pociťování, jejichž správné uspořádání mělo dovolovat hledání 

vizuálního tlumočení, se najednou rozešly před těmito momentkami cválajícího koně, jež 

sice demonstrovaly pohyb zvířete, avšak neukazovaly jej.“47 Fotografie totiž „uchovává 

moment zmizení, a tedy kouzlo reálného jako jakýsi předchozí život.“48 

Současný trend, objevující se v módní fotografii i jinde, kombinovat fotografický 

snímek s digitální postprodukcí, případně dokonce jej digitálně ‚domalovat‘ a mnohdy tak 

dát vzniknout kompletně novému snímku, nás vrací zpět k otázce, nakolik jsme schopni 

fotografii akceptovat jako svědka reality. Případně (s ohledem na množství takových 

fotografických hybridů vyskytujících se kolem nás) není-li na vizuálním sdělení 

nejdůležitější emoce, kterou v nás vyvolává, a tudíž není-li nyní fotografie stejně 

realistickým zachycením světa kolem nás, jakým je např. kresba nebo skica. Hlavní 

otázkou tedy je, nevracíme-li se (pouze s využitím jiných, vyspělejších technologických 

postupů zohledňující digitalizaci) do situace v počátcích fotografie, kdy byla „hodnocena 

jako nová malířská technika, a také v rukou malířů profesionálů přejímala např. 

kompoziční postupy malířské“49. Znamenalo by to popření tvrzení, že „fotografie se časem 

v rukou fotografů profesionálů změnila v projev mimoestetický, čistě sdělovací, a že 

pojmy ‚fotografie‘ a ‚obraz‘ se staly protikladnými.“50 Fotografie a především fotografové 

se nyní snaží vymanit z moci, kterou zachycování reality skrze zrcadlo v aparátu má – 

totiž, že (jak tvrdí Baudrillard) ať si fotograf myslí, co chce, stále je jeho dílem pouze to, 

co vzniklo před objektivem – světlo, stíny, pomíjivý pohled modelky – to vše je dílem 

                                                      

44 Série fotografií Galloping Horse: Edward Muybridge, 1878. Viz Příloha č. 4. 
45 Malba Le Derby d'Epsom: Théodore Géricault, 1821. Viz Příloha č. 4. 
46 MERLEAU-PONTY, Maurice. 1971. Oko a duch a jiné eseje. Praha: Obelisk, 1971, s. 30. 

47 DUVE, Thierry de: Póza a momentka. 1977. In: CÍSAŘ, Karel, ed. 2004. Co je to fotografie? Praha: 

Hermann & synové, 2004, s. 275. 
48 BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 93. 
49 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I. Brno: Nakladatelství Host, 2000, s. 92. 
50 Tamtéž, s. 92. 
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náhody a dílem objektu jako takového51. Fotografovy zásluhy nehrají tak zásadní roli, jak 

by si fotograf sám mohl přát. A proto se uchyluje k retušování, k postprodukci a 

k úpravám, které fotografii vzdalují jejímu původnímu účelu, být zachycením světa, být 

momentkou a svědkem pomíjivého okamžiku.  

2.1.2 Vizuální fotografická manipulace 

Každý z typů fotografie52 podléhá odlišným standardům, pokud jde o to, jaké 

nároky co do realističnosti na ně klademe. Je zřejmé, že nejobjektivnější zachycení reality 

požadujeme od fotografie dokumentární a žurnalistické – u těchto dvou žánrů spoléháme 

na jejich výpovědní hodnotu, realitu by neměly nijak zkreslovat, natož ji vytvářet. U 

ostatních tří typů fotografie je nastavené měřítko benevolentnější. Fotografie umělecká, 

reklamní a módní si rády pomáhají skrze digitální úpravy hraničící s malbou; realita je 

v jejich podání spíše realitou snovou a hyperreálnou ve smyslu Baudrillardova simulakra.  

Fotografie už dávno není otiskem reality, není ani jejím zrcadlením; „zrcadlo totiž 

‚nepřekládá‘, registruje to, co je zasahuje, tak, jak je to zasahuje,“53 fotografie nám 

předkládá pouhou iluzi skutečnosti. Ačkoli stále fotografujeme ‚zrcadlovkou‘, výsledné 

produkty – digitálně zmanipulované fotografie – už realitu zrcadlí málokdy. „Ale nelidská 

povaha zrcadel nám dovoluje, abychom jim důvěřovali. Za normálních okolností jim 

důvěřujeme stejně jako vlastním vjemovým organům.“54 Možná právě proto tak moc 

důvěřujeme i fotografii. Dokonce i v případě, víme-li pod-vědomě, že byla upravená. 

„Fotografie může lhát. Víme to, i když prostoduše, takřka fideisticky předpokládáme, že 

nelže. Objektivní referent je předpokládaný, ale riskuje rozpustit se každou chvíli v čirý 

obsah.“55 „Fotografie se totiž chápe dvěma způsoby, které se vzájemně vylučují. Buď jako 

živé svědectví, jako stojící čas, jako zadržený život a zadržená smrt, jako imanentní 

příroda, je smrtí referentu, je to uplynulá minulost, uskutečněný a nehybný čas. Anebo se 

chápe jako spoutání života, jako suspendování času, jako čas zachycený a nenavrácený, 

                                                      

51 BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 94. 
52 Fotografie by se prakticky dala rozčlenit do pěti oblastí – umělecká a módní (fashion stories a editorialy), 

reklamní (zahrnující také ostatní módní fotografii), dokumentární a žurnalistická. 
53 ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 21. 
54 Tamtéž, s. 22. 
55 Tamtéž, s. 45. 
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jako cosi umělého. Pak ale naznačuje, že vně ní život pokračuje, že čas plyne a že 

zachycený předmět je současně předmětem, který nebyl dostižen.“56 

Lidská touha dokázat existenci něčeho nadpřirozeného, případně dramatického a 

emotivního byla vždy velmi silná, proto již v počátcích fotografie vznikaly montáže a 

fotografické podvody těžící z faktu, že mezi hlavní charakteristiky fotografického obrazu 

patří „obecně rozšířená důvěra v pravdivost a autentičnost tohoto druhu zobrazení.“57 

Zásadní zlom v manipulaci s fotografií ale nastal s rozvojem digitální technologie. Ta 

přinesla nové možnosti, jak co se týče samotného procesu fotografování (tedy možnosti 

zachytit, publikovat a sdílet všechno mnohem rychleji a ve větším množství) tak také 

procesu upravování fotografií. „Co ale nejvíc zasáhlo pravdivost fotografie, byl fakt, že od 

okamžiku možné digitalizace obrazu přestala být fotografie závislá na svém referentu.“58 

Zejména reklama tak díky fotografii mnohdy sama vytváří obraz světa podle sebe a 

podsouvá nám obraz světa, jaký by měl být. Technika si ale kope vlastní hrob, neboť 

současně se zdokonalováním prostředků syntézy prohlubuje kritéria analýzy a definice, a 

to tak skvěle, že se naprostá věrnost, vyčerpávání reálné materie, stane nemožným. Realita 

se stane závratným přeludem exaktnosti, která se vytratí v nekonečném opakování59. 

2.2 Móda 

 Móda není závislá na žádném druhu estetického soudu. „Není to krásnější 

v protikladu k ošklivému, ale je to to, co je krásnější než krásné. Móda je absolutní 

formalizace krásného. Funguje prostřednictvím bezpodmínečné transformace forem.“60 

Podle Gillese Lipovetskyho a Malcolma Barnarda61 je móda, jak ji známe v našem 

současném kontextu62, výsadou západních společností, a její dějiny se píší až od 14. 

století63, jednalo se o „nástupní období módy, během něhož se zrychlený rytmus frivolit a 

                                                      

56 DUVE, Thierry de: Póza a momentka. 1977. In: CÍSAŘ, Karel, ed. 2004. Co je to fotografie? Praha: 

Hermann & synové, 2004, s. 274. 
57 LÁB, Filip a TUREK, Pavel. Fotografie po fotografii. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 15. 
58 Tamtéž, s. 49. 
59 BAUDRILLARD, Jean: O svádění. Olomouc: Votobia, 1996, s. 38. 
60 ARNAUD, Monique a GANE, Mike. Rozhovory s Baudrillardem. Olomouc: Votobia, 1997, s. 112. 
61 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 171. 
62 V kontextu této práce je důležité připomenout, že v současnosti pod pojem móda, tak, jak jej vnímají a 

pomocí vizuálních materiálů propagují lifestylové magazíny, nespadá jen oblečení; patří sem také haute 

couture, kosmetika, vlasový styling, doplňky a šperky. 
63 A podle Rolanda Barthese (BARTHES, Roland. Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra 

2005) se až na počátku 19. století vznikají Dějiny módy; do té doby byl pouze reflektován oděv 

z archeologického hlediska. 
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vláda fantazií systematicky a trvale prosadily.“64 Lipovetsky argumentuje, že ačkoli by se 

zdobení domorodých afrických kmenů mohlo na první pohled jevit jako móda, tamní 

zvyklosti vychází z dlouhodobých náboženských a kmenových tradic – obrací se tedy k 

minulosti – kdežto ‚naše‘ móda vychází pouze z idejí jednotlivců, módních návrhářů a 

spočívá na neustálé změně – obrací se tedy spíše k budoucnosti. To, že ze vzorů a motivů 

využívaných indiány nebo právě africkými kmeny současný módní průmysl vytváří objekt 

módy, a tím je vyprazdňuje a zbavuje původních významů, už je otázka jiná. Barnard na 

ne/existenci módy dokonce moderní a západní společnost vymezuje; dodává, že beztřídní 

společnost bez jakékoli sociální struktury, kde společenský růst není možný nebo žádoucí, 

nemá žádnou potřebu módy, a tedy tato společnost není ani moderní, ani západní65. Na 

módu, jakožto nedílnou součást našeho života, můžeme nahlížet z několika různých úhlů 

pohledu; ať už ji budeme brát jako umění a obdivovat nápaditost a kreativitu návrhářů 

(tento pohled není zcela scestný, už nějakou dobu jsou běžné výstavy představující tvorbu 

jednotlivých návrhářů66, vznikají filmy na motivy jejich života67 apod.), akceptovat ji jako 

dokonale fungující a výdělečný průmysl, omezovat ji pouze na kategorii oblečení a ostatní 

aspekty ignorovat, pozorovat ji zpovzdálí, nebo se jí nechat zcela pohltit, tak jako tak – 

nemáme šanci módě uniknout. „Studium módy je všezahrnující. Není omezeno na výhradní 

svět haute couture, módních značek, exkluzívních módních časopisů a společenské elity. Je 

to soubor ekonomických, politických a kulturních otázek spojených s výrobou a spotřebou 

módy, jež se týká celé společnosti.“68 

Móda navíc funguje jako nástroj sebeprezentace, jako forma, skrze niž se člověk 

ztotožňuje se svým okolím, hlavním rozdílem mezi oblečením a módou spočívá za prvé 

v tom, že jedinou funkcí oděvu byla od počátku funkce praktická (nezmrznout v zimě, 

nespálit se v létě apod.), až s nástupem módy dostal oděv funkce nové – funkci 

společensko-diferenciační a především funkci estetickou69.  Podle Rolanda Barthese pak 

rozdíl spočívá za druhé v tom, že zatímco oblečení jako takové má paralelní vztah 

                                                      

64 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti. Praha: Prostor, 2010, s. 31. 
65 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 171. 
66 Například výstava Timeles – Blanka Matragi v Obecním domě v Praze probíhající v letech 2011 – 2014. 

[Online] <http://bit.ly/17guAXA> [Citováno: 2013-05-26]. 
67 Například krátký snímek z roku 2013 módního návrháře Karla Lagerfelda věnovaný začátkům Coco 

Chanel. [Online] <http://youtu.be/0o9dTCl0hkY> [Citováno 2013-05-26]. 
68MACKENZIE, Mairi. ...ismy. Jak chápat módu. Praha: Slovart, 2010, s. 6. 
69 SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 

http://bit.ly/17guAXA
http://youtu.be/0o9dTCl0hkY
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k reálnému světu, móda takový vztah nemá; jedná se o abstraktní objekt. Vztah módy ke 

světu pak určují magazíny a obrazy, které (móda) tvoří70. Fyzický vztah oděvu ke světu se 

odráží například ve vývoji oblečení: z ryze praktického oděvu se postupně stal objekt 

související úzce s identitou jedince, protože móda se nezaobírá pouze oděvy jako 

takovými, ale na prvním místě tím, jak jsou dané oděvy nošeny a na druhém místě tím, jak 

jsou vnímány okolím, když jsou nošeny71. 

Móda (vycházíme-li tedy z Lipovetskyho teze, že jde o fenomén západních 

společností) má velmi důležité, až výsadní postavení v životě každého člověka; funkce 

tohoto systému totiž tvoří znakovou síť prolínající se veškerým lidským konáním i 

veškerými společenskými situacemi; oděv může nabývat funkce jako znaku sociální role, 

generační nebo genderové diferenciace či naopak unifikace, statutu jedince apod.72. Oděvy 

mají navíc své důležité postavení v kontextu společenských rituálů (v západních 

společnostech se například i pro ateistické obřady dodržují určitá pravidla svatba – bílá pro 

nevěstu, pohřeb – černá jako vyjádření smutku), případně ve vymezení společenského 

postavení nositele daného oděvu. Nic z toho ovšem není omezeno tím, že móda 

charakteristická svým nepřetržitým vývojem, „jde neustále kupředu, hnaná nikoli nutností, 

ale komplexním a hluboce zakořeněným systémem, kde změnu vyvolávají sociální 

odlišnosti, touha po novinkách a ekonomické důvody,“ 73 přičemž neplatí, že by móda 

„ovlivňovala pouze ty, kdo se do ní zapojují“74. Přesto však mezi četnými ostatními 

funkcemi módy (jako jsou sociální, občas politická, při módě oděvní i erotická) je estetická 

funkce jedna z velmi závažných75. 

2.2.1 Móda jako komunikace 

Módní fotografie do sebe vnáší mnohé z oděvů, které zobrazuje a vzhledem k tomu, 

že v různých kulturách nacházíme různé standardy slušného, či akceptovatelného oblékání, 

zdálo by se, že bude různě vypadat i módní fotografie. Ta ale tyto rozdílnosti stírá a 

nechává vzniknout uniformním, prázdným obrazům. A to je móda samotná velmi silným 

                                                      

70 BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990, s. 24. 
71 BANCROFT, Alison. Fasion and Psychoanalysis: Styling The Self. Londýn, New York: I.B. Tauris & Co 

Ltd, 2012, s. 35. 
72 SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha : 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 
73 MACKENZIE, Mairi. ...ismy. Jak chápat módu. Praha: Slovart, 2010, s. 6. 
74 Tamtéž, s. 6. 
75MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I. Brno: Nakladatelství Host, 2000, s. 110. 
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vyjadřovacím nástrojem s vlastním jazykem. Jestliže Eco76 popisuje modely komunikace, v 

jejichž rámci pak vymezuje neintencionální znaky, kterými jsou podle něj především gesta, 

pak i móda a oblékání se nezpochybnitelně fungují jako komunikace. Na rozdíl od gest ale 

patří mezi znaky intencionální. Jak podotýká Eco77, komunikace nikdy nezahrnuje pouze 

naše verbální vyjádření, ani samotnou řeč těla, komunikace zahrnuje celou kulturu. 

Komunikace tedy může být také negace významu skrze interakci objektů vizuální kultury a 

hodnot (přesvědčení a idejí) jedince jakožto člena určité kulturní skupiny78.  

Skrze módu komunikuje ten, kdo ji nosí; pomocí toho, jak se člověk oblékne, 

poskytuje svému okolí určité informace o své osobě, na kolektivní úrovni pak tyto 

informace symbolicky umisťují jednotlivé osoby do jakéhosi strukturovaného univerza 

životních postojů a závazků vůči určitému životnímu stylu79. Volba konkrétního oblečení 

svému nositeli umožňuje vymezit se v rámci dané společnosti80, upozornit na své 

společenské kořeny a dát najevo své kulturní či umělecké preference81. Naopak skrze módu 

– nebudeme-li brát v potaz karnevalové kostýmy – nemůže člověk jednoznačně vyjádřit to, 

že je vegetarián, nebo že má dva sourozence. Kód oblečení (módy) silně závisí na 

kontextu: to, co určitá kombinace oblečení nebo stylu ‚znamená‘, zásadně variuje 

s ohledem na identitu nositele daného modelu, na příležitost, místo, společnost – firmu, a 

dokonce s ohledem na něco tak vágního a pomíjivého jako náladu nositele a pozorovatele82 

(tedy v modelu komunikace dle Shannon-Weaverova schématu vysílače/vysílatele a 

přijímače/příjemce83). 

Tento fenomén silně využívá právě reklama skrze módní fotografii. Snaží se své 

modely ‚oblékat‘ podle nálady, kterou má inzerovaný produkt vyvolávat, protože 
                                                      

76 ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009 a ECO, Umberto. Social Life As a Sign System. 1972 

in BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 144. Ačkoli používat toto schéma v případě komunikace skrze módu může být sporné, jak 

upozorňuje např. BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & 

Francis Ltd., 2007, s. 172. 
77 ECO, Umberto. Social Life As a Sign System. 1972 in BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A 

reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 2007, s. 144. 
78 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 174. 
79 Tamtéž, s. 149. 
80 Tamtéž, s. 138. 
81 Například bude-li v primárně křesťanské zemi nosit muslimka burku, může tím za prvé vyjádřit svůj původ 

a za druhé náboženské smýšlení. Otázka, jaký vliv má např. nošení burky v nemuslimských zemích na 

společnost, a zda bude tento akt brán jako nežádoucí provokace (jak se stalo např. ve Francii, kde byly burky 

zakázány), již s touto prací nesouvisí. 
82 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 151. 
83 Tamtéž, s. 138, a ECO, Umberto. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009, s. 48. 
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„komunikace prostřednictvím oděvních symbolů a znaků patří k prastarým a univerzálním 

kulturním fenoménům. Vyskytuje se ve všech společnostech a ve všech obdobích 

společenského vývoje“84 a napomáhá určit společenský status – ať už napodobený nebo 

opravdový. Móda je zároveň nedílnou součástí kreativity a komunikace sociální identity 

jednotlivců. Pomáhá definovat společenskou třídu, zaměření, věk, etnikum a zvláště pak 

pohlaví nositele, stejně tak vyjadřuje i jeho kulturní preference85. 

2.2.2 Móda jako text 

Roland Barthes se vztahem módy a lifestylových magazínů zabývá ve svých 

textech, kde analyzuje, jakým způsobem lifestylové magazíny módu zachycují86. Ačkoli 

pro většinu autorů funguje samotná móda jako rétoriky způsobilý nástroj, dle Barthese 

získává móda svoje výše zmíněné ‚komunikační schopnosti‘ až skrze lifestylové magazíny, 

které módu prezentují. Tím navíc není myšlena móda zachycená na fotografiích, ale ve své 

podstatě móda popsaná skrze texty v daných periodikách; proto Barthes na rozdíl od této 

práce vnímá recipienty módy spíše jako čtenáře, nikoli jako diváky – dle Barthese totiž 

obraz provokuje fascinaci, kdežto mluva apropriaci87. Jakkoli může být samotný 

zobrazovaný oděv nicneříkající, díky textům, které ho popisují, se opět transformuje v 

kompletní informaci, umožňující recipientovi uchopit vizuálně zaznamenané objekty 

v jejich konkrétní, definitivní podobě; texty stvrzují to, co vidíme na fotografii. Bez 

lingvistického popisu bychom mohli zobrazené interpretovat po svém. V případě módní 

fotografie88 by to pak znamenalo, že by její tvůrci riskovali, že si recipient zobrazované 

produkty asociuje se špatnými výrobci. Proto musí být každá reklamní fotografie doplněna 

logem té které společnosti, a proto musí být každá čistě módní fotografie publikovaná 

v lifestylovém magazínu doplněná textovou deskripcí, byť redundantní. Základní 

Barthesova teze tedy spočívá v tom, že pokud jde o lifestylové magazíny, oblečení 

zachycené skrze fotografii nemá šanci představit samo sebe; potřebuje bezpodmínečně 

text, kterým se uceluje a získává pevný řád. Barthes módu vymezuje jednoduše jako to, co 

vidíme v lifestylových magazínech ve vztahu materiálního, uchopitelného označujícího 

                                                      

84 SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha : 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 15. 
85 MACKENZIE, Mairi. ...ismy. Jak chápat módu. Praha: Slovart, 2010, s. 6. 
86 BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990. 
87 Tamtéž, s. 17. 
88 A toto by se teoreticky dalo vztáhnout na oblast celé reklamní fotografie. 
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(jakožto oděvu) k nemateriálnímu označovanému (jakožto světu módy)89. Módní fotografie 

by pak měla být nástrojem, který zachycuje obojí – jak označující, tak označované90. 

