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Abstrakt
Diplomová práce „Rozdíly v recepci metonymie ve fotografii a ve filmu z pohledu
recepční estetiky“ se zabývá rozdílným využitím rétorické figury metonymie ve vizuálních
sděleních. Metonymie, která je považována primárně za okrasný prostředek jazykového
vyjadřování, je často rozpoznatelná i v čistě vizuální informaci, jakou poskytuje fotografie či
určité záběry filmů. Rovněž ve vizuálním sdělení je metonymie často využívána k jistému
přikrášlení zobrazovaného obsahu nebo přinejmenším jeho úpravě. Právě na takové případy
použití metonymie se diplomová práce zaměřuje, a to za využití metody recepční estetiky,
která byla dosud aplikována pouze na literární díla. Předmětem zájmu recepční estetiky jsou
tzv. místa nedourčenosti a horizont očekávání, na které se tato práce vedle metonymického
vyjadřování ve filmu a ve fotografii zaměří. První část práce věnuje pozornost teorii recepční
estetiky a jejím hlavním představitelům. Druhá část práce se zabývá vztahem recipientů a
médií, konkrétně fotografie a filmu. Poslední část práce tvoří teorie rétorických figur především pak metonymie a jejího zvláštního typu synekdochy - a její aplikace zaměřující se
na konkrétní možnosti recepce metonymického vyjadřování ve fotografii a ve filmu.

Abstract

The diploma work “The differences between perception of metonymy in photography
and in movies from the perspective of reception aesthetics“ deals with different uses of the
figure of speech – metonymy – in visual communication. The metonymy is primarily used as
an ornamental device of language expression. It is also distinguishable in purely visual
information that is provided in photography and certain film shots. In visual communication,
metonymy is also used for embellishing of the visual content or, at least, its correction. This
work is focused especially on these examples of the use of metonymy that employ the method
of reception aesthetics, which was up to now applied only to literary works. The subjects of
interest of the reception aesthetics are so-called places of indeterminacy and the horizon of
expectation which is also the focus of this work in addition to its main focus on metonymic
expression in movies and photography. The first part of this work deals with the theory of the
reception aesthetics and its main exponents. The second part deals with the relationship
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between the recipients and the media, specifically photography and movie. The last part of
this work deals with the theory of rhetorical figures, particularly metonymy and its special
form – synecdoche, and it´s application focusing on concrete options of metonymic
expression in the photography and the movie.

Klíčová slova:
metonymie, synekdocha, recepce, recepční estetika, film, fotografie, médium, horizont
očekávání, místa nedourčenosti

Key words:
Metonymy, Synecdoche, Perception, Reception Aesthetics, Movie, Photography, Medium,
Horizon of Expectation, Places of Indeterminacy
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1. Úvod
Ve své diplomové práci „Rozdíly v recepci metonymie ve fotografii a ve filmu z
pohledu recepční estetiky“ si kladu za cíl prozkoumat využití metonymického vyjadřování ve
dvou odlišných vizuálních médiích – ve fotografii a ve filmu. Fotografii a film považuji za
stále velice vlivná média i v současnosti a to navzdory faktu, že jejich existence se datuje na
více než sto let u filmu a více než 150 let u fotografie. I v dnešní době jsou tato média
nedílnou součástí moderních komunikačních a sdělovacích prostředků, jako je například
internet.
Metoda recepční estetiky se primárně užívá k analýze literárních děl. Ve své práci se
pokusím aplikovat recepční estetiku na recepci obsahů, které poskytuje film a fotografie, tedy
obrazových sdělení. Zaměřit bych se chtěla na taková sdělení ve fotografii a ve filmu, která
využívají speciální rétorické figury – metonymie.
Metonymie - potažmo její speciální druh, synekdocha - je rétorická figura, v níž se
detail nebo část objektu používá k reprezentaci celého objektu - může být aplikována na
vizuálně přítomný objekt, reprezentující na základě fyzické souvislosti jiný objekt, který není
vizuálně přítomný ve své úplnosti. Podle mé pracovní hypotézy platí, že recepce metonymie
ve filmu a fotografii je rozdílná. V každém z těchto médií se totiž metonymie používá jinak.
Zatímco ve filmu se metonymie užívá zejména k odlehčení jinak příliš explicitně vyjádřených
obrazů, jako jsou například příliš drastické, morbidní nebo erotické momenty, tím, že se střed
dění scény přenese jinam, na jiný objekt na základě souvislosti označovaných objektů,
fotografie využívá metonymie jinak. Především novinová fotografie – zejména tzv.
momentka, která by měla být oproštěna od aranžovanosti a stylizace, je často obviňována
z toho, že odhaluje jen část reality a zbylý (tedy nehodící se) obsah zatajuje. Ve své práci
bych se chtěla zaměřit právě na reportážní fotografii, která si klade za cíl dokumentovat
realitu, často ne vždy divákovi zcela příjemnou. V otázce metonymického vyjadřování ve
filmu se zaměřím na výběr takových filmových děl, která byla pro historii kinematografie
určitým způsobem významná, například tak, že strhávaly velké ohlasy jak diváků, tak kritiků.
Záměrem této diplomové práce je porovnat rozdíly v recepci metonymie ve filmu a ve
fotografii z pohledu recepční estetiky, a to především z důvodu odlišných očekávání od typu
sdělení, která nám tyto dvě rozdílná média poskytují. Stěžejním zaměřením recepční estetiky
jsou tzv. místa nedourčenosti a horizont očekávání, které se pokusím aplikovat během
7

analýzy na vybrané fotografie a filmové záběry a rozšířit tak aplikovatelnost recepční estetiky
i na jiná, než literární díla.
Jsem si vědoma faktu, že recepce sdělení je především subjektivní proces. Z toho
důvodu se během analýzy metonymie ve filmu a ve fotografii pokusím o co možná nejvíce
objektivní interpretaci s přihlédnutím k možnostem recepce ostatních recipientů a to například
na základě ohlasů či recenzí k daným dílům.
V úvodu práce se hodlám věnovat teorii recepční estetiky a jejímu zaměření na teorii
míst nedourčenosti a horizontu očekávání. Kromě hlavních představitelů Kostnické školy,
která se recepční estetikou přímo zabývá, se o úlohu recipienta zajímají autoři působící mimo
Kostnickou školu, např. významný spisovatel a sémiotik Umberto Eco nebo John Stuart Hall,
představitel Birminghamnské školy zabývající se kulturálními studii.
Po uvedení nejzásadnějších myšlenek věnovaných recepci díla představím problematiku
dvou nejvýznamnějších médií 19. a 20. století – fotografie a filmu. V této kapitole bude
rovněž věnován prostor pojetí publika jakožto aktivního činitele během mediálního působení.
Poslední kapitolu věnuji rétorickým figurám, jejich klasifikaci, historii a využití
v současnosti. Tuto kapitolu propojím s praktickou částí, ve které se budu věnovat analýze
vybraných fotografických a filmových děl.
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2. Teorie recepce
2.1. Role recipienta
Ve druhé polovině 20. století dochází k významnému přesunu pozornosti od úlohy
sdělení k úloze příjemce. Začíná se objevovat teorie recepce, která přichází s představou, že
existuje společenství schopné širší interpretace. Dochází k přeorientování pozornosti
z původce díla na proces recepce díla. Teorie recepce začínají chápat publikum jako aktivní a
do určité míry samostatné v otázce hledání významu.
V otázce participace příjemce na konečném významu sdělení se dostáváme ke dvěma
významným směrům literární vědy – hermeneutice a recepční estetice, které by se ve své šíři
daly aplikovat i na jiná než literární díla. Oba tyto směry vyzdvihují roli recipienta jako toho,
kdo sdělení dotváří – tedy konkretizuje a završuje. Podstatným tématem obou těchto
literárních směrů je jakési podrývání role autora a přebírání stěžejní úlohy čtenářem, potažmo
příjemcem. Oba směry zpochybňují tzv. pozitivistickou teorii, která roli recipienta zcela
přehlíží a zohledňuje pouze roli autora, jeho soudy a situaci, ze které při vytváření díla
vycházel. Podle pozitivistické teorie je text pochopen jenom v případě, pokud čtenář dospěje
ke stejným nebo podobným představám, které mínil autor. Svoboda interpretace tedy v této
teorii není dovolena.
Zejména díky směrům literární interpretace, jako hermeneutika či recepční estetika,
které se objevují v druhé polovině dvacátého století, se začíná hovořit o tzv. otevřenosti díla1
a rovněž o tzv. smrti autora2. Podle Rolanda Barthese je dnes autor již mrtvý, protože jeho
dílo je mu odebráno, vyvlastněno, instituce jako škola a veřejné mínění už nemají za úkol
vyhledávat jeho otcovství.3
Původcem termínu otevřenosti díla je Umberto Eco, který uvádí: „Fenomén otevřenosti
se stal klíčovým pro rozpoznání nekončící interakce mezi dílem a jeho přijetím, interakce,
v níž se samo dílo svým způsobem vždy znovu stává tím, čím je, ukazuje totiž, čím vším
může pro příjemce být, stejně, jako se v témž dění neustále aktivizuje recepce, aby byla

1

ECO, Umberto. The open work. XXIII. Cambridge: Harward University Press, 1989.
BARTHES, Roland. Smrt autora. In: Aluze, 2006, roč. 10, č. 3, s. 75-77.
3 BARTHES, Roland. Rozkoš z textu. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2008, s. 26.
2
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schopná přijmout výzvy textu.“4 Podle Eca může být interakce s textem a tedy i následná
interpretace potencionálně nekonečná.
Nejprve krátce shrnu pojetí příjemce sdělení z pohledu hermeneutiky, následně z
pohledu Umberta Eca, který je úzce svázaný s recepční estetikou a poté uvedu smýšlení
představitelů Kostnické školy, jako je Wolfgang Iser a Hans Robert Jauss.

2.1.1 Hermeneutika
Hermeneutika, která vystavěla základy recepční estetice, je především uměním rozumět
a řadí se mezi směry literární interpretace. Jedná se o filozofickou nauku, která se zabývá
metodami správného chápání a výkladu textů, čili rozumění. Zakladatelem hermeneutiky je
Hans-Georg Gadamer. Gadamer uvádí, že schopnost rozumění je základní výbavou člověka,
která nese jeho soužití s druhými, a které se obzvláště daří v řeči a ve vzájemném rozhovoru.
Z toho důvodu se hermeneutika dle Gadamera netýká jen samotného rozumění a
interpretování písemně zachycených projevů života, ale také obecného vztahu lidí k sobě
navzájem a ke světu.5
Samotné slovo hermeneutika bylo nejspíše poprvé vysloveno již v roce 1654. Od 17.
století se hermeneutika rozlišuje na hermeneutiku teologickou, filozofickou a právní.
Z teologického hlediska znamená hermeneutika „umění správného výkladu písma“.6 Právě
pod filozofickou hermeneutiku patří autoři jako Gadamer či jeho nástupce Paul Ricouer.
Autoři se věnovali mnoha stěžejním tématům, zmíním však jen ta, která nachází určitou
spojitost s recepční estetikou. Téma horizontu očekávání recepční estetiky (viz dále) dozajista
vychází z tématu časového odstupu, jehož autorem je Hans-Georg Gadamer. Tímto odstupem
se i v tomto případě míní vztah recipienta k dílu a jeho následné porozumění. Tento časový
odstup vyjadřuje nezrušitelný rozdíl mezi interpretem a původcem.7 Každá doba musí
zděděnému textu rozumět svým způsobem, protože tento text patří do celku podání, o něž se
věčně zajímá a v němž se snaží porozumět sama sobě. Skutečný smysl díla nezávisí na

4

ECO, Umberto. The open work. In: JANKOVIČ, Milan. Dílo v pohybu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009, s. 12.
GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda II. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2011, s. 275.
6
Tamtéž, s. 84.
7
GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010, s. 261.
5
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autorovi a jeho původním obecenstvu, ale je vždy spoluurčován dějinnou situací interpreta a
tím i celkem objektivního chodu dějin.8
Téma časového odstupu je asi nejvíce odlišné od již zmíněné pozitivistické teorie, která
zcela popírá roli recipienta díla. Časový odstup vyjadřuje nezrušitelný rozdíl mezi interpretem
a původcem. Každá doba musí zděděnému textu rozumět svým způsobem, protože tento text
patří do celku podání, o něž se věčně zajímá a v němž se snaží porozumět sama sobě.
Skutečný smysl díla nezávisí na autorovi a jeho původním obecenstvu, ale je vždy
spoluurčován dějinnou situací interpreta a tím i celkem objektivního chodu dějin.9 Jakýkoliv
text nebo jiné sdělení tedy podle hermeneutické teorie není možné chápat jako komplexní,
nýbrž jako jakýsi polotovar, který je nutné procesem recepce dokončit. Účinek díla se liší
nejenom podle dějinného období, ve kterém je dílo přijímáno, ale i podle sociálních a
kulturních vlivů působících na recipienta.
Druhé společné téma hermeneutiky a recepční estetiky jsou tzv. místa nedourčenosti,
které nastínil Roman Ingarden, který je přiřazován k hermeneuticko-fenomenologické tradici.
Tato místa nedourčenosti postihují významovou nedourčenost textu a jejich problematikou se
nechali inspirovat i další autoři jako Umberto Eco a Wolfgang Iser.
Ingarden uvádí, že každý reálný předmět je jednoznačně určen, neobsahuje tedy žádná
místa nedourčenosti a je charakterizován nekonečným výčtem vlastností.
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Předměty

v literárním díle se však chovají jinak – takto jednoznačně v díle být učeny nemohou. Výčet
vyjmenovaných charakteristik nikdy nemůže být úplný, nenávratně dochází k vynechání
většiny vlastností těchto objektů a v textu tak vznikají místa nedourčenosti. Místa
nedourčenosti jsou tedy jakési mezery ve struktuře textu, které si čtenář musí domyslet, aby si
dotvořil detailnější ideu o popisovaném fenoménu.11

8

Tamtéž, s. 261.
Tamtéž, s. 261.
10
INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989, s. 248.
11
Tamtéž, s. 252.
9
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2.1.2. Role recipienta podle Umberta Eca
Umberto Eco se hojně věnuje roli recipienta, zejména pak čtenáře, který je podle něj
aktivním, nikoliv pasivním příjemcem díla. Tímto pojetím čtenáře se Eco přibližuje
hermeneutice a recepční estetice. Umberto Eco i oba zmiňované směry se zabývají zejména
recepcí textu a za recipienta považují hlavně čtenáře, domnívám se však, že jejich přístupy lze
vztáhnout i na jiná než textová sdělení.
Podle Eca každý text reprezentuje řetězec výrazových dovedností, které by měl
příjemce aktualizovat. Aktualizace je nutná, protože žádný text není kompletní, protože výraz
není kompletní, dokud se nedostane do vztahu se svým obsahem na základě daného kódu
stanoveným konvencí. Díky tomu je adresát, tedy recipient považován za operátora, který je
schopný u každého slova věnovat pozornost sérii předem existujících pravidel, která se
vyskytují v jeho společnosti a jsou dány právě konvencí. Termín je sám o sobě nekompletní, i
když je nadefinován, protože i nadále podléhá nekonečné interpretaci. Jak Eco dále uvádí, text
je na rozdíl od jiných vyjádření mnohem komplexnější. Tato komplexnost je dána faktem, že
text je protkán „nevyřčeným“, tedy nemanifestovaným na povrchu, na úrovni výrazu. Toto
nevyřčené je aktualizováno během recepce obsahu textu příjemcem. Čtenář je proto více než
jiný příjemce nucen textem k aktivnosti a spolupráci.12
Text je tedy podle Eca protkaný prázdnými místy, u kterých je očekáváno (a to zejména
autorem proneseného textu), že budou zaplněny. Jak je možné, že autor dobrovolně
přenechává text jako nejednoznačný k volné interpretaci čtenářem, který může jeho význam
špatně pochopit nebo dokonce zcela změnit? Eco uvádí, že tato prázdná místa vznikají proto,
že text je ve skrze líný mechanismus a žije z nadhodnoty smyslu, který do něj příjemce
vkládá. Text chce, aby mu někdo pomáhal fungovat, a díky tomu volně přechází od původní
didaktické funkce k funkci estetické.13 Čtenář s tak díky této lenosti textu stává svobodným
interpretem a estetický účinek textu tak vzrůstá.
Dostáváme se k Ecovu známému pojetí modelového čtenáře, který představuje
ideálního příjemce textu z pohledu autora. Modelový čtenář je schopný spolupracovat na
aktualizaci textu přesně tak, jak autor předpokládá, a jeho interpretace se budou shodovat
12

ECO, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Vyd. 1. Praha:
Academia, 2010, s. 66.
13
Tamtéž, s. 68.
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s jeho záměry a skrytými významy, které do textu během jeho vytváření vkládal. Autor je tak
nucen zvolit takovou textovou strategii, ve které odkazuje k řadě kompetencí, které udělují
obsah výrazům, které užil. Tento souhrn kompetencí, ke kterým autor odkazuje, se musí
shodovat se souhrnem, ke kterému je odkazován čtenář.14
Jak Eco zdůrazňuje, modelový čtenář není empirický čtenář, který čte text mnoha
způsoby, které nemusí podléhat autorovu záměru. Empirickým čtenářem je kdokoliv, kdo čte
nějaký text a řídí se pouze sám sebou, nikoliv nějakými pravidly, které by mu předepisovaly,
jak text číst.15 Na základě tohoto popisu lze odvodit, že modelový čtenář se plně nechává vést
autorem, řídí se pravidly, která ho navádí, jak se v textu orientovat a jaké konkrétní významy
v něm vyhledávat. Zde je nutné zdůraznit, že modelový čtenář na rozdíl od empirického
přistupuje k textu objektivně, nikoli subjektivně a podle svých osobních zkušeností.
V návaznosti na zmiňovanou subjektivitu Eco uvádí, že pokud bychom v textu hledali fakta a
pocity, které se týkají jenom nás, text bychom tak neinterpretovali, ale pouze používali.
V případě, že chceme dílo skutečně interpretovat, musíme zohlednit a respektovat jeho
kulturní a jazykové pozadí.16
Je ovšem modelový čtenář skutečný, nebo jde o ideál, v který autor může pouze doufat?
Eco uvádí, že existuje možnost, jak na čtenáře působit pomocí textu, který by modelového
čtenáře skutečně následně konstruoval.17 Text bezpochyby díky své struktuře umí oslovit
vhodného recipienta, ke kterému cílí, například volbou slovníku a výrazů (jazykové
obtížnosti) nebo také jednodušeji přímým oslovením konkrétní čtenářské obce (například děti,
lékaři, apod.). Modelový čtenář tvoří reprezentativní část publika, na kterou autor cílí, a u
kterého autor očekává, že přichází k textu s určitým očekáváním, které by ho textem správně
vedlo.
Autor ovšem musí počítat s faktem, že pokud text netvoří pouze pro jednoho adresáta,
ale pro širší čtenářskou obec, nebude jeho text interpretován v souladu s jeho původními
záměry, ale spíše v souladu s komplexní strategií interakcí zahrnující je samotné i jejich
ovládání jazyka.18
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V souvislosti s pojetím modelového čtenáře Eco rozlišuje mezi textem otevřeným a
uzavřeným. Uzavřené texty jsou určeny jasně definovanému čtenáři a snaží se silně
ovlivňovat čtenáře k předem určené spolupráci a tedy i recepci. Tyto texty obvykle nedovolují
přílišnou svobodu v interpretaci. Vedle toho se text otevřený nepokouší přinutit čtenáře k
jednoznačné interpretaci nebo nalezení konkrétního významu. V uzavřených textech lze často
narazit na přítomnost ideologie, která se snaží posílit dominující názor. Uzavřené texty proto
z hlediska recepce podle Eca kladou mnohem větší odpor, než texty otevřené.19 S mírou
otevřenosti či naopak uzavřenosti souvisí rovněž pojem preferované čtení20 Stuarta Halla,
který vystihuje intenci autora vkládat do sdělení konkrétní významy, které má čtenář
neomylně nalézt a správně dekódovat.
Pokud se přesuneme od obecného pojetí textu k jeho narativní struktuře, Eco uvádí, že
čtenář je v příběhu přítomen vždy. Nejenom, že je základní součástí vyprávěčského procesu,
ale je základní součástí i příběhu samotného. Vyprávění ve skutečnosti pouze naznačuje a
vyžaduje od čtenáře, aby řadu mezer, které se v něm nachází, vyplnil sám. Eco zde opět
zdůrazňuje, že text je veskrze líným nástrojem a čtenář je tu od toho, aby za něj sám udělal
část jeho práce. Pokud by text sděloval vše doslova, co má čtenář pochopit, nikdy by
neskončil.21
Narativní text ve své knize Šest procházek literárními lesy Eco přirovnává, jak již
samotný název napovídá, k lesu. Tuto metaforu si vypůjčil od Jorge Luis Borgese: „Les je
jako zahrada protkaná stezkami, jež se rozdvojují. I v lese, kde nejsou cestičky dobře
prošlapané, si každý může najít svou vlastní pěšinku tak, že volí cestu vpravo či vlevo od
určitého stromu, a tak si vybírá u každého stromu, na který narazí.“22 Eco připouští, že není
vyloučené, aby se čtenář ve své toulce narativním lesem ztratil. Na situace, při kterých čtenáři
propadají zoufalství, mohou narazit například u avantgardního vyprávění, které často narušuje
jejich očekávání.23
Pojetí modelového čtenáře Umberta Eca je blízké pojetí implicitního čtenáře jeho
předchůdce Wolfganga Isera, významného člena Kostnické školy recepční estetiky. Rozdíl
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mezi těmito dvěma v zásadě podobnými pojmy je zejména právě v provázanosti s textem.
Modelový čtenář se rodí s textem a je s ním pevně svázán, text ho určitým způsobem
determinuje. Naopak implicitní čtenář není textem determinován, ale právě on determinuje
význam textu. Spolu s pojmem implicitního čtenáře formuluje Iser rovněž pojem míst
nedourčenosti textu, která určitým způsobem korespondují s Ecovými prázdnými místy
(rovněž mezerami v textu). Místa nedourčenosti stejně tak jako prázdná místa od čtenáře
očekávají zaplnění a tím pádem i dovršení významu celého textu. Více o Wolfgangu Iserovi
uvedu v následující podkapitole týkající se recepční estetiky.