2.3 Reklama 

Stejně jako Barthes91 analyzuje reklamní fotografii, mohli bychom analyzovat 

fotografii módní – jistě také zde objevíme sdělení denotované (tedy jednotlivé prvky 

obrazu – barvy, tvary, pozadí, modelku atp.) a sdělení konotované (tedy kulturní odkazy, 

společenské narážky). Druhý typ sdělení využívá módní fotografie s oblibou – pro 

recipienta má jiný vliv oblečení zachycené na bezejmenné modelce a jiný vliv oblečení 

zachycené na slavném fotbalistovi nebo zpěvačce. Fotografie tak ‚zneužívá‘ reputaci a 

veřejný obraz osob, které ve svých modelech zachytí. V případě fotografické reklamy na 

módu pak vedle sdělení kódovaného ikonického – kulturního – a sdělení nekódovaného 

ikonického92 – perceptivního, nalézáme i třetí složku sdělení zmiňovanou Barthesem, totiž 

sdělení čistě lingvistické – logo společnosti, slogan, případně cenu. Stejně tak, jako skrze 

konotace komunikuje samotná móda (oblečení), tak skrze konotace komunikuje i 

fotografie módu zachycující. Samozřejmě, dané známé osobnosti na tvorbě jednotlivých 

kolekcí, které prezentují, také spolupracovaly – alespoň to většinou módní domy tvrdí, 

proto mají výsadní právo kolekce prezentovat. Nakolik tomu tak ovšem doopravdy bylo, a 

nakolik jde o dobře vykalkulovanou komerční hru, už můžeme jen odhadovat. Ať už 

budeme brát módní fotografii jako dobře zaplacenou, intencionálně přesvědčovací 

komunikaci93; jako nástroj prodávajících, jak zaujmout pozornost spotřebitelů a vštípit se 

jim do paměti94, nebo jako způsob, jak zpestřit jiná média, vždy se setkáme s tím, že si 

klade za hlavní cíl zapůsobit, překvapit a ideálně (i když jak je patrné z následně 

uváděných příkladů, tento požadavek se v poslední době stává nedosažitelný) originálním a 

nečekaným způsobem vystihnout kvality propagovaných produktů – od oblečení, 

kosmetiky a automobilů až po potraviny a léky. 

                                                      

89 BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990, s. 25. 
90 Tamtéž, s. 301. 
91 BARTHES, Roland: Rétorika obrazu. 1964. In: CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie? Praha: Hermann & 

synové, 2004. 
92 Tamtéž. 
93 BURTON, Graeme. Advertising – Its relationship with media industries and with audiences. In: BURTON, 

Graeme. 2010. Media and Society: Critical Perspectives. Glasgow: Open University Press, 2010. 
94 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti. Praha: Prostor, 2010, s. 273. 
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Jestliže Barthes zmiňuje reklamu na prací prášky potažmo skrze ně reklamu na 

hloubku95, pak reklama na módní produkty96 nám diktuje, jak vypadá ideál krásy, skrze 

specifické vlastnosti jí prezentované. Módu 21. století bychom tedy mohli definovat jako 

hladkou, čistou, lesklou a variabilní. Navíc současná módní reklama již nerozlišuje, 

prezentuje-li haute couture – vrchol návrhářského umění - nebo levnější, sériově 

produkovanou konfekci. Jakmile jde o módu, vše musí být luxusní, žádoucí a především 

zcela nepostradatelné pro náš společenský život. S pravidelností módě vlastní (cyklus 

opakující se v podstatě každý půlrok, kdy jsou představovány nové kolekce), nám navíc 

reklama diktuje nové trendy – mění se principy, mění se to, co si potřebujeme nutně pořídit 

do vlastního šatníku. Reklama na módu přišla také ještě s jedním zásadním posunem 

(začalo to u reklamních kampaní oděvního řetězce H&M) – móda se totiž stala vysoce 

konzumní záležitostí. Stejně, jako nám do schránek chodí nevyžádané letáky s nabídkou 

nejbližších supermarketů, kde máme včetně fotografií i ceny, také billboardy a reklamní 

plakáty nyní rovnou ukazují, kolik za ten který kus oděvu zaplatíme. Líbí se nám tričko na 

plakátu? Stojí přesně ten obnos, který máme zrovna u sebe v peněžence? Honem do 

obchodu! Móda se pomalu stává stejným spotřebním zbožím, jakým je toaletní papír. 

Umberto Eco ve své práci popisuje tři fenomény charakteristické pro masovou 

kulturu – komiksy, televizi a detektivky. Současné reklamě se ze všeho nejvíce podobají 

komiksy; reklama málokdy vzniká jako unikátní snímek, většinou se setkáváme se sérií 

více či méně na sebe navazujících spotů. Eco komiks vymezuje jako médium ovlivněné 

filmem; komiks často využívá ‚filmové záběry‘ – rámování obrazu podobné filmovému – 

k upoutání divákovy pozornosti, převádí text do obrazů skrze vizualizaci verbální metafory 

a zjednodušuje charakterové typy, které zobrazuje97. Módní fotografie a reklama funguje 

na obdobném principu. Na rozdíl od komiksů ale není schopna přinést žádný děj nebo snad 

hlubší vzpomínku. Oproti komiksu funguje reklama na povrchním, chvilkovém zalíbení. 

Z tohoto odhalení pak vyplývá, že módní fotografie a reklama patří mezi kýče, přesně jak 

tento fenomén vymezil Umberto Eco98. V současných masmédiích už všeobecně 

nenarážíme na vizuální sdělení, která by nesla vícero ‚sdělovacích úrovní‘, která by kromě 

čisté denotace přinášela také význam hlubší, něco, co by recipienty nutilo nad 

pozorovaným objektem přemýšlet, nebo se alespoň pozastavit. „Masmédia chtějí vyhovět 

                                                      

95 BARTHES, Roland. Mytologie. Praha : Dokořán, 2004. 
96 Jak již bylo řečeno, ‚módními produkty‘ myslím také šperky, obuv, doplňky, parfémy apod. 
97 ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 55. 
98 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007. 
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danému vkusu a nesnaží se o změnu senzibility,“99 předkládají nám prázdné, kýčovité 

obsahy. Kýč je totiž to, co „je konzumováním opotřebováno a co se dostává k masám nebo 

ke ‚střednímu‘ publiku právě proto, že to je konzumováním opotřebované, a co se 

konzumuje (a tudíž ochuzuje) právě proto, že užívání značným počtem konzumentů 

uspíšilo a prohloubilo jejich opotřebování.“100  

                                                      

99 Tamtéž, s. 36. 
100 Tamtéž, s. 91. 
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3.0 Diskurz módní fotografie 

Jestliže prostřednictvím módy komunikuje ten, kdo ji nosí, pak prostřednictvím 

módní fotografie komunikují módní domy. Setkáváme se tak s trochu odlišnou situací; 

móda zde nevyjadřuje (až na excentrické výjimky) osobní postoje či kulturní odkazy jejích 

tvůrců, a už vůbec ne těch, kdo ji mají na sobě – tedy modelek nebo celebrit. Dle některých 

autorů je módní fotografie dokonce víc, než fotografie módy101; svět je pak skrze módní 

fotografii zachycován jako dekorace, pozadí nebo scéna; zkrátka jako divadlo. Divadlo 

módy je vždy tematické: idea, nebo lépe řečeno svět, variuje skrze sérii příkladů a 

analogií102, které jsou paralelou k barvám a materiálům použitých na zobrazovaném 

oblečení. V oblasti komunikačních schopností módní fotografie tedy vyvstává několik 

otázek: Co je vlastně skrze módní fotografii doopravdy komunikováno? Jaká informace je 

k recipientovi přenášena? Existuje vůbec za všemi vrstvami úprav, aranžování a 

postprodukce nějaké sdělení? Všechny tyto dotazy by se pak daly shrnout pod jediný: Co 

se tedy doopravdy módní fotografie snaží prodávat, budeme-li ji brát pouze jako nástroj 

komerční prezentace módních produktů? Nechce se totiž věřit, že by prodávala pouze 

‚image‘ a hyperrealitu. 

S ohledem na nejednoznačnost při výkladu samotného oblékání, kdy není snadné 

přimět vícero lidí, aby interpretovalo totožné symboly v oblečení totožně103, se totiž móda 

jako taková (haute-couture, móda jako oblékání se stylově, móda jako zdůraznění osobního 

postoje apod.) vymaňuje ze spektra kódu oblékání104. V případě módy jde totiž primárně o 

estetické vyjádření módního domu, art directora nebo módní redakce. Ti všichni 

systematicky uplatňují rafinované a promyšlené obrazy, v nichž se předvádějí subtilní 

bytosti, překrásné tváře a snová líčení, a dotvářejí tak ‚look‘ a ‚image‘ svých potenciálních 

zákazníků. Módní fotografie je především „příslibem krásy, svůdnosti jevů a 

idealizovaného prostředí, teprve potom informací.“105 Způsob, jakým uchopit módu a 

módní fotografii, bychom tedy mohli najít na poli sociologie, kdy je na spotřebu (zboží) 

nahlíženo jako na aktivitu, kdy jedinci využívají symbolické významy spojené se zbožím 

                                                      

101 SONTAG, Susan. The Avedon Eye. 1978. in BANCROFT, Alison. Fasion and Psychoanalysis: Styling 

The Self. Londýn, New York: I.B. Tauris & Co Ltd, 2012, s. 23. 
102 BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990, s. 301. 
103 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 152 
104 Tamtéž, s. 154. 
105 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008, s. 277. 
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ve snaze jak vytvořit, tak prezentovat před ostatními svůj životní styl a identitu106 a módní 

fotografie funguje obdobně, jako všechna ostatní masmédia, totiž, že „se snaží vyvolat živé 

a nezprostředkované emoce.“107 

Současný mediální diskurz pak v drtivé většině případů sází na fakt, že vizuální 

komunikace může být bezesporu efektivnější, než komunikace verbální108, její hlavní 

výhody můžeme nalézt v její senzuální bezprostřednosti – vizualita totiž nepochybně 

působí na první pohled, což psaný text nedokáže109. Vizuální informace snižuje divákovu 

ostražitost, nutí jej k účasti, „indukuje mu intuitivní chápání, které se může také verbálně 

dál nerozvíjet, následkem čehož dotyčná vizuální komunikace vyvolá v mase uživatelů 

psychologické změny, které nemohou nemít své ekvivalenty na poli sociologickém, čímž 

vytvářejí novou formu civilizace a vyvolávají radikální modifikaci vztahů mezi lidmi a 

světem, které je obklopuje, jejich bližními a vesmírem.“110 Tento vztah mezi sdělením a 

jeho významem není definován ani tak samotným médiem jako interakcí diváka s 

viděným111, ona bezprostřednost se odvíjí na poli nevědomí, vizuální symboly v módní 

fotografii (a všeobecně pak v reklamě) vytváří určitou ‚psychologickou žádostivost‘. 

Všeobecně totiž platí, že vizuální sdělení vyvolává emotivnější reakci, zatímco text (ať už 

narativní nebo deskriptivní) vyvolává myšlení analytické112. Umělečtí ředitelé v módních 

domech, grafici a tvůrci reklamy jsou si moc dobře vědomi faktu, že jakmile vidíme slova 

vytištěná, či nakreslená, vnímáme je očima, čímž se z nich stává také svým způsobem 

vizuální sdělení – tedy sdělení s větším vlivem na recipienta. Jakmile se obraz a text objeví 

pohromadě v jednom diskurzívním poli, fungují synergeticky, z verbální rétoriky se rázem 

stává rétorika vizuální113. Proto v rámci tvorby ‚brandu‘ hraje vedle samotného 

zobrazování na reklamních snímcích také způsob, jak vypadá logo té které firmy (tedy jak 

je vizualizováno její jméno), případně jaké vzory značka využívá114. Například legendární 

                                                      

106 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007, s. 160. 
107 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 36. 
108 HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers, 2004, tr. 53. 
109 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012, s. 29. 
110 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 331. 
111 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012, s. 26. 
112 HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers, 2004, s. 30 
113 Tamtéž, s. 88. 
114 Viz Příloha č. 5: Vizualizace textu v podobě na jednom kusu produktu opakovaného a ochrannou 

známkou chráněného loga Louis Vuitton,  
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monogram115 značky Louis Vuitton funguje jako samostatný sdělovací prvek, na jehož 

základě pozná i módní laik, o jakou značku se jedná, případně si produkt s daným 

monogramem spojí se symbolem luxusu a kvality116. Eco hovoří o civilizaci vizuality, 

v níž percepce probíhá pomocí smyslů a ne s pomocí pojmů, což znamená, že nedochází 

obohacení představivosti nebi senzibility pomocí modalit estetické ‚katarze‘117. Možná 

proto kolem sebe vídáme čím dál víc obsahů přeplněných objekty bez zdánlivých 

souvislostí – má-li módní fotografie zobrazovat kabelku Versace, nestačí, aby na snímku 

byla jedna taková kabelka, musí být minimálně tři a hodně barevné, protože ty vzbudí víc 

pozornosti, než jedna118. 

3.1 ‚Argumentace‘ a přesvědčování módní fotografie 

Nad módou a jejími možnostmi komunikace není třeba dlouze uvažovat, jaké 

komunikační možnosti má ale móda zachycená na mrtvém snímku, uvězněná mezi stránky 

magazínu nebo plochu reklamního billboardu? Není náhodou jediné sdělení módní 

fotografie totožné se sdělením, které nese oblečení tímto médiem zachycené? Totiž, přináší 

módní fotografie vůbec něco navíc? Přes tyto dvě nejasnosti spočívá základní otázka 

v kontextu analýzy módní fotografie a jejího významu v komunikaci s potenciálním 

zákazníkem v tom, zda vůbec může být takové médium schopno argumentace, a tedy 

potažmo persvaze. Rétorika je s argumentací spojována již od antiky, přičemž argument se 

všeobecně považuje za verbální fenomén119. Skládá se z jedné či několika propozic (nebo 

chceme-li premis, jimiž jsou zpravidla věty, a kterým lze určit pravdivostní hodnotu)120, a 

ze závěru. Z logiky smyslu tedy vyplývá, že argumenty mohou fungovat pouze v rétorice 

v klasickém slova smyslu – v promluvě nebo v textu. Zatímco v případě reklamy zvukové 

nebo obrazově-zvukové je existence argumentů ještě poměrně snadno prokazatelná, u 

                                                      

115 Monogram Louis Vuitton. [Online] <http://vuitton.lv/1cKpzcL> [Citováno 2013-11-15]. 
116 V této části práce by se dalo navázat na problematiku padělků skrze napodobování drahých produktů 

levnými, nekvalitními kopiemi, které vedou ke snížení dobrého jména značky. Jde ale o velmi rozsáhlou a 

komplikovanou oblast napodobování, proto se tato práce omezuje na analýzu napodobování ve světě módní 

fotografie a ‚opravdových‘ modelů, s tím, že i v oblasti legálního napodobování dochází k vzájemnému 

kopírování a inspirování se. 
117 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 332. 
118 Viz Příloha č. 2. 
119 HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers, 2004, s. 41. 
120 Tamtéž, s. 44 a BORECKÝ, Felix, a další. Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů. Praha: TOGGA, spol. 

s.r.o., 2011, s. 112. 
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sdělení čistě vizuálních, statických121, se argumenty v klasickém slova smyslu nalézt 

v podstatě nedají. Reklama využívá argumentaci skrze vícero propozic, je-li audiovizuální, 

případně jakkoli jinak dynamická. Módní fotografie tedy musí využívat konotace122 a 

představy, které má recipient o zobrazovaném produktu utvořené z jiných médií; konkrétní 

propozice a závěry si pak musí recipient domýšlet sám. Čistě vizuální reklama (kam spadá 

také v této práci zkoumaná módní fotografie) tedy neargumentuje, ale pouze se snaží 

navodit dobrý pocit o značce – dokonce tedy ne nutně o konkrétní reklamě – a jakousi 

psychologickou přitažlivost, žádostivost123, snaží se být pro svého potenciálního zákazníka 

svůdná. 

Další sporná oblast se nachází v takzvané narativní kapacitě vizuálního124 – 

v případě módní fotografie a jiných statických sdělení jsou tato média schopna vizuální 

persvaze, nikoli vizuálního argumentu125. Tato síla reklamního sdělení pak spočívá v tom, 

na jaké smysly působí, čím recipienta zaujme – o přízeň tedy bojuje skrze vizuální 

přitažlivost a uplatnění svého vizuálního vlivu126. Hlavní persvazivní síla statických 

vizuálních sdělení tedy leží v jejich psychologickém vlivu na recipienty. 

3.1.1 Rétorické figury: metafora 

Důležitým prvkem v jazyce jsou rétorické figury, mezi něž patří metafora a 

metonymie, skrze něž se v jazyku obohacuje počet významů již existujících slov, přičemž 

významovou změnou daných slov se tak rozšiřuje slovní zásoba. Základní pole působnosti 

metafory najdeme v abstraktním rozmezí mezi ‚doslovný‘ a ‚obrazný‘, metafora popisuje 

realitu v obrazech, jde o ozvláštnění, zpestření promluvy, zdůraznění argumentace; ze 

sémantického hlediska pak o nadbytek označování. Metafora je jazykovou hrou, která řídí 

pojmenování127, a primárně plní metafora funkci aktualizace jazyka, oživuje jej, zpestřuje a 

                                                      

121 Zde by se dalo namítnout, že např. komiks je vizuální sdělení – jeho členění na ‚děje‘ skrze dialogické 

vedení jej ale řadí do kategorie sdělení obrazově-textového, které již všechny části argumentu obsahovat 

může – proto jej nazývám vizuálním sdělením dynamickým, odlišným od módní fotografie – umrtvené 

v čase, statické. 
122 Ve smyslu Barthesovy konotace, viz BARTHES, Roland: Rétorika obrazu. 1964 In: CÍSAŘ, Karel, ed. 

Co je to fotografie? Praha: Hermann & synové, 2004. 
123 HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers, 2004, s. 58. 
124 Tamtéž, s. 51. 
125 Tamtéž, s. 88. 
126 Tamtéž, s. 58 
127 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997, s. 69. 
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dodává řečníkovi128 možnost lépe přesvědčovat129. Cílem autora metafory musí být 

podnítit v recipientovi touhu odhalit její fungování, odkrýt dvojí označování, které se 

v metafoře objevuje. Tedy přes prvotní, doslovné vyobrazení – dle Barthese denotaci – 

nahlédnout sdělení druhotné, obrazné – konotaci. Vykládání metafory pouze na první, 

doslovné úrovni vede často k nepochopení celého sdělení a k nulovému požitku. Vztah 

mezi slovy a obrazy – to je ve vědě o umění i v teorii rétoriky, komunikace a lidské 

subjektivity velmi starý problém. V umění bylo porovnávání poezie a malířství, literatury a 

vizuálního umění už od antiky ve východní i západní estetice neustále přítomným 

tématem130. 

Z definice metafory vyplývá, že jde o jazykovou formu vykládanou jako 

pojmenování skutečnosti prostřednictvím výrazu primárně popisujícího skutečnost něčím 

podobnou; přičemž společný znak nemusí být vždy znakem podstatným, bývá však 

znakem nápadným. To popírá některé úvahy, na jejichž základě by se mohlo zdát, že 

v rámci fotografie působí jako metafora pouze fotografie abstraktní (právě s ohledem na 

předpoklad, že nemohu nikdy v případě fotografie popřít, že „tato věc tu byla“131), která 

staví fotografický diskurz do zcela nové pozice a nutí si maximální pozornost při 

interpretaci, nechceme-li se omezit na pouhý pocitový vjem. Fotografická a jiná sdělení 

v rámci vizuální kultury by sice na první pohled mohly být kopiemi věcí, které signifikují 

na základě podobnosti132, ovšem často se setkáváme se snahou zobrazovat věci jinak, 

oprostit se od jejich zaběhnuté podoby; nejvíce je toto patrné právě v módní fotografii. 

Václav Hájek například kritizuje metaforu v kontextu tvorby korporátní identity, protože 

obrazové metafory firemních ‚filozofií‘ představují idylicky útěšlivé a tím mimořádně 

znepokojivé ideologické symboly a konstrukty. „Nejsou to nová loga naplněná staronovým 

obsahem, ale tradiční archetypy zneužité tím nejhorším způsobem pro potřeby co 

nejfunkčnější manipulace s obětmi daného politicko-ekonomického systému.“133 

                                                      

128 A budeme-li abstrahovat od čistě lingvistického pojetí řeči a promluvy, jak to činí např. Roland Barthes 

nebo Umberto Eco, pak řečníkem může být fotograf, režisér nebo grafik, a jazykem fotografie, video nebo 

plakát. 
129 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 199, s. 70. 
130 NELSON, Robert. S a SCHIFF, Richard, Ed. Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava: Slovart, spol. s.r.o., 

2004, s. 82. 
131 BARTHES, Roland. Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005, s. 75. 
132 HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers, 2004, s. 85. 
133 HÁJEK, Václav. Jak rozpoznat odpakový koš. Praha: Labyrint, 2011, s. 29. 
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I když argumenty jsou tradičně spojovány s promluvou, s řečí,134 současná vizuální 

kultura má v argumentaci také bohaté zkušenosti, takže argumenty v tradičním slova 

smyslu, mohou být stejně tak vizuální jako verbální135. Vzhledem k tomu, že rétorika je 

důležitým nástrojem k přesvědčování skrze promluvu, a metafora pak je rétorickou 

figurou, ozvláštněním diskurzu, jeho ‚narušením‘, můžeme se s metaforou jistě setkat také 

v rámci sdělení vizuálních – ať už se jedná o transformaci a zobrazení metafory 

lingvistické, či zobrazování objektů nebo osob v nových, nečekaných konotacích136. 

Umberto Eco popisuje vizualizaci metafory v žánru komiksů, které mají transformaci od 

lingvistického k vizuálnímu sdělení přece jen snazší; vidět hvězdičky, mít radost v srdci, 

cítit jak se točí hlava, chrápat, jako když pilou řeže, to jsou výrazy, které jsou v komiksech 

realizovány s pomocí elementární figurativní symboliky, a které čtenář okamžitě 

porozumí137. Módní fotografie, nechce-li úplně upustit od svého předpokladu realističnosti, 

a nechce-li se částečně stát komiksem, tyto figurativní nástroje využít nemůže, proto častěji 

využívá symboly. Většina metafor, na které módní fotografie přece jen přišla, už tolikrát 

opotřebila a zneužila, že se z nich staly metafory mrtvé138, s vyprázdněnou funkčností. 

Například postava, v této práci mnohokrát zmiňovaného, fotbalisty Davida Beckhama 

slouží nejen jako metafora úspěchu, ale také jako metafora ‚anglickosti‘ – ovšem obojí se 

s častým využíváním jeho osoby vytrácí a zůstává pouze obraz dobře vypadajícího, 

potetovaného muže. 

Vzhledem k tomu, že reklamní rétorika – ať už lingvistická nebo vizuální – často 

využívá pouze nerafinované a nepříliš složité metafory (koneckonců jejím primárním cílem 

je zaujmout co nejširší cílovou skupinu a prodat), neustále zde narážíme na zakořeněné 

archetypy, jejichž současný účinek, jakožto oživení a zpestření diskurzu, je sporný. 

Reklamní sdělení musí být stručná, výstižná a především pochopitelná; archetypální 

metafory jsou tak ideálním nástrojem persvaze, protože jejich význam je univerzální a 

patrný většině recipientů bez nutnosti složitého dešifrování. Fakt, že tento typ metafory byl 

                                                      

134 HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers, 2004, s. 44. 
135 Tamtéž, s. 46. 
136 Toto se velmi často děje např. v portrétní fotografii, kdy jsou sportovci zobrazování s jiným, než jejich 

typickým náčiním; politici pak v pózách zdůrazňující jejich vládu. Viz Příloha č. 6: Portrét tehdejšího 

primátora Prahy Pavla Béma na střeše jednoho z domů metropole jakožto ‚vládce města‘ a vedle toho portrét 

tehdejšího primátora Prahy Bohuslava Svobody na střeše Magistrátu. 
137 ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 141. 
138 Jak je popisuje Ricoeur, viz RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. 

Bratislava: Archa, 1997. 
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možná primárně lingvistický, je již druhotný. Hájek zmiňuje například zobrazování různě 

spojených rukou jako symbol jednoty, spolupráce v rámci tvorby korporátní identity a 

‚image‘139. Jestliže metafora je především „vykalkulovanou chybou, která spojuje věci 

k sobě nepatřící a takovým zřejmým nepochopením zavádí nový, dotud neexistující 

významový vztah,“140 pak v současném mediálním diskurzu už živé metafory (tedy 

metafory objevu141) téměř neexistují. Do současného světa módy se sice podařilo 

‚propašovat‘ několikero s oblibou využívaných metafor. Nejvýraznější z nich odráží jinak 

neměnně se obměňující trendy jaro/léto versus podzim/zima – zimní měsíce (a povinné 

nadšení z vánočního konzumu) se odráží ve sněhových vločkách, pleteninách výrobcích a 

kožešinách, letní měsíce (a pro změnu povinná radost z všem jistě známých dovolených u 

moře) reflektují květiny, motýli a korále. Mnohdy se také v oblasti prezentace módních 

produktů setkáváme s doslovným přenesením metafory lingvistické do podoby metafory 

vizuální; ne vždy se tato transformace podaří tak, jak by si zřejmě autor přál142. 

Módní fotografie by měla fungovat stejně jako básnické sdělení, jak jej popisuje 

Eco. To je charakteristické svou dvojznačností, „používáním záměrně termínů tak, aby 

jejich referenční funkce byla narušená, a za tím účelem je uvádí do syntaktických vztahů, 

odporujícím obvyklým zásadám kódu.“143 Také módní fotografie by měla aktualizovat a 

narušovat svůj kód, aby její sdělení nebylo doslovné, aby nebylo čistou denotací. Ačkoli 

hledání významu – proces, který se běžně nazývá interpretce – je vlastně nekonečný a 

může skončit pouze ve chvíli, kdy zanikne touha poznávat144, (současné vizuální) metafory 

nemají nekonečně mnoho možností interpretace a výkladu, naopak – čím častěji se s tou 

kterou metaforou setkáváme a pokoušíme se o její interpretaci, tím spíš dojde k jejímu 

vyčerpání a ke vzniku tzv. prázdné, nebo dle Paula Ricoeura145 dokonce ‚mrtvé‘ metafory. 

Nekonečné napodobování a parafrázování pak vede k nulové schopnosti jakékoli persvaze 

a daná (především reklamní) sdělení tak nedosahují svého účelu. Neexistuje už žádná 

metafora, spíše metamorfóza. Metamorfóza ruší metaforu, která je modem jazyka, 

možností sdělovat význam. Metamorfóza je v radikálním bodě systému, v bodě, kde už 

                                                      

139 HÁJEK, Václav. Jak rozpoznat odpakový koš. Praha: Labyrint, 2011, s. 28. 
140 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997, s. 74. 
141 Tamtéž, s. 75. 
142 Proto pak například sdělení „Nechte je vybrat si, co jim padne do oka“ zobrazené formou grafiky, působí 

poněkud krkolomně, Viz Příloha č. 6. 
143 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 88. 
144 NELSON, Robert. S a SCHIFF, Richard, Ed. Kritické pojmy dejín umenia. Bratislava: Slovart, spol. s.r.o., 

2004, s. 164. 
145 RICOEUR, Paul. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997. 
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neexistuje žádný zákon či symbolický řád. Je to proces bez jakéhokoli subjektu, bez smrti, 

mimo jakoukoli touhu, proces, ve kterém se účastní jen pravidla hry forem146. 

3.1.2 Symbolika 

Baudrillard rozlišuje dva typy předmětů – užitné předměty a objekty; k těm prvním 

nemá jejich uživatel žádný vztah, pouze slouží ke svému účelu (například chladnička 

k chlazení); k těm druhým ovšem existuje subjektivní vztah vyjádřený touhou a citovou 

vazbou, jde o žádoucí subjekty147. Tyto předměty slouží k vyvolání zájmu, jsou žádoucí. 

Takové předměty – objekty – svým recipientům předkládá reklama. Dává tak vzniknout 

symbolům, tedy objektům hodným náklonnosti. Symboly by měly nést vícero významů, 

než obyčejný, užitný předmět; měly by k sobě vázat konotace – zejména s ohledem na 

společenský status, který by měly reprezentovat148. Celá západní víra a dobrá víra byla 

založena na sázce na reprezentaci; totiž, že znak může odkazovat k hloubce významu, že 

znak může být zaměňován za význam, a že existuje moc schopná tuto výměnu garantovat 

– tedy Bůh149.  

Některé znaky a jejich významy stále přetrvávají, ačkoli tradiční symboly se svými 

konotacemi a funkcemi pomalu ustupují tlaku konzumního průmyslu a stávají se 

vyprázdněnými, estetickými objekty s jedinou charakteristikou v podobě popisu materiálu, 

barvy nebo vzoru. Přesto se ale módní a především reklamní fotografie určitých hlubokých 

významů zakořeněných v lidském podvědomí nevzdává. Mezi takové motivy, které fungují 

už mnohá staletí, patří zlato – materiál odedávna reprezentující bohatství a luxus; materiál 

využívaný také v současnosti k prezentaci potenciálně luxusních produktů – ať už 

produktů, které jsou drahé a luxusní doopravdy150, nebo produktů, díky nimž se má jejich 

vlastník cítit luxusně a bohatě sám151. U druhého typu produktů se ale velmi často 

setkáváme téměř s totožným způsobem zobrazování, které vede k snadné mystifikaci a 

                                                      

146 ARNAUD, Monique a GANE, Mike. Rozhovory s Baudrillardem. Olomouc: Votobia, 1997, s. 78-79. 
147 BAUDRILLARD, Jean: The System of Objects. London, New York: Verso, 1996, s. 92. 
148 Symboly se ve světě reklamy a ve světě módní fotografie mohou stát nejen neživé předměty, ale také 

lidské bytosti; respektive jejich modely. Tak vznikají archetypy, ikony a mýty současného světa. 
149 BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and Simulation. Michigan: University of Michigan Press, 1994, s. 5. 
150 Například oděvy Gucci. Viz Příloha č. 9. 
151 Například parfémy Roberto Cavalli nebo Dior. Viz Příloha č. 9. 



31 

 

zmatení152. Má-li být jako luxusní zobrazováno něco, co lze na první pohled snadno 

zaměnit, pak už zřejmě sdělení nefunguje. 

Stejně jako metafora, i symbol získává svou moc ve chvíli, kdy se snažíme o jeho 

interpretaci. Jestliže ale metafora funguje převážně jakožto nástroj rétorický (tedy nástroj 

jazyka, ať už myslíme lingvistický nebo vizuální), a její uchopení v rámci teorie je snazší, 

pak symbol má vícero užití a možností interpretace. Zásadní rozdíl mezi metaforou a 

symbolem se vedle pole působnosti (metafora jako čistě jazykový nástroj, symbol jako 

nástroj zahrnující jazykovou i nejazykovou složku) nachází v jejich ‚životnosti‘ – zatímco 

metafora se s využíváním a opakováním postupně vytrácí a umírá, symbol zůstává součástí 

lidského života, pouze se transformuje a nabývá nových významů. Alespoň měl by. 

Symboly v reklamní a v módní fotografii působí na naše nevědomí, nikoli na náš 

analytický rozum; co nás tedy při percepci takových obrazů ovlivňuje, je takzvaná 

psychologická přitažlivost153, fotografická reklama tak uplatňuje svůj vizuální vliv. 

Reklamy často například působí na primární lidské pudy a naučené souvislosti tím, že 

znázorňují roztomilá mláďata (jak lidská, tak zvířecí), a to dokonce i v případě, že 

s prezentovaným produktem nemají nic společného154. Symboly zde tak mohou působit 

redundantně, ale s ohledem na cíl, který se reklamní sdělení snaží dosáhnout – vyvolat 

v divákovi emoční ohlas a zálibu v zobrazovaném produktu – mají své opodstatnění. 

Stejně tak jako v módě dochází neustálým napodobováním ke ztrátě původního 

významu u toho kterého symbolu – ke „změně symbolu v pouhý módní prvek;“155 také 

v módní fotografii dochází neustálým opakováním vizuálních postupů ke ztrátě významu 

jednotlivých symbolů; jejich masové rozšíření je založeno na napodobování vnější formy. 

Napodobováním, a tím i rozšiřováním symbolu se pozvolna vytrácí srozumitelnost obsahu 

a zůstává pouze vnější forma156. V tomto případě se v oblasti módní fotografie projevuje 

vyprázdněnost symbolů skrze objekty jí zachycené – samotná fotografie nemůže podobně 

jako v případě argumentů používat symboliku, proto pouze zachycuje symboly využívané 

v ‚reálném světě‘. Jestliže původně měly ty které předměty své specifické konotace, díky 
                                                      

152 Viz Příloha č. 9 a dvě reklamy na parfémy zachycující zlatem prozářený flakón vedle svůdně se tvářící, 

zlatem oděné modelky na pozadí zahaleném zlatou září; v obou případech zřejmě velké, zdobené místnosti 

v bohatém paláci. 
153 HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. Defining Visual Rhetorics. Londýn: Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., Publishers, 2004, s. 58. 
154 Tamtéž, s. 54. 
155 SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha : 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 21. 
156 Tamtéž, s. 20. 
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nimž mohly znázorňovat vícero významů (než například pouze barvu, tvar, materiál), 

mechanické převedení symbolů do jiné společenské a kulturní situace mělo za následek 

většinou vyprázdnění symbolického obsahu, někdy dokonce i ztrátu jakékoli znakovosti, a 

změnu v pouhou módní vlnu157, takové přejímání symbolů masou lidí bývá většinou 

spojeno s neznalostí symbolů. 

Současný průmysl tak spíš namísto vytváření nových symbolů a ikon znásilňuje 

symboly tradiční, což vede ke zneuctění původních národních a kulturních dědictví. 

V posledních letech tak například bojují domorodí američtí Indiáni Navajo za zachování 

svých národních symbolů, které módní průmysl zneuctívá tím, že je využívá mimo jiné 

jako vzor pro spodní prádlo158 – v tomto případě dle členů národa Navajo došlo ke 

zneuctění jejich symbolů a k zavádění mylných představ a konotací spojených s daným 

národem; slovní spojení ‚Navajo Hipster Panty‘, kterým označovala spodní prádlo ve své 

nabídce americká firma Urban Outfitters, zavádělo negativní konotace směrem 

k domorodému americkému obyvatelstvu. Tyto konkrétní modely již byly z prodeje 

staženy, modely využívající symbolů kultury aztécké ale v nabídce přetrvávají159. Dané 

indiánské vzory jsou zkrátka již několikátou sezónu ‚v módě‘, což dokazuje množství 

jiných módních značek, které tradiční potisky a vzory využívají – například francouzská 

návrhářka Isabel Marant se k těmto vzorům neustále vrací160. Lipovetsky módu obviňuje 

z parodování – „zhumorňujícím procesem je zasažena veškerá kultura a jakákoli kultura, 

to, co bývalo rituální a tradiční, je recyklováno do módy, čímž to ztrácí svou pravou 

podstatu a stává se maškarádou.“161 Proměna symbolů v objekty módního průmyslu tedy 

obecně snižuje jejich schopnost komunikovat své původní poselství. Módní fotografie 

v rámci symbolů často následuje trendy z přehlídkových mol a vedle zobrazování 

samotných produktů zobrazuje také stylově laděné fashion story, editorialy nebo reklamní 

fotografie. Kromě již zmíněných ‚indiánských‘ motivů a symboliky nezůstaly ušetřeny ani 

symboly eskymácké zobrazené ve fashion story magazínu Elle, s nepříliš příznačným 

názvem ‚Horalka‘162 nebo využité v reklamě na obuv Humanic163. 

                                                      

157 Tamtéž, s. 21. 
158 MATTHES, Erich: Keep My Heritage Off Your Underwear. 2012-03-20. [Online] http://bit.ly/GEePAu 

[Citováno 2013-11-15]. 
159 Viz Příloha č. 7: Originální indiánské vzory v konzumní konfekci. Urban Outfitters. [Online] 

<http://bit.ly/1aYCxkr> [Citováno 2013-11-15]. 
160 Viz Příloha č. 7: Aztécké vzory v kolekci pro H&M. 
161 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008, s. 242. 
162 Viz Příloha č. 7. 

http://bit.ly/GEePAu
http://bit.ly/1aYCxkr
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Vedle toho také například inzerování kosmetiky – konkrétně rudé rtěnky – na 

detailu obličeje ženy v hedvábných nebo sametových šatech jako odkaz k rudé růži a její 

symbolice vášně a odkaz k hedvábí, krajce, či sametu jako symbolech luxusu, již nemůže 

po tisící zapůsobit tak, jak by mělo164. Jediný efekt, který takové snímky mají, se tak 

nachází v jejich vizuální líbivosti a uhlazenosti, bez nutnosti nad nimi jakkoli přemýšlet – 

dané symbolické konotace jsou již pevně zakořeněné v podvědomí současné společnosti a 

pro tu kterou firmu není nijak náročné je využít; stačí pouze napodobit to, co již mnohokrát 

vzniklo a řídit se heslem ‚opakování je matka moudrosti‘. Vzhledem k nadprodukci 

vizuálních sdělení kolem nás tak již vědomě nepřijímáme jejich pravé – mýtické – sdělení. 

Takže zatímco barvy středověku a exotických kultur jsou magickými symboly, jsou 

součástí mýtů, u nás jsou barvy symboly mýtů teoreticky vypracovaných, součásti 

programů. „Například ‚červená‘ znamenala ve středověku ohrožení peklem. Pro nás 

znamená ‚červená‘ ve světelném semaforu sice rovněž ještě magicky ‚nebezpečí‘, ale je tak 

naprogramovaná, že automaticky šlápneme na brzdu, aniž bychom aktivizovali vědomí. 

Podprahové naprogramování barev fotografického universa vede už jen k rituálnímu, 

automatickému chování.“165 V současné době se tak již například ztrácí význam původních 

potisků vzpomínaných výše; laik – byť módní fanatik – s velkou pravděpodobností 

nerozpozná, zda je ten který vzor původem z Mexika, Afriky nebo domorodé Ameriky. 

Symboly v módní fotografii jsou navíc většinou odkázány na symboliku samotných 

zobrazovaných produktů. Například hlavní symbol značky DKNY166 je pro parfémy jablko 

– odkazuje tak flakóny ve tvaru jablka nejen k městu původu země (Big Apple – New 

York), ale také k vlastnostem samotného jablka (svěžest, archetyp něčeho zapovězeného), 

pojmenování samotného produktu ‚Be Delicious‘ už jen doplňuje symbolickou hru 

apelující na potenciální zákaznice, které mají chtít vůni svěží, okouzlující, přitažlivou – a 

být samy, stejně jako jablko, k nakousnutí. Reklama na takový produkt pak nemusí 

přidávat mnoho167. Bohužel u parfémů DKNY se ale jedná spíše o výjimku. Většina 

z produktů, objevujících se v současné době všude kolem nás, není schopna sama sebe 

jakkoli symbolizovat a vyčlenit, takže jsme obklopeni masou ‚nudných‘ produktů 

zařaditelných a odlišitelných pouze v rámci celkové typologie: automobil, parfém, obuv, 

                                                                                                                                                                 

163 Viz Příloha č. 7. 
164 Viz příloha č. 10.2: Reklama na kosmetiku Dolce&Gabbana využívající vizuální stereotypy a mytologii 

vytvořenou kolem postavy herečky Marylin Monroe. 
165 FLUSSER, Vilém. Za filozofii fotografie. Praha: Nakladatelství Hynek, s.r.o., 1994, s. 56. 
166 DKNY. Fragrance: Be Delicious. [Online] <http://bit.ly/1jdVGns> [Citováno 2013-11-15]. 
167 Viz příloha č. 7: Reklamní kampaň DKNY. 

http://bit.ly/1jdVGns
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šperk, oděv, alkoholický nápoj apod. Symbolika jednotlivých výrobků je minimální, 

v lepším případně shodná pro daný typ – tedy například pivo jako tekutý chléb; zdroj síly a 

energie. Diferenciace jednotlivých značek už téměř nefunguje a z produktů módního 

průmyslu se stávají fetiše. Ty mezi sebou komunikují na základě omnipotence myšlení 

rychlostí snu. Zatímco znaky mají mezi sebou vztah záznamu, „fetiše napodobují reakci 

bezprostředního přenosu, protože jsou z indiferentní mentální substance. Je to patrné na 

objektech módy, jejichž přenos je ireálný a okamžitý, protože nemají smysl.“168 

Jistě, některé módní značky se snaží tvářit, že jejich produkty jsou ‚ikonické‘, či 

‚symboly doby‘, ovšem jediné, co většinou symbolizují, je fakt, že si je jejich majitel může 

dovolit. Moderní symboly už dávno nemají takovou sílu a moc, jako měly symboly dávné. 

Například model již zmiňované Isabel Marant – kotníkové tenisky na klínu169 – se staly 

takovým módním hitem, natolik opakovaným, že málokdo z jejich vlastníků tuší, kdo je 

doopravdy poprvé navrhnul. Původně měly být symbolem rebelství proti zaběhnutým 

stereotypům; spojením elegance a sportu v dosud neviděné formě. Nyní je z nich ale pouze 

další typ obuvi (stejně jako žabky, kozačky nebo baleríny) a samotná návrhářka s tlakem 

průmyslu nic neudělá. 