2.1.3 Recepční estetika
Směr recepční estetiky se začíná objevovat v 60. letech 20. století spolu se založením
tzv. Kostnické školy, jejímiž hlavními představiteli byli Hans Robert Jauss a Wolfgang Iser.
Recepční estetika klade důraz na roli recipienta sdělení, který není vůči textu, potažmo dílu,
pasivní, nýbrž k němu aktivně přistupuje. Díky tomu je pochopení smyslu díla zcela
individuální. Mnohé recepční estetika čerpá z teorie hermeneutiky Hanse-Georga Gadamera.
Tento literární směr je však také do jisté míry ovlivněn fenomenologií Edmunda Husserla a
fenomenologickým strukturalismem Romana Ingardena.
Definice recepční estetiky je podle Lexikonu teorie literatury a kultury následující:
„Recepční estetika je literárně teoretický koncept, který vznikl na konci 60. let 20. století.
Soustředil se na roli čtenáře a předně tak představoval polemickou reakci na formalistické a
strukturalistické koncepty i na estetiky zobrazování New Criticism. Naproti tomu se zaměřuje
právě na působení literárních děl na čtenáře, protože chápe text jako síť apelových struktur
zaměřených na recipienta. Text se podle tohoto pojetí literatury kompletuje až v procesu čtení
skrze interakci se čtenářem a v úplnosti vzniká jen v procesu konkretizace.“24
Existují dva hlavní body zaměření recepční teorie: 1) na rozhraní mezi textem a
kontextem, 2) na rozhraní mezi textem a jeho čtenářem. V případě kolize textu a kontextu
reaguje text na situaci, ve které vznikl. Text ovšem nevstupuje do interakce pouze se svým
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socioekonomickým okolím, ale i se svým čtenářem. Proto je hlavním cílem recepční teorie
osvětlení toho, co se odehrává při zpracování textu. Akt čtení je proto analyzován.25
V následujících řádcích uvedu stěžejní myšlenky obou nejvýznamnějších představitelů
recepční estetiky – Hanse Roberta Jausse a Wolfganga Isera.

2.1.3.1 Hans Robert Jauss a horizont očekávání
Hans Robert Jauss spatřoval výzvu literární vědy v novém uchopení problému dějin
literatury, který zůstal otevřený ve sporu marxistické a formalistické metody. Podle něj obě
metody připravují literaturu o dimenzi, která nezbytně patří k jejímu estetickému charakteru i
společenské funkci – tedy o dimenzi literární recepce a jejího účinku. Podle marxistické i
formalistické metody nesehrává čtenář nebo kterýkoliv jiný příjemce sdělení téměř žádnou
úlohu, maximálně se zabývají jeho sociálním postavením (marxistická metoda) či na něj
pohlíží pouze jako na vnímající subjekt (formalistická metoda).26 Jauss vytýká oběma
metodám, že zcela opomíjejí čtenáře v jeho přirozené, pro estetické i historické poznání
nezbytné úloze – tedy jako adresáta, kterému je literární dílo primárně určeno. Zmiňuje
trojúhelník autor – dílo – publikum, ve kterém je každá jeho část stejně podstatná. Zejména je
pak Jaussem vyzdvihována poslední část – publikum, které v žádném případě není pasivní či
řetězcem pouhých reakcí, ale samo o sobě je dějinotvornou energií. Dějinný život literárního
díla podle Jausse není myslitelný bez aktivního podílu jeho adresáta. Protože až díky jeho
prostřednictvím dílo vstupuje do proměňujícího se zkušenostního horizontu kontinuity, ve
které dochází k neustálé přeměně jednoduchého vnímání v kritické rozumění, pasivní recepce
v aktivní.27
Podle Jausse má vztah mezi literaturou a čtenářem estetickou i historickou implikaci.
„Estetická implikace spočívá v tom, že už primární vnímání díla čtenářem zahrnuje ověření
estetické hodnoty ve srovnání s díly už přečtenými. Historická implikace se projevuje tím, že
porozumění prvních čtenářů může od generace ke generaci v řetězu recepcí pokračovat a
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obohacovat se, a proto rozhoduje i o dějinném významu díla a odhaluje jeho estetickou
úroveň.“28
Pomocí recepční estetiky se představitelé Kostnické školy snaží o jakousi obnovu dějin
literatury, které jsou zatíženy zejména předsudky historického objektivismu. Podle Jausse tato
obnova vyžaduje zakotvení tradiční estetiky produkce a zobrazování v estetice recepce a
účinku.
Stěžejní myšlenka recepční estetiky je, že literární dílo není žádný nezávislý objekt,
který každému pozorovateli kdykoli kdykoliv skýtá stejný pohled.29 Tato myšlenka je úzce
propojena s fenoménem otevřeného díla Umberta Eca, který postihuje nekonečnou možnost
interakce mezi dílem a příjemcem a současně nekonečné množství různých pochopení díla
různými příjemci. V této souvislosti se dostáváme k pojmu horizontu očekávání, jehož
autorem je právě Hans Robert Jauss.
V horizontu očekávání je primárně zprostředkována souvislost událostí literárního dění
literární zkušenosti současných a pozdějších čtenářů, kritiků a autorů. Definice horizontu
očekávání je následující: „Souhrn kulturních předpokladů a očekávání, norem a zkušeností,
které do jisté míry určují, jak čtenář v daném momentu rozumí literárnímu textu a jak jej
interpretuje […], je podmíněn na jedné straně časovými a kulturně prostorovými faktory, na
druhé straně individuálními předpoklady toho kterého interpreta.“30 Horizont očekávání je
zjednodušeně určitý přístup recipientů v určitém historickém okamžiku a jejich následné
posuzování uměleckosti daného uměleckého díla. Horizonty očekávání rovněž kromě
historické situace zohledňují subjektivní přístup recipientů a tedy jejich individuální
interpretace podle vlastních zkušeností, znalostí, předsudků apod. Jauss uvádí, že každý čtenář
přistupuje k textu, potažmo jinému uměleckému dílu, s jiným očekáváním. Tato očekávání
potom dotváří dílo.
Díky horizontu očekávání dochází k analýze literární zkušenosti čtenáře. Popisuje se
zde přijetí a účinek díla v objektivizovatelném vztahovém systému očekávání, jenž pro každé
dílo v historickém okamžiku jeho vydání plyne z předběžného rozumění žánru, z formy a
tématiky, z formy a tématiky dosud známých děl a z protikladu poetického a praktického
28
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jazyka. Horizont očekávání poprvé bere v úvahu takové empirické prostředky, které byly
dosud přehlíženy – jedná se o jakési literární údaje, ze kterých je pro každé dílo možné zjistit
specifickou dispozici publika, která ještě předchází psychologické reakci i subjektivnímu
porozumění jednotlivých čtenářů.31
Jauss rozpracovává myšlenku horizontu očekávání dále. Říká, že i když je literární dílo
nové, tak se nereprezentuje jako absolutní novinka v informačním vakuu, ale reprezentuje se
svými předznamenáními, tedy jakýmisi otevřenými i naopak skrytými signály, které formují
různými implicitními či známými odkazy čtenáře a tím ho připravuje na zcela určitý způsob
recepce. Nové literární dílo probouzí vzpomínky na již přečtená díla a tím vede čtenáře
k určitému emocionálnímu zaměření – tedy ihned zpočátku zasévá očekávání, jaký bude
prostředek a konec literárního díla. Toto očekávání však nezaručuje, že bude během recepce
díla naplněno – může být jak potvrzeno, tak částečně nebo zcela pozměněno či dokonce
naprosto popřeno. Psychický proces při vnímání textu je realizací určitých pokynů v procesu
řízeného vnímání. Jauss shrnuje, že nový text evokuje čtenáři (nebo jakémukoliv jinému
příjemci – například posluchači) horizont očekávání a pravidel hry známý z dřívějších textů.
Tato pravidla jsou poté korigována, obměňována, měněna nebo také jen reprodukována.
Nejčastěji je horizont očekávání utvářen žánrovými, stylovými nebo formálními konvencemi.
Jako příklad žánrového horizontu očekávání Jauss uvádí knihu Důmyslný rytíř Don Quijot de
la Mancha Miguela de Cervatesa y Saavedra. Don Quijot se zpočátku jeví jako typický příběh
rytířského hrdinství, ovšem horizont očekávání je narušen parodováním právě tohoto ideálu.32
Horizont očekávání je rovněž schopen určit estetickou hodnotu díla, je svým způsobem
jejím kritériem. Estetická hodnota se projevuje díky způsobu, jakým literární dílo
v historickém okamžiku vydání splní, překoná, zklame či vyvrátí očekávání svého prvního
publika.33
Díky rekonstrukci horizontu očekávání, na němž bylo dílo v minulosti vytvořeno a
přijímáno, je umožněno klást otázky, na které text dával odpovědi a následně zjistit, jak
tehdejší čtenář dílo viděl a jak jej mohl chápat.34
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Jauss zdůrazňuje, že recepčně estetická teorie sama o sobě neumožňuje pochopit smysl
a formu literárního díla v historickém vývoji procesu jeho rozumění. Rovněž vyžaduje
začlenění každého díla do jeho „literární řady“, aby se tak poznalo jeho historické místo a
význam v souvislosti literární zkušenosti. V průběhu dějin literatury se pasivní recepce
čtenáře proměňuje v jeho aktivní účast a rovněž s tím související novou produkci autora.
Recepčně estetické základy jsou schopny nastolit „literární evoluci“ a to zejména tím, že
dokážou určit odstup mezi aktuálním a virtuálním významem díla a tím dávají literární
zkušenosti novou hloubku.35 Jauss shrnuje: „Odpor, který nové dílo klade očekávání svého
nového publika, může být tak velký, že je třeba dlouhého procesu recepce, aby bylo možno
překlenout neočekávanost a nepřizpůsobivost v prvním horizontu. Může se přitom stát, že
virtuální význam díla zůstane nepoznán tak dlouho, dokud „literární evoluce“ aktualizováním
mladší formy nedosáhne horizontu, který teprve umožní najít přístup k porozumění zneuznané
starší formě.“36

2.1.3.2 Wolfgang Iser a místa nedourčenosti
Dalším významným členem Kostnické školy je Wolfgang Iser, který zdůrazňuje, že
recepční teorie nečerpá své parametry z filozofie (právě jako hermeneutika), ani
z psychologie.37 Autorský záměr je v případě estetiky recepce nahrazen dopadem, který má
literární text na svého potencionálního recipienta. Dochází zde ke zkoumání triadického
vztahu mezi autorem, textem a čtenářem. V současnosti již není tolik kladena pozornost na to,
co text znamená, nýbrž na to, co text dělá. Zejména díky recepční estetice zcela zmizela snaha
identifikovat, jaký byl autorův skutečný záměr.38
Druhým stěžejním myšlenkovým konceptem recepční estetiky jsou již zmíněná místa
nedourčenosti, která nachází určitou shodu s prázdnými místy Umberta Eca. S místy
nedoučenosti jako první přišel fenomenologicky orientovaný filozof Roman Ingarden,
následně je hlouběji rozpracoval člen recepční estetiky Wolfgang Iser. Podle Ingardena
literární dílo prostupují místa nedourčenosti, protože se jedná o mnohovýznamový celek
35
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obsahující určité mezery, které je třeba zaplňovat významy během aktu čtení. Tím dochází
k následné individuální konkretizaci míst nedourčenosti.39
Wolfgan Iser Ingardenovu myšlenku dále rozpracovává. Podle Isera jsou místa
nedourčenosti přímým vodítkem k dotváření smyslu textu. Iser chápe text jako intencionální
objekt. Právě tato intencionalita je produktem jazykové stránky textu a především jeho
významové nedourčenosti. Zejména na něm se zakládá významové působení textu na čtenáře.
Recipientova aktivní činnost v procesu vnímání je podněcována právě mezerami v textu.
Recipient tyto mezery zaplňuje svou představivostí a tím spojuje text ve smysluplný a
souvislý celek.40
Za stěžejní Wolfgang Iser považuje skutečnost, že text se vlastně k životu probudí až
tehdy, když je čten, dříve však nikoliv. Proto je podle Isera důležité sledovat vývoj textu
prostřednictvím čtení.41 Současně Iser odmítá myšlenku, že by měl text jen jediný význam,
protože pokud by tomu tak bylo, byl by pak výrazem něčeho jiného – právě toho významu,
jehož status je určen skutečností, že existuje i nezávisle na textu. Literární text by potom byl
pouhou ilustrací svého předem daného významu.42
Iser dále zdůrazňuje, že v žádném případě nepopírá, že by literární texty neměly určitý
historický substrát. Je totiž možné, že při čtení děl z uplynulých epoch máme pocit, že se
ocitáme v dané historické době i ve skutečnosti, jako by pro nás byla novou přítomností.
Podmíněnost takovéhoto dojmu je nepochybně v textu, ale rovněž i v nás, čtenářích, protože
jsme to my, čtenáři, kdo aktualizují text. Text ovšem zřejmě musí poskytovat prostor pro
aktualizační možnosti, protože v různých dobách je různými čtenáři chápán pokaždé trochu
jinak, i když v aktualizaci textu převládá společný dojem, že svět, který text otevírá, ačkoli je
jakkoli historický, se může vždy stát přítomností.43
V otázce popsatelnosti vztahu mezi textem a čtenářem se Iser dostává ke stupňům
nedourčenosti v literárním textu, které jsou pozorovatelné již od 18. století. Iser se domnívá,
že právě nedourčenost představuje základní podmínku účinku a nepochybně mění vztah mezi
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textem a čtenářem. Čím méně jsou texty determinované, tím více jsou čtenáři zapojení do
spolu uskutečňování jejich možné intence.44
Nedourčnost je možné „normalizovat“ a to i s ohledem na příslušné individuální
zkušenosti čtenáře. Tento čtenář si může text zredukovat podle vlastních zkušeností. Je však
naopak také možné, že text odporuje představám čtenáře natolik silně, že v něm vyvolá
ochotu reflexivního korigování vlastního postoje. Tímto způsobem dochází k odbourání
nedourčenosti. Nedourčenost v každém případě umožňuje napojit text na vlastní zkušenosti
nebo vlastní představy. Pokud se tak stane, nedourčenost mizí, protože její funkce spočívá
v tom umožnit adaptabilnost textu velmi individuálním čtenářským dispozicím.45
Čtenář v textu zpravidla místa nedourčenosti nepostřehne, avšak i tak bude mít tendenci
tato prázdná místa v textu neustále vyplňovat nebo odstraňovat. „Tím, že je odstraní, využije
interpretační prostor a sám stanoví nevyslovené vztahy mezi jednotlivými aspekty. Při druhé
četbě literárního textu často vzniká dojem odchylující se od dojmu první četby. Při druhém
čtení je člověk vybaven nesrovnatelně větší informovaností o textu, především je-li časový
odstup poměrně krátký. […] Známé děje se teď posouvají do nových, ba proměňujících se
horizontů, a proto se jeví jako obohacené, změněné a korigované. Z toho všeho není v textu
vyjádřeno nic, mnohem spíše tyto inovace produkuje sám čtenář. To by však bylo nemožné,
kdyby text neobsahoval jistý podíl prázdných míst, který teprve umožní interpretační prostor a
různou adaptabilnost textů.“46
Jak již bylo řečeno, Iser se domnívá, že nedourčenost v literárních textech od 18. století
neustále narůstá. To je dáno tím, že autor pozvolna opouští od formulování svého záměru, což
však v žádném případě neznamená, že žádný nemá, pouze ho nevysloví. Smysl se čtenáři
vyjevuje až při samotném čtení – strukturálně tato výzva znamená, že dílo zvýší svůj účinek,
pokud nevyjádří konvergenční bod svých pozic a schémat a přenechá čtenáři, aby tuto
nedourčenost odstranil.47
Nedourčenost tedy určitým způsobem reguluje stupeň účasti čtenáře na uskutečňování
intence textu. Iser však dále pokládá otázku, co znamená tato zvýšená účast? Příkladem
románu, který zvýšenou účast vyžaduje, je podle Isera román bez hrdiny - Jarmark marnosti –
44
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od Williama Makepeace Thackeraye. V tomto románu je čtenář konfrontován s mnoha
variantami a alternativami možností pozorování a tím je neustále nucen k přijmutí rozhodnutí.
Sám Thackeray v dopise příteli uvedl, že skutečně zajímavé jsou ty nenapsané části románu,
což si Iser vykládá tak, že román zamlčuje základ svého konstituování. Napsaný text by pak
měl být chápán jenom jako stínový obraz tohoto nevyjádřeného základu, který by čtenáře
provokoval k neustálému hledání tohoto základu. Dalším, a o to žárnějším příkladem
nedourčenosti v textu je Joyceův román Vesmírná Odyssea, ve kterém je téma příběhu téměř
rozmělněno.48
Iser se domnívá, že pokud bychom se pokusili odstranit z textu veškerá nejasná místa,
potom by obraz, který by se tím vytvořil, měl díky snaze o harmoničnost iluzorní rysy. Tato
iluze je však pouze produktem čtenáře, nikoliv autora. Iser uvádí: „Nedoučenost textu posílá
čtenáře, aby hledal smysl. A aby ho našel, potřebuje zmobilizovat svět svých představ. Staneli se to, má šanci si uvědomit si své vlastní dispozice, přičemž zjistí, že jeho projekce smyslu
se nikdy plně neztotožní s možnostmi textu. Neboť každý význam má dílčí charakter a je
pravděpodobné, že všechno, co víme, bude právě proto, že to víme, překonáno.“49
Na závěr je nutné ještě doplnit, že vysoká míra nedourčenosti vzbouří natolik
představivost, že nutí čtenáře k velké produkci možných významů, navzdory jeho přání, aby
tyto významy pokud možno směřovaly k jednoznačnému smyslu díla. Iser uvádí, že podíl
nedourčenosti představuje nejdůležitější přepínací prvek mezi textem a čtenářem a to tím
způsobem, že aktivuje čtenářovy představy ke spolu realizování intence vložené do textu.50
Místa nedourčenosti, jak uzavírá Iser, umožňují adaptabilnost textu a dovolují čtenáři,
aby z cizí zkušenosti textu učinil při čtení textu zkušenost soukromou.51

Vzhledem k zaměření mé diplomové práce na výhradně vizuální sdělení filmu či
fotografie bych se ráda pokusila o aplikaci dvou výše zmíněných myšlenkových konceptů
recepční estetiky – míst nedourčenosti a horizontu očekávání – na jiná než literární díla,
protože se domnívám, že potenciál aplikovatelnosti recepční estetiky u textu nekončí. Ve své
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práci se budu věnovat analýze obrazových sdělení filmu či fotografie, ve kterých bude využito
zvláštní rétorické figury – metonymie, která nemusí být na první pohled všem recipientům
patrná, pokud se s ní recipient již dříve nesetká. Ráda bych během této analýzy zohlednila
situaci, ze které recipient filmového nebo fotografického sdělení vychází, rovněž tak jeho
schopnost zaplňovat jejich nejasná poselství vlastními významy podle svých zkušeností
s daným médiem.
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2.2. Recepce a média