3.1.3 Archetypy, mýty a ikony 

V oblasti masové kultury, do které módní fotografie a produkty, které zobrazuje, 

patří, dochází k ‚mýtizaci‘ produktů sloužících ke každodenní spotřebě, produktů, jejichž 

společenský a ekonomický status bychom si – nebýt reklamních sdělení – zřejmě vůbec 

nevšimli. „V masové společnosti v epoše průmyslové civilizace totiž dochází k obdobnému 

procesu ‚mýtizace‘ jako v primitivních společnostech, tento proces však přitom často 

zpočátku probíhá podle zásad mýtopoietické mechaniky uvedené do chodu moderním 

básníkem.“170 Tímto básníkem mohou být v případě módní fotografie v první řadě módní 

návrháři nebo pak tvůrci reklamních sdělení, kteří se snaží přiradit určitou mytologii 

inzerovaným produktům. K tomu, aby se z objektů každodenní potřeby staly produkty 

sloužící k budování ‚image‘ a diferenciace jedince v globalizované společnosti slouží 

kromě lifestylových magazínů samotných také jejich slovník – pojmy jako ‚must-have‘ se 

už ani nepřekládají, slouží jako univerzální, mezinárodní pokyn k nákupu, k označení toho, 

                                                      

168 BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 86. 
169 Viz příloha č. 7, FINNIGAN, Kate: Isabel Marant: 'I am my own muse'. 2013-03-11. [Online] 

<http://bit.ly/15Hx55F> [Citováno 2013-11-15]. 
170 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 213. 

http://bit.ly/15Hx55F
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co musí čtenáři zcela nezbytně vlastnit. Reklama se snaží utvářet (nejen) estetické typy ve 

smyslu, jak je naznačil Umberto Eco, totiž jako objekty, které recipient pociťuje jako vzor, 

s nímž by se měl identifikovat171. 

Archetypy v rámci módní fotografie ale neovlivňují pouze obraz ženy, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Fungují také skvěle jako nástroj k proměnám ve vnímání 

zobrazovaného produktu. Jakmile jednou reklama na cigarety Marlboro nastavila, že 

prototypem pravého muže je (americký) kovboj a vytvořila ikonu jménem Marlboro 

Man172, uvalila na společnost těžký úkol – muži musí být mužní! Od roku 1955, kdy byla 

reklama uvedena na trh, se sice změnil všeobecný postoj k cigaretám, které společnost 

odsuzuje173, archetyp muže – drsného, samotářského kovboje – ale zůstává. Proto tak stále 

narážíme na módní fotografie zachycující muže v roli hrdiny, mnohdy doslova kovboje174, 

který je kontrastem k něžnému ženskému obrazu. Kult filmových hvězd je sám o sobě 

velice působivou formou typičnosti175, módní fotografie velmi často využívá osobnosti 

známé z jiných oblastí – ne nutně showbusinessu nebo módy, setkáváme se také se 

sportovci, vědci nebo podnikateli – kteří slouží jako nástroj k posílení dané vizuální 

‚argumentace‘. Ať už snímky vedle popularity využívají jejich vzhled (zmíněná Scarlett 

Johansonn, Beyoncé), talent a původ (David Beckham) nebo poetiku jejich tvorby (Lana 

del Rey), vždy se využitím těchto celebrit snaží o umocnění daného sdělení a využití určité 

typologie, se kterou jsou dané osobnosti spojovány.  

V průběhu času se ovšem může z takových, v mnoha odvětvích ‚zneužívaných‘ 

osob stát ikony, značky. Stejně jako Versace nebo Gucci, také se značkami stávají původně 

osobnosti. Z reálné postavy se stávají archetypem – o takovém osudu můžeme hovořit 

v případě herečky Marylin Monroe, jejíž vzhled stále napodobuje mnoho tvůrců. Z oblasti 

reklamní fotografie například propagace rtěnky Dolce & Gabbana, v této podobě zcela 

záměrně parafrázující snímky slavné herečky a mýtus kolem její postavy – tedy symbolu 

mužské touhy176. Mezi podobné archetypy objevující se nejen v módní fotografii patří také 

                                                      

171 Tamtéž, s. 185. 
172 Marlboro Man. [Online] <http://bit.ly/1hPjKlk> [Citováno 2013-11-10]. 
173 Respektive zdravotnické organizace a reklamní průmysl konzumentům naopak diktuje rozdílné chování: 

Jestliže se na veřejnosti objeví podezření, že příliš silná cigareta vyvolává rakovinu, pak tentýž výrobek 

(který se samozřejmě nijak nezměnil) vložte do štíhlé a křehké ženské ruky, čímž jí nabídnete jako cigaretu 

lehkou a méně škodlivou. Viz ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 357. 
174 Viz příloha č. 10.1: Legendární reklama na cigarety Malboro. 
175 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 196. 
176 Viz příloha č. 10.2: Reklama na kosmetiku Dolce&Gabbana využívající vizuální stereotypy a mytologii 

vytvořenou kolem postavy herečky Marylin Monroe. 

http://bit.ly/1hPjKlk


36 

 

postava francouzské modelky a herečky Brigitte Bardot, jejíž ‚image‘ a oblíbené kousky 

oblečení, které se staly jejími charakteristickými znaky (výrazně namalované oči, 

našpulené rty, klobouky a výrazné účesy), neustále a pořád dokola využívají lifestylové 

magazíny a reklamní snímky v různých variacích – například H&M jako fashion story 

propagující plavky a plážové oblečení nebo Elle, reklamní kampaně módních domů i 

kosmetických značek177. 

K problému typu a typologie se vrací také Umberto Eco, který analyzuje možnosti 

využívání imaginárních literárních postav v reálném světě, potažmo literární typologii 

jakožto metafory či zkratky k určitým situacím a jevům každodenního života178. Mluvit o 

‚typické postavě‘ znamená mít na mysli zobrazení pojmové abstrakce s pomocí obrazu. 

„Jsou to formule, které právě jakožto formule zbavují obsahu a zrazují postavu, kterou by 

rády definovaly.“179 Poetika módní fotografie utváří svou vlastní typologii, své vlastní 

charakteristiky, k nimž má čtenář vzhlížet a pokoušet se s nimi identifikovat180. Postavy 

v reklamním světě jsou ale často udržovány pouze na obecné rovině, aby vyvolaly a 

stvrdily dojem, že to vlastně nejsou obyčejné postavy, ale Obecné Hodnoty – a čtenář 

(recipient) že tudíž „užívá zážitků na úrovni filozofické, že tu jde o jakousi hlubokou 

revelaci skutečnosti.“181 Tato zobrazení ale právě v reklamě často sklouzávají až 

k přílišnému zjednodušení, takže to, co se recipient dozví, se může vztáhnout ke všemu a 

k ničemu, celá zkušenost se tak projeví jako zfalšovaná – setkáváme se tu s kýčem 

v pravém slova smyslu, „který se stává stimulem akritické únikovosti a mění se ve 

zkomercionalizovatelnou iluzi“182. Dva základní typy, které se neustále opakují a lehce 

variují, jsou ‚bad girl‘ versus ‚good girl‘ – zlá versus hodná holka. Tato kategorizace se 

vymezuje na jedné rovině skrze oblečení (jako základ slouží hudební styly rock a punk 

v případě ‚image‘ zlé holky v kontrastu k romantickým novelám a pohádkám), na další 

skrze líčení a účesy (tmavé vlasy a tmavé oči oproti něžným blond zapleteným copům 

s takzvaným ‚nude‘ líčením), a na poslední rovině sestává z typizovaného stylingu a 

                                                      

177 Viz příloha č. 10.3: Archetypální zobrazování prvků ‚image‘ francouzské herečky. 
178 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 181. 
179 Tamtéž, s. 181. 
180 Neustálá a nedosažitelná snaha ztotožnit se s předobrazem, s typologií předkládanou módním průmyslem 

je základním činitelem celého módního ‚kolotoče‘ – pokud by totiž došlo k dané identifikaci a čtenářkám by 

se opravdu podařilo dosáhnout dokonalosti modelek, ztratily by jakékoli reklamní nebo módní fotografie 

smysl. Nebylo by potřeba k nim vzhlížet a napodobovat je. Proto se módní průmysl a jím diktované trendy 

neustále proměňují a svým recipientům unikají. 
181 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 77. 
182 Tamtéž, s. 79. 
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postprodukce (výrazné barevné tónování a stíny proti něžnému mlžnému oparu 

v protisvětle). Ve výsledku není mezi oběma typologiemi až takový rozdíl, zpravidla se 

jeden typ stylingu hodí více pro brunety, a druhý pro blondýny – už odtud ale pramení 

stereotypizace, která je na ženskou ‚image‘ a ženské postavení ve společnosti uvalena. „Už 

nejde o to, jak tomu bylo v kurtoazních a aristokratických figurách svádění, aby byla žena 

dobývána, sváděna nebo aby sváděla ona, jde o to, aby byla produkována jako uskutečněná 

utopie – ideální žena, či femme fatale, jen jako hysterická a nepřirozená metafora.“183 

3.2 Narušování vizuálních postupů 

Dalším způsobem, jakým módní fotografie dosahuje svých cílů, a jakým 

manipuluje se svými diváky, je narušování diskurzu; čas od času si dovolí oprostit se od 

zaběhnutých metod a použít postupy charakteristické pro diskurz například umělecké nebo 

žurnalistické fotografie. Tato narušení se snadno odhalí díky metodě, kterou navrhl Michel 

Foucault184 – archeologickému zkoumání. Podle jeho návodu by na módní fotografii bylo 

možné nahlížet jako na jedinečné, unikátní výpovědi v rámci archivu185, kterým je 

současný masmediální diskurz. Jednotlivé fotografické výpovědi bychom pak mohli do 

tohoto diskurzu řadit, a na základě jejich vlastností zkoumat epistémé, na jejichž základě 

byl ten který snímek pořízen – a naopak, při opačném postupu od (analýzy epistémé 

k jednotlivým výpovědím) bychom mohli dojít například ke zkoumání, jak fotografie v té 

které době zachycovala módu, a co všechno bylo a nebylo dovolené. Takže při pohledu na 

snímky z 50. let 20. století a jejich případné komparaci se snímky současnými bychom 

mohli zjistit za prvé, co se kdy nosilo, za druhé jaké fotografické postupy byly využívány, 

a za třetí jak důležitou roli měla módní fotografie v rámci daného období. Tyto vizuální 

dojmy jsou vzpomínkami na určitý den, určitý měsíc, určitý rok. Je to důkaz, že jsme měli 

oči otevřené – alespoň na zlomek vteřiny186. Občas také v rámci jinak neměnné módní 

fotografie dochází k  narušením v rámci diskurzu, k fascinující konfrontaci narušující 

diskurzívní předpoklady a využívající specifickou vlastnost výpovědí – jejich kumulaci187. 

Dle Foucaulta jde o schopnost opětovné aktualizace a znovupoužití jednotlivých výpovědí 

ve stejném i novém kontextu; tedy použije-li se například primárně žurnalistická fotografie 

                                                      

183 BAUDRILLARD, Jean: Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 122. 
184 FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové, 2002. 
185 Pokud bychom se oprostili od doslovného významu slova výpověď (tedy jako cokoli, co bylo vyřčeno) a 

pohlédli na výpověď v širším kontextu jako promluvu, jak ji vnímá například Barthes. Viz BARTHES, 

Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. 
186 JONES, Terry a RUSHTON, Susie. Fashion Now 2. Praha: Slovart, 2010. 
187 FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové, 2002, s. 189-190. 
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k propagaci módní značky. Takové reklamní snímky pak vzbuzují kontroverzní reakce, 

nejistotu a podněcují k přemýšlení – na rozdíl od jiných výše zmiňovaných 

‚argumentačních postupů‘ v rámci módní fotografie, které již recipienty nenutí jakkoli 

přemýšlet nebo interpretovat a jsou jen prázdnými obrazy. Podobné fotografie zmiňuje 

Oliviero Toscani188, autor mnoha reklamních kampaní pro oděvní firmu United Colors of 

Benetton189. Otázka pak zní: jde ještě pořád o reklamní fotografii na módu, nebo pouze o 

billboard zdůrazňující, k jakým bohulibým účelům se ta která firma propůjčila? Jak 

zmiňuje Toscani, dané fotografie mají minimálně za následek velkou publicitu a zvýšení 

povědomí o značce; jako reklama tedy fungují. 

  

                                                      

188 TOSCANI, Oliviero. Reklama je navoněná zdechlina. Praha: Nakladatelství Slovart, 1996. 
189 Viz Příloha č. 8: Reklamní kampaně oděvní firmy využívající netypické snímky žánru módní fotografie. 
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4.0 Módní fotografie v kontextu vizuální kultury 

Vyprázdněnost módní fotografie nejlépe odhalíme, dáme-li toto médium a jeho 

sdělení do kontrastu s médii jinými, ne ovšem nutně s médii vizuálními. Jak již bylo 

několikrát zmíněno, móda jako taková slouží jako nástroj sebeidentifikace jedince v rámci 

společnosti, proto je módní průmysl všeobecně jedním z nejsilnějších a nejvýdělečnějších. 

Principem módy a obměňujících se trendů se nechávají ovlivnit nejen lifestylové magazíny 

vycházející z modelů, které prezentují, ale také například hudební průmysl (skrze estetiku 

hudebních klipů, stylu jednotlivých umělců) nebo filmový průmysl. Vizuální kultura, 

potažmo percepce vizuálních sdělení má svá specifika. Ať už hovoříme o vlivu, který má 

reklamní sdělení v podobě billboardu nebo televizního spotu, dokumentární fotoreportáž 

nebo módní fotografie, setkáváme se s jedním společným prvkem – všechny tyto typy 

sdělení těží z vlivu, které na své recipienty jakákoli vizuální zpráva má. Vizuální obraz „na 

základě svého nejhlubšího tématu odkazuje k nevinné fyzické přírodě, k bezprostřednímu 

životu, jejž nepotřebuje jazyk,“190 proto si jej pro svou prezentaci oblíbilo tolik oblastí od 

sportu, politiky až po módu. Zdánlivou důvěryhodností vizuální zprávy nelze otřást. 

Provázanost jednotlivých odvětví prezentovaných pomocí vizuální sdělení se totiž 

projevuje nejen skrze již zmiňovanou intertextualitu, ale také skrze fakt, že s módou nijak 

nesouvisející produkty (například automobily) jsou mnohdy prezentovány čistě s módou 

souvisejícími pojmy: šarm, styl191. Respektive, že jiná ‚nemódní‘ odvětví si skrze nově 

vznikající módní produkty rozšiřují portfolio, a snaží se tvorbou produktů alternujících 

jinak luxusním a do jisté míry méně osobním předmětům přiblížit potenciálním 

zákazníkům. Tato snaha o provázanost se pak samozřejmě projevuje i v propagaci nových 

produktů – reklama na výsledek spolupráce švýcarského hodinářství Breitling a anglické 

automobilky Bentley192 tak například představuje v módním průmyslu oblíbeného 

fotbalistu Davida Beckhama, s ohledem na jeho mediálně proslavenou stylovost, šarm a 

především ‚anglickost‘ – ať už tento pojem znamená cokoli. Mnohé oblasti vizuální 

kultury, nebo alespoň oblasti, které se skrze vizuální sdělení prezentují, pak mají s módou 

a s fotografií módu zachycující společného víc, než by se mohlo zdát. 

                                                      

190 DELEUZE, Gilles. Film 1: Obraz-pohyb. Praha: Národní filmový archiv, 2000, s. 266. 
191 Originál: British chic, Swiss excellence: Breitling for Bentley combines the best of both worlds. Style and 

performance. Luxury and accomplishment. Class and audacity. Power and refinement. [Online] 

<http://breitlingforbentley.com/en/> [Citováno 2013-11-23]. 
192 Viz Příloha č. 12: Reklamní kampaň na Švýcarské hodinky, ze které sála ledový chlad a šarm Velké 

Británie. 

http://breitlingforbentley.com/en/
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4.1 Malba: surrealismus a hyperrealismus 

Vztahem mezi malbou a fotografií se autoři (ať už samotní malíři, fotografové nebo 

jejich kritici, případně analytici) zabývali od samého počátku, kdy bylo toto médium 

vynalezeno. Fotografie měla velmi nejednoznačný status, byla „vědeckým záznamem a 

zároveň novou uměleckou formou, což vzbuzovalo otázky, jaká je ‚legitimní fotografie‘ a 

kdo ji smí zhotovovat.“193 Zprvu fotografie také sloužila jako nástroj na zlepšení malířské 

techniky – ve snaze zachytit věrněji realitu si malíři nejprve krajinu (nebo jiný objekt) 

nejprve nafotili, a pak ji teprve ‚obkreslovali‘. Po debatách, jaký nástroj slouží k zachycení 

reality lépe, se ustavil všeobecný názor na fotografii jako věrný otisk reality. Například 

„malované portréty byly běžně upravovány, aby polichotily modelu, ale retuš jako by 

odporovala samé podstatě fotografie, chápané jako záznam určitého okamžiku.“194 Tohoto 

názoru se stále držíme, ačkoli bychom dávno mohli akceptovat, že s rozvojem digitalizace 

již v podstatě neexistuje fotografie, která by nebyla manipulovaná a retušovaná. Ale opět – 

(s) fotografií se manipulovalo již od jejích počátků a na její reputaci, jakožto média věrně 

zachycujícího svět před objektivem, to nic nezměnilo. Jediné, co se změnilo, byl fakt, že 

role malby a role fotografie se postupně oddělily; a z fotografie se stal primární nástroj pro 

reportáže, dokumenty a zpravodajství, kdežto z malby se stal nástroj umělecký a ilustrační. 

Oba nástroje byly důsledně oddělovány a vznikaly-li jejich sloučeniny, byly shrnovány pod 

pojem ‚grafika‘, protože byly od ‚obyčejné‘ fotografie nebo naopak malby na první pohled 

odlišitelné. V současnosti se ale situace opět poněkud komplikuje, s již mnohokrát 

vzpomínaným rozvojem digitálních technologií a téměř až virtuálních světů dochází 

k nepředstavitelným možnostem, jak fotografii – bez na první pohled zjevného narušení – 

upravovat. To ji opět přibližuje ke klasickým postupům malby; především pak toto platí o 

fotografii módní, u níž není kladen takový důraz na relevantnost a pravdivost. 

Módní fotografie má, co se týče svého vzniku, mnoho zásadních paralel s postupy 

malířskými. Za prvé, realita, kterou módní fotografie zachycuje, je už od prvního momentu 

upravená (modelky mají upravený vzhled, lokace jsou pečlivě vybrané, naaranžované, 

ideálně doplněné o světla nebo efekty, a to dokonce, i když jde o exteriér) – ve své 

podstatě jde tedy primárně o fantazii některého z tvůrců (art directora, fotografa, redaktora 

apod.), stejně tak, jako v případě malby, kdy (i když jde o malbu realistickou) vždy 

                                                      

193 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012, s. 91. 
194 Tamtéž, s. 91. 
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dochází k určité míře zkreslení ovlivněné byť jen individuálním cítěním toho kterého 

malíře. Za druhé, s každou fotografií, a zejména pak s tou módní, lze navíc manipulovat již 

během jejího vzniku také čistě optickými klamy: možná že kouzlo fotografie je právě 

v tom, jak v určitých momentech dokáže světlo pozměnit realitu195. Stačí lehce změnit 

ohnisko objektivu, úhel pohledu nebo jen přímé světlo za protisvětlo a vzniknou pokaždé 

zcela jinak působící snímky. Za třetí pak také u fotografie přichází řada na proces malby, či 

kresby (ačkoli v přeneseném významu, malířem je tady grafik, štětcem Photoshop), kdy se 

občas něco dokreslí, občas něco umaže nebo lehce okoloruje, aby byl výsledný ‚snímek‘ 

zcela poplatný původní ideji tvůrců vyjmenovaných výše; nikoli realitě před objektivem 

v době samotného fotografování. 

V komerční sféře módní fotografie stále narážíme na snahu malířské postupy při 

vzniku jednotlivých snímků nepřiznávat. Dochází zde k záměrnému zneužívání 

diskurzívních předpokladů, které jsou na fotografii kladeny, a tím pádem ke zneužívání 

důvěry, kterou většina recipientů k fotografii má. Fotografie stále hraje roli 

nejdůležitějšího a především nejvíc vhodného média k propagaci jakýchkoli produktů – 

věříme v její autentičnost, takže velmi snadno podlehneme chimérám, které nám nabízí a 

podsouvá. Snadno se pak díky vlastní důvěře v pravdivost fotografického záznamu 

necháme unést, věříme, že (nereálné) světy, které jsou nám skrze módní fotografii 

předkládány, by přece jen někde mohly existovat, a hlavně – díky tomu, že si pořídíme 

produkty (ať už tytéž nebo alespoň podobné), které nám jsou takto předkládány a 

prezentovány, se alespoň částečně k těmto snovým světům přiblížíme – ke krásným 

postavám modelek, k ladnosti jejich pohybů, k šarmu a mužnosti sportovců nebo 

k úspěšnosti umělců. Zřejmě tedy také právě kvůli tomu, že fotografie v tomto případě už 

v podstatě dosáhla svých limitů – nemůže dál ‚ustupovat‘ digitálním úpravám a zásahům, 

aniž by prozradila své tajemství – dochází k neustálému opakování a recyklování už 

zobrazeného. Komerční módní fotografie už tak nepřináší nic nového196. Vedle toho ve 

sféře nezávislé, konceptuální, dochází k zajímavým paralelám mezi oběma tvůrčími 

postupy. Většinou z rukou mladých autorů tak vznikají díla, která by mohla být 

vystavována v galeriích, na něž ale mainstreamové lifestylové magazíny nebo umělečtí 

                                                      

195 BARNARD, Malcolm, ed. Fashion Theory: A reader. London: ROUTLEDGE, Taylor & Francis Ltd., 

2007. 
196 Rozdíly mezi tím, jak fotografují titíž autoři při zakázkách komerčních a při nezávislé, konceptuální 

tvorbě, jsem již zmapovala v předchozí práci, viz MIKEŠOVÁ, Kateřina: Módní fotografie a její současná 

pozice v médiích a reklamě. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky., Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd. Praha, 2011. 
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ředitelé velkých, zavedených módních firem, zatím nemají odvahu. Autoři zde propojují 

kresbu, digitální postprodukci a fotografii s hlavním rozdílem – tuto kombinaci přiznávají, 

například snímky zachycující modely návrhářky Michelle Hébert fotograficky zobrazují 

snové, surrealistické scény197. Vůbec surrealismus jako takový má s módní fotografií 

mnoho společného; surrealistická koncepce objektu má neustálý vliv na módní 

fotografii198, paralely mezi těmito dvěma systémy se nachází především ve vlivu, jaký mají 

na svého diváka – totiž, že jak módní fotografie, tak surrealistické dílo (ať už malba nebo 

jiná forma), působí především na naše nevědomí. Stejně jako u módní fotografie, je totiž 

surrealistická narace jednoznačně spjatá s nevědomými touhami, pohnutkami a 

činnostmi199. Ačkoli se to v současné době týká spíš módní fotografie nezávislé, 

optimisticky můžeme doufat, že časem se do umělečtější sféry přesune také fotografie 

módní (nejen skrze fashion stories a editorialy). 

Další příklad, kdy se stírá paralela mezi fotografií a malbou, bychom mohli nalézt 

v takzvaném fotorealismu a z něj pak vycházejícího hyperrealismu, který se snaží o 

maximálně věrné zachycení předlohy – kterou ale zpravidla bývá právě fotografie. Malíři 

se zde tedy snaží v podstatě o kopii fotografie (navíc fotografie ve vysokém rozlišení) tak, 

aby nebylo možné rozeznat, zda jde „o otisk reality skrze objektiv fotoaparátu nebo skrze 

malířův um“200. V tomto momentě už dochází k úplnému převrácení principů obou médií a 

k jakési zvláštní hře s lidským vnímáním, kdy divák doopravdy netuší, na co se to vlastně 

dívá. Paradoxně tu dochází k nulovému vkladu ze strany malířovy fantazie nebo 

představivosti, ačkoli jde o ryze kreativní postup – narážíme tu na zcela dokonalý příklad 

napodobování. Ačkoli se tvůrci snaží zachytit (obyčejnou, až neestetickou) realitu skrze 

malbu, jejich hlavním cílem je, aby vypadala jako vyfotografovaná. Jestliže tedy „brzy po 

vzniku fotografie malba přestala být nezbytným prostředkem k zachycení vnější reality,“201 

pak nyní se stává prostředkem k zachycení hyperreality. Tato hyperrealita není zcela ve 

shodě s tou, kterou zmiňuje Baudrillard v kontextu napodobování v době existence 

virtuální reality, kdy vznikají čistá simulakra202. Baudrillard popisuje objekty maskující 

absenci reality; objekty, které odkazují pouze k prostředku svého vzniku. Hyperrealistické 

                                                      

197 Viz Příloha č. 13. Michelle Hébert, 2013. [Online] <http://michellehebert.com> [Citováno 2013-11-20]. 
198 BANCROFT, Alison. Fasion and Psychoanalysis: Styling The Self. Londýn, New York: I.B. Tauris & Co 

Ltd, 2012, s. 39. 
199 Tamtéž, s. 42. 
200 Viz příloha č. 13 Ralph Goings, 2013. [Online] <http://ralphlgoings.com/> [Citováno 2013-11-20] nebo 

Denis Peterson, 2013. [Online] <http://www.denispeterson.com/> [Citováno 2013-11-20]. 
201 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012, s. 90. 
202 BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and Simulation. Michigan : University of Michigan Press, 1994. 

http://michellehebert.com/
http://ralphlgoings.com/
http://www.denispeterson.com/
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malby jsou jakýmsi obráceným simulakrem – snaží se odkazovat k jinému médiu, než 

jakým opravdu jsou. Snaží se být reálnější, než realita. Jak upozorňuje také Umberto Eco, 

„hypperrealismus totiž odhaluje fakt, že realita, jak jsme zvyklí ji vidět, je výsledek 

mechanické manipulace: a tedy zveřejňuje svou programovou falešnost.“203 

4.2 Filmové sdělení 

Film si svou moc udržuje prostřednictvím mýtu. Jeho příběhy, jeho realismus 

anebo imaginárnost, psychologie a záblesky smyslu, to všechno je sekundární. Jedině 

mýtus je mocný a v jeho srdci, uprostřed kinematografického mýtu, spočívá svádění – 

svádění jediné velké svůdné postavy, ženy či muže, (ale hlavně ženy), spojené 

s okouzlující uchvacující mocí kinematografického obrazu. Divotvorné spojení204. Film a 

fotografie si k realitě vytvořily nový, natolik přímý vztah, že přijímáme ‚opravdovost‘ 

toho, co vidíme na snímku. Fotografie nám nutně ukazuje cosi, co v určité době před 

objektivem opravdu bylo. Fotografický „obraz je dialektický, protože ustavuje vztah mezi 

divákem v současnosti a minulým okamžikem času a prostoru, jejž zobrazení 

zachycuje.“205 Filmový či fotografický obraz už dnes ale nutně neindexuje skutečnost, 

protože všichni víme (nebo alespoň víme, že bychom měli vědět), že může být 

nerozpoznatelně upraven v počítači206. Paralely mezi filmovým a fotografickým obrazem 

nespočívají jen v technice, jakou jsou oba typy pořizovány – tedy zachycovány (relativně) 

v reálném čase skrze objektiv kamery. Také při analýze filmového sdělení narážíme na 

fakt, že „viděný obraz uchovává a rozvíjí něco přirozeného, bere na sebe přirozený aspekt 

věcí a bytostí.“207 Stejně jako fotografie, také filmový obraz nás přesvědčuje o skutečnosti 

jiným způsobem, než jakým to činí malba nebo ilustrace. Ačkoli o možnostech filmové 

techniky – jako triky, manipulace nebo dokonce natáčení na kompletně digitálním pozadí – 

většina diváků podvědomě tuší, stejně se nechává dobrovolně ‚oklamat‘ a imaginární 

filmové světy přijímá s určitým vědomím reálnosti.  

Tyto dvě oblasti vizuální kultury tak spolu velmi úzce souvisí a samotnému 

módnímu průmyslu zřejmě začíná docházet, že fotografie mu k sebeprezentaci nestačí. 

Stále častěji se tak v poslední době setkáváme se snahou zobrazovat módu skrze jiná média 

                                                      

203 ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 79. 
204 BAUDRILLARD, Jean: O svádění. Olomouc: Votobia, 1996, s. 112. 
205 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012, s. 20. 
206 Tamtéž, s. 21. 
207 DELEUZE, Gilles. Film 1: Obraz-pohyb. Praha: Národní filmový archiv, 2000, s. 266. 
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– nejčastěji pak právě skrze videa nebo filmové spoty. Ty jsou zpravidla výrazně 

komponované; podobně jako módní fotografie vznikají za využití výrazné stylizace modelů 

nebo celebrit, barevného tónování a digitální postprodukce. Prozatím se ale málokteré 

značce podařilo vymanit ze zajetí zvyklostí módní fotografie a mnohé audiovizuální 

prezentace tak vypadají jen jako sled plynule na sebe navazujících módních fotografií. 

Ideálním příkladem tohoto fenoménu je (na reklamní spot velmi dlouhé) video francouzské 

kosmetické firmy L’Oréal208, které funguje jako prezentace pohyblivých reklamních 

fotografií doplněných čtenými slogany a podbarvených hudbou. Jediný, komu se prozatím 

podařilo natočit krátký ‚módní film‘209, je značka Chanel, která zachytila jedno odpoledne 

začínající Coco Chanel v jednom z jejích prvních obchodů s klobouky, a na kterém umně a 

minimalisticky vykreslila společenské a módní poměry v dané době210. Vedle tohoto 

černobílého snímku působí propagační video211 módního domu Louis Vuitton jako krátký, 

přemrštěně nákladný hudební videoklip inspirovaný módními fotografiemi ve stylu 

benátského karnevalu. Navíc fakt, že jde o reklamu na módní značku, nemusí dokonce 

mnoho diváků vůbec postřehnout. Filmové zpracování módní fotografie využívá již 

zmíněnou intertextualitu – například reklama módního domu Dolce&Gabbana z roku 2013 

vznikla pod vedením slavného filmového režiséra Martina Scorseseho s hlavními hrdiny 

v podobě neméně slavných herců Scarlett Johansson a Mathew McConaughey. Celý 

‚snímek‘ se pokouší navodit atmosféru skrze hudbu, černobílé zpracování i záběry na 

samotné herce – ovšem ani v tomto případě není nijak patrné, na co vlastně poukazuje212. 

Ačkoli film by mohl mít pro módní průmysl velký potenciál, v dohledné době bude zřejmě 

stále převládat vizuální sdělení statické a produkčně méně nákladné, fotografická reklama 

na módu. Jistě by popsané snímky mohly fungovat jako důležitý prvek při tvorbě ‚image‘ 

značky a identity daného ‚brandu‘, ovšem to by se musely víc vymanit ze stylu věčně se 

opakující módní fotografie a snímků jí využívaných. Prozatím tedy nejdál došla kampaň 

                                                      

208 L’Oreal Paris Image Film. Červen 2013. [Online] http://youtu.be/p4OeUzWFSUA [Citováno 2013-12-

05]. 
209 Stejně jako existuje žánr módní fotografie, který mnozí slučují s žánrem fotografie reklamní, měl by se dle 

mého názoru v rámci reklamních TV spotů vymezit pojem ‚módní film‘, který prozatím osciluje na hraně 

mezi hudebním videoklipem, reklamním spotem a fotografickou prezentací. 
210 „Once Upon a Time…“ by Karl Lagerfeld. Květen 2013. [Online] <http://youtu.be/0o9dTCl0hkY>  

[Citováno 2013-11-16]. 
211 L'Invitation au Voyage. Listopad 2013. [Online] <http://youtu.be/GpTwgRk2aUU#aid=P59EYL9eo4> 

[Citováno 2013-11-16]. 
212 Dolce & Gabbana The One: „Street of Dreams“ a Martin Scorsese Picture. Listopad 2013. [Online] 

<http://youtu.be/YO2fTlldqds> [Citováno 2013-11-16]. 

http://youtu.be/p4OeUzWFSUA
http://youtu.be/0o9dTCl0hkY
http://youtu.be/GpTwgRk2aUU#aid=P59EYL9eo4
http://youtu.be/YO2fTlldqds
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obchodu s parfémy a kosmetikou Sephora213, jejíž reklamní spot Where Beaty Beats 

kombinuje podmanivou a velmi výraznou hudbu s klasickými a původně statickými 

vizuálními obrazy, pouze rozfázovanými do jednotlivých beatů – úderů. K tomu paralelně 

používané reklamní plakáty navozují podobný pocit jako audiovizuální verze: tep, tempo a 

určitá neodbytnost krásy, která je převedším tam, kde je Sephora, sálá z umrtvených 

obrazů stejně jako z videa214. 

4.3 Politické kampaně 

Vládnout dnes znamená poskytovat přijatelné znaky důvěryhodnosti. Je to stejné, 

jako reklama a rovněž účinek je stejný – lpění na scénáři, ať politickém či reklamním215. 

Na první pohled dva neslučitelné světy – svět módy a svět politiky – mají ve vizuální 

prezentaci opravdu až neuvěřitelné paralely. Roland Barthes způsob, jakým před volbami 

politici komunikují se svými potenciálními voliči a se svými příznivci, nazývá volební 

fotogeničnost216. Jedná se v podstatě o podobný princip, jako u módní fotografie snaha 

navodit psychologickou žádostivost, svůdnost. V politických kampaních kandidát 

nepředkládá k posouzení pouze program, nabízí určitou atmosféru fyzična, soubor 

všedních vlastností vyjádřených fyziognomií, oblečením, pózou217. Setkáváme se tak 

zkrátka se zcela obyčejnou reklamně-módní fotografií, která také využívá archetypy, 

základní symboliku a ikonografii. Stejně tak, jako jsou dle Barthese politické fotografické 

kampaně mytologií současnosti, také módní fotografie patří mezi systémy charakteristické 

více rovinami signifikace. Tato práce ovšem s Barthesem polemizuje v jeho tvrzení, že i 

taková politická kampaň patří mezi novodobou mytologii a propagační fotografie politiků 

jsou plné více vrstev významů. Základní teze této práce naopak zní, že módní fotografie se 

pouze tváří, že mají nějaký druhotný význam, skrytou mytologii. Snaží se recipienta 

oklamat, ačkoli nekonečným napodobováním a opakováním, zobrazováním reálně 

neexistujících pojmů a idejí vlastně označované nemají žádné. Jsou prázdným, lživým 

označujícím. Stejně jako prázdné politické kampaně, jimž už málokdo věří, že slibují 

reálné věci – politici po úspěšném zvolení už netuší, co propagovali a slibovali. 

                                                      

213 Sephora. [Online] <http://sephora.cz/> [Citováno 2013-11-30]. 
214 Where Beauty Beats. Únor 2013. [Online] <http://youtu.be/lvmTbJmuCO4> [Citováno 2013-11-16] a 

Příloha č. 14: Statické zachycení audiovizuální reklamy na parfumerii Sephora. 
215 BAUDRILLARD, Jean. Amerika. Praha: Dauphin, 2000, s. 135. 
216 BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004, s. 87. 
217 Tamtéž, s. 87. 

http://sephora.cz/
http://youtu.be/lvmTbJmuCO4
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Paralely mezi módní fotografií a politickými kampaněmi se pak nachází především 

v tom, že stejně jako v drtivé většině případů nesouvisí s realitou scény zobrazované 

v lifestylových magazínech, ani tak politikové (naaranžovaní, vyretušovaní a zkrášlení) na 

billboardech před volbami vlastně nejsou stoprocentně reální. Politické kampaně totiž 

často na úkor samotných kandidátů propagují určité typologie, do kterých se snaží 

konkrétní osoby mermomocí vklínit. Lipovetsky tento fenomén označuje jako svůdnost218 

odrážející se v takzvaně personalizované politice, která odpovídá nastolení nových hodnot, 

jako je srdečnost, autenticita či osobitost. Jako již zmiňované archetypy v módní fotografii, 

fungují politické snímky pouze jako obrazy určité ‚image‘. To je „kouzelné slovo 

současnosti; usnadňuje vytváření i přijímání prefabrikátů, určitých společenských rolí“219 a 

stereotypů ovlivňujících naše předsudky a (volební či nákupní) preference. 

Mnohokrát bývají v tomto kontextu zmiňované volby prezidenta v USA, kdy na 

pouhé ‚image‘ toho kterého kandidáta pracují celé týmy lidí, kteří kontrolují doslova každý 

vlásek na svém svěřenci. Špatný dojem totiž může také celé volby prohrát. To dokazují 

mnohokrát zmiňované volby z roku 1960220, kdy došlo k historicky první, v přímém 

přenose vysílané, televizní debatě dvou posledních kandidátů. V jednom ze závěrečných 

duelů utkal John F. Kennedy proti Dicku Nixonovi – Kennedy byl během svého projevu 

klidný, usměvavý a sebevědomý, zatímco Nixon se potil, byl nervózní, nesvůj a navíc mu 

ani pořádně nepadnul oblek. Byť mohly být jeho argumenty pádnější a inteligentnější, 

vnější forma jejich podání zvítězila nad obsahem. Celé volby pak skončily vítězně pro 

sebevědoměji působícího Johna F. Kennedyho. Celý nový byznys postavený na tzv. ‚image 

making‘ byl na světě. Od té doby je jasné, že stejně jako módní dům, oděvní řetězec nebo 

kosmetická firma, také politici jsou pouhý ‚brand‘, který musí být prodán a prezentován 

podle těch nejzákladnějších marketingových pravidel. Proto před každými volbami 

vznikají reklamní kampaně zobrazující jednotlivé kandidáty v pečlivě vykalkulovaných 

podobách, mnohdy na míle vzdálených skutečnosti. Stejně jako módní fotografie, také 

politické reklamní kampaně prodávají pouze ‚feeling‘ a jakousi abstraktní přitažlivost, 

neuchopitelný pocit sympatie nebo antipatie. 

                                                      

218 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008, s. 40. 
219 SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha : 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 45. 
220 WEBLEY, Kayla: How the Nixon-Kennedy Debate Changed the World, 2010-09-23. Online: 

<http://ti.me/17SKFS9> [Citováno 2013-11-28]. 

http://ti.me/17SKFS9
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5.0 Módní fotografie a napodobování 

Moderní společnost je saturována životním stylem, posedlostí po osobitosti ukryté 

v mase a po odlišení se při zachování příslušnosti trendům. Pokud někdo nemá svou vlastní 

‚image‘, jako by nebyl. Zároveň s tím musí mít v současné době svůj vlastní lifestylový 

magazín také každý obchodní dům nebo módní řetězec. Kdo produkuje módu, styl, nebo 

‚image‘ musí zároveň produkovat magazín nebo alespoň katalog se svými produkty 

zachycenými skrze módní fotografie221. Módní fotografie přitom není ledajaká fotografie, 

nese velmi málo podobnosti například s fotografií žurnalistickou nebo momentkou; má 

vlastní jednotky a pravidla; v rámci fotografické komunikace formuje specifický jazyk s 

jemu vlastní nezpochybnitelnou slovní zásobu a syntaxí, zakázanými nebo povolenými 

‚slovní obraty‘222. Fotografie je pro módu životně důležitým nástrojem; bez ní by móda 

nebyla tak silnou zbraní útočící na nás ze stránek lifestylových magazínů, letáků 

a billboardů. Bez fotografického umění bychom si u abstraktních uměleckých děl, jakými 

haute couture modely bezesporu jsou, neuměli představit, že lze něco takového aplikovat v 

každodenním životě. Díky vzájemné symbióze mohou obě složky – móda a fotografie – 

fungovat jako nástroj při ustavování estetických norem týkajících se nejen oblékání, ale 

také lidského těla. 

Jestliže existenci módy a fotografie jako svébytných znakových systémů lze jen 

velmi těžko zpochybnit223, dokázat existenci módní fotografie jako znakového systému tak 

snadné není. V současné době, kdy se s rozšiřujícími možnostmi distribuce a sdílení 

opakovaně setkáváme s množstvím stejných nebo obdobných obsahů (především pak 

obsahů vizuálních224), klesá výpovědní hodnota sdělení kolem nás. Zároveň se také 

rozšiřují možnosti obsahy vytvářet, kopírovat, parodovat a napodobovat, takže se stává 

stále komplikovanější jednoznačně a na první pohled určit, co vlastně to které sdělení říká. 

Zejména v oblasti reklamy se pak setkáváme s množstvím vizuálních obsahů, které se 

                                                      

221 Proto se jen v České republice setkáváme s pravidelným katalogem módních řetězců H&M, Online: 

<http://www.hm.com/cz/>, nebo F&F. Magazíny obchodních domů PALLADIUM, Online: 

<http://www.palladiumpraha.cz/>, Nový Smíchov, Online: <https://www.novysmichov.eu/> v Praze nebo 

Galerie Vaňkova v Brně, Online: <http://www.galerie-vankovka.cz/cz>. 
222 BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990, s. 4. 
223 SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007 a CÍSAŘ, Karel, ed. 2004. Co je to fotografie? Praha: 

Hermann & synové, 2004. 
224 Například webové stránky typu Pinterest <http://pinterest.com/> nebo WeHeartIt <http://weheartit.com/> 

slouží pouze k neomezenému sdílení a pře-sdílení veškerého vizuálního obsahu objevujícího se online, což 

umožňuje opakované sdílení identických fotografií. 

http://www.hm.com/cz/
http://www.palladiumpraha.cz/
https://www.novysmichov.eu/
http://www.galerie-vankovka.cz/cz
http://pinterest.com/
http://weheartit.com/
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neustále vzájemně reprodukují a parafrázují, čímž potlačují své primární funkce – 

zapůsobit na konzumenta, svést, a přesvědčit ho. Jde o základní úskalí, se kterým se potýká 

také médium módní fotografie, ze kterého se postupně stává prázdný obraz; označující bez 

označovaného. Takové opakování pak navíc potlačuje základní vliv, který by módní, 

potažmo reklamní fotografie měla mít, totiž že nám „nepodává konkrétní příběh, ale 

nechává naší představivost, aby si jej vytvořila sama.“225 Reklama, marketing a módní 

fotografie v jejich režii se totiž čím dál víc chová jako pornografický průmysl oproštěný od 

svádění, produkující absenci mysterie, který kde zdánlivost už neobsahuje žádné tajemství. 

„Kultura desublimace zdánlivostí: všechno se materializuje do tvarů nejvyšší objektivity. 