Každé médium přenáší realitu jiným způsobem, a jak již bylo řečeno, každý recipient
přijímá sdělení odlišně. Média přenášením bezesporu realitu transformují a přímo ovlivňují
její vnímání recipientem. Realita poskytovaná médii je proto vždy skreslená a neúplná a
recipient není schopen se takovému zkreslení zcela vymanit. Greame Burton uvádí, že
v žádném mediovaném sdělení není přítomna výhradně skutečnost, ale vždy interpretace
výsečí skutečnosti.52
S rozmachem médií a jejich působení souvisí rovněž rozmach mediální rétoriky.
Rétorika, původně jedna z nejstarších jazykových disciplín, která pojednávala o umění
verbalizovat utříděné myšlenky a přednášet je širokému obecenstvu, nyní získává nový
rozměr. V posledním století rétorika přestala být pouhým uměním řeči, které mělo recipienta
pohladit na duši, nýbrž se stala silným nástrojem v přesvědčování nebo motivování části
publika k určitým činům. Rétorika přestává být obsažena pouze ve verbálním projevu, a
během rozvoje masmédií začíná být součástí veškerých druhů sdělení. Právě díky vzestupu
reklamy a masmédií, jako je například rádio, fotografie, či film, vstupuje rétorika snadněji a
ve větší míře do života lidí. Dostáváme se tak nonverbální rétorice, která bývá nejčastěji
vizuální a promlouvá k publiku skrze nejrůznější obrazy, ať už umělecké či spontánní.
Vizuální rétorika v současnosti analyzuje kromě televizních či tištěných reklam,
fotografií či filmů například také webové stránky či architekturu. Snaží se pokrýt způsoby,
kterými spolu lidé vizuálně komunikují. Vizuální rétorika čerpá nejen z klasické rétoriky a
lingvistiky či dějin umění, ale také kulturních studií a sémiotiky.53
Rétorika každého média je odlišná. Ve své práci se hodlám zaměřit na rétoriku pouze
dvou médií – filmu a fotografie. Fotografie promlouvá prostřednictvím zachycení a zmrazení
okamžiku v čase a současně také určitým zaměřením pohledu, které přísně ohraničeno rámem
obrazu. Podstatou filmu je neustálý pohyb, neustálý tok informací, které o to více přidávají na
realističnosti.
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Významný český filmový teoretik Ivo Pondělíček vnímal (a dozajista nejenom on) jako
poněkud znepokojující skutečnost, že se v posledních několika desetiletích stále více
prosazuje tendence, že reálně platí jen to, co se produkuje nebo reprodukuje v masmédiích.
Často se dává přednost právě mediální prezentaci a informacím z obrazovky před vnímáním
bezprostřední skutečnosti. Díky tomu už obraz jen nezobrazuje skutečnost, nýbrž sám svět se
stává obrazem.54
Právě proto, že film a fotografie jsou obecně chápány jako zprostředkovatelé reality,
dochází jednoduše k mystifikaci příjemce. V současnosti si většina populace uvědomuje
technický pokrok obou médií (zejména díky digitalizaci) a tedy i jednoduchost úpravy reality
zrovna skrze fotografii či film. Transformační schopnost fotografie si recipient začíná
uvědomovat až v několika posledních desetiletích. Dříve byla fotografie obdivována z čisté
schopnosti konzervovat okamžik a udržet tak vzpomínku, která by bez fotografie byla již
dávno zapomenuta. Nyní je však více a více patrné, že fotografie skutečnost umí i vylepšovat,
přihoršovat, tedy měnit. Dnešní fotografie se neobejde bez dlouhých příprav a stylizace před
samotným procesem fotografování a ještě delším následným úpravám pomocí grafických
programů. Kult dokonalosti je již otázkou jiného tématu, ovšem je důležité si díky němu
uvědomit, že lidské vnímání je medii neustále moderováno. Film tento trend jenom dokazuje.
Málokterý současný film se obejde bez přidaných triků, které jsou na filmu obvykle tou
nejnákladnější položkou. Filmové triky jsou tu od toho, aby diváky před filmovým plátnem
oněměly a maximálně upoutaly jejich pozornost. Domnívám se, že v současném filmu již
nejde až tak o přesvědčení diváka, že se výbuch či zřícení budovy nebo příchod mimozemské
bytosti před kamerou skutečně odehrál, ale právě o nadchnutí diváka neomezenými
možnostmi moderní filmové technologie. Nadchnutí z toho, že film dokáže vytvářet zcela
novou realitu, která je naprosto uvěřitelná.
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2.2.1 Publikum
Publikum je nedílnou součástí studia vlivu médií. Již před drahnou dobou přestal
převládat názor, že publikum je homogenní masou, která je snadno ovlivnitelná a nekriticky
přijímá veškerá poskytovaná sdělení. V druhé polovině 20. století se pozornost z adresáta
pozvolna začala přesouvat na příjemce, jakožto izolovanou a aktivní jednotku, která má na
dotváření sdělení velký vliv. „Zvýšený zájem o příjemce, jejich roli v mediální komunikaci a
jejich podíl na fungování mediálních systémů přinesla zvláště 70. a 80. léta 20. století, kdy se
řada pracovišť věnujících se studiu médií soustředila na aktivní roli příjemců.“55
Publikum je tedy podle moderních názorů heterogenním uskupením jednotlivých
recipientů. Recipient je osoba, která přijímá sdělení a dekóduje je. Příjemce neboli recipienta
dnes již nelze považovat za pasivního v otázce přijímání médií. Pojem recepce, od kterého je
pojem recipient odvozen, označuje proces obcování s médii a nakládání s mediálními
produkty.56
V druhé polovině 20. století (zejména v 70. a 80. letech), jak již bylo předznamenáno
recepční estetikou, se objevuje nová vlna zájmu o aktivní úlohu příjemce, potažmo publika.
Tato vlna přichází zejména v kulturálních, mediálních, ale i sociologických studiích, která se
zabývala studiem vnímání médií publikem. Začínají se objevovat koncepce rozlišující mezi
aktivním a pasivním publikem. V koncepci pasivního publika stojí ústřední představa, že
média mají na publikum silný vliv a že publikum je v otázce recepce mediovaných sdělení
zcela pasivní.57 Z tohoto, dnes již zastaralého pojetí publika plyne stále silná kritika role médií
ve společnosti, v jejímž obraze upadá publikum do bezmocné role.
Koncepce aktivního publika považuje publikum za aktivního činitele mediální
komunikace, který si z nabídky mediovaných sdělení sám vybírá a nakládá s nimi podle
vlastního uvážení, sám si na nabízené obsahy dělá vlastní názor.58
Studiem médií a chováním publika se zabývala i tzv. birminghamská škola, jejímiž
předními představiteli byli Stuart Hall a David Morley. Hlavním zájmem birminghamské
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školy, která se hojně inspirovala například myšlenkami feminismu, strukturalismu či
sémiotiky, byla organizace významu v „textu“ a následné nakládaní s významem publikem.
Významný odklon znamenala Birninghamská škola zejména od vnímání médií jako velmi
vlivných a ovlivňujících diváka přímočaře. Stěžejní myšlenka Birninghamské školy byla, že
sdělení vyslané publiku není přijímáno každým jedincem tohoto publika stejně. Publikum si
sdělení dokáže dekódovat podle vlastních schémat. Tato schémata Hall nazývá interpretační
rámce.59
Proces dekódování podle Halla může využívat tří rozdílných kódů neboli typů čtení.
Prvním je preferované, nebo taktéž dominantní, druhé Hall nazývá opoziční a třetí dohodnuté.
Dominantní čtení interpretuje mediální sdělení podle záměrů autora sdělení, čili tzv.
kódovatele. Tento typ čtení přijímá největším dílem obsaženou ideologii obsaženou
v mediálním sdělení. Opoziční čtení se na druhou stranu, jak již samotný název napovídá, se
staví do opozice k původnímu sdělení a to pak získává zcela jiný obsah a tedy i význam.
Dohodnuté čtení se nachází na pomezí mezi dominantním a opozičním čtením. Uznává
dominantní hodnoty, ale současně upozorňuje na možné nedostatky těchto hodnot
přenášených ideologií a rovněž nabízí alternativy v dekódování významu.60
Stuart Hall vychází z tradičního předpokladu kritické sociální vědy, podle kterého
mediovaná sdělení přenášejí dominantní ideologii dané společnosti. Hall však předpokládá, že
publikum je schopno tuto ideologii odhalit, ale také si ji interpretovat různým způsobem.
Dostáváme se tak k modelu kódování/dekódování, na kterém jsou založené mediální vztahy.61
Tento model odhaluje již nastíněnou tendenci příjemce nakládat s textem (případně jiným
sdělením) jiným způsobem, než s jakým předpokládal autor, že s ním bude nakládat. Podle
Halla není význam nikdy pevně dán nebo předem určen jeho autorem, tj. odesílatelem a
zpráva nikdy není úplně transparentní. Publikum rovněž nikdy není pasivním příjemcem a se
smyslem významu dále pracuje. Z autora – kodéra a příjemce – dekodéra se tak stávají
postavy se stejně důležitou rolí. Způsob dekódování je závislý na několika faktorech,
například politických, sociokulturních či osobních (tedy například i na rase či pohlaví nebo
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třídním postavení).62 Pojmem aktivního publika Hall zpochybňuje behavioristický model
publika jako prázdného subjektu. „Koncept dekódování má za úkol zvýraznit schopnost
publika aktivně zacházet s mediální zprávou tak, aby ji bylo možné odloučit od životních
zkušeností a podmínek diváků a tím ji i podrobit kritickému či nesouhlasnému čtení.“63
Do debaty o moci médií tak birminghamská škola přispěla kulturologickým hlediskem.
Pro autory sdělení, čili jejich kódovatele je nutné, aby si uvědomili rozmanitost jedinců tvořící
jejich publikum a přihlédli k jednotlivým faktorům při vytváření sdělení. Rovněž se musí
přihlédnout k aktivitě publika, které se sdělením dále nakládá.

2.2.2. Fotografie

Malířství v období realismu dosáhlo svého vrcholu a ve svém mimetickém zobrazování
skutečnosti už se nemělo kam dál vyvíjet. Na začátku 19. století přichází na řadu revoluční
vynález záznamové technologie – fotografie. Vynález fotografie bývá připisován třem
mužům: V roce 1927 provedl Joseph Niépce první úspěšný experiment zachytit obraz přírody.
V roce 1939 Louis Daguerr vynalezl záznamovou fotografickou desku, byla ovšem pozitivní a
proto se nedala reprodukovat. Daguerrotypie tedy představovala slepou uličku v záznamové
technice. Až William Henry Fox Talbot vyvinul moderní fotografii ze systému negativního
záznamu a pozitivní reprodukce umožňoval nekonečné reprodukce pořízeného snímku.64
„Papírový negativ byl brzy nahrazen pružným kolódiovým filmovým negativem, který
představoval nejen značné zlepšení kvality obrazu, ale také naznačil linii vývoje pro záznam
pohyblivých obrázků.“65
Fotografie kromě schopnosti zachytit bezprostřednost okamžiku znamenala začátek
demokracie obrazu. Portrétování bylo až do vynálezu fotografie výsadou zámožných lidí.
S příchodem fotografování byla možnost vytvořit si po sobě trvalý odkaz zpřístupněna široké
veřejnosti.
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Vynález fotografie zejména pro malířství znamenal významný předěl ve vyjadřovací
technice. Díky fotografii už nebylo třeba věrohodně zaznamenávat realitu do nejmenšího
detailu štětcem, protože kterémukoliv umělci začalo být zřejmé, že jeho technika nikdy
nemůže postihnout skutečnost tak dokonale, jako objektiv fotoaparátu. Místo toho, aby
malířství pozvolna zaniklo jako nepotřebné, se vyvinula spousta nových, zejména
avantgardních malířských směrů, které na realitu pohlížely ze zcela nové perspektivy.
Rozvinuly se moderní směry odmítající tradiční výrazové formy, jako kubismus, dadaismus,
impresionismu, fauvismus, expresionismus, abstrakce a další. Například dadaismus využíval
fotografické montáže, kubismus zas zmnožení fotografické perspektivy. Impresionismus je
charakteristický krátkými tahy, téměř doteky štětcem, a zjednodušenou, inovativní kompozicí.
Fotografický obraz byl, na rozdíl od obrazu malířského, zachycen okem objektivu,
nikoliv okem umělce, nebyl tedy do jisté míry deformován osobností umělce - jeho
vnímavostí, předsudky apod. Žádný obraz, ať už fotografický nebo malířský, však není zcela
objektivní, vždy v něm lze narazit na určitou míru subjektivity danou autorem. Jak uvádí John
Berger, každý autor vkládá do svého obrazu (zde opět jak fotografického nebo malířského)
způsob svého vidění. Způsob, kterým věci vidíme, je ovlivněn tím, co víme, nebo tím, čemu
věříme. Vědění ovšem nikdy zcela nesedí našemu vidění.66
Obraz je pohledem, který byl vytvořen nebo reprodukován. Jedná se o zjevení či řadu
zjevení, které byly odděleny od místa a času, kde se objevily jako první. Každý obraz
(dokonce i fotografie), vyjadřuje podle Bergera způsob vidění – pokaždé, když se podíváme
na fotografii, jsme si vědomi fotografova výběru určitého pohledu z nekonečna dalších
možností. Původní účel obrazů byl k vytvoření zjevení něčeho, co bylo nepřítomné. Postupně
začalo být zjevné, že obraz dokáže přežít to, co reprezentuje. Díky tomu obraz současně
dokázal zachovat nejenom předmět dávno neexistující, ale především způsob, kterým byl
předmět jednou viděn lidmi dané doby – našimi předky. Obraz se tedy stal jakýmsi záznamem
toho, jak X vidí Y a díky tomu vzrůstalo povědomí o individualitě a zejména povědomí o
historii. Berger zdůrazňuje, že žádný historický text nedokáže o dějinách mluvit tak přesně,
jako obrazy.67
Jak bylo již výše zmíněno, vynález fotografie, potažmo fotoaparátu, znamenal pro
malířství konec v realistickém pojetí skutečnosti. A to nejen z důvodu, že snaha malířů se
66
67

BERGER, John. Ways of seeing. London: Penguin, 2008, s. 7.
Tamtéž, s. 10.

29

nikdy nemohla vyrovnat realističnosti fotografií, ale zejména pro změnu způsobu vidění,
kterou vynález fotoaparátu vyvolal. Došlo také ke změně způsobu nahlížení na obrazy, které
byly vytvořeny dlouho před vynálezem fotoaparátu.68
Berger ve své eseji shrnuje, že díky modernímu způsobu reprodukce prostřednictvím
fotografií došlo k takovému rozmnožení obrazů, že nás nyní obklopují stejným způsobem,
jako nás obklopuje jazyk. Často se setkáváme s tím, že obrazy mají větší váhu než slova,
zejména v oblasti dokazování.

2.2.3 Film

Vynález fotografie byl významným mezníkem v záznamové technologii statických
výjevů, znamenal revoluci v oblasti spontánního zachycování okamžiku nebo naopak
aranžovaných situacích. Poměrně záhy ovšem vynálezci začali uvažovat, jakým způsobem by
bylo možné zaznamenat pohyb.
Snaha o iluzi pohybu byla předmětem bádání dlouho před vynálezem filmové kamery.
Například Laterna magika byla v 17. století jako první schopna promítat obraz na plátno.
Samotná iluze pohybu však byla umožněna až ve 30. letech 19. století primitivním způsobem
- tzv. Magic Discs nebo zoetropem, patentovaným roku 1834 Williamem Hornerem. Edward
Muybridge a Etienne-Jules Marey nezávisle na sobě začali experimentovat s fotografickými
záznamy pohybu a postupně byl vystavěn základ pro první kinematograf, předchůdce filmové
kamery. Émile Reynaud vynalezl praxinoskop, který byl prvním použitelným zařízením pro
projekci následných obrazů na plátno. V roce 1889 si nechal George Eastman patentovat svůj
pružný fotografický film vyvinutý pro kotoučovou kameru. Všichni uvedení vynálezci jsou
považováni pouze za předchůdce opravdových filmařů.69
Za pravé otce filmu bývají považování bratři August a Luis Lumiérové, kteří sestrojili
kinematograf, stroj fungující na principu filmové kamery, kopírky a projektoru. Film se tak
zrodil roku 1895, kdy 22. března proběhlo první veřejné promítání snímku bratří Lumiérů
s názvem „Odchod dělníků z továrny“. První kino bylo otevřeno téhož roku, 28. prosince a
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film se tak začlenil jako významná složka do zábavního průmyslu.70 V tomto stádiu však byl
film pouze ve svých počátcích, čekala ho ještě dlouhá cesta k pokroku, například ke zvuku
nebo barvě.
Prvopočátek barevného filmu je možné datovat rokem 1935, kdy tzv. třípásový proces
Technicolor umožnil většině filmařů natáčet částečně barevné filmy. Dalším významným
mezníkem fenoménu barvy byl negativní materiál se systémem maskování, který uvedl
Eastman Kodak v roce 1952. Běžnou normou se však barevný film stal až v roce 1968.71
James Monaco ve své knize uvádí: „Do 70. let přetrvávala teorie, že černobílý film je
jaksi upřímnější, esteticky vhodnější než barevný film.“72 I dnes existuje mnoho fotografů či
filmařů, pro které je černobílé provedení jejich tvorby na prvním místě. Navzdory pokroku
často panuje názor, že díky černobílému provedení, ve kterém lépe vynikne hra světla a stínu,
může být tvorba mnohem výřečnější, než díky barevnosti. „Černobílý film předává mnohem
méně vizuálních informací, než film barevný, a toto omezení může způsobit, že jsme více
zataženi do děje, dialogů a psychologie filmového prožitku než do podívané. Z umělcova
pohledu představuje omezení černobílé výzvu komunikovat více pomocí kompozice, tónu a
režijního pojetí.“73 Symbolika je zde tedy více patrná možná právě proto, že diváka
neovlivňuje barevné spektrum rozptylující jeho pozornost.
Zvukový film, respektive spojení zvuku a obrazu, byl dlouho očekávaným snem
filmařů. Byl umožněn až několik desetiletí po vynálezu filmu – roku 1926, zejména kvůli
technologickým a ekonomickým omezením. Největší problém měli filmaři se synchronizací
zvuku a obrazu. Až s vynálezem elektronky Audion panem Lee DeForestem roku 1906 byl
umožněn převod zvukových signálů na elektrické.74 „Elektrické signály potom mohly být
převedeny na světelné a zachyceny na film. Tyto dvě kopie – zvuk a obraz – pak byly
paralelní, tak mohly spolu být snadno „oddány“, aby byly vždy na věky synchronní, i pokud
se film přetrhl a musel být slepen. Toto byl v podstatě německý systém TriErgon, patentovaný
už v roce 1919. Tento optický zvukový systém víceméně existuje beze změny dodnes.“75
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Nástup zvuku do filmu byl sice revolucí, znamenal však i de facto konec kariéry pro
mnohé významné hvězdy němého filmu - například Charlieho Chaplina, mistra tzv. gagů.
S koncem němého filmu skončila i jedna etapa – umění exprese – říci svým výrazem, pohyby
a gesty to, co diváci filmu nemohli slyšet, pouze vidět. Herecké umění po nástupu zvuku se
začalo ubírat úplně jiným směrem, zaměřeným zejména na moc slova.

2.2.4. Fotografie a film – shody a rozdíly

Zvuk je sice významným mezníkem ve vývoji filmu a nepochybně bylo vhodné ho při
stručném nástinu filmových dějin zmínit, pro naši věc však výše uvedené postačí. Vztah filmu
a fotografie může zcela logicky fungovat jen na vizuální rovině. Proto by se dalo říci, že
nejblíže k sobě měl film a fotografie právě během éry němého filmu. Existují názory, které
říkají, že vizuální síla filmu se s příchodem zvuku oslabila.
Film se skládá ze série nehybných obrázků, čtyřiadvaceti za vteřinu. Tyto obrázky,
filmová okénka, by se dala přirovnat k jednotlivým fotografiím. Zdání souvislého pohybu je
umožněno díky vynálezu drapákového mechanismu z roku 1895, který se připisuje
Američanovi Thomasi Armatovi.76 „Klíč k úspěchu tohoto systému zaznamenávání a projekce
sérií nehybných obrázků, které vyvolávají zdání souvislého pohybu, spočívá v něčem, co
Ingmar Bergman nazývá jistým „defektem“ lidského zraku: v „setrvačnosti vidění“. Mozek si
uchovává obraz krátkou dobu poté, co zmizel, takže je možné sestrojit zařízení, které dokáže
promítat série nehybných obrázků dostatečně rychle, aby se psychologicky spojily a
zachovala se iluze pohybu.“77
Film dokáže různými způsoby ovládat čas – od úplného zpomalení až po jeho zrychlení.
Naopak fotografie umí čas pouze zastavovat. Její podstatou je zachycení pohybu a času
v jediném obraze. Fotografie umožňuje zachycení jedinečného okamžiku a dokáže jej
zachovat natrvalo. I film má tzv. konzervační schopnost, tentokrát objektů v pohybu.
Konzervační vlastnosti těchto médií inspirovalo mnoho filozoficky smýšlejících autorů.
Například filmový teoretik Peter Wollen uvádí, že když přemýšlel o fotografii a filmu, hrál si
76
77

Tamtéž, s. 87.
Tamtéž, s. 87.

32

s myšlenkou, že film je jako oheň a fotografie jako led. Film je podle něj světlem i stínem,
neustálým pohybem, pomíjivostí a plápoláním. Fotografie je vedle toho zamrzlá a nehybná.
Má kryogenní sílu zachovávat objekty skrze čas bez jakéhokoli rozkladu. Čas ve fotografii je
statický, přetrvává.78 Ve filmu je naopak dynamický a přechází velice rychle.
Původním záměrem obou médií byl nepochybně pouhý záznam situace, reprodukce
skutečnosti. Fotografie i film se však vyvinuly ve svébytné umělecké techniky se širším
záměrem další myšlenkové interpretace. Velice záhy, především během totalitních režimů 20.
století, se přišlo na velkou manipulační schopnost obou těchto médií.
Fotografie začala využívat některé výrazové prostředky, navzdory svému vývojovému
náskoku přes padesát let, právě až se vznikem filmu. Jedná se především o formu záběru –
využití detailu nebo změna ohniskové vzdálenosti, která je ve filmu nezbytná.
Druhy fotografických a filmových záběrů se v zásadě shodují: jedná se o velký celek,
celek, polocelek (rovněž ve filmu zvaný americký plán), polodetail, detail, velký detail.
Skryté významy obou médií lze patrně nejlépe vysledovat v záběrech detailů, které
přímo vedou divákův pohled. Zejména ve filmu detaily často znamenají určitou symboliku,
která by mohla být ve větších záběrech jako polocelcích a celcích snadno přehlédnuta.
Metonymie a synekdocha jsou často ve filmu vyjádřeny právě pomocí detailů.
Detaily tedy mají pro diváka velkou informační funkci a často mají rovněž určitý
emoční dopad (detaily dokážou vyvolat hlubší než doslovný obsah, umocňují pocity napětí,
hrůzy, soucitu…). Detaily jsou však rovněž odsuzovány z hlediska omezení svobody
divákova pohledu. Filmař záběrem v detailu znemožňuje divákovu možnost výběru. „Detail
zakazuje vidět celek, dívat se na předměty z odstupu.[…] Detail není jen zákaz, je to i příkaz:
Musíte se dívat sem! Nikde jinde se nestane nic zajímavého, jenom zde!“79 Historie užívání
filmového detailu je provázaná již s počátky kinematografie. Nejvíce byly detaily užívány
v éře němého filmu, především kvůli postihnutí již zmíněného umění výrazové exprese. Ve
zvukovém filmu již informační funkce detailu nebyly tolik zapotřebí a došla tak i k omezení
jeho dramatických a psychologických funkcí. Od dob němého filmu však stále přetrvává
zákonitost, že detailů ke konci filmu přibývá, čím blíž je divák k rozuzlení. Posledním
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záběrem filmu však bývá zpravidla velký celek, který děj uzavírá a dává divákovi prostor ke
katarzi.
Je však nutné připomenout, že film by se měl skládat ze všech typů záběrů, tedy nejen
celků a detailů, ale i jejich odnoží jako velký celek, polocelek, polodetail či velký detail.
Zejména nedostatečný počet velkých celků mohou vést k dezorientování diváka. Film
tradičně zahajují široké záběry krajiny nebo města, tedy určitého pozadí, které uvede diváka
do kontextu - určitého místa, ale také ročního období, denní doby, počasí… tedy nastíní
úvodní situaci, ve které se filmový hrdina ocitá. Přemíra velkých celků ovšem naopak diváka
upozaďuje stejně jako přemíra detailů. Ovšem v tomto případě naopak divákova svoboda ve
výběru nedovolí proniknout do děje filmu. Tradiční celek se využívá především ke snímání
celých postav a slouží zejména k představení hrdinů a vyobrazení děje okolo nich. Polocelky
jsou využívány rovněž ke snímání života hrdinů, ovšem o něco detailnějšího, například při
rozhovorech či jiných interakcích mezi sebou. Polocelky patrně tvoří nejfrekventovanější
druhy záběrů ve filmu. S detailností záběru vzrůstá i intimita, s větší mírou celku záběrů
vzrůstá divákův odstup.
Rovněž filmová montáž inspirovala výrazové prostředky ve fotografii. Montáž tedy
existuje jak ve filmu, tak ve fotografii – zde se jedná o spojení několika částí obrazů, jakousi
koláž, celkovou kompozici obrazu.
Provázanost filmu a fotografie je patrná zejména z technologické stránky. Obě média
poskytují na základě světelně-chemické reakce na speciálním povrchu jakési otisky reálných
objektů. U fotografie i filmu je zřejmá snaha o věrnou reprezentaci skutečnosti, kterou se
tvůrci snaží zprostředkovat divákům. Ovšem právě v procesu zprostředkování dochází
k výběru určitých informací, které se mají divákům předat. Vyloučení zbylých, které se
například nevejdou do hledáčku fotoaparátu či kamery má nenávratný následek v určitém
zatajování skutečnosti.
Jakýkoliv obraz a potažmo i fotografie a film vyjadřují způsob vidění autora.
Vyfotografováním konkrétního místa fotograf poskytuje pouze určitý pohled z nekonečna
dalších možností, které však divákovi unikají.
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2.2.5. Rozdíl mezi zrcadlem a fotografií podle Umberta Eca