Porno kultura par excellence, která následuje vždy a všude fungování reálného. Vše je 

převedeno na viditelný a nezbytný znak.“226 „V naší kultuře sexualita zvítězila nad 

sváděním.“227 Kapitál, honba za výdělkem a především za co nejrychleji dosaženým cílem, 

ovládají zobrazování i prezentaci (ženskosti, sexuality, produktů). „Pohlcují nás pouze 

znaky prázdné, zbavené smyslu, absurdní, eliptické, bez souvislostí.“228 

Velké informační systémy zároveň osvobozují masy od toho, aby toužily a musely 

vědět, rozumět, být informovány, aby se věcmi zabývaly. „Reklama osvobozuje lidi od 

nutnosti volby.“229 Navíc současné, společnosti nabízené produkty (od oblečení, přes 

kávovary, až po automobily) se vyrábí sériově, mnohdy jeden výrobce a distributor 

připravuje produkty pro různé značky, takže jedinou odlišností je štítek s logem230. Jak 

podotýká Baudrillard, při takovém způsobu produkce a distribuce v podstatě odpadá 

jakákoli šance na personalizaci jednotlivých objektů kolem nás. Jediné odlišnosti se tedy 

objevují v podružných parametrech – například barvě231. Všechno kolem nás se opakuje a 

reprodukuje; nalézt cokoli, co by vyjadřovalo osobní postoj, není umožněno. Podobnost 

produktů se pak odráží také v podobnosti reklamních sdělení, která tyto produkty 

                                                      

225 PRÁGROVÁ, Sťěpánka. Mýtus v reklamě z genderové perspektivy. Katedra elektronické kultury a 

sémiotiky, Fakulta humanitních studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, s. 71. 
226 BAUDRILLARD, Jean: O svádění. Olomouc: Votobia, 1996, s. 42. 
227 Tamtéž, s. 50. 
228 Tamtéž, s. 87. 
229 ARNAUD, Monique a GANE, Mike. Rozhovory s Baudrillardem. Olomouc: Votobia, 1997. S. 119 
230 Prodejci podobných produktů mají také zpravidla pobočky velmi blízko vedle sebe (mnohdy dokonce 

hned vedle sebe). Tento fenomén by mohl souviset s ekonomickým principem, na jehož základě se zdá být 

výhodné, pokud konkurenční obchody s identickým typem produktů umisťují své prodejny blízko sebe a 

vzájemně tak parazitují na pověsti toho druhého a snižují si náklady na reklamu. Jakmile totiž zákazník shání 

typ zboží, nikoli značku, stačí mu znát pouze jednoho takového obchodníka a je velmi pravděpodobné, že se 

při hledání podívá do obou obchodů, nachází-li se vedle sebe. Při pohledu na současné, často až identické, 

reklamní kampaně to vypadá, že se tato praxe přenesla od fyzických poboček také na plakáty a stránky 

lifestylových magazínů. 
231 BAUDRILLARD, Jean. The System of Objects. London, New York : Verso, 1996, s. 154. 



49 

 

znázorňují. V tomto kontextu zmiňuje Baudrillard ‚bod saturace‘, kdy „se vzájemně 

soupeřící reklamní sdělení ruší a anulují svůj účinek;“232 jediným účinným nástrojem 

reklamy tak zůstává fakt, že nám už neprodává produkty jako takové, ale prodává nám 

životní styl, podobu, jak má vypadat společnost kolem nás. Jako by v současné době 

saturované vizuálními sděleními bylo dokonce žádoucí, aby si zákazníci určité značky 

pletli.  

5.1 Napodobování 

Napodobování233 všeobecně patří mezi nejdůležitější prvky identifikace jedince se 

sebou samým i se svým okolím. Jedním z nástrojů této sebe-identifikace je právě móda, 

která skrze napodobování pomáhá vyjadřovat postoj jedince k okolnímu světu; vzhledem 

k tomu, že „člověk nekonstruuje svou identitu sám od sebe,“234 ale tím, že pozoruje své 

okolí, hodnotí jej, a pokouší se v jeho rámci vymezit, je právě oblékání důležitým 

nástrojem k lidskému sebeuvědomění. „Proces napodobování (mimetismus) má velkou 

společenskou závažnost. Je důležitý nejen pro fungování módy, ale pro fungování každého 

společenství. Napodobování tvoří most mezi individualitou jedince a kolektivem lidí, 

v němž žije,“235 je zkrátka předpokladem módy. 

V realitě módní fotografie se odráží starý princip vycházející z vlastností oblékání. 

Totiž, že napodobování je snahou přizpůsobit se něčemu víc, než jsme my sami; ať už 

vyšší třídě, umělcům nebo v antickém smyslu Bohu. V módě a odtud v módní fotografii 

také dochází k nápodobě vyšších forem – tedy především v podobě konfekce napodobující 

                                                      

232 Tamtéž, s. 180. 
233 Například pro Platóna bylo napodobování snahou umělců zachytit realitu kolem sebe, ovšem vzhledem 

k tomu, že napodobovali pouze její vnější obraz, šlo až o jakýsi třetí stupeň tvorby po Bohu a po 

řemeslnících tvořící objekty v reálném světě napodobující výtvory Boha. (PLATÓN. Ústava. Praha: 

Oikoymenh, 2001, s. 307) Tento druh napodobování definoval jako mimesis. V tomto bodě tedy docházelo 

ke konfliktu, že „umělecká skutečnost napodobuje přírodu, aniž je jejím věrným zrcadlem.“ (ECO, Umberto. 

Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005, s. 180) Také Aristoteles analyzuje napodobování ve vztahu k umění, na 

rozdíl od Platóna jej ale nevnímá negativně. (ARISTOTELES. Poetika. Praha: Orbis, 1964, s. 66) Dle 

Arisotela bychom pouze měli tušit, že (jakýkoli) umělec zobrazuje buď věci, jaké skutečně byly nebo jsou, 

anebo jak jsou tradovány či jaké se zdají, anebo jaké být mají. Všeobecně ale v souvislosti s napodobováním 

vnějšího světa narážíme na kritiku, že „reprodukce přírody vytvořená člověkem bude vždy interpretací, nikoli 

pouhým napodobením.“ (ANDĚL, Jaroslav, ed. Myšlení o fotografii I.: Průvodce modernitou v antologii 

textů. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2012, s. 87). Ale „sklon k napodobování je lidem vrozen 

od dětství, a právě tím se liší člověk od ostatních živočichů, že je nejdokonalejším napodobitelem a že své 

zkušenosti získává napodobováním.“ (ARISTOTELES. Poetika. Praha: Orbis, 1964, s. 38). 
234BANCROFT, Alison. Fasion and Psychoanalysis: Styling The Self. Londýn, New York: I.B. Tauris & Co 

Ltd, 2012, s. 27. 
235 SKARLANTOVÁ, Jana. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, s. 101. 
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haute couture236 – s účelem parazitovat na pověsti té které parafrázované a napodobované 

značky. Kromě napodobování skrze jednotlivé kusy oblečení nebo jiné módní předměty se 

v současném masmediálním a reklamním diskurzu setkáváme také s napodobováním skrze 

formy tyto objekty zachycující. Ať už v případě reklamy audiovizuální nebo čistě 

obrazové, módní fotografie, nebo lifestylových magazínů, všude narážíme na unifikované, 

stereotypní vizuální sdělení kladoucí důraz na emoční a estetické ‚argumenty‘, které se 

opakují a parafrázují. A zatímco Eco vidí v možnostech napodobování zdroj neustálé 

inspirace a obohacení237, Baudrillard naopak napodobování a opakování kritizuje, 

považuje jej za degradující fenomén současné kultury a mediálního světa, kdy hlavním 

hybatelem je konzum, a kde „poražené Jiné je odsouzeno k tomu, aby bylo Stejné“238. 

Baudrillard239 dále vymezuje formy napodobování skrze simulaci a simulakrum. 

Simulace je v opozici k reprezentaci jakožto principu ekvivalence mezi znakem a realitou, 

simulakrum vedle toho není ani falešnou, ani klamavou formou napodobování, pouze 

„skrývá neexistenci pravdy.“240 V oblasti módní fotografie se setkáváme především 

s hyperreálným obrazem – čistým simulakrem – který nemá vůbec žádný vztah k realitě, 

který „vzniká sama o sobě.“241 Hyperreálné obrazy jsou virtuální výtvory, jakými jsou 

například čistě grafická sdělení, módní fotografie vznikající postprodukcí, animované 

reklamní spoty a podobné primárně vizuální obsahy. Současné módní fotografie bychom 

tak mohli nazvat simulacemi – modely reality vznikajícími bez originálů a reálné 

předlohy242, navíc modely vznikající téměř dříve, než samotná předloha. Éru simulace 

charakterizuje absence referentů; nejde o parodování, duplikaci nebo imitaci reálného 

předobrazu, reálného světa, jde o nahrazování znaků reality za realitu samotnou.243 Právě 

módní fotografie se tak kvůli principu svého vzniku pohybuje na pomezí prázdného, 

hyperreálného obrazu – maskuje absenci reality a zároveň s ní nemá nic společného, 

zobrazuje imaginární, virtuální modely244. 

                                                      

236 Viz Příloha č. 2: Tommy Hilfiger jakožto konfekční značka využívající motivy a prezentaci kampaně 

značky vyšší úrovně. 
237 ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 74. 
238 BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 153. 
239 BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and Simulation. Michigan: University of Michigan Press, 1994. 
240 Tamtéž, s. 3 a SMITH, Richard G., Ed. The Baudrillard Dictionary. Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 2010, s. 196. 
241 BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and Simulation. Michigan: University of Michigan Press, 1994, s. 7. 
242 Tamtéž, s. 2. 
243 Tamtéž, s. 3. 
244 Tamtéž, s. 5. 
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Vedle toho ani oblékání jako takové se od principu napodobování zcela oprostit 

nemůže; „nejvytříbenější móda napodobuje a paroduje přirozenost, jak to odpovídá 

postmodernímu uvolňování škrobenosti institucí a mravů;“245 navíc „napodobováním 

užitkového oblečení móda stírá své znaky.“246 Z podstaty oblékání se vyplývá, že je 

založené na principu napodobování – ať už dětí napodobujících své rodiče ve snaze stát se 

dospělými, nebo jedinců napodobujících své kolegy ve snaze zapadnout do dané 

společenské skupiny. Nemožnost odhalit absolutní rovinu reality stojí na stejné úrovni jako 

nemožnost odhalit iluzi; iluze již není možná, protože realita již není možná247. Módní 

fotografie velmi často zneužívá právě tohoto principu naznačeného Baudrillardem; totiž že 

už nelze rozeznat simulaci od reality, jestliže simulace využívá ty samé znaky, gesta a řád 

jako realita. Další problém se simulakry nebo simulací je totiž v tom, že člověk mluví o 

věcech, člověk říká věci, jako by jim věřil, jako by myslel, že jsou skutečné a pravdivé, a 

současně předpokládá, že mu bude odporováno. „Člověk doufá, že skutečnost mu bude 

odporovat, že něco se vrátí a udeří ho do tváře. Ani nečeká, že bude mít pravdu. Je to 

vždycky výzva realitě, aby reagovala ještě násilněji.“248 Jakkoli tedy módní fotografie 

skrze digitální postprodukci pouze napodobuje (a občas také paroduje) realitu, stále může, 

díky nemožnosti simulaci odhalit, apelovat na divákovu důvěryhodnost. V rámci možností 

reprodukce obrazu naráží Baudrillard na teorii Waltera Benjamina249, který zmiňuje ztrátu 

aury právě skrze technickou reprodukci uměleckých děl. Benjamin a s ním shodně 

Baudrillard kritizuje technické obrazy právě kvůli jejich vyprázdněnosti; módní fotografie, 

která reprodukuje sama sebe, a která vzniká podobně jako oběma teoretiky zmiňované 

technické obrazy, se také potýká s vyprázdněností obsahu a s absencí znakových významů. 

Vzniká částečně bez přítomnosti reálného referentu a zobrazuje ne vždy existující obsahy. 

5.2 Opakování 

Vedle napodobování je stěžejním tématem této práce také všeobecná lidská a 

mediální fascinace nesmyslným opakováním, kterou často zmiňuje také Baudrillard250. 

Současná společnost je dle Baudrillarda ovládána informacemi – informacemi, které slouží 

pouze ke sdělování pro sdělování. Na tomto principu podle něj stojí také americká 

                                                      

245 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008, s. 241. 
246 Tamtéž, s. 241. 
247 BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and Simulation. Michigan: University of Michigan Press, 1994, s. 14. 
248 ARNAUD, Monique a GANE, Mike. Rozhovory s Baudrillardem. Olomouc: Votobia, 1997, s. 48. 
249 BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. 1936. In: Dílo a jeho 

zdroj. Praha: Odeon, 1979. 
250 BAUDRILLARD, Jean. Amerika. Praha: Dauphin, 2000. 
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společnost (které se díky globalizaci začíná podobat vůbec celá západní společnost); a 

obrazně kritizuje současný stav médií i společnosti: není důležité, co je obsahem, ale pocit, 

že se vůbec něco sděluje. „Chybějící identitu vynahrazují Američané nádherným 

chrupem.“251 Umberto Eco tento fenomén napodobování a opakování popisuje skrze 

seriály, které patří mezi důležité nástroje masových médií. Eco popisuje, že ‚sériovost‘ 

masmédií byla dokonce považována za negativnější než sériovost průmyslová. „Máme-li 

pochopit tuto negativní povahu masmédií, ve vztahu k ostatním průmyslovým výrobkům, 

bude potřeba rozlišovat mezi ‚vyrábět sériově nějaký předmět‘ a ‚vyrábět sériově obsahy 

zdánlivě odlišných vyjádření‘“252. V tom druhém případě se jedná o produkty masové 

kultury – zejména médií a reklamy – které předkládají zdánlivě nové obsahy, aby 

zamaskovaly jejich nekonečnou stejnost; taková vyjádření ‚předstírají‘, že jsou stále jiná, a 

přitom předávají v podstatě vždycky týž obsah.253 Na rozdíl od Baudrillarda ale Eco 

v masové a sériové výrobě produktů a obsahů nevidí nic špatného a ptá se, „do jaké míry 

se masmediální sériovost (mýdlové opery, komiksy, seriály) liší od sériovosti mnoha 

uměleckých forem minulosti (commedia dell’arte, sarabanda),“254 a dále popisuje různé 

druhy opakování – obnovení (znovuprobuzení úspěšného námětu), napodobeninu (novou 

verzi nebo kopii námětu), sérii, ságu, intertextový dialog. Opakování by sice možná ve 

zrychlené době masmédií a internetu mohlo reklamě usnadnit práci – recipienti by si díky 

opakovanému sdělení mohli snáz zapamatovat jednotlivé produkty a jejich vlastnosti – ale 

to by nemohlo opakování fungovat spíše na principu vykrádání a parazitování. Skrze 

fenomén nekonečného opakování by se pak dal vyvrátit jeden ze základních argumentů 

proti tvrzení, že primární funkcí módní fotografie, jakožto nedílná součást reklamního 

průmyslu, zůstává funkce estetická255. Tento argument tvrdí, že módní fotografie má 

především funkci persvazivní – setkáme-li se ale s určitým typem zobrazení s minimální 

variabilitou mnohokrát po sobě (byť doplněné jiným logem jiné společnosti256), nemá pro 

nás toto zobrazení již požadovaný dopad a zůstává pouze ‚hezkým obrázkem‘ bez 

významu. 

  
                                                      

251 BAUDRILLARD, Jean. Amerika. Praha: Dauphin, 2000, s. 46. 
252 ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2002, s. 161. 
253 Tamtéž, s. 162. 
254 Tamtéž, s. 163. 
255 Ke konkrétní typologii funkcí dle MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I. Brno: Nakladatelství Host, 2000. 
256 Viz Příloha č. 1: Kampaně společností Intimissimi [Online] <http://sk.intimissimi.com/> [Citováno 2013-

11-30] a Tezenis [Online] <http://www.tezenis.it/cz/> [Citováno 2013-11-30]. 

http://sk.intimissimi.com/
http://www.tezenis.it/cz/
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5.3 Intertextualita 

Módní fotografie navíc nenapodobuje pouze sama sebe navzájem, ale využívá také 

prvky z jiných odvětví – kromě filmů a jiných oblastí vizuální kultury se setkáváme 

s parafrázováním vlastností známých osobností, literárních děl, fotografických žánrů nebo 

světových událostí. Tento intertextový dialog bohužel neslouží tolik ke zpestření, ale vrhá 

módní fotografii do kolotoče stále stejných výjevů, které už ztratily svoji schopnost diskurz 

módní fotografie aktualizovat a obohatit. Pro Umberta Eca patří vzájemná interakce 

různých kulturních obsahů k jedinečným nástrojům, jak obohacovat lidskou tvorbu a 

intertextový dialog považuje za nástroj, jak do díla přinést nový impuls a oživit jej. 

Zároveň ale přiznává, že určitá forma takového dialogu může vést ke vzniku kýče, který 

vzniká jako neschopnost spojit k nerozeznání citaci s novým kontextem. Kýč definuje jako 

„stylegma vytržené z vlastního kontextu a zařazené do kontextu nového, jehož struktura 

obecně postrádá stejnorodost a nezbytnost struktury původní, přičemž dotyční sdělení je 

vzhledem k nepatřičnému zařazení cizího prvku předkládaného jako dílo původní a 

schopné simulovat nebývalé zážitky.“257 Módní fotografie je kýč. Další jednoznačná 

paralela mezi kýčem a módní fotografií leží v tom, že stejně jako módní fotografie, také 

kýč „apeluje na city a využívá opakovaného, redundantního užívání stimulů, které by se 

jinak opotřebily, a ztratily svůj vliv.“258 Eco ovšem v takovém opakování nevidí nic 

negativního, pouze tento jev konstatuje jako nedílnou součást masmédií. Napodobování 

vnímá dokonce jako zdroj inspirace a obohacení. Příklady uvedené v této práci ale 

dokazují, že s rostoucí frekvencí jejich opakování stimuly v módní fotografii svůj vliv 

ztrácí a stávají se prázdnými znaky. 

Samotný módní průmysl je pověstný svým neustálým využíváním okolního světa – 

ať už záměrně využívá díla jiných odvětví nebo ne-vědomě parafrázuje již mnohokrát 

užité, vždy mají modely využívající odkazy mimo svůj diskurz jediný význam: zaujmout, 

vzbudit divákovu pozornost a získat si něco málo z ‚pověsti‘ parafrázovaného objektu. 

Mnohokrát jsme tak mohli být svědkem užití slavného abstraktního obrazu Pieta 

Mondriana z první poloviny 20. století, které se dodnes využívají jako potisk na oblečení, 

designové produkty, obaly kosmetických výrobků nebo dokonce samotné módní 

                                                      

257 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 100. 
258 Tamtéž, s. 100. 
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fotografie259. Vedle parafrázování a zneužívání motivů uměleckých, dochází v módní 

fotografii také ke kopírování stylů a motivů typických pro literaturu, respektive 

k filmovým zpracováním známých románů. Nejčastěji využívané motivy vycházejí 

z romantických knih Jane Austenové nebo z pohádkové Alenky v říši divů Lewise Carrolla 

– v tomto případě pak zejména z filmové adaptace z roku 2010, jejíž kostýmy byly 

považovány za díla haute couture. Všechno je propojené – módní průmysl tvoří své 

produkty na základě filmových a jiných uměleckých děl, aby pak filmový průmysl 

povolával do svých služeb módní návrháře, kteří tvoří kostýmy hodné haute couture260. 

Sami módní návrháři propůjčují svá jména a ateliéry jiné, než čistě přehlídkové tvorbě a 

módní průmysl se zároveň úzce propojuje s průmysly jinými, vznikají tak nejen společné 

produkty, ale také společné reklamní kampaně. Takovou byla například spolupráce 

s názvem Absolut Versace – kombinace věhlasné vodky s šaty věhlasného návrhářského 

domu261. Zkrátka, módní fotografie je kýč; „je to dílo, které se, aby zdůvodnilo svou 

funkci, spočívající ve vyvolání efektu, chlubí cizím peřím, cizími zkušenostmi.“262 

Intertextualita znamená ve zkratce také, že nějaký text (vizuální nebo lingvistický) 

cituje více nebo méně explicitně nějakou kadenci, epizodu, napodobí způsob vyprávění. 

Když čtenář citaci nepostřehne a dokonce i autor se jí dopustí podvědomě, „máme co dělat 

s přirozenou dynamikou uměleckého tvoření: ozývají se v něm naši učitelé“263. Když 

čtenář nemá citaci postřehnout, ale autor si je jí vědom, „máme obvykle co dělat 

s banálním příkladem plagiátu“264. Zajímavější je, když je citace výslovná a vědomá: 

„potom jsme blízko buď parodii, nebo poctě, nebo – jak se s tím shledáváme 

v postmoderní literatuře a umění – ironickému pohrávání s intertextualitou“.265 V oblasti 

reklamy a tím pádem módní fotografie se ale setkáváme pouze s případy, kdy se autoři 

snaží inspiraci u jiných děl zatajit, anebo naopak natolik zvýraznit; takže se podle Ecova 

vymezení pohybujeme na hraně mezi plagiátorstvím a ironií. 

  
                                                      

259 Viz Příloha č. 11. History of Fashion: YSL Mondrian dress. 2012-08-28. [Online] <http://bit.ly/O1usT5> 

[Citováno 2013-11-16] a Mondrian Madness: In Furniture, Shoes, Home Decor & More. 2008-02-08. 

[Online] <http://bit.ly/IbQzJc> [Citováno 2013-11-16]. 
260 Například pro snímek Great Gatsby z roku 2013 byly kostýmy z dílny módního domu Prada. [Online] 

<http://www.prada.com/en/gatsby/info> [Citováno 2013-12-20]. 
261 Viz Příloha č. 11: Reklamní kampaň propojující alkohol s haute couture. 
262 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 102. 
263 Tamtéž, s. 102. 
264 Tamtéž, s. 102. 
265 ECO, Umberto. O zrcadlech a jiné eseje. Praha : Mladá fronta, 2002, s. 169. 
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6.0 Závěr 

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že módní fotografie se primárně objevuje 

v lifestylových magazínech, v současnosti na ni můžeme narazit téměř všude; ať už formou 

billboardů, celostránkových reklam v lifestylových magazínech nebo formou fashion 

stories či editorialů, setkáváme se s tímto typem vizuálního sdělení stále častěji. Módní 

fotografii totiž k propagaci využívají nejen výrobci oděvů, ale také např. výrobci 

automobilů, pánských hodinek nebo luxusního sportovního vybavení266. Zkrátka kdokoli, 

jehož cílem je představit své zboží jako stylové ‚must-have‘ produkty, které svému majiteli 

zajistí skvělou ‚image‘ a společenské postavení. A to všechno jsou fetiše, „fetiše-objekty, 

které nemají nic společného s představivostí, ale s materiální fikcí obrazu.“267 Stejně tak, 

jako Baudrillard popisuje kult filmových hvězd, mohli bychom popsat také kult modelek, 

respektive objektů, které zobrazuje módní průmysl; také tady jde o prezentaci modelek-

objektů, které s realitou nemají nic společného. 

Jistě, na obranu reklamy a módní fotografie by se dalo říct, že naráží na problém 

kódování, který popisuje Eco s tím, že skutečnost, že my jsme v určitém sdělení našli zcela 

přesné ideologické hodnoty, nebrání tomu, aby jiný divák (čtenář nebo recipient) nejenom 

tyto hodnoty přešel a nepovšiml si jich, ale dokonce aby na něj nepůsobily ani podvědomě, 

aby jeho pohled na svět nezaměřily potají někam jinam a aby tento čtenář tím, že docela 

naivně upře pozornost třeba k prostým formálním hodnotám (hezká kresba, ošklivá kresba) 

nevyčerpal svůj vztah k produktu268. Reklamní sdělení, a tedy módní fotografie, ale musí 

v co nejvíce recipientech vyvolat ideálně stejný efekt, stejný vztah k inzerovanému a jeho 

hodnotám, aby je prodala. Uchyluje se proto k banálním, všem dostupným metaforám a 

symbolům, které fungují na povrchu významu, aby ideálně zasáhla celou homogenní masu 

konzumentů269. Vlastně jako by jí ani nic jiného nezbývalo. Reklama se tak skrze módní 

fotografii snaží formovat jakýsi transcendentální, obecný vkus, který bude vlastní všem 

konzumentům270, proto zjednodušuje a vyprazdňuje obrazy, které používá. Všechna 

reklamní sdělení navíc těží ze zvláštního vztahu, který mají diváci k obrazům – jak to, že 

se lidé chovají, jako kdyby obrazy byly živé, jako kdyby měly své vlastní myšlení a měly 

                                                      

266 Viz Příloha č. 12 - Reklama na pánské hodinky kolekce Bentley. 
267 BAUDRILLARD, Jean. Amerika. Praha: Dauphin, 2000, s. 71. 
268 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 155. 
269 Tamtéž, s. 156. 
270 Tamtéž, s. 159. 
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moc ovlivňovat lidské bytosti, svádět je, přesvědčovat a svádět na scestí271? Zřejmě navíc u 

diváka nehraje roli, zda takový obraz viděl už mnohokrát, jinak ani tato práce nedokáže 

vysvětlit, proč nekonečné opakování a napodobování tvůrcům reklamních sdělení 

prochází. Jako by současná společnost měla příliš krátkou paměť a příliš málo času, než 

aby se pozastavila nad tím, že ‚toto už tu ale přece bylo‘. Hybnou silou módy je opravdu 

změna, ale spíše jen v jejích formách, než obsahu: „móda sice inovuje, ale především 

změnu paroduje, karikuje inovaci rytmem svých změn, zrychlováním svých cyklů, 

směšováním novoty s propagováním chvilkových novinek, předstíráním, že každou sezónu 

přichází s něčím zásadně novým.“272 Můžeme si ale být jistí, že na jaře se objeví květiny a 

motýli, v zimě kožešiny a v létě by zřejmě nikdo neměl dělat nic jiného, než se ‚válet‘ 

v písku na pláži (s květinou ve vlasech)273. Svět módní fotografie se stal světem stereotypů 

a kýče, světem, kde napodobování jde ruku v ruce s neustálou produkcí zdánlivě nových 

modelů a nových ‚must-have‘ předmětů. Spolu s Baudrillardem tak můžeme tvrdit, že 

člověk má pocit, že to vše bylo již uděláno dříve, a teď se to jen směle předvádí a 

opakuje274. 

Pokud jde o módu, v drtivé většině je jediným médiem schopným reprezentace 

tohoto objektu právě fotografie, což dalším způsobem omezuje vyjadřovací schopnosti 

módního průmyslu. Aby se totiž z fotografie nestala grafika, která by již neměla takovou 

účinnost co do schopnosti přesvědčovat o reálné existenci zobrazovaných předmětů, musí 

se přece jen rozvíjející se možnosti digitální postprodukce alespoň lehce krotit. A varianty 

fotografických postupů pro módní fotografii se už téměř vyčerpaly a neustále se opakují. 

Módní fotografie byla navíc už od svého vzniku poplatná módě, „pokrok v oděvní a módní 

produkci výrazně urychlil masovou industrializaci, urbanizaci i globalizaci, jež určují 

moderní dobu.“275 Móda vždy nastavovala zrcadlo společnostem, ve kterých existovala. 

Byla kulturním fenoménem a zároveň vysoce komplexním byznysem. Odrážela sociální, 

ekonomické, sexuální a politické postoje dané doby276. Módní fotografie tento vliv 

samotné módy přejímala mnohdy až stereotypně, a ruku v ruce s proměnami módy tak 

měly jít proměny stylu, kterým je módní fotografie zachycována. Jak ale dokázala tato 

                                                      

271 MITCHELL, W.J. What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago, Londýn : The 

University of Chicago Press, 200, s. 7. 
272 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008, s. 244. 
273 Viz příloha č. 16. 
274 ARNAUD, Monique a GANE, Mike. Rozhovory s Baudrillardem. Olomouc: Votobia, 1997, s. 22. 
275MACKENZIE, Mairi. ...ismy. Jak chápat módu. Praha: Slovart, 2010, s. 6. 
276 Tamtéž, s. 6. 
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práce, módní fotografie stagnuje; tempo, kterým vznikají (alespoň zdánlivě) nové kolekce 

pod rukami módních návrhářů ani zdaleka nekopíruje tempo, kterým se objevují nové 

trendy na poli vizuálního zobrazování a propagování módy. Respektive nové trendy se 

neobjevují téměř vůbec. Relativně dlouhé časové rozpětí v rámci magazínu Elle totiž 

dovolilo vyvodit zajímavý závěr: že módní fotografie se za tři roky téměř nikam 

neposunula. Stále využívá ty samé vizuální postupy, stále ty samé motivy, symboly a 

‚argumentaci‘. Zatímco totiž s ohledem na tempo, kterým vznikají nové kolekce – 

v průběhu zmiňovaných tří let musel každý módní dům vyprodukovat minimálně dvanáct 

kolekcí (vždy šest pro sezonu jaro/léto a šest pro sezonu podzim/zima), aby udržel krok 

s požadavky průmyslu a kompenzoval poptávku po zcela nových modelech a trendech – 

tempo, se kterým se proměňuje a transformuje módní fotografie a reklama, je téměř 

nulové. Jestliže pro módní průmysl se v období třech let a šesti sezon změnilo mnohé, a 

proto jde o dlouhé období, lze s klidným svědomím konstatovat, že módní fotografie stále 

dokola vykrádá sama sebe277. Aniž by to bylo ve prospěch udržení identity jednotlivých 

zobrazovaných značek nebo zvýšení persvazivního účinku. Všeobecné zrychlující se 

tempo jako by nemělo vliv na podobu módní nebo jiné propagační fotografie. Zatímco tedy 

samotný „‚výrobek se musí zamlouvat zákazníkovi‘, nesmí mu vytvářet problémy, 

zákazník musí výrobek vyžadovat, a musí být veden k tomu, aby jej často měnil za 

nový,“278 samotné nástroje sloužící k prezentaci těchto konzumních výrobků se tolik měnit 

nemusí. Tuto vyprázdněnost módní fotografie sice částečně kompenzuje pomalu rostoucí 

zájem o využívání jiných médií – módní domy například přesouvají své fashion stories do 

podoby krátkých filmů nebo video spotů; až na pár drobných výjimek jde ale zatím stále 

jen o ‚oživlé prezentace fotografií‘.  

Fotografie propagující produkty módního průmyslu vznikají dvakrát: ‚před‘ 

pečlivou kompozicí a maskováním fotografovaných objektů za vzniku umělých, 

inscenovaných scenérií fungujících jako kulisy pro více či méně umělé modely a modelky, 

jejichž vzhled je již před pořízením snímku nutně upraven skrze kostýmy (módní oděvy), 

líčení a účesy; a ‚po‘ digitální postprodukcí a úpravou pořízených snímků. Tedy postupem 

velmi podobným malbě; stejně, jako se dříve upravovaly výjevy při tvorbě portrétů 

(předem pečlivě upravené zátiší, výběr oděvů určených pouze pro portrétování, následně 

                                                      

277 Viz Příloha č. 1 a Příloha č. 2: Napodobování a parafrázování v módní fotografii ve snaze rozšířit 

povědomí o značce. 
278 ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007, s. 43. 
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malířem upravené pozadí a tónování odlišné od reálně zachycovaného výjevu). Módní 

průmysl se tento svůj návrat ke kořenům a úpravy fotografií snaží zakrýt občasným užitím 

obrazových koláží – například jedna z kampaní módního domu Hermés využila imitace 

klasických obrazů, do nichž jsou zakomponovány nové náramky ze současné kolekce 

značky. Vznikly tak zvláštní obrazové montáže, o jejichž realističnosti co do odrazu světa 

nelze pochybovat, ovšem povrchní konzument naopak nepostřehne ani to, že jde o výtvor 

současný279. Módní reklama zkrátka pokaždé klame. Jestliže se na módní fotografii díváme 

jako na produkt vznikající převážně v počítači, tedy postprodukcí, musíme pak dát za 

pravdu Mirzoeffovi280 a jeho tvrzení, že v tomto případě již nejde o index skutečnosti, ale o 

virtuální obraz – zůstává stále součástí vizuální kultury, ale nemá již s fotografií jako 

odrazem skutečnosti příliš společného; přesto jí věříme. Chvílemi se zdá, že jediný zákon 

svazující módní fotografii, je, že by nemělo docházet k přílišným odchylkám od toho, co 

odpovídá fyzikálním zákonům281. Ačkoli už dávno neplatí, že fotografie je perfektní 

analogií k objektu, který zachycuje282, v masovém kontextu se ale na vnímání fotografie 

zřejmě nic nezměnilo. Fotografie může sice svými stylistickými možnostmi napomoci 

určité interpretaci výjevu a snažit se jej preferovat, popřípadě tento výklad zaštítit 

doprovodným textem, avšak stále reprezentuje jevy své – byť mnohdy nejasné – 

jedinečnosti283. Stále věříme, že fotografie jsou reálné odrazy skutečnosti; i když jsme si 

vědomi existence editačního programů jako Photoshop284. Při pohledu na fotografii jejich 

vliv většinou pomíjíme; pokud tedy nejde o zjevné a, což je klíčové, přiznané koláže, jaké 

se objevují například na obálkách časopisu Reflex285. Pokud tedy nejde o abstraktní, 

nefigurativní fotografie, jsme na tom stále stejně, jako lidé v 19. století. Fotografie nás 

stále dokáže oklamat, dokáže nám vnutit představu, že je něco jinak, než ve skutečnosti – 

ať už k tomu využije doprovodný text nebo digitální postprodukci. A co víc, dokáže nás 

donutit chtít, aby se realita podobala fotografii a ne naopak. Dokáže své diváky donutit 

toužit po identifikaci s předkládaným obrazem – těla nebo obecně ‚image‘. Nicméně přes 

všechna tato ale byla fotografie obecně po celou dobu své existence a stále je vnímána jako 

důvěryhodné a pravdivé médium286. Všechny tyto aspekty našeho vztahu k fotografii – 

                                                      

279 Viz Příloha č. 15: Malovaná kampaň oděvního domu Hermés. 
280 MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. 
281 Beauty Redefined. 2012-2013. [Online] <http://bit.ly/MoNHs2> [Citováno 2013-10-25] . 
282 BARTHES, Roland. Image, Music, Text. [editor] Stephen HEATH. London: Fontana Press, 197, s. 17. 
283 LÁB, Filip a TUREK, Pavel. Fotografie po fotografii. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 33. 
284 Photoshop. 2013 Adobe Systems Incorporated. [Online] <http://www.photoshop.com/>. 
285 Reflex. 2001 – 2013. Ringier Axel Springer CZ a.s. ISSN 1213-8991. [Online] <http://www.reflex.cz/>. 
286 LÁB, Filip a TUREK, Pavel. Fotografie po fotografii. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 48. 

http://bit.ly/MoNHs2
http://www.photoshop.com/
http://www.reflex.cz/
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především naše tolerance k vizuální a lingvistické manipulaci – nahrávají módní fotografii 

jakožto tvůrci imaginárních, hyperreálných obsahů. 

Přesto ale leží veškerá zodpovědnost na prezentaci módy na fotografii. Její prozatím 

(jakkoli nepochopitelně) neotřesitelná schopnost přesvědčit recipienty o tom, že jí 

zachycené objekty opravdu existovaly, nelze nahradit jinou formou sdělení. Fotografie, 

toto „realistické umění par excellence, jež je takto dvakrát, magií a podezíravostí, zbavena 

své reality, stále živí fascinaci obecného rozumu iluzionismem, který jí tento rozum 

propůjčuje v podobě buď žité iluze, nebo iluze ztracené.“287 Analýza módní fotografie 

v této práci dokázala, že toto médium už není plné významů, jak o něm tvrdil Barthes288, 

že to není ani mediální obsah plný intertextuálních přesahů a novodobých symbolů, jak by 

se mohlo zdát z Ecových zmínek o fenoménech současné masové společnosti289, ale že jde 

o soubor prázdných znaků odkazujících k imaginárnímu světu, že jde o hyperreálné obrazy 

ve smyslu, jak je načrtnul Baudrillard290, ten analyzuje obsahy v současném světě a 

vymezuje je jako simulace vznikající bez jakéhokoli odkazu k realitě. Že tedy v souladu 

s tvrzením Gillese Lipovetskyho, „stejně jako reklama, ani móda nic neříká, je prázdnou 

strukturou, takže by bylo mylné v ní vidět moderní podobu mýtu.“291 Ačkoli například 

Barthes sám, v rámci své přísné kategorizace módy, uznává, že čím více vyfocených šatů 

vidíme, tím banálnější informaci přijímáme292, texty popisující módní fotografie 

v lifestylových magazínech dle něj danou informaci znovu uceluje a doplňuje. 

V současnosti už se ale všechny vzájemné možné kombinace obrazů, textů a grafických 

prvků natolik vyčerpaly a tolikrát zopakovaly, že už ani toto neplatí. Módní fotografie se 

stala prázdným obrazem a současnému recipientovi nepřináší žádné sdělení. Zatímco na 

poli fashion stories a editorialů přibližujících se umělecké fotografii bychom ještě nějaké 

záblesky významu najít mohli, fotografie sloužící k propagaci módy už žádnou 

‚vyjadřovací schopnost‘ nemá. Módní fotografie zobrazuje stejnost, iluzi a ne-realitu, 

kterou produkuje módní průmysl. Ačkoli se snaží naplnit se obsahem denotovaným 

(objektů zachycených na jedné módní fotografii je čím dál víc293), obsah konotovaný 

                                                      

287 DUVE, Thierry de: Póza a momentka. 1977. In: CÍSAŘ, Karel, ed. 2004. Co je to fotografie? Praha: 

Hermann & synové, 2004, s. 279. 
288 Například BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990. 
289 Například ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007. 
290 Například BAUDRILLARD, Jean. The System of Objects. London, New York : Verso, 1996. nebo 

BAUDRILLARD, Jean: O svádění. Olomouc: Votobia, 1996. 
291 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008, s. 244. 
292 BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990, s. 15. 
293 Viz Příloha č. 2 a nesmyslné množství modelů a modelek na jedné fotografii. 
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zmizel. Jako prázdný, hyperreálný obraz módní fotografii ale prozradilo ještě něco – je 

totiž příliš dokonalá. „My, lidské formy, jsme stopami nedokonalosti, protože dokonalost 

je z řádu nehumánního. Přesto i my jsme dědicové Prázdnoty, Ničeho, této primitivní 

scény absence, tohoto dokonale nerozluštitelného a enigmatického stavu Vesmíru – 

situace, která nebude nikdy vyvážena reálným a hegemonií reálného.“294 Jakkoli se tedy 

může módní fotografie a reklamní průmysl snažit o dosažení ‚ideálu krásy‘ nebo 

‚dokonalosti‘, snaží se tedy – s ohledem na Baurdillardovu teorii – o dosažení prázdnoty a 

nicoty. Posedlost dokonalostí je posedlost něčím, co reálně neexistuje. Protože „pouze 

prvopočáteční prázdnota je amorfní, sterilní, homogenní, symetrická. Je dokonalá. Nemůže 

se z ní vynořit žádná realita. Je to absolutní iluze.“295 

Hlavní důvod, proč není referent módní fotografie reálný, ale naopak 

hyperreálný296, vidí tato práce v tom, jakým způsobem módní fotografie vzniká. Samotné 

náměty už nevznikají inovací a aktualizací diskurzu módní fotografie, ale opakováním a 

parafrázováním námětů již použitých a mnohokrát recyklovaných. Ačkoli taková 

provázanost a intertextualita by297 měla být pro módní fotografii přínosem, s ohledem na 

to, že tvůrci módní fotografie se omezují na pár multikulturních odkazů, archetypů, 

symbolů a metafor, které opakují stále dokola (Marilyn Monroe, ‚Bardotka‘, drsný 

kovboj298, David Beckham299, zlato300), i tady se jakákoli schopnost dané sdělení 

aktualizovat a oživit, vytrácí. Zatímco dle Barthese301 má význam jak to, co je na fotografii 

zachyceno, a jakým způsobem je komponovaná, tak také jakým rámečkem je orámována, 

kterým textem doplněna, v jakém periodiku vydána a navíc, jakým způsobem popsána, tato 

práce chtěla zjistit, zda platí, že módní fotografie už schopnost nést významy nemá. Skrze 

pozici, kterou módní fotografie zastává v kontextu současné vizuální kultury, bylo snahou 

nalézt, zda neexistují vedlejší faktory, které by módní fotografii význam přisoudily. I když 

se ale módní fotografie konfrontuje s jinými médii (malba, film, politické kampaně), a 

detailně se analyzuje způsob, kterým ‚argumentuje‘, na výsledném verdiktu se nic 

nezmění. Módní fotografie je znak-přelud. Zobrazuje imaginární, vysněné objekty, jejichž 

                                                      

294 BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 69. 
295 Tamtéž, s. 69. 
296 Ve smyslu teorie Jeana Baudrillarda, viz např. BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: 

Periplum, 2001. 
297 Zejména podle teorie Umberta Eca, viz ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007. 
298 Viz kapitola 3.1.3. a Příloha č. 10. 
299 Viz kapitola 3.1.3., 4.0 a Příloha č. 12. 
300 Viz Příloha č. 9. 
301 BARTHES, Roland. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990. 
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reálná existence nelze dokázat; modelky upravené skrze digitální malbu, kulisy předem 

pečlivě vymodelované, oblečení skombinované a stylisticky upravené do ideálního 

vzhledu. Absence věcí o sobě, „fakt, že se nekonají, ale pouze tak vypadají, fakt, že se 

všechno vytrácí za svým vlastním zdáním, a že tedy nic není samo se sebou identické, na 

tom je postavená materiální iluze světa.“302 Reklama se nás snaží oklamat, přimět nás 

toužit po tom, stát se součástí jejího iluzorního obrazu. Žijeme ve světě, kde nejvyšší 

funkce znaku je umožnit realitě, aby zmizela, a toto zmizení současně ještě maskovat. 

„Umění dnes nic jiného nedělá. Média dnes nic jiného nedělají. To proto, že mají stejné 

osudové určení.“303 Stejné, jako módní fotografie. 