Umberto Eco, významný italský spisovatel a sémiotik, se ve svém celoživotním díle
rovněž zabýval způsoby reprezentace. Problematiku reprezentace vystavěl mimo jiné na
pozadí fenoménu zrcadla, u kterého divák předpokládá naprostou realističnost. Eco zmiňuje
přední zásadu zrcadla, která zní: „zrcadlo říká pravdu“.80
V zápětí tuto zásadu dále rozvádí: „Zrcadlo nabízí absolutní duplikát stimulačního pole,
čímž nám poskytuje ikon předmětu.“81 Pomíjivost objektu, který se v zrcadlovém obrazu
nachází, je značná. Objekt obrazu je zde přímo neudržitelný. V zrcadle každý vidí jen sám
sebe, nikdy nikoho, kdo zrcadlo držel před ním. Eco obrazy v zrcadle přirovnává k zájmenu
„já“, které označuje vždy toho, kdo toto zájmeno vyslovil a nikdy nikoho jiného. Zrcadlo
pojmenovává jediný konkrétní objekt, který je před ním. Tudíž, ať je zrcadlový obraz
jakýkoli, je určen ve svém původu a ve své fyzické podstatě objektem, který Eco nazývá
referentem obrazu.82
Zrcadlový obraz tedy nikdy neodkazuje k minulosti. Vztah mezi objektem a obrazem je
vztahem mezi dvěma přítomnostmi, bez jakéhokoliv zprostředkování. Eco dále zdůrazňuje, že
příčinou zrcadlového obrazu je objekt a tudíž bez tohoto objektu obraz nemůže vzniknout.
Z toho důvodu zrcadlového obrazu nemůže být užito ke lhaní. Důležitý poznatek Eca o
zrcadlovém obrazu je ten, že jej nelze interpretovat. Interpretovat lze pouze objekt, ke
kterému zrcadlový obraz odkazuje. Obraz jako takový však může být pouhým odrazem.
Z toho důvodu zrcadlové obrazy nemohou být znaky.83
Ecovy úvahy se dále zaobírají vztahem zrcadla a fotografie, který je poměrně úzký.
Fotografie je v určitém smyslu zrcadlem, které v určitém okamžiku zmrazí obraz a nadále tuto
již zachycenou realitu na daném obrazu nedokáže reflektovat. Fotografie je tedy podle Eca
jakési zmrazující zrcadlo, na kterém odražený obraz zůstane zmražen na povrchu, i když
objekt zmizí. Fotografie navozuje vztah mezi precedentem a následkem, avšak i nadále
nevylučuje kauzální spojení mezi původním referentem a obrazem.84
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Co má však fotografie se zrcadlem opravdu společného? Podle Eca zejména
pragmatický předpoklad, že by fotografie měla říkat pravdu stejně jako zrcadlo a v každém
případě potvrdit přítomnost zaznamenaného objektu – přítomného v případě zrcadla,
minulého v případě fotografie. Rozdílem je pak otisk či stopa, kterou fotografická deska
zanechává. Tento otisk má totiž některé rysy odlišné od zrcadlového obrazu. Pokud
pomineme opačné symetrie a převrácenost obrazu a objektu, zůstává nám důležitá skutečnost,
která u zrcadla neplatí – fotografická deska předkládá světelné paprsky do jiné hmoty.
V případě fotografie dochází k projekci z hmoty na hmotu. Tato různohmotnost, jak ji Eco
nazývá, je typická pro všechny otisky.85
Fotografie bývá často a neprávem označována jako důkaz, protože by měla – stejně jako
zrcadlo – přinášet svědectví o existenci objektu, který osvětlil desku. Fotografie však, na
rozdíl od zrcadla, může lhát. A to pomocí nejrůznějších inscenací, optických triků, osvětlením
apod. V době, kdy se Eco začal zabývat problematikou reprezentace fotografie, byly úpravy
fotografií ve svých počátcích a jejich lživost byla spíše diskutabilní. V současnosti by se nad
neupřímností moderních fotografií pravděpodobně nikdo nepozastavoval.
Další rozdíl mezi fotografií a zrcadlem, který Eco uvádí, je v jejich rámu. V zrcadle
rámování vybírá divák tím, jaký postoj před ním zaujme. Z toho důvodu lze rám zrcadlového
obrazu neustále měnit, ovšem na fotografii je zarámování dané jejím pořízením a je neměnné,
navzdory jakémukoliv úhlu pohledu.
Film v problematice fenoménu otisku představuje určitý paradox. Film je totiž
zmrazeným obrazem v pohybu, je tedy otiskem v pohybu. Umí lhát stejnými prostředky jako
fotografie, v dnešní době bezesporu ještě dokonalejšími. Otisky, tedy jak fotografie, tak film,
jsou současně znaky a dají se, na rozdíl od zrcadla, dále interpretovat. Ze zrcadel nelze učinit
další otisk nebo ikon než další zrcadlo a proto jako znaky nemohou fungovat.86
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2.3. Recepce metonymie
Od filmu i fotografie se často i dnes očekává věrohodná reprezentace skutečnosti, i když
je čím dál více zřejmé, že obě média mohou zachycenou skutečnost určitým způsobem
upravovat nebo dokonce zatajovat. Kromě zatajené skutečnosti však mohou obě tato média
poskytovat i skryté významy, kterých si divák může a nemusí všimnout. Většinou záleží na
zkušenosti diváka, a to zejména filmového, u kterého se časem může vypěstovat schopnost
interpretovat si významy jiným způsobem, než jak mu je film prvoplánově předkládá.
Tato práce se zabývá speciální řečovou figurou – metonymií, která recipientům
předkládá další konotační významy. Může však být recipienty ponechána bez povšimnutí a
předávat tak informace pouze na úrovni denotační. Vše záleží na jejich vnímavosti.
Rétorické figury jsou původně výrazové prostředky tradiční rétoriky, které spočívají
v odchylkách od norem běžného sdělovacího jazyka. Jejich funkce je okrasná nebo
expresivní. Terence Hawkes uvádí, že figurativní jazyk je jazykem, který neznamená to, co
říká. Není proto čistě denotativní jako doslovný jazyk.87 Tropy jsou pak prostředky založené
na přenášení významu. Vytváří obraznost s konotacemi navzdory doslovnému významu.

2.3.1 Klasifikace rétorických figur
Metafora, metonymie, synekdocha a ironie byly poprvé identifikovány Giambattistou
Vico jako čtyři základní tropy. Systematika tropů a figur byla šířeji předložena v 18. století
encyklopedistou Du Marsaisem. Tato systematika byla dále rozpracována v 19. století
Pierrem Fontanierem, profesorem obecné gramatiky, literatury a filozofie na univerzitě
v Ardeche. Fontanier v roce 1821 zpracoval učebnici Klasická příručka pro studium tropů
neboli Základy vědy o významu slov, dále učebnici Obecné pojednání o figurách řeči jiných
než tropy z roku 1830. Obě tato díla měla velký vliv na lingvistické studium textu a sémantiky
jazyka ve 20. století.88
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Fontanier se svým přístupem liší od ostatních představitelů rétoriky zejména
v pohledu na hlavní objekt rétoriky, za který nepovažuje jazykový diskurz, nýbrž slovo a jeho
význam. Každé slovo má podle Fontaniera význam prostý a uzuální a význam odvozený.
Rozdíl mezi oběma významy je ihned patrný. „Význam prostý je významem očekávaným,
význam odvozený představuje odchylku od tohoto očekávání a je založen na modifikacích
prostého významu podmíněných záměrem autora sdělení a v jisté míře i interpretaci příjemce
textu. […] Lpění na doslovném významu dílo zabíjí, pochopení významových modifikací jej
oživuje.“89
Figury jsou podle Fontaniera takové výrazy, které se vzdalují od výrazů prostých. Tropy
jsou nejdůležitější figury, jde o významové substituce jedněch výrazů druhými. Vlastnosti
figur jsou stálé, tropem se stává výraz jen v konkrétním užití.90
Fontanier dále rozlišuje podle formálního hlediska tropy jednoslovné (vlastní) a
víceslovné (nevlastní). Podle obsahu se pak tropy dělí na tři kategorie:
• podle souhlasnosti – metonymie
• podle souvislosti – synekdocha
• podle podobnosti – metafora
Účelem tropů a figur je pak podle Fontaniera přidat řeči nejenom na důstojnosti a
vznešenosti, stručnosti a energickém vyznění, jasnosti a přesvědčivosti a zejména pak na
zajímavosti a schopnosti přiblížit obsah příjemcům.91 „Proto tyto prostředky přirovnává
k četným zrcadlům, která umějí předmět osvítit a ukázat z mnoha stran, současně však také
zkreslit nebo zaměnit jeho proporce. Tropy a figury oživují řeč, aktualizují její obsah a
aktivizují osobnost autora i interpreta textu.“92
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2.3.2 Definice metonymie, vztah k metafoře a synekdoše

Metonymie je vedle metafory další řečovou figurou, která se dá aplikovat jak na
literární texty, tak na vizuální sdělení, jako je právě fotografie nebo film. Zejména ve filmu je
metonymie velice často patrná, na rozdíl od metafory, která je nejlépe uplatnitelná zejména
v poezii.
Metaforu, metonymii, potažmo synekdochu označujeme jako tropy, čili tzv. zástupky,
které spočívají v zastoupení jednoho pojmenování jiným.93

2.3.2.1 Metafora
Podstatou metafory je přenášení pojmenování na základě vnější podobnosti denotátů,
jedná se o obrazné vyjádření. 94
„Metaforický výraz je v kontextu prvkem co do svého významu inkongruentním,
jakýmsi druhem hádanky (jak už konstatoval Aristoteles), kterou musí adresát rozluštit, jinak
by metafora byla nesrozumitelná a nesplnila by svůj úkol. Z toho vyplývá, že metafora je silně
závislá na kontextu, z něho se jako metafora poznává a chápe se její smysl. Veliká závislost
na kontextu má zase za následek, že metafora sama značně kontext ovlivňuje.“95 Zejména
v jazyce platí, že některé metafory se častým užíváním tak vžijí o komunikace, že už nejsou
vnímány jako metafory. Dochází k takzvanému posunu významu. Příkladem je třeba slovní
spojení Noha stolu, zub pily, čelo postele, hlava rodiny, dále přirovnání typu: je tichý jako
pěna, je pilný jako včelička, je divoký jako vítr, apod.
Metafora je zprvu nekonvenční protože zřejmě nebere v úvahu doslovnou nebo
denotativní podobnost. Metafory rovněž nemusí být pouze verbální, ale i vizuální a jejich užití
ve fotografii či reklamě je více než časté. George Lakoff a Mark Johnson zdůrazňují, že užití
metafor se kulturně liší a současně není nahodilé, protože metafory jsou zpočátku odvozeny
od našich psychických, sociálních a kulturních zkušeností.96
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2.3.2.2 Metonymie
Metonymie je dalším druhem obrazného pojmenování. Její podstatou je přenášení
pojmenování na základě vnitřní souvislosti s původním denotátem, nikoliv však podobnosti.97
„Metonymie je svou podstatou něco docela jiného než metafora, slovo se při metonymii
nepřenáší, nýbrž se ho užívá ve vlastním významu o tom, co je jeden ze znaků věci, která se
má zvláštním způsobem pojmenovat.“98 Zatímco metafora je založena na zjevné
nesouvislosti, metonymie je funkcí, která je založena na přímé souvislosti či asociaci
k objektu, ke kterému odkazuje. Metonymie jsou založeny na indexickém vztahu mezi
označujícími. Tato indexikalita zdůrazňuje přímou vazbu metonymií na realitu, na rozdíl od
ikonicity či symbolismu metafor. Metonymie dále na rozdíl od metafory nevyžaduje
přemístění. Díky tomu se metonymie jeví jako přirozenější než metafory. Metonymie bývá
spojována s realismem, kdežto metafora spíše s romantismem či surrealismem.99 Stejně jako
metafory, metonymie mohou být stejně tak verbální i vizuální. Metonymie bývá aplikována
na objekt, který je vizuálně přítomný, ale který reprezentuje jiný objekt nebo předmět, se
kterým je ve vztahu, ale není přítomný.100
V metonymii nedochází k přenášení, nýbrž k výběru a zkratce. Metonymie je zkrácení
plnějšího pojmenování, které by mělo syntaktickou formu určení. Metonymie vytýká a
jmenuje jednu ze složek určovacích, kvalitativních. Metonymie je tropus přívlastku. Je možné
říci, že metonymie obráží v jazykovém plánu komplexní jednotu věcí.101
Příkladem metonymie může být: koruna jako označení vladaře, meč jako označení
rytíře… Ustálené světové metonymické výrazy jsou například: 11. září, Watergate, Pearl
Harbor, Bílá hora jako označení události datem nebo místem události, Německo kapitulovalo,
Praha nepodepsala jako přenesení místa na orgán moci. Snědl celý talíř, Dám si ještě
skleničku – nádoba za obsah. Číst Hemingwaye, poslouchat Mozarta – přenesení díla na
autora.
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Metonymického vyjadřování je hojně využíváno i v moderním malířství, například
kubismu. Objekty, které kubistické malby zobrazují, jsou transformovány podle nějakých
vnitřních či vnějších souvislostí. Často se skládají z řady synekdoch, které, jak bude uvedeno
níže, jsou zvláštním druhem metonymie.
Metonymie je v zásadě skladebnou (syntaktickou) operací, kdežto metafora je v zásadě
operací sémantickou.102 Pro metaforu i metonymii platí, že umožňují generovat nové
významy existujících výrazů. Rozdíl v metaforickém a metonymickém procesu vyjadřování
nastiňuje Renate Barsch: Metafory zahrnují přechod mezi perspektivami, které vydělují
podobnosti (identické vlastnosti) a odlišnosti jednotlivých vybraných perspektiv. Metonymie
zahrnují přechod mezi perspektivami zaměřenými na souvislé části situací a objektů.103

2.3.2.3 Synekdocha
Z výše uvedeného textu je patrný blízký vztah mezi metonymií a synekdochou.
Synekdocha bývá často s metonymií zaměňována, jedná se však o zvláštní druh metonymie.
„Synekdocha je kvantitativní variantou metonymického přenosu jednotky. Její podstatou je
přenesení slova na základě rozsahových poměrů denotátů. Jde o zastoupení pojmenování části
a celku.“104 Příklady synekdochy jsou následující: „policista představuje zákon“, „ruce
představující pracovní sílu“, „Dvě ruce jsou lepší než jedna“, „trh představující jednotlivé
zákazníky“…
Viktor Jílek zdůrazňuje, že pod metonymii se řadí také symbol, což je označení
konkrétního předmětu, který je konvenčním znakem abstraktního pojmu, tedy například kříž
je známým symbolem pro křesťanství.105
Stejně tak jako metafora a metonymie i synekdocha je často užívaná rovněž ve
vizuálním sdělování. Každý zarámovaný celek, tedy jak film, fotografie, ale třeba i malba či
televizní obrazovka funguje jako synekdocha, protože nabízí pouhý výřez, pod kterým si
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divák musí domyslet zbytek, ve kterém však platí stejná pravidla, jako uvnitř rámu. Proto
každý pokus zachytit realitu může být chápán jako synekdochický, protože vždy zahrnuje
pouhý výběr, nikoliv všezahrnující celek.

2.3.3. Metonymie a Umberto Eco
Umberto Eco rétorické figury, pod které metonymie vedle metafory spadá, obecně
považuje za ozdoby, pomocí nichž diskurs nabývá neobvyklého a nového vzhledu, čímž
neočekávaně nabízí vysokou informativní hodnotu, měnící způsob, jímž se uvažuje o
obsahu.106 Eco ve svém díle Teorie sémiotiky říká o metonymii následující: „Často se zdá, že
metonymie je pouhou záležitostí nadkódování: substituce prostřednictvím syntagmatické
souvislosti je založena na skutečnosti, že zavedené zvyky, vzhledem k prefabrikovanému
syntagmatu, umožní jednomu ze svých prvků, aby nahradil prvek jiný. Takto lze snadno
vzhledem k akceptovanému sémiotickému soudu /Prezident Spojených států oficiálně žije
v Bílém domě./ užít /Bílý dům/ jako metonymii za /prezidenta Spojených států. Aby tedy
mohla být obecně uznána souvislost mezi dvěma položkami prefabrikovaného syntagmatu, je
nezbytné, aby takové syntagma bylo sémiotickým výrokem. Jelikož sémiotický výrok
přisuzuje sémému některé z jeho kódovaných ukazatelů, metonymie se také opírá o
sémémické spektrum dané kulturní položky. Místo toho, aby byla případem sémické identity,
je případem sémické vzájemné závislosti.“107
Umberto Eco se metonymií zabývá zejména v jejím původním poli zaměření –
v lingvistice, ostatně metonymie a metafora jsou především rétorickými figurami. Eco
analyzuje metonymii ve zcela běžně pronesených výrocích. Mým úkolem je vysledovat
přesah metonymického vyjadřování ne v lingvistickém vyjadřování, nýbrž ve vyjadřování
vizuálním – konkrétně ve fotografii a ve filmu. Například Roman Jakobson, významný ruský
lingvista a strukturalista hovoří o filmu jako o ryze metonymickém médiu. Režiséři jsou často
nuceni využít právě metonymie, pravděpodobně aniž by si toho byli vědomi, k vyjádření
určitých prostých odtažitých pojmů, jejichž přímé předvedení by nebylo možné nebo by bylo
příliš banální.108 Film, jak již bylo zmíněno, je veskrze iluzí či fantazií, která předkládá
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divákovi výjevy, které ve skutečnosti neexistují. Tyto výjevy mu jsou předkládány na základě
principu soumeznosti. Divák často může uvěřit, že titěrné modely před kamerou jsou skutečné
objekty nadměrných velikostí, že natočená vražda byla tak reálná, že se skutečně odehrála,
atd. O fotografii se v některých souvislostech říká, že funguje jako metonymie stavu
společnosti.

2.3.4. Metonymie a metafora ve fotografii
Umberto Eco se úzce zabýval metaforickými a metonymickými operacemi, které
představují tzv. otisky. Tyto otisky se zdají být podobné otiskujícímu činiteli, nahrazují jej
nebo reprezentují a lze je chápat jako důkazy dřívějšího kontaktu s činitelem. Těmito otisky
jsou mimo jiné i fotografie. Eco zdůrazňuje, že podobnost otisků její potencionální příčině
není bezprostředně odhalitelná, protože si je třeba si uvědomit, že odehrály jisté transformační
operace a že dřívější kontakt s referentem je výsledkem úsilí předpokladu prováděného tehdy,
je-li znak chápán jako zaměření na svět a interpretován jako zmínka.109
Podle Eca jsou otisky obvykle kódované. Kódované otisky odpovídají svému
kódovanému obsahu. „Otisky jsou kódovány konvenčně, nicméně kód není zaváděn
arbitrárním rozhodnutím společnosti, ale je místo toho motivován předchozími zkušenostmi,
korelace mezi danou formou a daným obsahem byla zprostředkována řadou zmínek, úsudků
založených na nekódovaných okolnostech, meta-sémiotických výrocích. Jakmile se zkušenost
z dané události konstantně v mysli asociovala s danou otisknutou formou, korelace, která byla
nejdříve nabízena jako závěr úsudku, byla postulována.“110
V otisku funguje proces pojem za pojem a není zde vyžadována faktická funkce
referentu. Proto zde lze zavést metonymickou korelaci mezi faktivy. Příznaky z hlediska
podobnosti nemusí mít nic společného s jejich obsahem nebo s referenty. Nejsou-li příznaky
předem kódovány, jejich interpretace je záležitostí obtížného úsudku a vede k možnosti
vytváření kódu. Právě tyto příznaky lze použít ke zmiňování a tím se dostáváme
k metonymickému procesu, který pracuje na rovině náznaků. Procedura zmiňování podle Eca

109
110

Eco, U. Teorie sémiotiky, s. 252.
Tamtéž, s. 253.

43

funguje následovně: pomocí kódované a prokázané kauzality (kontaktu) typu „účinek za
příčinu“ je dedukována faktická přítomnost kauzálního celku.111

2.3.4.1. Metonymie a synekdocha ve fotografii v praxi

Jak již bylo řečeno, metonymie je určitým detailem a tedy částí reality, která
přeneseným způsobem reprezentuje celek. Díky této zkratkovité reprezentaci skutečnosti
může často docházet k manipulaci diváka. Na takový jev můžeme často narazit zejména ve
zpravodajství. Zpravodajství divákovi často podsouvá pouze částečné obrazy reality, které
mají divákovi poskytnout představu o celkovém problému.
Internet či noviny každý den nabízí jako ilustraci k uveřejněným článkům nespočet
fotografií, které mají za úkol učinit sdělení uvěřitelnější a hmatatelnější. I v současnosti
nadále platí, že obrazy mají větší váhu než slova, zejména v otázce dokazování odehraných
událostí.
Zpravodajská fotografie se během několika posledních desítek let vyvinula z pouhého
ilustračního prostředku v plnohodnotné a mnoho vypovídající sdělení. Současně lze
zpravodajské fotografie často hodnotit i jako umělecká díla, která se umisťují na předních
příčkách v nejrůznějších soutěžích. V České republice je asi nejznámější fotografickou
soutěží World Press Foto nebo soutěže pořádané časopisem National Geographic. V
následujících řádcích bych se na fotografie zejména z těchto soutěží ráda zaměřila.
Fotografie, které se umisťují na předních místech těchto soutěží, velice často
zkratkovitě postihují nějaký společenský problém, popřípadě reprezentují společnost
samotnou.
Za rok 2001 vyhrála v soutěži Czech Press Photo fotografie Michala Novotného
z Lidových novin, pořízená v New Yorku po osudných událostech 11. září.
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Obrázek č. 1, foto: Michal Novotný, 2001

Sám rok pořízení této fotografie napovídá mnohé o jejím obsahu. Ačkoliv jde jen o
úzký záběr na skupinu truchlících lidí, je na první pohled jasné, že se určitým způsobem týká
událostí 11. září 2001. V popředí fotografie stojí hlavní snímané postavy – dvě malé děti,
pravděpodobně sourozenci. Dívka v náručí drží hasičskou helmu, která je, podle rozměrů,
určená dospělému muži. Divák nepotřebuje další upřesňující popisky k tomu, aby pochopil, že
děti s největší pravděpodobností ztratili svého otce při výkonu jeho povolání. Osobní neštěstí
rodiny zobrazené na dané fotografii je synekdochou pro mezinárodní tragédii a současně
hrůzu způsobenou teroristickým útokem na Newyorké světové obchodní centrum.
Tato fotografie, jak již bylo řečeno, zabírá úzký počet lidí. Díky tomu na fotografii
nelze vypozorovat okolní situaci a tedy i příležitost setkání vyobrazených lidí. Událost pohřbu
je tedy pouze přímou asociací na výrazy zúčastněných, ve skutečnosti se však jedná o místo
nedourčenosti, které od recipienta fotografie vyžaduje vlastní doplnění. Co se týče horizontu
očekávání, fotografie truchlících lidí od vynálezu fotografie nebývají nic neobvyklého. Je
tradicí, že se rozloučení pozůstalých se zesnulými fotograficky dokumentuje, i když se zde dá
diskutovat nad morálností tohoto počínání. Proto lze horizont očekávání u fotografií
zobrazující pohřby označit za kostantní minimálně za poslední století. Mediální proces
samotný kolem události 11. září dokonce vytvořil zcela nový horizont očekávání – záběry
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náletů dopravních letadel, padajících mrakodrapů, všudypřítomného neštěstí zahlcovaly
denodenně po několik měsíců veškeré zpravodajství, proto určité povadnutí pocitu hrůzy a
šoku z teroristického útoku bylo určitým zůsobem nevyhnutelné.