Módní fotografie prázdným systémem, označujícím bez označovaného, protože 

vzniká neustálým napodobováním a opakováním již existujících mediálních obsahů; a že i 

když se módní fotografie snaží o přesah do jiných oblastí kultury a masmédií304, využívá 

stále ty samé objekty, takže tím vlastně nic nového nepřináší. Baudrillard například hovoří 

o tom, že americká krajina je pro naše vnímání předem definována filmy, které ji formují, a 

které ji zobrazují. Díváme-li se fyzicky na americkou krajinu, „připadá nám důvěrně 

známá, byť ji vidíme poprvé.“305 Stejně tak působí i reklama a fotografie v reklamě – 

módní fotografie nám předkládá objekty, o jejichž existenci nepochybujeme; snažíme se 

naopak náš svět formovat podle toho, co nám reklama diktuje a podbízí. Baudrillard 

vymezuje pojem simulakra, u nějž není zřejmé, co je označující, a co označované daného 

znaku306. Reklamní průmysl před nás předkládá simulakra, vytváří imaginární, dokonale 

utopické světy, kterým se máme snažit přizpůsobit náš reálný život. Aby mohla módní 

fotografie umožnit propagaci a prodej módy, musí být atraktivní a persvazivní, a pakliže ne 

naprosto klamavá, pak alespoň svůdná. Ovšem ve své svůdnosti se módní fotografie stává 

přeludem, prázdným obrazem. „Strategie svádění je strategií přeludné léčky. Postihuje 

všechno, co má tendenci prolnout se s vlastní realitou. Pokud samotná produkce dokáže 

vytvářet jenom objekty, reálné znaky, a tím získává jakýsi podíl na moci, svádění vytváří 

iluze, a za to získává všechna práva a veškerou moc, tedy i možnost odkazovat produkci a 

realitu k jejich iluzívnímu původu.“307 Svádění funguje na principu touhy; je pudové a 

                                                      

302 BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001, s. 11. 
303 Tamtéž, s. 14. 
304 Což je podle Eca výrazným bonusem pro obohacování nově vznikajících obsahů, viz ECO, Umberto: 

Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007. 
305 BAUDRILLARD, Jean. Amerika. Praha: Dauphin, 2000, s. 69. 
306 Například Taméž nebo BAUDRILLARD, Jean. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001. 
307 BAUDRILLARD, Jean: O svádění. Olomouc: Votobia, 1996, s. 82. 
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nelze jej nijak vysvětlit. Budeme-li znát pravidla, podle kterých na nás působí (reklama, 

potenciální partner, produkty lákající ke koupi), nebudou nás vlastně nijak zajímat. 

Nároky, které jsou tak na módní fotografii kladeny v oblasti prodeje, ji sráží na poli 

estetického účinku; stává se z ní prázdný obraz ovládaný simulacemi, charakteristický 

nulovou výpovědní hodnotou. A ani módní fotografii se nevyhnou problémy současné 

masmédii ovládané společnosti; totiž, že všeho se zmocnila simulace. „Krajin se zmocňuje 

fotografie, žen scénář sexuality, myšlenek písmo, terorismu móda a sdělovací prostředky, 

událostí televize. Věci jako by existovaly jen díky tomuto sému zvláštnímu určení. 

Dokonce si lze klást otázku, zda svět sám neexistuje jen kvůli reklamě, které se mu kdesi 

jinde může dostat.“308  

                                                      

308 BAUDRILLARD, Jean. Amerika. Praha: Dauphin, 2000, s. 44. 



63 

 

Seznam literatury 

 

ANDĚL, Jaroslav, ed. 2012. Myšlení o fotografii I.: Průvodce modernitou v antologii textů. 

Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN: 978-80-7331-235-0. 

ARISTOTELES. 1964. Poetika. Praha : Orbis, 1964. 

ARNAUD, Monique a GANE, Mike. 1997. Rozhovory s Baudrillardem. Olomouc : Votobia, 

1997. ISBN: 80-7198-252-0. 

BANCROFT, Alison. 2012. Fasion and Psychoanalysis: Styling The Self. Londýn, New York : 

I.B. Tauris & Co Ltd, 2012. ISBN: 978-1-78076-004-9. 

BARNARD, Malcolm. 2002. Fashion as Communication. London : ROUTLEDGE, Taylor & 

Francis Ltd., 2002. ISBN: 978-0-415-26018-3. 

BARNARD, Malcolm, ed. 2007. Fashion Theory: A reader. London : ROUTLEDGE, Taylor & 

Francis Ltd., 2007. ISBN: 978-0-415-41340-4. 

BARTHES, Roland. 1977. Image, Music, Text. [editor] Stephen HEATH. London : Fontana Press, 

1977. ISBN: 978- 0-00-686135-0. 

—. 2004. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004. ISBN: 978-80-7363-359-2. 

—. 2005. Světlá komora: Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005. ISBN: 978-80-86603-28-

5. 

—. 1990. The Fashion System. Berkeley: University of California Press, 1990. ISBN: 978-0-520-

07177-3. 

—. 2005. The Language of Fashion. Oxford : Berg Publishers, 2005. ISBN: 978-1-84520-380-1. 

BAUDRILLARD, Jean. 2000. Amerika. Praha : Dauphin, 2000. ISBN: 80-86019-97-7. 

—. 2001. Dokonalý zločin. Olomouc : Periplum, 2001. ISBN: 80-902836-7-5. 

—. 1996. O svádění. Olomouc : Votobia, 1996. ISBN 80-71-98-078-1. 

—. 1994. Simulacra and Simulation. Michigan : University of Michigan Press, 1994. ISBN: 978-0-

472-06521-9. 

—. 1993. Symbolic Exchange and Death. London : Sage Publications, 1993. ISBN: 0-8039-8398-0. 

—. 1996. The System of Objects. London, New York : Verso, 1996. ISBN: 978-1-84467-053-6. 

BENJAMIN, Walter. 1979. Dílo a jeho zdroj. Praha : Odeon, 1979. 

BORECKÝ, Felix, a další. 2011. Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů. Praha : TOGGA, spol. 

s.r.o., 2011. ISBN: 978-80-87258-73-6. 

BURTON, Graeme. 2010. Media and Society: Critical Perspectives (Second Edition). Glasgow : 

Open University Press, 2010. ISBN: 978-0-33-522723-5. 



64 

 

CÍSAŘ, Karel, ed. 2004. Co je to fotografie? Praha : Hermann & synové, 2004. ISBN: 80-239-

5169-6. 

DELEUZE, Gilles. 2000. Film 1: Obraz-pohyb. Praha : Národní filmový archiv, 2000. ISBN: 80-

7004-098-X. 

—. 2006. Film 2: Obraz-čas. Praha : Národní filmový archiv, 2006. ISBN: 80-70004-127-7. 

ECO, Umberto. 2005. Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005. ISBN: 80-7203-677-7. 

—. 2010. Lector in fabula: role čtenáře. Praha : Academia, 2010. ISBN: 978-80-200-1828-1. 

—. 2005. Meze interpretace. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN: 80-246-0740-9. 

—. 2002. O zrcadlech a jiné eseje: Znak, reprezentace, iluze, obraz. Praha : Mladá fronta, 2002. 

ISBN: 80-204-0959-9. 

—. 2007. Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2007. ISBN: 80-7203-706-4. 

—. 2009. Teorie sémiotiky. Praha : Argo, 2009. ISBN: 978-80-257-0157-7. 

—. 1989. The Open Work. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1989. ISBN: 0-

674-63976-6. 

2011-2013. Elle. [Měsíčník]. Praha : Burda Media 2000, 2011-2013. Ročník 18-20. ISSN: 1210-

8480. 

FLUSSER, Vilém. 1994. Za filozofii fotografie. Praha : Nakladatelství Hynek, s.r.o., 1994. ISBN: 

80-85906-04-X. 

FOUCAULT, Michel. 2002. Archeologie vědění. Praha : Hermann & synové, 2002. ISBN: 80-

239-0124-9. 

HÁJEK, Václav. 2011. Jak rozpoznat odpakový koš (Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře). 

Praha : Labyrint, 2011. ISBN: 978-80-87260-31-9. 

HARIMAN, Robert. 2013. When Words are Photoshopped: Captions and Their Truthfulness. 

Petapixel. [Online] 16. 05 2013. [Citace: 20. 05 2013.] http://petapixel.com/2013/05/16/when-

words-are-photoshopped-captions-and-their-truthfulness/. 

HILL, Charles A. a HELMERS, Marguerite. 2004. Defining Visual Rhetorics. Londýn : 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2004. ISBN: 1-4106-0997-9. 

JONES, Terry a RUSHTON, Susie. 2010. Fashion Now 2. Praha : Slovart, 2010. ISBN: 978-

80739-1252-9. 

LÁB, Filip a LÁBOVÁ, Alena. 2009. Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální 

éře. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2009. ISBN: 978-80-246-1647-6. 

LÁB, Filip a TUREK, Pavel. 2009. Fotografie po fotografii. Praha : Nakladatelství Karolinum, 

2009. ISBN: 978-80-246-1617-9. 

LIPOVETSKY, Gilles. 2008. Éra prázdnoty. Praha : Prostor, 2008. ISBN: 978-80-7260-190-5. 



65 

 

—. 2010. Říše pomíjivosti. Praha : Prostor, 2010. ISBN: 978-80-7260-229-2. 

MACKENZIE, Mairi. 2010. ...ismy. Jak chápat módu. Praha : Slovart, 2010. ISBN: 978-80-7391-

399-1. 

MELECKÁ, Lucie. 2010. Reklama v časopisech pro ženy z hlediska kritické teorie médií. Katedra 

elektronické kultury a sémiotiky., Fakulta humanitních studií. Praha : Univerzita Karlova., 2010. 

Diplomová práce (Mgr.). Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Brejcha. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. 1971. Oko a duch a jiné eseje. Praha : Obelisk, 1971. 

MIKEŠOVÁ, Kateřina. 2011. Módní fotografie a její současná pozice v médiích a reklamě. 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky., Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd. Praha : autor neznámý, 2011. Bakalářská práce (Bc.). Vedoucí bakalářské práce 

PhDr. Alena Lábová.. 

MIRZOEFF, Nicholas. 2012. Úvod do vizuální kultury. Praha : Academia, 2012. 978-80-200-

1984-4. 

MITCHELL, W.J.T. 1995. Picture Theory. Chicago : The University of Chicago Press, 1995. 

ISBN: 0-226-53232-1. 

—. 2005. What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago, Londýn : The 

University of Chicago Press, 2005. ISBN: 0-226-53245-3. 

MONDZAIN, Marie-José. 2002. The Holy Shroud. How invisible hands weave the undecidable. 

[autor knihy] Bruno LATOUR. Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art. 

Cambridge : The MIT Press, 2002. 

MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000. Studie I. Brno : Nakladatelství Host, 2000. ISBN: 80-86055-91-4. 

NELSON, Robert. S a SCHIFF, Richard, ed. 2004. Kritické pojmy dejín umenia. [editor] Robert. 

S NELSON a Richard SCHIFF. Bratislava : Slovart, spol. s.r.o., 2004. ISBN: 80-7145-978-X. 

OLSON, Lester C., FINNEGAN, Cara A. a HOPE, Dennis S. 2008. Visual Rhetoric. Los 

Angeles : Sage Publications, Inc., 2008. ISBN: 978-1-4129-4919-4. 

PLATÓN. 2001. Ústava. Praha : Oikoymenh, 2001. ISBN: 80-7298-024-6. 

PRÁGROVÁ, Sťěpánka. 2012. Mýtus v reklamě z genderové perspektivy. Katedra elektronické 

kultury a sémiotiky, Fakulta humanitních studií. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2012. 

Diplomová práce (Mgr.). Vedoucí práce Mgr. Josef Fulka, Ph.D.. 

RICOEUR, Paul. 1997. Teória interpretácie: Diskurz a prebytok významu. Bratislava : Archa, 

1997. ISBN: 80-7115-101-7. 

SKARLANTOVÁ, Jana. 2007. Oděv jako znak: Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické 

proměny. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN: 978-80-7290-330-

6. 

SMITH, Richard G., Ed. 2010. The Baudrillard Dictionary. Edinburgh : Edinburgh University 

Press, 2010. ISBN: 978-0-7486-3921-2. 



66 

 

STURKEN, Marita a CARTWRIGHT, Lisa. 2009. Studia vizuální kultury. Praha : Portál, 2009. 

ISBN: 97880-7367-556-1. 

SVENDSEN, Lars. 2006. Fashion: A Philosophy. Londýn : Reaktion Books Ltd, 2006. ISBN: 9-

781-86189-291-1. 

ŠPAČEK, Vladimír. 2005. Velká kniha etikety. Praha : Mladá fronta, 2005. ISBN: 80-204-1333-2. 

TOSCANI, Oliviero. 1996. Reklama je navoněná zdechlina. Praha : Nakladatelství Slovart, 1996. 

ISBN: 80-85871-82-3. 

VIRILIO, Paul. 2010. Estetika mizení. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN: 978-80-

87378-21-2. 

 

  



67 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Opakování a stereotyp v módní fotografii (fotografie) 

Příloha č. 2 – Napodobování v módní fotografii (fotografie) 

Příloha č. 3 – Typologie módní fotografie (fotografie) 

Příloha č. 4 – Fotografie jako svědek reality (fotografie) 

Příloha č. 5 – Vizualizace textu (fotografie) 

Příloha č. 6 – Metafora (fotografie) 

Příloha č. 7 – Symbol (fotografie) 

Příloha č. 8 – Narušování vizuálních postupů (fotografie) 

Příloha č. 9 – Napodobování skrze znaky a jejich významy (fotografie) 

Příloha č. 10 – Archetypy (fotografie)  

Příloha č. 11 – Intertextualita (fotografie) 

Příloha č. 12 – Módní fotografie v kontextu vizuální kultury (fotografie) 

Příloha č. 13 – Módní fotografie a malba (fotografie) 

Příloha č. 14 – Filmové sdělení (fotografie) 

Příloha č. 15 – Návrat k technikám minulosti (fotografie) 

Příloha č. 16 – Stereotypy v módní fotografii (fotografie) 

  



68 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Opakování a stereotyp v módní fotografii 

  
Intimissimi. [Online] <http://sk.intimissimi.com/> [Citováno 2013-11-30]  

Tezenis. [Online] <http://www.tezenis.it/cz/> [Citováno 2013-11-30] 

  

Příloha č. 2 – Napodobování v módní fotografii 

  
Dolce & Gabbana. Elle, březen 2013. [Online] <http://bit.ly/XaMQ1u> [Citováno: 2013-05-10] 

Tommy Hilfiger. Elle, březen 2013. [Online] <http://bit.ly/Zw3ux6> [Citováno: 2013-05-10] 

 

  
Louis Vuitton. Elle, říjen 2013. [Online] <http://vuitton.lv/17gBIUk> [Citováno: 2013-10-15] 

Versace. Elle, září 2013. [Online] <http://bit.ly/T2iS0G> [Citováno: 2013-10-15]  

http://sk.intimissimi.com/
http://www.tezenis.it/cz/
http://bit.ly/XaMQ1u
http://bit.ly/Zw3ux6
http://vuitton.lv/17gBIUk
http://bit.ly/T2iS0G


69 

 

Příloha č. 3 – Typologie módní fotografie 

3.1 – Fashion story, editorial 

  
Elle France. Online: <http://calikartel.com/marcin-tyszka-5/>. Citováno: 2013-05-10. 

 

3.2 – Módní fotografie: Fotografická reklama na módu 

 
Louis Vuitton. Online: <http://vuitton.lv/10mYMv9>. Citováno 2013-05-10. 

 

3.3 – Módní fotografie: Fotografická reklama na kosmetické produkty 

 
YSL Beauty. Elle, květen 2013. [Online] <http://bit.ly/WTv3iz> [Citováno 2013-05-10] 

  

http://calikartel.com/marcin-tyszka-5/
http://vuitton.lv/10mYMv9
http://bit.ly/WTv3iz


70 

 

Příloha č. 4 – Fotografie jako svědek reality 

  
Série fotografií Galloping Horse: Edward Muybridge, 1878. [Online] 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muybridge_race_horse_gallop.jpg> [Citováno 

2014-02-10] 

 

Obraz Le Derby d‘Epsom. Théodore Géricault, 1821. [Online] 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Louis_Th%C3%A9odore_G%C3%A9rica

ult_001.jpg> [Citováno 2014-02-10] 

 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muybridge_race_horse_gallop.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Louis_Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault_001.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Louis_Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault_001.jpg


71 

 

Příloha č. 5 – Vizualizace textu  

 
Monogram Louis Vuitton. [Online] <http://vuitton.lv/1cKpzcL> [Citováno 2013-11-15] 

 

Příloha č. 6 – Metafora 

  
Pavel Bém. [Online] <http://bit.ly/1cEOUsR> [Citováno 2013-11-30] 

Bohuslav Svoboda. [Online] <http://bit.ly/JwDNoO> [Citováno 2013-11-30] 

 

 
Palladium Magazine. Podzim/Zima 2013-2014. [Scan stránky magazínu] 

  

http://vuitton.lv/1cKpzcL
http://bit.ly/1cEOUsR
http://bit.ly/JwDNoO


72 

 

Příloha č. 7 – Symbol 

 
Aztec Prints. Urban Outfitters. [Online] <http://bit.ly/1aYCxkr> [Citováno 2013-11-15]. 

   
Isabel Marant for H&M. 2013. [Online] <http://bit.ly/1dIQTJT> [Citováno 2013-11-15] 

  
Vlevo: Horalka. Elle, prosinec 2011. [Scan stránky magazínu] 

Vpravo: Humanic. Elle, listopad 2011. [Scan stránky magazínu] 

 

 

http://bit.ly/1aYCxkr
http://bit.ly/1dIQTJT


73 

 

Příloha č. 7 – Symbol 

 
DKNY. Fragrance: Be Delicious. [Online] <http://bit.ly/1jdVGns> [Citováno 2013-11-15] 

 
Isabel Marant. [Online] <http://bit.ly/15Hx55F> [Citováno 2013-11-15] 

 

Příloha č. 8 – Narušování vizuálních postupů 

 
Toscani. Reklama je navoněná zdechlina. [Scan stránky knihy]  

http://bit.ly/1jdVGns
http://bit.ly/15Hx55F


74 

 

Příloha č. 9 – Napodobování skrze znaky a jejich významy 

 
Gucci. [Online] <http://bit.ly/18O5oxB> [Citováno 2013-12-15] 

 
Roberto Cavalli. [Online] <http://bit.ly/1cEaeP0> [Citováno 2013-12-15] 

 
Dior. [Online] <http://bit.ly/K9qHiw> [Citováno 2013-12-15] 

  

http://bit.ly/18O5oxB
http://bit.ly/1cEaeP0
http://bit.ly/K9qHiw


75 

 

Příloha č. 10 – Archetypy 

10.1 – Marlboro Man 

 
Marlboro Man. [Online] <http://bit.ly/H8iLc4> [Citováno 2013-11-10] 

 

10.2 – Kosmetika Dolce&Gabbana 

 

 
Dolce & Gabbana. [Online] <http://bit.ly/HXOws0> [Citováno 2013-11-15] 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/H8iLc4
http://bit.ly/HXOws0


76 

 

10.3 – Brigitte Bardot 

  
The Modern Beach Bardot. H&M Magazine Summer 2013. [Fotografie stránky magazínu]

 
Brigitte Bardot. H&M kampaň 2013. <http://bit.ly/1aciTCt>  

  

http://bit.ly/1aciTCt


77 

 

Příloha č. 11 - Intertextualita 

 
Sarah Shofield. [Online] < http://bit.ly/19TEpLd> [Citováno 2013-11-16] 

 
Absolut Versace. [Online] <http://bit.ly/KaqVpB> [Citováno 2013-11-30] 

  

http://bit.ly/19TEpLd
http://bit.ly/KaqVpB


78 

 

Příloha č. 12 – Módní fotografie v kontextu vizuální kultury 

 
Breitling for Bentley. [Online] <http://bit.ly/1hIL80P> [Citováno 2013-11-23] 

 

Příloha č. 13 – Módní fotografie a malba 

 
Michelle Hébert, 2013. [Online] <http://michellehebert.com> [Citováno 2013-11-20] 

 
Ralph Goings, 2013. [Online] <http://ralphlgoings.com/> [Citováno 2013-11-20] 

http://bit.ly/1hIL80P
http://michellehebert.com/
http://ralphlgoings.com/


79 

 

Příloha č. 14 – Filmové sdělení 

 

 
Where Beauty Beats. Sephora 2013. [Online] <http://bit.ly/19Pnazo>. [Citováno 2013-11-30] 

 

Příloha č. 15 – Návrat k technikám minulosti 

 
Hermès. [Online] <http://lesailes.hermes.com/na/en/> [Citováno: 2013-05-25] 

 

  

http://bit.ly/19Pnazo
http://lesailes.hermes.com/na/en/


80 

 

Příloha č. 16 – Stereotypy v módní fotografii. 

 
H&M Swimwear 2013. [Online] <http://bit.ly/1hITWnA> [Citováno 2013-11-30] 

 
Calzedonia 2013. [Online] <http://bit.ly/1dcDQl4> [Citováno 2013-11-30] 

 

http://bit.ly/1hITWnA
http://bit.ly/1dcDQl4