Obrázek č. 2, foto: Rodrigo Abd / World Press Photo 2013

Utrpení je ústředním tématem také výše uvedené fotografie. Jedná se o detailní záběr
zakrvácené tváře ženy, která je z větší části zakrytá její dlaní či obvazy a šátkem. Z celé tváře
zůstávají nezahaleny pouze ženiny oči, ze kterých je patrná nepředstíraná bolest. Jaká je však
příčina ženiny bolesti, to již fotografie neříká. Ženina tvář, tedy veškerý obsah fotografie, je
přísně ohraničený rámem a nedovoluje divákovi stočit pohled jinam, prozkoumat realitu
mimo rám fotografie. Divák netuší dění, které předcházelo ani které nadchází zachycenému
okamžiku. Nezná tedy důvody ženina zranění ani to, jestli se jí dostane adekvátní lékařské
pomoci.
Fotografie jako je tato má vysokou vypovídací hodnotu, je šokující, protože zachycuje
velice výřečný okamžik. Navzdory této výřečnosti však fotografie za svým rámem skrývá
mnohá místa nedourčenosti. Těmito místy nedourčenosti jsou například právě výše uvedené
nejasnosti ohledně toho, co se ženě přihodilo a co s ní bude dál, jestli jsou v jejím okolí další
zranění lidé, jestli na ně někdo dohlíží, apod. Fotografie od Rodriga Abda je příkladem
šokující fotografie, která ve skutečnosti říká příliš málo, divák s vyfotografovanou ženou
může soucítit, ale doopravdy ji nikdy nedokáže pochopit, pokud o ní nedostane více
informací.
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Obrázek č. 3, foto: Kevin Carter, 1993

Výše uvedená fotografie byla pořízena v roce 1993 během občanské války a hladomoru
v Súdánu. Byla uveřejněna v deníku New York Times, díky čemuž se rychle proslavila po
celém světě. Šokujícím způsobem popsala neutěšitelnou situaci na africkém kontinentu a
dopomohla tak světové populaci k uvědomění si africké situace jako celospolečenského
problému. Konkrétní výjev na fotografii tak lze chápat jako synekdochu pro globální problém.
Fotografie je celkem, který zobrazuje zubožené a vyhladovělé dítě, plazící se z posledních sil
po vyprahlé zemi. Opodál tomuto již tak tragickému výjevu přihlíží sup, který evidentně čeká
na svoji příležitost. Fotografie Kevina Cartera vzbudila velké pobouření a také mnoho otázek.
I tento příklad fotografie ukazuje jako předchozí příklady jen část reality a zbytek skutečnosti
je divákovi zamlčen. Konkrétní fotografie však svými místy nedourčenosti uvádí diváka až
k zoufalství. Nejistota z osudu dítěte, které je nepochybně vyfotografované na pokraji své
smrti a bezmocnost diváka udělat cokoliv pro jeho záchranu se z pochopitelných důvodů
promítá v kritiku autora snímku – fotografa Kevina Cartera. Zmrazený a orámovaný okamžik
nedovoluje divákovi žádné další zjištění: je tu, mimo rám obrazu, kromě fotografa, ještě
někdo, kdo by dítěti pomohl? A pokud ne, proč fotograf místo pomoci nejprve pořizuje
snímky? Horizont očekávání diváků nebyl na tuto fotografii, podle bouřlivých reakcí,
v žádném případě připraven. Fotografie Kevina Cartera jako jedna z prvních přinesla palčivé
otázky ohledně úlohy fotografa. Je důležitější vytvářet svědectví i v případě, že by fotograf
samotný mohl zasáhnout a skutečnost by s jeho přispěním nebyla tak dramatická?
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Obrázek č. 4, foto: Timothy O´Sullivan, 1863

Tématem smrti se zabývala i fotografie v 19. století, tedy na počátku své existence.
Smrt je bezpochyby pro svoji tajuplnost a částečně i hrůzostrašnost atraktivním námětem ke
zdokumentování. Zatímco film obvykle smrt inscenuje nebo pouze vyvolává pocit smrti,
fotografie tolik zdrženlivá není. Fotografie dokáže bezprostřední okamžik smrti zachytit a
uchovat navždy. Příčina smrti však z fotografie jasná tolik není. Na fotografii pořízené
Timothy O´Sullivanem v roce 1863 vidíme roztroušená mrtvá těla na bitevním poli. V dálce,
téměř na horizontu bitevního pole vidíme stojící postavy a postavu sedící na koni, které
pravděpodobně počítají mrtvé. Tato slavná fotografie nese příznačný název Sklizeň smrti a
zobrazuje dopady bitvy u Gettysburgu v Pensylvánii. Timothy O´Sullivan byl americký
fotograf, který se věnoval dokumentaci americké občanské války v druhé polovině 19. století
a jejím následkům. Právě Sklizeň smrti je zářným příkladem jeho dokumentární práce.
Historie válečné fotografie započala nedlouho před americkou občanskou válkou. Nedlouho
po vynálezu fotografie v roce 1839 byl předpovězen její význam zejména v oblasti
dokumentace válečného dění. O´Sullivan měl několik kolegů, kteří dokumentovali bitvy na
jiných frontách. Ne všechny fotografie vzniklé z této doby jsou však stoprocentně pravdivé.
Například u některých snímků fotografa Alexandra Gardnera, kolegy Timothy O´Sullivana,
jsou patrné stopy manipulace. Analýzou jeho fotografií bylo zjištěno, že některá mrtvá těla se
vyskytovala hned na několika snímcích a vždy na jiném místě a v jiné poloze. U Gardnera
pravděpodobně zvítězil smysl pro kompozici nad zdokumentováním skutečnosti a památkou
mrtvým.112 Díky tomuto faktu lze usuzovat, že od samého počátku historie fotografie si byli
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fotografové vědomi možnosti manipulace s realitou. Překonávání horizontu očekávání diváků
se tak mohlo stát cílem mnoha fotografů.
Vraťme se však k fotografii Sklizeň smrti Timothy O´Sullivana. Místa nedoučenosti
této fotografie jsou zejména v otázkách týkajících se padlých vojáků, které vidíme
roztroušené po bitevním poli. Jsou všichni opravdu mrtví? Jak dlouho zde takto leží a budou
ležet? Kdo uctí jejich památku? apod. Vzhledem ke skutečnosti, že v době pořízení tohoto
snímku byla fotografie ve svých počátcích a samotná dokumentace důsledků války teprve
začínala, lze usuzovat, že horizont očekávání v otázce obsahu fotografie se teprve utvářel.
Zobrazování smrti bylo předmětem zájmu mnohých umělců již od počátků historie umění,
většinou v návaznosti na výklady křesťanství či jiných náboženství. Smrt bývala většinou
vyobrazována nikoliv jako definitivní konec, ale spíše jako určitý předěl. Něco takového
fotografie vyobrazit nedokáže. Smrt na fotografii je definitivní a neodvratně musí přitahovat
pozornost, protože často v recipientech může vyvolat současně odpor i zájem. Otázka
vyobrazení smrti ve fotografii a zejména v médiích jako celku bude pravděpodobně vždy
kontroverzní. Recipienti těchto obrazů se mohou dělit na více táborů. Například na tábor těch,
kteří považují smrt za něco natolik závažného a osobního, že by se neměla stát součástí
veřejného sdělování. Druhý tábor může smrt považovat za přirozenou součást života nebo
současně hrozbu, o které je třeba mít veřejné povědomí.
Smrt je ústředním tématem také následujícího snímku. Fotografie Paula Hansena
dokumentuje pohřeb dvou zabitých dětí v Gaze. Oběma dětem, které nesou v náručí dva muži,
pravděpodobně otcové, v popředí obrazu, je zřetelně vidět do tváře. Není jisté, zde se jedná o
chlapce či dívky, ovšem dokud je průvod truchlících rozpoznán, nacházejí se v něm pouze
samí muži. Na tvářích těchto mužů je kromě zármutku vidět i značné rozčarování. Smrt dětí je
bezpochyby v každé kultuře tragédií. Rozhořčení přítomného průvodu je proto díky této
nespravedlivé smrti očekávané.
Fotografie Paula Hansena obsahuje několik míst nedourčenosti. Nejpalčivější otázkou,
kterou si recipient může klást, je nepochybně příčina smrti těchto dvou dětí. Pro západního
člověka je dozajista těžké pochopit absenci žen v tomto smutečním průvodu a zejména pak
matky či matek těchto dětí. Stejně tak může být zarážející vysoký počet mužů (z pohledu
fotografa jevící se jako nekonečný), které dvě malé děti na jejich poslední cestě doprovázejí.
Při pohledu na fotografii jako je tato si recipient musí uvědomit, jak rozdílné jednotlivé
světové kultury i nadále jsou. V západním člověku tyto snímky musí neodkladně vyvolávat
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předsudky, ačkoliv si je vědom, že rozdílné civilizace je třeba ctít jako tu vlastní. Horizont
očekávání je proto u takovéhoto průniku kultur vždy odlišný a místa nedourčenosti jen těžko
pochopitelná. Právě nepochopení může v mnohých vyvolávat úzkost a následné předsudky.
Fotografie zabírající situaci jako je tato lze chápat jako metonymii pro současný
neklidný stav společnosti, ve které umírají nevinné děti.

Obrázek č. 5, foto: Paul Hansen / World Press Photo 2013

Nečinnost fotografa v otázce pomoci lidem, kteří jsou zabíráni jeho fotoaparátem, je,
jak již bylo výše naznačeno, často rozebíraným tématem. Je pravidlem, že ceny vyhrávají
zejména ty fotografie, které dokáží nejvíce šokovat. V případě invence fotografa by však
šokující moment nebyl sto nikdo zaznamenat. Na obranu fotografů lze uvést, že mnohdy jim
kromě fotografování není umožněno vůbec nic, často pod určitou hrozbou. Fotografie níže
byla podle všeho pořízena z bezprostřední blízkosti aktu mučení. Ani jeden z mužů, kteří
mučení provozují, není zachycen tak, aby jej šlo identifikovat. Jeden muž klečí k objektivu
zády, druhému, který stojí k objektivu čelem, rámuje jeho tvář těsně nad špičkou nosu. Třetí
muž stojí zcela mimo záběr, ovšem o jeho existenci máme povědomí díky stínu, který se
objevuje na stěně cely. Ve stínu vidíme, že muž drží ve zdvižené ruce bič a je připraven
zajatce udeřit. Spoutaný muž ležící na zemi je ve velice zuboženém stavu. Míst nedourčenosti
je na tomto snímku rozhodně několik: co zajatec udělal, že musí podstupovat takové mučení?
Jaký bude jeho další osud, má vůbec šanci přežít? Je fotograf sympatizantem nebo dokonce
členem jeho věznitelů? Jak tito věznitelé vypadají a co by pro ně znamenalo jejich odhalení?
V dnešní době, zejména díky možnosti internetu nalézt téměř cokoliv, včetně záběrů či videí z
nejrůznějších morálně závadných situací, dokonce i z poprav, zůstává horizont očekávání
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téměř nezměněn. Díky médiím a zejména rozšířenosti internetu dochází k demokratizaci
násilí a fotografie jako je tato přestává být tolik šokující.

Obrázek č. 6, foto: Emin Ozmen / World Press Photo 2013

Obrázek č. 7, foto: Luize Vasconcelose / World Press Photo 2009

Na obrázku č. 7 vidíme fotografii Luize Vasconcelose z roku 2009. Kontrast
těžkooděnců, jejichž síla je dána především počtem a neproniknutelností hradby, kterou jako
celek tvoří, a matky držící v náručí nahé dítě, je značný. Žena je jednoduše a lehce oděna, do
hlíny se jí náporem zahrabávají bosé nohy v žabkách a tyčí, která se nad ní sklání, je
pravděpodobně odstrkována nebo dokonce mlácena. Přesto však matka vedle anonymních
postupujících mužů působí pro své odhodlání nesmírně silně. Ze snímku je zřejmé, že žena
brání těžkooděncům v postupu proti něčemu, co se nachází před nimi, tedy možná již
v úrovni, kde se nachází fotograf. Fotografie je metonymií pro souboj jedince vůči systému,
vůči nepřekonatelné a anonymní demonstraci síly. Pokud jde o horizont očekávání, divák je
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obvykle z médií zvyklý spíše na boj těžkooděnců se stejným, ne-li vyšším počtem
demonstrantů, kteří jsou na tento boj často adekvátně k protiváze připraveni. Žena se však
těžkooděncům, alespoň co fotografie dovoluje odhalit, postavila sama a podporu počtu (vyjma
svého malého dítěte) nemá. Místo nedourčenosti se nachází například přímo před ženou a
hradbou těžkooděnců – proti čemu tito muži jdou a co se žena snaží ochránit? Proč je žena
proti nim sama, kde se nachází zbytek její rodiny, nebo její vesnice? Jakou mocnost
těžkooděnci zastupují? Apod.
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2.3.5. Metonymie a metafora ve filmu
V následujících řádcích bych ráda nastínila chápání metonymie ve filmu autorem, který
nepatří mezi teoretiky recepční estetiky, nýbrž patří spíše mezi teoretiky psychoanalýzy a
strukturalismu, které se v určitých ohledech s myšlenkami recepční estetiky naprosto
rozchází. Pro porovnání bych tohoto autora nicméně ráda zmínila.
Tímto autorem je filmový teoretik Christian Metz, který metonymickému vyjadřování
ve filmu věnoval ve svém díle Imaginární signifikant: Psychoanalýza a film poměrně mnoho
prostoru.
Podle Metze je právě filmová montáž jedním z prostředků tvorby nových významů,
jako jsou významy symbolické, ale i metaforické nebo metonymické. Obě rétorické figury
jsou podle Metze ve filmu silně propojené a často působí současně a nelze je tak zcela oddělit.
Čistá metafora je podle Metze ve filmu poměrně vzácná a to i v avantgardních dílech. Jde o
silně příznakový postup. Čistá metonymie podle Metze uvádí ve filmu do kontaktu obrazy
nebo zvuky, které jsou i jinak ve styku časově, místně, atd. Tento způsob promluvové
asociace, který je založený na „přirozené“ blízkosti, je velmi častý, a to i ve filmech, které se
více nebo méně vymykají narativnímu a zpodobovacímu režimu. Metonymie vyjadřuje
syntagmatický princip: jednotky, které se v promluvě spojují, odpovídají nutně myšlenkám
nebo představám, které jsou navzájem spojeny v duševní zkušenosti.113
Metz připouští, že metonymie se nenajde v každém filmu na každém kroku.114 Zvláště
však u metafory je zdůrazněna její propojenost s metonymií: „Mnoho filmových metafor je
více či méně bezprostředně založena na nějaké metonymii nebo synekdoše, která tvoří jejich
podklad. […] Působením montáže a kompozice se určitý prvek filmu stává do jisté míry
symbolem

jiného

prvku

(=metonymie),

nebo

nějakého

širšího

filmového

celku

(=synekdocha), a tyto prvky spadají vesměs do referenčního horizontu filmu.“115 Právě výše
zmíněná synekdocha je podle Metze jedním z hlavních způsobů, kterým se ve filmu vytváří
obraz: jedna z dílčích stránek konkrétní situace se díky výstavbě filmu stává znakem situace
jako celku.
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Disymetrie mezi metaforou a metonymií však nesouvisí s povahou filmové řeči (ve
smyslu, že filmová řeč by byla založena na privilegiu metonymie, když seskupuje v určitém
pořadí obrazy a zvuky převzaté z reálného světa, když de facto operuje s imaginární
referencí).116 Příkladem filmové metafory mohou být například nejrůznější gagy Charlieho
Chaplina, ve kterých například namotával na vidličku tkaničky od bot místo špaget, šlapal po
lidech místo po schodech, hrál na klobouk místo na housle, apod. Příkladem metonymického
vyjádření ve filmu může být třeba detail zbraně přichystané v zásuvce stolu, která přestává být
pouhým předmětem, ale nabývá platnosti dramatické osoby. Zbraň v daném případě přestává
být zbraní a stává se postavou-zbraní se zločinným záměrem. Synekdocha může být ve filmu
vyjádřena například prostým záběrem na Eiffelovu věž, který diváka orientuje do místa děje –
Paříže. Synekdoch je rovněž často využíváno například během erotických scén, které stále
podléhají určité cenzuře. Samotný sexuální akt je pak jednoduše nastíněn pomocí několika
krátkých záběrů, často detailů odhalené kůže partnerů nebo jejich odhozeného oblečení.
Metonymie a synekdocha jsou figury často užívané k určitému zjemnění. V daném
případě je lze považovat za eufemismy, které mohou dané jevy zlehčovat nebo přikrášlovat
nepříjemnou nebo špatnou situaci. Ve filmu se takovým způsobem mohou obcházet jevy,
které jsou pro diváky nějakým způsobem tabuizované, například tradicí, náboženstvím,
společností apod. Díky metonymii a synekdoše se mohli filmaři snadněji vyrovnávat
s cenzurou.
U otázky cenzury bych se ráda zastavila, protože právě filmová cenzura je úzce spojena
s volbou filmového obsahu a jeho následného způsobu snímání. Jak již bylo řečeno,
metonymie a zejména synekdocha filmařům umožňuje určitou oklikou nastínit situaci, která
by ve své explicitní míře nebyla možná zejména z morálního hlediska. V současném filmu je
možné vidět ledacos a oklik je užíváno spíše než z morálního hlediska z důvodu složitosti
technické proveditelnosti. Do roku 1968 ovšem v Hollywoodu platil tzv. The Motion Picture
Production Code (rovněž známý pod názvem Hays Code podle svého autora – ředitele
cenzury v dané době Willa H. Hayse), který byl v roce 1930 zaveden The Motion Pictures
Producers and Distributors Association a představoval určitou cenzuru v oblasti filmového
obsahu. Tento kodex písemně ustavoval, co je a co není ve filmovém obsahu přípustné.
S koncem 60. let, jak již bylo řečeno, byl ovšem tento kodex zrušen, zejména z důvodu
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dovolávání se po svobodném veřejném projevu. V následujících řádcích bude ve zkratce
uvedeno, co v době platnosti kodexu bylo nepřípustné:
V obecné rovině kodex zakazoval porušovat morální zásady diváků, čím se dá rozumět
to, že film by neměl svým obsahem nabádat veřejnost k násilí, zločinu nebo jinému
neetickému a nemorálnímu chování. Rovněž by se nemělo znevažovat lidského ani přírodního
práva. Podrobné body korigují například zobrazování vraždy, sexu, krádeže, obscénnosti,
vulgarity, náboženské víry, apod. U zobrazení veškerého zločinu platí, že by neměl
představovat jakýsi návod divákům na jeho provedení, rozhodně by tedy neměl nabádat
k jeho opakování nebo vyvolávat určité sympatie se zločinci. Kodex zakazuje ve filmu
detailně prezentovat brutální vraždu, krádež, vloupání, vyhazování budov, vlaků a min do
povětří. Rovněž vyobrazení užívání alkoholu bylo až na výjimky zakázáno, stejně tak jako
obchod s drogami. V otázce zobrazení sexuálních scén kodex nabádal filmaře k podpoře
posvátnosti instituce manželství. Manželská nevěra by nikdy neměla být zobrazena
v pozitivním světle, například jako oprávněná nebo atraktivní činnost. Vášnivé scény by
celkově neměly být zobrazovány, pokud to není pro příběh klíčové. To znamená, pokud to pro
posunutí děje není stěžejní, měli by se filmaři vyhnout scénám vilného líbání nebo dokonce i
objetí. Svádění nebo znásilnění je povolené ve scénách pouze naznačit, nikoliv explicitně
vyobrazit. Kodex zcela zakazuje prezentování všech perverzností a jiných sexuálních deviací,
včetně náznaků sexuálního vztahu napříč rasami. Kodex rovněž zakazuje přímou prezentaci
narození dítěte a také odhalení dětských pohlavních orgánů. Obscénní a vulgární gesta jsou ve
filmu zcela zakázána a to i v případě náznaků, které by pochopila jen část diváků. Kodex také
zcela zakazuje jakékoliv projevy rouhání. Nahota je samostatným tématem kodexu: kompletní
nahota není povolena a to i v případě pouhé siluety. Kodex také doporučuje vyhnout se
svlékacím scénám. V případě tanečních scén je zakázáno tancem naznačovat nebo
reprezentovat sexuální napětí či sexuální úmysly.117
Sestavení tohoto kodexu si kladlo za cíl mít pod kontrolou film, který se už od svého
počátku stal velice mocným médiem schopným ovlivňovat diváky. Idea kodexu, který filmy
cenzuroval, byla, že pokud film dokáže mít takovou moc nad svými diváky, dokáže
ovlivňovat jejich životy k lepšímu. To by však s nemorálním obsahem nebylo možné.
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Silná cenzura však s postupem vývoje nejen filmu jako takového, ale i technickém
pokrokem, byla neudržitelná a tak byl kodex na konci pokrokových 60. let zcela zrušen. Od té
doby není filmový obsah téměř ničím limitován, protože určitou cenzuru si divácká obec
vytváří sama svou návštěvností filmů. Do dnešního dne se dochovala pouze opatření v podobě
omezení přístupnosti filmů s rušivějším obsahem.

Metonymie, spolu se svým zvláštním typem – synekdochou - je jakýsi detail, který
zůstává v plánu reality a reprezentuje celek. Zejména ve zpravodajství může metonymie
snadno manipulovat s recipienty - vybere si detail nějaké situace a na jejím základě usuzuje,
jak vypadá celek. Ve filmu metonymie střed dění přesouvá jinam a proto se užívá zejména
k odlehčení jinak příliš explicitně vyjádřených scén – například scén vraždy, operace, erotiky
apod. Užití metonymie by se ve filmu a částečně i ve fotografii dalo používat za určitou
cenzuru původně míněného vyobrazení.
Za ryzí příklad metonymického vyjádření můžeme v současné době považovat
jakoukoliv reklamu na cigarety nebo jiné tabákové výrobky, které jsou díky silným restrikcím
a zákonům nuceny upustit od jakéhokoliv zobrazení produktu, který by podněcoval ke
kouření. Paradox, kterému jsou marketingová oddělení tabákových firem nucena čelit, je
možný obejít vyvoláním představy cigarety, potažmo kouření. Tato představa je umožněna
vyobrazením prvků svým způsobem s tabákovým průmyslem související, ovšem nikoliv na
základě podobnosti, ale určité souvztažnosti. Proto se reklamy na tabák často snaží alespoň o
konotace určitých pozitivních pocitů, které tabákový průmysl propaguje, že lze kouřením
vyvolat, například pohodu či smyslnost, originalitu apod.
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2.3.5.1 Metonymie a synekdocha ve filmu v praxi
Pro filmové tvůrce i v dnešní digitální době, díky které je možné vyobrazit
sebenemožnější triky, platí, že určité scény preferují prezentovat divákovi pouze v náznacích.
Samotný divák si často těchto náznaků není vědom, protože plně přijímá vyjádřené sdělení i
se svými vlastními doplněnými významy.

Psycho
Příkladem filmu v náznacích, který dokázal ve své době vyvolat v divácích
nepředstíranou hrůzu i paniku, je Hitchcockovo Psycho118. Tento film žánru psychologického
thrilleru, byl uveřejněn v době, kdy pro filmaře stále platil Haysův kodex filmové cenzury,
který vznikl v roce 1930 a byl v otázce akceptovatelnosti filmového obsahu veřejnou
morálkou často velice nekompromisní. Film Psycho byl pro diváky a zejména filmové kritiky
šokující především proto, že v mnohém platnost Haysova kodexu podrýval. Zejména tím, že
ničil či překonával dosavadní filmové konvence. Například hned první scéna filmu – hlavní
hrdinka tráví svou polední pauzu aférkou s milencem (protagonistka je oblečena pouze do
spodního prádla a leží v jedné posteli s mužem, který není jejím zákonitým manželem)
porušovala Haysův kodex hned v několika bodech. Téma transvestitismu ve spojení
s Oidipovskou vraždou bylo rovněž ve filmu dosud spíše nevídané. Nikdy před tím rovněž
v americkém filmu nebylo zabráno splachování záchodu a to ani v případě snahy protagonisty
zbavit se důkazů, jako tomu bylo právě v Psychu. Spojení brutality a sexuality byl další přední
aspekt, který podrýval platnost Haysova kodexu.
V roce 1968 byl Haysův kodex s definitivní platností zrušen, nepochybně rovněž za
přispění Hitchcockovy tvorby. Film Psycho se stal v historii kinematografie nejvýdělečnějším
černobílým zvukovým filmem a i proto mu nelze odepřít velký vliv na vývoj další filmové
tvorby. Prvenství lze Psychu připsat i v jiném aspektu: byl vůbec prvním hororovým filmem,
ve kterém to největší zlo nepředstavovala žádná nadpřirozená síla či tvor, ale člověk.119
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Jak uvádí Ivo Pondělíček, který se hojně věnoval analýze divákovy imaginace, sexuální
brutalita rozhodně v době uvedení Psycha do kin nebyla pro diváky žádnou novinkou.
Hitchcock však zvolil vražednou scénu ve sprše velice promyšleně – pracuje s touhou a
zvědavostí diváka spatřit nahé tělo atraktivní herečky a současně s jeho snahou uhnout
pohledem před brutální vraždou. Díky Hitchcockově mistrné montáži a důmyslné dramaturgii
měli diváci pocit, jako by byli legendární vraždě protagonistky ve sprše osobně přítomni a
přitom ani samotný vražedný akt neměli šanci zahlédnout. Například vražedný nástroj –
veliký nůž - v žádném záběru nespatřili bodnout. Rovněž nahota ženy je pouze domyšlená,
protože celé nahé tělo divák nikdy nespatří. Smrt protagonistky je utvrzená záběrem potůčku
krve stékající pozvolna do výlevky sprchy. Místo vraždy, tedy koupelna, potažmo sprcha, je
ovšem svým způsobem inovační. Koupelna byla po dlouhou dobu považována za posvátné
nebo naopak hříšné místo, kam by objektiv kamery neměl vstupovat. Odehráním zločinu v
koupelně se podařilo Hitchcockovi jako prvnímu vytvořit spojení sexuality a smrti a dočkal se
nejen uznání kritiků, ale i morálního odsouzení.120

Obrázek č. 8

Obrázek č. 9

Dva výše uvedené záběry jsou jedny z nejlegendárnějších záběru v dějinách thrillerů,
potažmo hororů vůbec. Nezvaná postava, která se zčistajasna objevuje za sprchovým závěsem
120
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v okamžiku, kdy si protagonistka vychutnává zaslouženou sprchu, je pravděpodobně
nejpřekvapivějším okamžikem celého filmu. Závěs, který rysy postavy rozmazává a současně
nasvícení postavy zezadu, znemožňují její identifikaci a tím posilují pocit hrůzy z neznámého.
Místa nedourčenosti této scény, která volají po divákově dokončení, jsou dobře patrná: má si
divák pod postavou představit muže nebo ženu? Jedná se o reálného člověka nebo nějaký
přízrak? Jáké jsou úmysly této postavy? apod. Zatímco některé nejasnosti se v průběhu filmu
vysvětlují, některé zůstávají plně v představivosti diváka a je pouze na něm, jak si je zaplní.
Toto zaplnění se vytváří pomocí horizontu očekávání, který byl bezesporu v době vzniku
filmu jiný, než je dnes. Zatímco v době uvedení filmu Psycho do kin diváci prakticky utíkali s
hrůzou ze sálu, dnešní divák je mnohem „otrlejší“. V roce 1960, byli sice diváci na násilí ve
filmu již nějakou dobu zvyklí, nicméně na vražednou scénu ve sprše nebyli připraveni. Za to
mohl zejména způsob snímání vraždy ženy, který se jevil, jakoby z pohledu diváka. Pohled
kamery se ovšem také otáčí a snímá vraždíci postavu, takže nejenom, že má divák pocit, že
vraždu sám provádí, ale také, že je vražda prováděna přímo na něm.
Film Psycho má na vývoj horizontu očekávání diváků thrillerů a hororů nemalý vliv, dá
se říct, že právě on započal revoluci ve vnímání dosud nevidáneho a do určité míry
tabuizovaného, jako je například vražda z pohledu diváka nebo vražda v koupelně. Scéna
vraždy v koupelně dnes není ničím neobvyklým, rovněž tak scénář sexuálně motivovaných
zločinů. Střídání pohledů kamery je dnes již standartním a velmi oblíbeným způsobem
filmařů, jak děj oživit a ozvláštnit.

Obrázek č. 10

Metonymických, potažmo synekdochických vyjádření je v Hitchcockově Psychu
poměrně velké množství. Výše uvedený záběr detailu doširoka otevřených úst je typickou
synekdochou, kde část zastupuje celek. Samotná ústa mohou pro svou expresivní sílu
představovat mnohé, v dané scéně umocňují děsivost celého výjevu, ve kterém je žena
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napadena v okamžiku, kdy relaxuje v proudu horké sprchy. Detail doširoka rozevřených úst,
do kterých navíc stéká voda a opět vytéká ven, vyvolává pocit hrůzy a především bezmocnosti
ženy před nečekaným útokem. Bezmocnost ženy je umocněná její nahotou, která ji vystavuje
zcela nechráněnou. Útočník je naopak důkladně zahalen, a to nejenom do oděvu, ale i do tmy.
Zahalenosti a tedy i neidentifikovatelnosti útočníka je tak v silném kontrastu s obnažeností
nahé oběti.

Obrázek č. 11

Celá scéna v koupelně je v podstatě metonymická, protože ve skutečnosti pouze
vyvolává ideu vraždy. Jak již bylo řečeno, Psycho je film v náznacích, které vyvolávají
hrůzné asociace. Současné filmy se díky pokročilé technologii snaží například právě vraždu
co možná nejvěrohodněji podat, a to na pokraji únosnosti. Současný divák detailně vidí, jak se
nůž nebo jiná zbraň zabodává do masa a jak rána kromě vytékající krve odhaluje kosti, šlachy
nebo kupříkladu střeva. V Psychu divák vidí pouze nůž, který ve skutečnosti hrdinku míjí a
nevytváří žádné viditelné rány a zabarvenou vodu (nikoliv opravdovou krví, ale čokoládovým
sirupem121), která dopadá do vany a následně se vlévá do výlevky. Zejména právě na vývoji
násilných filmových scén lze dobře vypozorovat horizont očekávání diváků. Zatímco v roce
1960 divákům naprosto stačil záběr na čepel nože a její pohyb směrem k oběti, nebo jemně
zabarvený proud vody s malým množstvím těžko rozpoznatelných „chuchvalců“ představující
vykrvácení, dnešní divák očekává realistické znázornění zranění a následné smrti, aby
skutečně mohl uvěřit tomu, co se na plátně odehrává. Z toho důvodu dnes většině diváků
přijdou některé scény Psycha až úsměvné. Tím, čím Psycho i dnes dokáže současného diváka
znejistit, je především tížívá atmosféra kolem vraždy, než její samotné provedení. Právě
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mistrná montáž záběrů v detailech a velice znepokojivá hudba má na atmosféru Psycha
největší vliv.

Obrázek č. 12

Obrázek č. 13

Detaily rukou jsou obvyklé prostředky pro zaměření divákovy pozornosti, protože
stejně tak jako tvář či samotná ústa dokáží přenášet divákovi velké množství idejí. Záběr
doširoka rozevřených prstů s nehty škrábající o obklad stěny koupelny dovršuje hrůznost
zločinu, který byl na oběti spáchán. Oběť se z posledních sil snaží zachytit kluzké stěny,
zatímco jí z těla vyprchává život, křeč v její ruce slábne. Oběť také vztahuje ruce vůči
kameře, jakoby z posledních sil prosila o smilování. Záběr na obrázku č. 13 je velmi podobný.
Zesláblá oběť už se nemůže udržet na nohou, a proto se chytá první věci, na kterou dosáhne –
závěs sprchy. Závěs však nemůže být jejímu smrtí ztěžklému tělu oporou a proto se vytrhává
z úchytů a spolu s ženou padá k zemi. Křeč ruky v obou záběrech je jednoduchou
synekdochou pro smrtelnou křeč celého těla.
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Obrázek č. 14

Detail ruky se v jiné souvislosti objevuje i na konci filmu. Psychicky vyšinutý vrah čeká
v cele na rozsudek, přičemž se mu na tváři pomalu rýsuje úsměv. Krátký záběr ruky, po které
leze moucha, přináší ideu prohnilosti jeho duše. Tento výjev je jak metonymický, tak
synekdochický, protože moucha je zde přidruženým detailem a ruka je částí, která zastupuje
celek.
Alfred Hitchcock je považován za mistra montáže a dokonalého znalce psychoanalýzy.
Samotná psychoanalýza, tedy postupné odkrývání vrstev nevědomí, hojně čerpá z asociací,
které jsou mnohdy vyvolány pouhými náznaky, v případě filmu obrazovými. Není tedy
s podivem, že psychoanalýzou jsou Hitchcockovi filmy doslova protkány.

Rozdvojená duše
Příkladem psychoanalytického filmu je Hitchcockova Rozdvojená duše122, ve které je
patrná velká míra symboliky i metonymických vyjádření. Právě psychoanalýza, která je
ústředním tématem dějové linie z lékařského prostředí, je metonymicky i symbolicky
několikrát znázorněna.
Film Rozdvojená duše je rovněž psychologickým thrillerem, který Alfred Hitchcock
natočil již patnáct let před filmem Psycho. I tento Hitchcockův film lámal rekordy
v návštěvnosti a to jak v Anglii, tak v Severní Americe.
Shodu s ústředním tématem psychoanalýzy lze vysledovat také v Hitchcockově Psychu
(1960) a Marnie (1964). Dá se říci, že samotné plynutí děje Hitchcockových filmů má
122
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psychoanalytický postup. Na počátku filmu nám Hitchcock ukáže obyčejné a familiérní,
s postupem děje filmu však hlouběji odkrývá to zvrácené a ukryté pod povrchem. Film tak
postupně odkrývá nevědomí postav, které o sobě mají určitou představu, ovšem díky jakési
autocenzuře poněkud zkreslenou. S postupem filmu se tak postavy dostávají až ke své pravé
podstatě.
Film Rozdvojená duše byl natočen v Americe na konci 2. světové války, tedy v době,
kdy v Evropě filmový průmysl stagnoval a Hollywood zažíval své zlaté časy. Evropa rovněž
v době vzniku filmu nežila módním zájmem o psychoanalýzu a surrealistické umění, tak jako
právě Amerika. Psychoanalýza se do USA dostala právě díky 2. světové válce, která donutila
evropské psychoanalytiky k masové emigraci hlavně z nacistického Německa. Díky tomu
se USA stala vůdčí zemí v oblasti psychoanalýzy a tento jev se musel dříve nebo později
odrazit i ve filmové tvorbě.

Obrázek č. 15

Na obrázku výše je zachycen záběr otevírajících se dveří, které představují
psychoanalytický postup pozvolného odkrývání jádra problému hlavního hrdiny –
schizofrenního muže, který se vydává za doktora. Obraz otevírajících se dveří je metonymií
pro odkrývání jednotlivých vrstev až k samotné podstatě. Za posledními dveřmi se skrývá
světlo, tudíž po jejich otevření je problém osvětlen a tedy vyřešen.
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Obrázek č. 16

Hitchcock umně kombinuje záběry, ve kterých nalézáme zároveň detail i polocelek. Na
obrázku č. 16 příklad takového kombinovaného záběru. V popředí vidíme ruku jedné postavy
držící břitvu, která je nepatrně natočena k druhé postavě v pozadí, která se do záběru vejde
téměř celá. Kompozice obrazu je metonymií pro vražedné úmysly postavy v popředí vůči
postavě v pozadí.

Obrázek č. 17

Záběr na obrázku č. 17 je svým způsobem překvapivý. Ohrožená postava se vrací a i
přes nebezpečí plynoucí z postavy držící břitvu jí podává mléko. Mléko bývá využíváno ke
zklidnění organismu, a proto si lze obraz vykládat jako pokus o nastolení klidu, příměří.

Na dva západy
Psychologické drama Claudea Chabrola Na dva západy123 popisuje soužití
rozpadající se rodiny na odlehlém sídle. Původ rozpadu rodiny je především v patologickém
123
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vztahu matky a otce, kteří k sobě necítí víc než nenávist. Tato psychopatologie všedního dne
se nejsilněji podepisuje na dospělém synovi, který nakonec zavraždí otcovu milenku. Chabrol
ke znázornění tísnivé atmosféry v domě využívá důmyslných a komplikovaných záběrů
pomocí zrcadel. Právě zrcadla hrají ve filmu důležitou roli, protože představují pokřivenou
optiku dané rodiny.
Claude Chabrol se pro tento film hojně inspiroval právě tvorbou Alfreda Hitchcocka.
Film Na dva západy rovněž spadá pod žánr psychologický thriller, jako předchozí dva
Hitchcockovy filmy. Chabrol ve svých filmech umně pracuje s charaktery postav, se kterými
divák většinou není schopen sympatizovat. Film představuje silnou kritiku maloměšťáckého
života vyšších vrstev, veškeré postavy v něm jsou vyobrazeny spíše záporně. Každá postava
se svým způsobem chová nějak patologicky, nejenom duševně nemocný syn.

Obrázek č. 18

Roztříštěnost záběru na obrázku č. 18, kterou vytváří optika okenních tabulek, je
jednoduchou metonymií pro vnitřní rozklad vztahu muže a ženy stojící za oknem.

Obrázek č. 19
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Na záběru na obrázku č. 19 vidíme rozčarovaného syna vstupovat na chodbu.
Zatímco na této chodbě otálí, v jeho tváři je vidět, že prožívá nějaký vnitřní souboj. Na stěně
za jeho zády hrají stíny vytvářející prapodivné obrazce, které implikují jeho rozčarovanost a
myšlenkové pochody.

Obrázek č. 20

Záběr na obrázku č. 20 je velice zdařilou metonymickou výpovědí o schizofrenní
povaze postavy hledící do zrcadla. Právě roztříštění zrcadla na desítly střepů, které každé
zvlášť a jinak pokřiveně odráží obraz postavy, je velice promyšlené zobrazení idey
rozštěpenosti postavy. James Monaco si ve své knize Jak číst film všímá právě tohoto záběru
ze Chabrolova filmu. Obraz rozbitého zrcadla je podle něj jednoduchou a logickou
metonymií.124

Obrázek č. 21

124
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Samotný akt vraždy je rovněž vyobrazen pomocí pokřivené optiky, tentokrát s využitím
kulatého zrcadla, které skutečnost značně deformuje. Tato optika podporuje představu muže
s pokřivenými úmysly a současně vyvolává pro oběť představu pasti, ze které není úniku.
Claude Chabrol díky využití speciálních a promyšlených záměrů zejména pomocí skel a
zrcadel dozajista překonal horizont očekávání diváků psychologických filmů, a to dokonce i
těch diváků znalých Hitchcockových filmů. Chabrol umí velice zdařile vyvolat tísnivou a
bezvýchodnou atmosféru, a to zcela inovativním způsobem jemu vlastním.

Blue Velvet
Film Modrý Samet125 od režiséra Davida Lynche se stal americkým kultovním hitem 80.
let. Podle filmového znalce Roberta Fischera představuje Modrý Samet pro osmdesátá léta
podobný fenomén, jako Psycho pro počátek let šedesátých.126 V obou filmech se nachází
velké množství paralel. Podobně jako v Hitchcockových filmech se v Lynchově tvorbě
objevuje velké množství psychoanalytických obrazů.
Film v úvodu vyobrazuje americké maloměsto až v zarážející bezchybnosti. Zahrádky
jsou, stejně jako domy dokonale upraveny, lidé, které je obývají, nezažívají žádné chmury.
Tato idyla se však láme hned v následujícím záběru, který nám dovoluje vidět pod povrch této
všudypřítomné dokonalosti. Divákovi je proto velice rychle zřejmé, že dokonalost je jen
zástěrkou pro ve skutečnosti skrz na skrz prohnilou společnost, která město obývá.
Modrý samet je bezpochyby kontroverzním filmem, tak jako většina Lynchovy tvorby.
Jeho žánrové zařazení není tak samozřejmé jako u výše analyzovaných filmů. Částečně
obsahuje stopy thrilleru, romantiky i mysterie. Současně jde také o film žánru film noir
s prvky surrealismu.
V samotném úvodu, jak vidíme na obrázku č. 22, nám Lynch předkládá obrazy, ze
kterých čiší idyla a pohoda. Lynch tak v divácích navozuje horizont očekávání, jakým se film
dál bude ubírat, ovšem hned v následujících záběrech tento horizont rozrušuje. Divák má
možnost dále vidět dokonale střižený anglický trávník, ovšem záběr postupuje dále do
hloubky, do detailů. Zatímco se kamera zavrtává do trávy, dokonalý sestřih trávníků mizí a
125
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trsy trávy spíše připomínají divákovi džungli. Najednou se před kamerou objevuje to, čeho se
divák obává – hmyz, brouci a jiná havěť, která ve skutečnosti tvoří přirozenou součást půdy,
ale člověk si ji kvůli její miniaturnosti nepřipouští. Právě těmito následnými obrazy Lynch
nastoluje nový horizont očekávání filmu – divák již nyní tuší, že něco je špatně, že prvotní
dokonalost je jen zástěrka pro něco ukrytého pod vší touto bezchybností. Záběry růží jsou
metonymií pro vyvolání pocitu čistoty a krásy. Brouci a hmyz pak mají vyvolat pocit hnusu a
prohnilosti, obojí přenesené na stav obyvatel maloměsta.

Obrázek č. 22

Obrázek č. 23

Nález ucha v trávě hlavním hrdinou je nevyhnutelným jevem, který se stává hlavní
zápletkou filmu, od které se odvíjí další děj. Po nálezu ucha prolezlého mravenci a červy je
divákovi definitivně jasné, že od filmu může očekávat už jen vyobrazení drsného světa bez
jakýchkoliv příkras. Nález ucha v trávě je něco tak překvapivého, nepatřičného a současně
mysteriózního, že záběr bezpodmíněčně musí obsahovat i jiné přenesené významy, které úzce
souvisí s pocity odporu, které jsou v divákovi vyvolávány.
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Obrázek č. 24

Ušní boltec se však ve filmu stává další funkcí – jedná se o jakýsi labyrint, ve kterém
se hlavní hrdina ocitá po svém objevu, který nehodlá nechat jen tak být. Díky tomu se ocitá
v nejrůznějších situacích, ve kterých mu jde mnohdy o život. Z tohoto labyrintu se dostává až
na samém konci filmu, kdy ve městě, za hrdinova velkého přispění, opět zavládá mír a klid.

Obrázek č. 25

Film Modrý samet obsahuje mnoho obrazů, které mají za cíl zdůraznit surové
prostředí, ve kterém se děj odehrává. Ve filmu proto najdeme mnoho explicitních obrazů,
které byly na svou dobu stále poměrně odvážné a i díky nim film překovával horizont
očekávání diváků. David Lynch ve svých filmech není příliš zdrženlivým režisérem, co se
týče otázek nahoty a násilí. To, co by bylo před čásem díky americké cenzuře nemyslitelné,
Lynch divákovi podává bez jakýchkoliv příkras. Herečka ztvárňující barovou zpěvačku se
před kamerou často vyskytuje nahá i v dobře rozpoznatelném celku, čelem i zády ke kameře.
Na obrázku č. 26 vidíme ten nejumírněnější příklad nahoty v tomto Lynchově díle.
Obrazy násilí jsou zde podobně zjevné. Samotný nález ucha by mnohý divák
upřednostnil spíše v náznaku. Divákovi se však naskýtá pohled i na velice zdařilý trik
v podobě hlavy bez amputovaného ucha, viz obrázek č. 27. Ve filmu rovněž často dochází
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k přestřelkám, během kterých je na záběrech dobře vidět, že některé kulky nemíjejí svůj cíl.
Divák má proto možnost vidět průchod kulky lidskou lebkou a následnou smrt v takové míře,
která se náznakům spíše vyhýbá.
Lynch v Modrém sametu poměrně nevybíravým způsobem představuje zkaženost
společnosti. Nebojí se expresivních obrazů, které mohou vyvolat z řad kritiků či cenzury
určité morální odsouzení. Díky tomu lze říci, že se v tomto filmu metonymickému, tedy
přenesenému vyjadřování spíše vyhýbá, především pak v erotických a násilných scénách.
Přesto však lze ve filmu nálezt mnoho míst nedourčenosti, které si divák sám musí doplnit.

Obrázek č. 26

Obrázek č. 27

Obrázek č. 28
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V následující kapitole, která se bude týkat vývoje tuzemských erotických scén, bude
zřejmé, jak moc je v některých aspektech Lynchova tvorba rozdílná od zdrženlivé české
tvorby, která metonymických vyjádření hojně využívá.

Vývoj erotických scén

Metonymie a synekdocha ve filmu je silně propojena s poněkud kontroverznějšímu
tématem – vývojem zobrazování erotických scén. Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že
se domnívám, že během historie kinematografie došlo asi k nejzásadnějším změnám právě
v oblasti zobrazení erotiky. Zobrazení erotiky ve filmu částečně kopíruje společnost samotnou
a její pozvolnou ochotu přijímat původně nemyslitelná tabu. Jak uvádí profesor Pondělíček:
pohlavnost člověka je společenská a tudíž má sexuality určitý dobový charakter a mění se
v čase.127
Od druhé poloviny dvacátého století dochází k postupné konvencionalizaci a
stereotypizaci pohlavních vztahů. Podle Pondělíčka je rysem této konvencionalizace sexu
velké rozšíření a uplatnění typizujících schémat: v televizi, ve filmu nebo v časopisech, díky
kterému podléháme univerzálním modelům. Díky tomu se ve společnosti k těmto erotickosexuálním jevům vytváří jakýsi spotřebitelsko-konzumní postoj.128 V současnosti má podle
výzkumů veřejného mínění většina společnosti spíše pocit přesycenosti sexem, který se na něj
valí ze všech možných sdělovacích prostředků jako záruka upoutání pozornosti. Často nejde o
pouhé náznaky, ale plně explicitní vyjádření.
Erotická scéna ve filmu se však vyvíjela pozvolněji, než by se v dnešní uvolněné době
mohlo zdát. Od dob počátku využívání filmové erotiky však platilo zlaté pravidlo, že erotika
je kořením filmu. Pouze se toto koření vyjadřovalo jiným způsobem. Od zrodu filmu roku
1896 trvalo dlouhých padesát let do roku 1945, než se začal měnit přetrvávající názor oficiální
a masové kultury, že jakékoliv zobrazení erotiky je morálně závadné. V tuzemské filmové
tvorbě probíhala tvrdá cenzura a více než lehká pusa na čelo či tvář, v krajním případě polibek
na ústa výhradně se zavřenými rty, nebylo přístupné. Právě polibek znamenal revoluci.
Konkrétně sexuální revoluci, ke které film a kino podstatným dílem přispělo a díky které
127
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došlo k transformování současného sexuálního chování. Kinematografie tedy velice záhy
čelila tvrdé kritice nejenom z řad církve a často byla obviňována z přílišné mravní
uvolněnosti. Přirovnání filmu k Satanovu vynálezu v době jeho počátků nebylo nic
neobvyklého.
Po druhé světové válce došlo k částečnému uvolnění těchto přísných omezení.
V padesátých letech dvacátého století byla erotická scéna koncipována opatrně a spíše
zpovzdálí. Zobrazení erotiky v dané době se řídilo podle obdobného scénáře, jako je ten
následující: kamera se dívá do okna, za záclonou stojí žena, která si češe vlasy, rozepíná si
zip, svlékne se do spodního prádla… a střih.
Na začátku 60. let divák vidí, že si žena rovněž rozepíná podprsenku, ovšem stojí zády
ke kameře. Na přelomu 60. a 70. let se žena bez podprsenky dokonce otáčí ke kameře, ovšem
její bradavky vždy něco zakrývá, buď rám objektivu kamery, nebo třeba rám okna.
Představa sexuálního aktu bývala ovšem často vytvářena méně nápadnými prvky, než
nahotou. Často i v poněkud explicitním současném filmu stimulují představu erotiky rekvizity
jako postel, koupel, detaily rtů, vlasů či končetin a pochopitelně určitá invence svlékání.129
Zatímco po druhé světové válce se západní kinematografie začala ve všech směrech
uvolňovat, ve východním bloku rychle docházelo k zestátnění kinematografie a tedy následné
přímé kontrole obsahu státem. Totalitní cenzura si vzala za úkol jako první vymítit právě
erotiku, zejména kvůli argumentu, že erotika je nastolováním západního imperialismu.
V Československu filmovým tvůrcům hrozilo za zobrazení sexu ve filmu nejen zakázání
filmu, ale dokonce vězení.
Během 60. let v Československu začaly v tomto ohledu pozvolna tát ledy. Kamera se
začala dostávat do prostředí, do kterých dříve nikdy nevstoupila. Ve filmu Markéta Lazarová
Františka Vláčila z roku 1967 se poprvé v naší filmové historii objevila scéna středověkého
znásilnění. Ve stejné době slavný švédský režisér Ingmar Bergman prolomil tabu svým
filmem Mlčení z roku 1963, ve kterém hlavní hrdina prováděl masturbaci. V Českém
Spalovači mrtvol Juraje Herze z roku 1968 byla navzdory režimu povolena scéna orálního
sexu pod stolem.
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V 70. letech nastává v Československu proces normalizace, který znamená novou vlnu
útlaku, včetně kulturního prostředí. Určitá syrovost se projevuje i ve filmu. Například film
Hra o jablko Věry Chytilové z roku 1976 obsahuje dokumentární záběry porodů, což byl
dosud v kinematografii poměrně nevídaný jev, který určitým způsobem podrýval svátost a
kouzlo mateřství.
V 80. letech přestává byt erotika pro československého diváka tabu. S pádem režimu
dochází doslova k erotické revoluci. Filmoví tvůrci přestávají být omezování státní cenzurou,
mohou ukazovat vše naplno, opatrných náznaků již není třeba. Přesto však lze usuzovat, že
průměrný divák mnohdy náznaky, které jemně nastíní situaci, ocení více, než explicitní a
necenzurovaný obsah. Z toho důvodu se mnoho filmařů nadále uchyluje k metonymickému
vyjadřování ve scénách s náročnějším obsahem.
Horizont očekávání se ve vztahu k erotice ve filmu během historie kinematografie
nápadně změnil nejen v tuzemsku, ale pochopitelně i v celém světě, nejznatelněji ve
Spojených státech. Co se týče míst nedourčenosti, je patrný jejich vývoj od úplně cudnosti a
tedy i velké neurčitosti. Pod pouhými náznaky lehkých polibků na tvář si byl divák filmu
nucen v první polovině 20. století domýšlet to, co mu plátno nemohlo ukázat.
Naopak v dnešní době si divák, co se týče filmové erotiky, příliš domýšlet nemusí. Díky
tomu místa nedourčenosti téměř chybí, protože není mnoho toho, co by divákovi zůstalo
skryto. Horizont očekávání je dnes nepochybně úplně jinde, než před sto nebo padesáti lety.
Ze současných standardních erotických scén, které jsou často vídány nejen dospělými diváky
(a je jen málo filmů, které by se bez nich obešly), by byl dřívější divák rozhodně velmi
pohoršen.
Na následujících stránkách blíže rozeberu některé filmy tuzemské tvorby, která se
významně podepsala na vývoji nejen erotických scén české kinematografie.

Erotikon
Československo zaznamenalo hned od svých počátků několik revolučních filmů, které
nenásilným způsobem pojednávaly o erotice a to již za dob němého filmu. Prvním příkladem
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je film Gustava Machatého s příznačným názvem Erotikon130. Jedná se o němý film doplněný
o mezititulky, které se v menší míře snaží nahradit absentující dialogy. V pozdějších letech
byl film doplněn o dobovou hudbu a ruchy. Stěžejní dějová linka vypráví příběh mladé dívky,
která podlehne atraktivnímu cizinci a otěhotní s ním. Muž však o dítě ani o ženu nejeví zájem
a tak se dívka uchýlí kvůli hrozící ostudě do ústraní a nakonec porodí mrtvé dítě. Po chvílích
nuzoty, během kterých je dokonce málem znásilněna, je doslova na poslední chvíli
zachráněna cizím mužem, kterého si později z vděku vezme za muže. Na scéně se však opět
objevuje otec jejího mrtvého dítěte…
Film Erotikon jako jeden z prvních v Čechách ukazuje ženu netoužící pouze po lásce,
ale především po její fyzické stránce. Takovým příkladem může být scéna zachycená na
obrázku č. 29, na kterém právě hlavní hrdinka sní erotický sen. Tato scéna dozajista překonala
horizont očekávání soudobých diváků, kteří se teprve zvolna seznamovali s filmy
pojednávajícími o ženských hrdinkách, natož s fyzickými potřebami žen.

Obrázek č. 29

Obrázek č. 30 je přehlídkou metonymického umění výmluvnosti. To, co se na první
pohled jeví jako kapka vody pozvolna stékající po okenním skle, má ve skutečnosti vyvolat
představu vyvrcholení hlavní mužské postavy během sexuálního aktu, který ačkoliv nebyl
vůbec znázorněn, byl pro všechny diváky zcela evidentní. Místo nedourčenosti je
v konkrétním případě skutečně značné. Kanoucí kapka nemusí ve všech recipientech vyvolat
stejnou ideu, jakou zamýšleli autoři filmu.

130

Erotikon, Gustav Machatý, 1929.
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Obrázek č. 30

Obrázek č. 31

Porod je dalším významným bodem příběhu filmu. Že jde zrovna o porod, není ovšem
příliš lehké poznat, celý porod totiž divák sleduje pouze na tváři rodičky, jejíž výraz je natolik
rozdílný od výrazů dnešních filmových rodiček. Skutečnost porodu je divákovi jasná až ve
chvíli, kdy další žena přinese hrdince zámotek plíny, ve které se podle reakcí obou žen
nachází mrtvé dítě, které však divák nemá šanci zahlédnout. Daná scéna je místy
nedourčenosti přímo plná, divák si musí domýšlet jak proces samotného porodu, tak hrůzu
z pohledu na čerstvě narozené mrtvé dítě. Záběry tváře ženy během porodu a následné záběry
na zámotek s dítětem jsou synekdochické.

75

Obrázek č. 32

Erotikon byl zásadní i svou scénou pokusu o znásilnění, protože i dnes se jedná ve filmu
o poměrně tabuizované a těžko znázornitelné téma. Proto tento pokus o znásilnění byl ve
filmu, tak jako scény milostného aktu a porodu naznačen jen velmi zlehka. Násilník se o čin
pokusí na kočáře taženým koňmi, což samo o sobě jeho pokus částečně ztěžuje, navíc divák
vidí, že osahává pouze oblast ženina krku a tváře.

Obrázek č. 33

Film Erotikon se zabývá i jinou než erotickou rovinou, proto je v něm možné narazit i
na další významově plné záběry. Jedním takovým je záběr na obrázku č. 33, který
synekdochicky (celek za část) znázorňuje průběh náročné operace zachránce hlavní hrdinky.
Daná scéna je rovněž obohacena o detailní záběry lékařského náčiní (transfuzní přístroje,
skalpely a svorky, atd.), které jsou taktéž častou synekdochou pro operační proces. I
z pohledu dnešního diváka se jedná o poměrně standartní zobrazení průběhu práce chirurgů,
protože ani dnes není obvyklé zobrazovat toho více, než například přímé záběry řezání
skalpele do kůže. Horizont očekávání i místa nedourčenosti jsou v konkrétním případě
podobná těm dnešním.
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Obrázek č. 34

Hra v šachy, která se divákovi jeví jako obyčejná stolní hra, se v konkrétní scéně stává
způsobem souboje dvou mužů o přízeň ženy. Žena je nervózní, když prohrává muž, ke
kterému chová utajené city a naopak má radost, když její manžel, který tímto mužem není,
prohrává. Hra v šachy se tedy v daném případě stává metonymií pro výše zmíněné soupeření
o ženu a její city.

Obrázek č. 35

Smrt je významem záběru padlé ruky upouštějící skleničku, který vidíme na obrázku č.
35. Jak bude rozebráno níže u podobného záběru z filmu Extase, vypadnutí předmětu z ruky,
která ho dosud svírala, je velmi obvyklou metonymií znázorňující smrt postavy.
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Extase
Dalším příkladem je rovněž film Gustava Machatého Extase131 z roku 1933. V této době
právě začínal zvukový film a Gustav Machatý měl za sebou již dva zvukové filmy. Extase
byla výjimečná v tom, že navzdory možnosti zvuku jsou v ní omezeny dialogy na minimum a
prostor je dán pouze ilustrativní hudbě a případným ruchům. Film je díky tomu obohacen o
množství výrazových prostředků, které se autor snažil co nejlépe sladit v duchu uměleckého
konceptu Gesamtkunstwerk, tedy jakéhosi souhrnného umění, které spojuje např. hudbu,
tanec, pantomimu, malbu či architekturu. Film byl navíc natočen v tzv. internacionálním
duchu, tedy v určitém pokusu o překonání jazykové bariéry, která přišla právě s příchodem
zvukového filmu. Produkce filmu Extase byla československo-rakouská a i proto zde byla
eminentní snaha prosadit se na zahraničním trhu.132
Díky omezení dialogů je ve filmu věnován velký prostor dlouhým a detailním
záběrům, které jsou často metonymického či synekdochického charakteru. Je nepochybné, že
výskyt těchto záběrů byl právě za éry němého filmu mnohem vyšší, než po příchodu
zvukového filmu.
Film Extase je příběhem čerstvě provdané ženy, která brzy po uzavření sňatku zjišťuje,
že její manželství se starším mužem bude pouze duševního charakteru. Po následném rozvodu
nachází skutečnou a rovněž fyzickou lásku v mladém dělníkovi, se kterým se poprvé setká za
situace, kdy jí její kůň od rybníka, ve kterém se koupe, odnese jediné oblečení.
Právě nahota hlavní hrdinky, kterou představovala rakouská herečka Hedy Kiesler
(uměleckým jménem Hedy Lamarr), byla průkopnická a otevřela tak možnosti novému
filmovému žánru a hlavní hrdince okamžitě přinesla slávu nejen v Evropě. Film však ve své
době zaznamenal silnou vlnu nevole u církve, která stejně jako Adolf Hitler film zakázali.
Nahota hlavní hrdinky je vzhledem k době vzniku filmu vyjádřena v mnohem opatrnější
míře, než v jaké je nahota servírovaná dnešnímu divákovi. I z dnešního pohledu však lze
pochopit, proč film vyvolal takové morální pohoršení. Hrdinka je ve filmu skutečně nahá a
kamera v několika záběrech snímá její nahou postavu i zepředu. Jedná se hlavně o záběry
velkých celků, kdy se hrdinka koupe v řece nebo honí koně s jejím oblečením po poli, ve
kterých divák nahotu ještě spatřuje, i když z velké dálky. Nahota je v těchto záběrech přesto
131
132

Extase, Gustav Machatý, 1933.
Extase: dostupné z: http://www.csfd.cz/film/6308-extase/, poslední vstup 11. 4. 2014.
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zcela evidentní a zejména proto narušuje horizont očekávání soudobých diváků, kteří v dané
době ve filmu nahotu ještě nikdy neviděli. Místa nedourčenosti jsou na následujících záběrech
z filmu dobře patrná:

Obrázek č. 36

Obrázek č. 37

Dva výše uvedené záběry obdobným způsobem jako předchozí případ zobrazují nahotu
ženské postavy, která je nyní ke kameře zády a vystupuje rychlým během do rybníka. Pří
běhu po břehu, před samotným vstoupení do vody, je postava ženy ke kameře poměrně
blízko. Detailnější prohlédnutí její postavy je však opět znemožněno. Tentokrát jejím rychlým
pohybem po břehu a ponořením do vody a především větvím obsypanými listím, které jsou
v popředí záběru a nahé tělo za nimi pouze probleskuje.
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Obrázek č. 38

Nejdetailnější možný záběr nahého ženského těla je pravděpodobně ten na obrázku
výše. Postava zabírá více než polovinu záběru, ovšem jedná se pouze o zkreslený a
převrácený obraz na vodní hladině. Větší zobrazení celého nahého těla se divákovi ve filmu
Extase již nedostane.

Obrázek č. 39

Obrázek výše zobrazuje celek s krajinou, uprostřed které je rozpoznatená ženská
postava. Hrdinka je otočená směrem ke kameře a běží za koněm, který ji odnesl oblečení. Její
nahota je zřejmá, přesto však musí divák svoji představivostí doplnit konkrétní místo
nedourčenosti, a to, jak vlastně její nahé tělo vypadá, protože záběr v celku téměř znemožňuje
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tuto věc posoudit. Záběr je rovněž synekdochou, nyní celkem který reprezentuje část a jeho
účelem je zjemnění scény s erotickým poselstvím.

Obrázek č. 40

Divák má rovněž ve filmu šanci vidět nahou herečku zepředu v polodetailu, ovšem vždy
s nějakou překážkou ve výhledu, v konkrétním případě výše se hrdinka schovává ve vysokém
porostu.

Obrázek č. 41

Kromě nahoty se ve filmu divák dočká i samotné sexuální scény, která je pochopitelně
nastíněna pouhými náznaky a dočkáváme se tak ke skutečně metonymickému způsobu
vyjadřování. V určitých aspektech se vyjádření dané sexuální scény citelně podobá i dnešním
filmům s lehkou erotickou tématikou. Například záběr na obrázku č. 41, který vyobrazuje
detail ženské tváře, konkrétně pootevřená ústa, vyjadřuje ženskou smyslnost a chtíč a lze na
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něj často narazit i v současném filmu. Obrázek č. 42 představuje synekdochu pro celý
sexuální akt, neboť jej až po vyvrcholení lze sledovat pouze na tváři herečky.

Obrázek č. 42

Obrázek č. 43

Obrázek č. 43, který zobrazuje roztržený náhrdelník z perel, představuje metonymii pro
vášeň mezi oběma hlavními postavami, která vyvrcholila právě rozržením a rozkutálením
perel po zemi.
Film Extase ovšem neobsahuje pouze metonymické scény, které zjemňují či naznačují
erotický obsah. Film nepojednává jen o erotice, ale také například o smrti, a to konkrétně
exmanžela hlavní hrdinky, který umírá na konci filmu jako opuštěný starý muž. Na obrázku
č. 44 vidíme detailní záběr mucholapky poseté přilepenými mrtvými mouchami. Stařec se na
tuto mucholapku dlouze dívá a očekává svůj brzký skon. Záběr mucholapky s mrtvými
mouchami je metonymií vyvolávající ideu životního zmaru a zkázy, kterou umírající muž
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v dané chvíli pravděpodobně pociťuje. Obrázek č. 45 padlé ruky držící brýle je pak přímou
metonymií pro smrt muže, kterému tyto brýle patřily (dalo by se říci, že brýle postavu
charakterizovaly a byly jejím poznávacím znamením). Tento druh metonymie k vyjádření
smrti postavy je poměrně častý a je možné na něj narazit i v současnosti. Místo nedoučenosti
tohoto záběru je nasnadě: divák si pod padlou rukou musí představit celé tělo, které právě
opustil život. Namaskování či hraní mrvého není v dnešním kriminálním žánru nic
neobvyklého. V televizi se vysílají už v odpoledních hodinách nejrůznější kriminálky a i
dětský divák tak může vidět daleko přímější zobrazení smrti, než na našem záběru. Rozdíl
v horizontu očekávání dané doby a té dnešní je možný právě v sugesci toho, jestli je smrt před
kamerou skutečná. Je možné usuzovat, že současný divák je tolik přehlcen smrtí na obrazovce
(stejně tak jako sexualitou), že jeho přesvědčení, že všechno na obrazovce je jenom jako je
téměř neochvějné, navzdory sebedokonolejšímu provední. Dobový divák filmu Extase mohl
smrti ve filmu, navzdory metonymickému vyjádření, domnívám se, uvěřit mnohem lépe.

Obrázek č. 44
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Obrázek č. 45

Turbina
Ve filmu Erotikon jsem se jemně dotkla tématu znásilnění ve filmu. Daný film ve své
době uvolnil některá tabu a akt znásilnění byl jedním z nich. V následujícíh letech se ve
filmech převážně pojednávající o nelehkém životě ženských hrdinek často pokus o jejich
znásilnění objevuje. Takovým příkladem může být film Noční motýl133 rešiséra Františka
Čápa, který vypráví příběh mladé vychovatelky, která skončí v nevěstinci. Kromě scény
pokusu znásilnění je film obohacen o církví velmi kritizované scény nevěstinského veselí.
Ve filmu Turbina134 ze stejného roku, jehož autorem je Otakar Vávra a byl natočen
podle naturalistického románu Karla Matěje Čapka-Choda, získává scéna znásilnění nový
rozměr. Zpočátku rozverná scéna na koupališti, na kterém si po práci ženy ve vodě užívají
slunného odpolene a jejich úbor do vody připomíná spíše tradiční slouhé šaty, se změní, když
násilník jedné ženě strhává oděv horní poloviny těla. Během souboje napadené ženy
s násilníkem vidí divák na malý okamžik zřetelně odhalená ňadra bez jakýchkoliv překážek
ve výhledu (viz obrázek č. 46).

133
134

Noční motýl, František Čáp, 1941.
Turbina, Otakar Vávra, 1941.
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Obrázek č. 46

Obrázky níže zachycují následné záběry obnažené ženy těsně po záchraně jiným
mužem. Žena se již snaží zakrýt rukama to, co již bylo spatřeno a ani jejímu zachránci
neuniklo. Tento film se proslavil právě scénou, kdy herečka Lída Baarová před kamerou
odhalila svá ňadra. Z dnešního pohledu diváka přesyceného nahotou je dobový horizont
očekávání již dávno překonaný, ovšem v době uvedení filmu znamenala daná scéna,
respektive daný krátký záběr, šok a senzaci.

Obrázek č. 47

Film Turbina je případem filmu, ve kterém je metonymické vyjadřování zejména
ohledně ženské nahoty překonáno, a to právě přímým záběrem na odhalená ňadra Lídy
Baarové. Místa nedourčenosti v otázce nahoty herečky jsou díky tomu potlačena a divákova
představivost není v daném okamžiku třeba.
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Hra o jablko
V úvodu kapitoly jsem ve výčtu významných národních filmových děl zmínila film
Věry Chytilové Hra o jablko135. V historii české kinematografie jsme se tak posunuli o velký
kus dopředu a proto i horizont očekávání diváků bude dál, než před druhou světovou válkou.
Film byl natočen v době normalizace a znamenal velkou sondu do života nejen z hlediska
vztahů mezi mužem a ženou, ale představoval také neskrývanou kritiku soudobé společnosti.
Pro většinu diváků byl proto film zpřístupněn až v roce 1989.
Příběh filmu je obohacen o sekvence dokumentárních záběrů z porodů, které jsou úhlem
pohledu kamery šokující i pro mnohé ze současných diváků. V dnešní době se scény porodu
objevují prakticky neustále a jsou daleko explicitněji vyjádřeny, než například ve výše
uvedeném filmu Erotikon. Přesto však divákovi často stačí pohled na potem orosenou a
důkladně prostěradlem přikrytou ženu na porodnickém lůžku a později jako důkaz narození
křik dítěte, popřípadě záběr na dané dítě, jehož věk z pochopitelných důvodů téměř nikdy
čerstvě narozenému dítěti neodpovídá. Výše zmíněné způsoby zobrazení porodu ve filmu jsou
bezpochyby metonymické a obsahují mnoho míst nedourčenosti, které si divák příliš
představovat nechce. Věra Chytilová však ve svém filmu tyto náznaky zcela obešla a
předkládala syrové záběry skutečných porodů i v situacích, kdy je divák zrovna neočekával.
Příklady těchto záběrů jsou uvedeny níže.

Obrázek č. 48

135

Hra o jablko, Věra Chytilová, 1976.
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Obrázek č. 49

Akumulátor I
Poslední film, který bych v této kapitole ráda uvedla je film Akumulátor I 136 od režiséra
Jana Svěráka. Jedná se o poněkud kontroverzní sci-fi o životní únavě hlavního hrdiny čišící
z televizních vln, ovšem velkou roli hraje také láska a sex. Film Akumulátor I na dobu a zemi
svého vzniku disponuje velice zdařilými triky, které jsou protknuty rovněž v erotických
scénách. Akumulátor I uvádím v této kapitole především pro zcela opačný způsob nahlížení
kamery na erotiku. Zatímco v ostatních analyzovaných filmech pomáhaly k vyvolání erotické
představy vnější faktory jako výraz ženy při sexuálním aktu, roztržené perly jako metonymie
pro vášeň, kapka vody jako metonymie pro mužské vyvrcholení, atd., čili obrazy vyhýbající
se přímému zobrazení tělesného pohlavního aktu, film Akumulátor I pohlíží na pohlavní akt
doslova zevnitř lidského těla.
Takové záběry zevnitř jsou například záběry na obrázcích č. 50 a 51, které představují
pohlavní spojení partnerů. I tyto druhy záběrů bych označila za synekdochické, protože i u
nich část (tedy až mikroskopické záběry lidského organismu) představují celek, čili sexuální
akt.
Jan Svěrák dokázal tímto filmem překonat horizont očekávání diváků, kteří již byli díky
uvolnění a následnému pádu režimu v české kinematografii na leccos zvyklí. Velký vliv na
horizont očekávání měla také světová, zejména americká kinematografie, která pozvolna
začala pronikat na český trh. Zobrazení sexuálního aktu z opačné perspektivy bylo ovšem
doposud poměrně nevídaným jevem.
136

Akumulátor I, Jan Svěrák, 1994.
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Obrázek č. 50

Obrázek č. 51

Další příklady metonymie ve filmu

Na následujících řádcích bych ráda uvedla další významné scény filmů, které jsou
tvořeny pomocí metonymických, potažmo synekdochických obrazů.

Jurský park
Film Jurský park137 Stevena Spielberga z roku 1993 se stal na dlouhou dobu legendou.
Technické provedení triků, díky kterým se stalo znovuzrození dinosaurů zcela uvěřitelné,
poněkud podrylo nutnost metonymického vyjadřování. Přesto však i v Jurském parku lze
narazit na čistě metonymické záběry, které sice nejsou kvůli provedení filmu nevyhnutelné,
ale velice dobře dokreslují atmosféru konkrétních scén.

137

Jurrasic Park, Steven Spielberg, 1993.
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Takovým příkladem dokreslení atmosféry může být krátký záběr na pohárky s vodou
postavené na palubní desce auta, které je kvůli přerušení přívodu elektřiny zcela nepohyblivé.
Cestující ukrývající se v autě slyší tlumené rány a především s hrůzou pozorují dva pohárky,
ve kterých se čeří voda od silných nárazů. Tento záběr na rozčeřené pohárky na obrázku č. 52
je metonymií pro hrozící nebezpečí, které představuje blížící se obrovský tvor.

Obrázek č. 52

Záběr na obrázku č. 53 je poměrně specifický. Vidíme na něm hlavu malého raptora, na
které se promítají písmena a další znaky. Tento paradoxní obraz by se dal vykládat jako
zdůraznění

nepatřičnosti

existence

druhohorních

dinosaurů

ve

20.

století,

věku

technologického, mediálního a zejména gramotního rozmachu.

Obrázek č. 53

Jurský park je dalším příkladem filmu, který v době svého vzniku znamenal revoluci.
Možnosti filmu se díky Jurskému parku posunuly výrazně dopředu. Rovněž dobrodružný a
sci-fi žánr se začal vyvíjet novým směrem. Díky digitálním trikům, které zcela věrohodně
dokázaly vytvořit tvory několik milionů let vyhunulé, se bezpochyby překonal dosavadní
horizont očekávání filmových diváků. Z dnešního pohledu, kdy jsou diváci na vytváření úplně
nové a naprosto věrohodné reality filmem již několik let zvyklí (viz. např. film Avatar Jamese
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Camerona z roku 2009), se horizont očekávání v otázce filmových triků posouvá stále dál.
Přesto však pro Jurský park platí i nadále čestné uznání pro zlom v možnostech vizuálních
efektů. Místa nedourčenosti ve filmu Jurský park právě díky digitálním trikům téměř chybí.
Příkladem ojedinělého místa nedourčenosti je záběr na pohárky s voudou, pod kterými si
musí divák představit více, než čím se na první pohled jeví.

Trinádcať

Obrázek č. 54

Sovětský film Trinadcať138 Michaila Romma z roku 1937 je příběhem třinácti
sovětských pohraničníků a jejich boji s asijskými basmači. Celý příběh se odehrává v poušti a
proto jde především o boj vodu. Sucho a žízeň je patrné téměř ze všech záběrů. Příkladem
takového záběru, který je současně metonymický, je záběr na obrázku č. 54. Rozváté stopy
v nekonečném moři písku a opuštěná prázdná lahev vyvolávají neodkladný pocit žízně, nebo
dokonce smrti. Film Trinadcať zobrazoval nejenom souboj lidí mezi sebou, ale také
s nástrahami přírody, které lze jen težko překonávat. Místa nedoučenosti mohou být hledána
mimo zobrazené duny písku – existuje konec těchto nekonečných dun? kde jsou lidé, kterým
patřily tyto stopy? Přežil člověk, kterému patřila prázná lahev vody? apod.

138

Trinadcať, Michail Romm, 1937.
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Gladiátor
Dalším příkladem metonymického výjádření v novodobém filmu je scéna na obrázku č.
55, která pochází z filmu Gladiátor139 Riddleyho Scotta. Gladiátor je výpravným filmem,
který s učitým hollywoodským patosem reprodukuje římské dějiny, včetně převzatých
gladiátorských gest. Palec nahoru nebo dolů v gladiátorské aréně je příkladem takového
známého gesta, které se uchovalo s lehce upravenými konotacemi do dnešní doby. Palec
nahoru v záběru níže, v současnosti velice známe gesto, je současně metonymii pro život
gladiátora. Palec dolů by potom byl metonymií pro smrt.
Gladiator byl dlouho očekávaným hitem a stal se nejvýdělečnějším filmem roku 2000.
Odstartoval vlnu epického filmového žánru a tedy i přívalu nových historických filmů jako
Troja, Alexandr, Král Artuš či Robin Hood. Díky Gladiátorovi byl u Američanů zaznamenán
dosud nevídaný nárust zájmu o římské dějiny. Tento jev byl novináři deníku New York Times
pojmenován jako Gladiátorův efekt.140 Díky filmu Gladiátor rovněž vzrostla míra očekávání a
nároků diváků na historické filmy, jejich horizont očekávání byl tedy překonán. Rovněž
vzrostlo povědomí o historických gestech a jejich výkladu a díky tomu byla určitá místa
nedourčenosti týkající se těchto gest odkryta.

Obrázek č. 55
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Gladiator, Ridley Scott, 2000.
Book parties with togas: dostupné z: http://www.nytimes.com/2002/07/11/books/making-books-book-parties-withtogas.html, poslední vstup 10. 4. 2014.
140

91

3. Závěr
Ve své diplomové práci jsem se zabývala využitím rétorické figury metonymie a jejího
zvláštního typu synekdochy ve vizuálních médiích, konkrétně ve filmu a ve fotografii.
Pokusila jsem se ověřit pracovní hypotézu, podle které platí, že metonymie, potažmo
synekdocha, vyvolává ve fotografii a ve filmu rozdílnou recepci. Metonymie spočívá
v přenosu označení na jiný objekt na základě vnitřní souvislosti, nikoliv však podobnosti
označovaných objektů. Principem metonymie je tedy označení předmětu nebo činnosti jiným
předmětem nebo činností, které jsou však k označovanému v blízkém vztahu. V metonymii se
také detail nebo část objektu často používá k reprezentaci celého objektu - může být
aplikována na vizuálně přítomný objekt, reprezentující na základě fyzické souvislosti jiný
objekt, který není vizuálně přítomný ve své úplnosti. Metonymie často funguje na principu
asociací, které zobrazený obraz v recipientech vyvolává. Metonymie tak bývá aplikována na
objekt, který je vizuálně přítomný, ale reprezentuje jiný objekt, se kterým je ve vztahu a který
přítomný není.
Metonymie bývá, stejně jako film a fotografie, spojována se záznamem určité
skutečnosti. Fotografie a film jsou média původně určená výhradně k záznamu a reprodukci
skutečnosti – u fotografie ve zmraženém okamžiku, u filmu v pohybu. Požadavek znázornění
skutečnosti od obou médií se nicméně během doby své existence značně změnil. Zatímco u
fotografie, zejména té reportážní se, navzdory možnostem digitálních úprav, i dnes očekává
věrný záznam skutečnosti, film se velice záhy po svém vzniku stál zejména zábavním
médiem, které divákovi poskytuje iluzi, určitý únik z reality. Divák si je u filmu vědom, že
poskytované výjevy ve skutečnosti neexistují a tedy že film dokáže vytvářet skutečnost zcela
novou. Na základě těchto rozdílných očekávání od fotografie a filmu se odvíjí i odlišná
recepce těchto médií. Zatímco u filmu je upravování a převracení skutečnosti nejenom
tolerováno, ale většinou i vyžadováno, u fotografie je takové počínání chápáno jako snaha o
podvod. Proč je však právě od fotografie očekáváno pravdivé zobrazení skutečnosti? Umberto
Eco přirovnává fotografii k zrcadlu a právě díky tomuto porovnání by odpověď mohla být
nasnadě. Od zrcadla divák předpokládá naprostou realističnost. Podle Eca zrcadlového obrazu
nelze použít ke lhaní a fotografie je podle něj v určitém smyslu zrcadlem – konkrétně
zmrazujícím zrcadlem, jehož obraz zůstává na povrchu, i když objekt zmizí. Naopak obraz
zrcadla mizí spolu s objektem. I přes tento rozdíl Eco uvádí, že zrcadlo i fotografie by měly
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říkat pravdu – tedy v každém případě potvrdit přítomnost zaznamenaného objektu, v případě
zrcadla aktuálně přítomného, v případě fotografie minulého.
Dostáváme se k využití metonymie a jejího speciálního typu synekdochy ve filmu a ve
fotografii. Metonymických vyjádření bylo v daleko větší míře využíváno ve starších filmech,
než v současných a to zejména z důvodu přísné cenzury. Z analyzovaných filmů je patrné, že
metonymie často uměla obejít jinak morálně závadnější obsah a vyjádřit tak ve filmu to, co by
v explicitní míře nebylo v dané době možné. Tato tendence je dobře vidět například na
počátcích tuzemských erotických filmů. Sexuální akt je v nich znázorněn krátkými záběry
spíše na okolí partnerů než na partnery samotné. K vyvolání idey sexuálního aktu tak sloužily
například záběry na postel, plamen svíčky, oheň v krbu, kapku vody na okenním skle,
roztržení perlového náhrdelníku, apod. Pokud pohled kamery přeci jen sjel na jednoho
z partnerů, šlo téměř výhradně o záběr na ženin obličej a její výraz slasti. Tyto vyjmenované
záběry jsou synekdochického charakteru, část zde má za úkol představovat celek, čili část,
například výraz na ženině tváři představuje celý sexuální akt, který však divák nemá šanci
jinak vypozorovat. Současné filmy, ať už české či zahraniční, jsou o tyto náznaky prostší.
Sexuální scény jsou vyobrazeny divákovi v daleko explicitnější míře – děj se již nepřenáší od
samotného aktu někam jinam, ale často je zobrazen přímo. Divákova představivost již tak
není tolik zapotřebí, protože náznaky dnes již spíše chybí. Dnešní divák má tak možnost
spatřit nahotu obou partnerů, která málokdy bývá nějak zakrytá. Synekdochy, potažmo
metonymie tak nejenom díky tomuto jevu v současném filmu ubývá, zejména v erotických
scénách.
Co se týče otázky násilných scén, které jsem ve své práci také zohlednila, vývoj je zde
poměrně podobný – od náznaků až k přesvědčivému zobrazení násilí, smrti či vraždy.
Zatímco dnes musí divák strpět dlouhý pohled do skelných očí zesnulé filmové postavy či mu
jsou detailně podány příčiny jeho úmrtí, dříve k vyvolání idey smrti stačily záběry na dílčí
části děje. Jednalo se například o záběry na padající ruce a z nich vypadávající předměty,
které postavu nějak charakterizovaly (například brýle), nebo i méně nápadné záběry například uhasnutí svíčky, mucholapky s mrtvými mouchami, upadnutého klobouku, apod.
Současný film opět obsahuje minimum těchto promyšlených metonymických vyjádření a bez
velkých oklik divákovi zprostředkovává scény plné krve, násilí a dlouhých záběrů na mrtvá
těla. Lze proto usuzovat, že původní hypotéza, že metonymie ve filmu slouží zejména
k odlehčení jinak příliš drastických, popřípadě erotických či jinak morálně závadných scén, je
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pravdivá, ovšem aplikovatelná spíše na starší filmy, které podléhaly větší cenzuře či přísným
morálním zásadám. Přesto však platí, že metonymie i v současnosti filmovým tvůrcům
v mnohém vypomáhá, zejména v otázce proveditelnosti některých technicky náročných scén.
V takovém případě metonymie pomocí náznaků pomáhá v divákovi vyvolat pocit něčeho, co
se před kamerou ve skutečnosti neodehrává.
Metonymie ve fotografii má poněkud rozdílný charakter. Fotografie je díky existenci
rámu, který ohraničuje zachycený obsah vždy nutně synekdochická. Na rozdíl od metonymie
filmu se nezaměřuje na okolní předměty či činnosti, ale zaměřuje se většinou přímo na střed
dění.

Fotografie tak nevyhnutelně představuje část, určitý výřez reality, která přináší

představu o celku. Na základě části se tak usuzuje celková situace, která díky rámu může být
značně zkreslená. Na vybraných fotografiích v analýze tak byla obvykle patrná dílčí situace,
například plačící děti držící hasičskou helmu. Takto zachycená osobní tragédie jedné rodiny
byla synekdochou pro celosvětovou tragédii, kterou vyvolaly teroristické útoky 11. září.
Reportážní fotografie často využívá právě těchto druhů záběrů dílčích problémů, které
nějakým způsobem odkazují k problémům celospolečenským – například k hladomoru,
rasismu či jinému útlaku – které se v celku jen složitě postihují. Reportážní fotografie
bezesporu dokáže zanechat palčivější otázky než film, zejména z toho důvodu, že se drží
zásady, že vyobrazená část působí na recipienty často silněji, než celek.
Jak již bylo řečeno, film je charakteristický naopak tím, že dokáže vytvářet zcela "nový
svět" a jeho recepce je dána právě tímto očekáváním. Film má také na rozdíl od fotografie na
výběr, jestli metonymii, potažmo synekdochu užít nebo nikoliv. Naopak reportážní fotografie
si klade za cíl postihnout realitu, tedy jakýsi celek pomocí přísně zarámované části, která
často stojí v jejím středu. Výsledný obraz je pak bezpodmínečně synekdochický, navzdory
(nebo díky) faktu, že jde o zachycení jedinečného okamžiku. Právě ve fotografii si je recipient
existence rámu vědom o poznání více, než ve filmu. Ve filmu je totiž existence rámu
rozmělněna dynamikou zachyceného pohybu a proto divák nemá tak jako ve fotografii pocit,
že mu rám brání ve svobodném výběru, že mu zakazuje vidět celek nebo zobrazované
z většího odstupu.
Metonymie ve filmu spíše zobrazovanou situaci obchází zaměřením na okolní objekty
(či situace). Metonymie ve fotografii se naopak soustřeďuje na střed dění, na vnitřní část či
dílčí problémy, které reprezentují celek. Užití metonymie ve filmu vyvolává v recipientech
představu něčeho, co se před kamerou ve skutečnosti neodehrává a to za pomoci zobrazení
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předmětu jiným předmětem nebo částí daného předmětu, popřípadě zobrazení činnosti jinou
činností atd. Metonymie ve fotografii postihuje dílčím zobrazením skutečnost, která má však
v tomto dílčím zobrazení na recipienty mnohem silnější dopad, než zobrazení problému ve
svém celku. Zatímco film je především chápán jako médium zábavního průmyslu, fotografie
je recipována s větší vážností a důvěrou. Skutečnosti zachycené na fotografii i v dnešní době
bývají chápány jako důkaz.
Součástí této práce byla analýza vybraných reportážních fotografií a záběrů filmů.
Záběry filmů, tedy nejmenší dynamické jednotky filmu mezi jednotlivými střihy, se však pro
potřeby této práce kvůli zjednodušení zkrátily na fotogramy, protože v práci není možné
vizuálně postihnout celý filmový záběr, ale pouze jeho fragmenty. Zatímco tyto fotogramy
jsou pouhé části celku (záběru, scény, filmu), fotografie samotná je již hotovým celkem.
Dostáváme se k horizontu očekávání a místům nedourčenosti recepční estetiky, které
jsem se pokusila aplikovat na vizuální sdělení během analýzy vybraných fotografií a
filmových záběrů. Recepční estetika je literárně teoretický koncept, který klade důraz na roli
čtenáře v procesu čtení. Vzhledem k faktu, že za text lze považovat v širším pojetí nejenom
literární díla, pokusila jsem se o aplikaci recepční estetiky na jiná díla a jako text považovat i
vizuální sdělení poskytované fotografiemi či filmem. Recipient, stejně tak jako čtenář
literárního díla, přistupuje ke sdělení aktivně a interpretace poskytovaných sdělení je zcela
individuální proces, protože se završuje právě až během čtení/přijetí díla konkrétním
recipientem. Během analýzy jsem se pokusila ve vybraných filmových záběrech a fotografiích
zhodnotit možný horizont očekávání recipientů dané fotografie či filmu a rovněž postihnout
místa nedourčenosti, se kterými by se potencionálně recipient těchto vizuálních sdělení mohl
potýkat.
Horizontem očekávání se rozumí určitý souhrn kulturních předpokladů a očekávání,
norem a zkušeností, které do jisté míry určují, jak čtenář v daném momentu rozumí
literárnímu textu a jak jej interpretuje. Rovněž na přijetí filmu či fotografie má doba recepce
díla, zkušenosti a tím následná jistá anticipace recipienta vliv. Horizont očekávání tak rovněž
určuje estetickou hodnotu přijímaného díla, která je opět daná zejména dobou recepce. Místa
nedourčenosti představují neurčité mezery v textu, které si recipient sám během procesu
recepce zaplňuje vlastními významy. Toto zaplňování je rovněž subjektivním procesem, takže
přijímané dílo je konkretizováno zcela individuálně. Výčet vyjmenovaných charakteristik
v textu podobně jako výčet zobrazených informací ve filmu nebo fotografii nikdy nemůže být
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kompletní. Recipient si proto musí jak v textu, tak v jiném sdělení mnohé domyslet, aby
získal detailnější ideu o popisovaném fenoménu. Právě spojením míst nedourčenosti vzniká
ze sdělení smysluplný a souvislý celek. Místy nedourčenosti ve fotografii je zejména nejasný
děj za rámem, děj za okrajem tohoto výřezu reality, který si recipient domýšlí, aby mu
fotografie dávala smysl. Místa nedourčenosti ve filmu jsou podobného rázu – filmové záběry
divákovi přikazují, kam se má dívat a nedovolí mu pohled stočit jinam. Místa nedoučenosti se
tak částečně prolínají s filmovou i fotografickou metonymií. Filmová metonymie přenáší
význam jinam na základě vnitřní souvislosti a odlehčují tak způsob předání filmového obsahu.
V erotických scénách starších filmů tak například místem nedourčenosti je to, co si divák
musí pod zobrazeným detailem holé kůže, případně plamenu svíčky, kapkou stékající vody
apod. představit. Místa nedourčenosti ve filmu však nacházíme i jinde, existuje například
mnoho filmů, které záměrně mnoho neříkají a nechávají diváka domyslet si pointu či případný
děj sami, místo toho, aby je jasně naváděli k rozuzlení. Metonymie, potažmo synekdocha ve
fotografii místa nedourčenosti nevyhnutelně vytváří, zejména díky existenci přísného
ohraničení fotografie.
Vzhledem ke skutečnosti, že fotografie a film obsahují místa nedourčenosti a podléhají
dobovému horizontu očekávání, se domnívám, že teorii recepční estetiky, původně
koncipovanou pro literaturu, lze náležitě využít i pro analýzu vizuálních a audiovizuálních
médií.
Aplikace recepční estetiky na fotografii a film podporuje představu příjemce těchto
vizuálních sdělení jakožto aktivního recipienta. Koncepce aktivního publika Birminghamské
školy chápe příjemce jako dekódovatele sdělení, nikoliv jako pasivního příjemce sdělení
takového, jaké se na první pohled jeví. Během analýzy metonymického vyjadřování bylo
potvrzeno, že fotografie i film v sobě obsahují mnoho skrytých významů, které si recipient
může různými způsoby interpretovat zejména podle svých zkušeností, svých očekávání od
sdělení, tedy osobních faktorů ale rovněž také například na základě sociokulturních či
politických faktorů.
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