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ÚVOD 

 

S Norskem mě pojí osobní a velmi hluboký vztah. Je to země, která se během 

posledních padesáti let stala příkladem pro zbytek světa. Ať už jde o kvalitu života, 

hrubý domácí produkt, politickou kulturu, úroveň svobody slova či štěstí obyvatelstva – 

Norsko triumfuje v různých disciplínách a pravidelně se umisťuje na prvních místech 

mnoha prestižních žebříčků. Jednosemestrální výměnný program, který jsem absolvoval 

na Univerzitě v Oslo, mě utvrdil v přesvědčení, že Norsko má Česku co nabídnout, a 

inspiroval mě při výběru tématu bakalářské práce, za které jsem si zvolil popis 

poválečného vývoje norské novinářské fotografie.  

Teoretická část práce je strukturována do šesti kapitol. První kapitola popisuje formou 

chronologické deskripce poválečný vývoj Norska v souvislostech. Druhá kapitola se 

soustřeďuje na vznik nezávislého norského tisku, jeho rozvoj a úpadek. Určitý prostor je 

věnován popisu současné mediální scény a vyjmenování jejích čelných představitelů. 

Třetí kapitola se zabývá institucemi, které mají v norském prostředí klíčový vliv a jež se 

dlouhodobě těší velké autoritě. Práce předkládá výňatek z etického kodexu norských 

novinářů a zaměřuje se zejména na pasáže, jež přímo ovlivňují práci fotožurnalistů. 

Čtvrtá kapitola se zabývá rolí fotografických agentur a spolků. Velký prostor je věnován 

popisu činnosti agentury NTB Scanpix, jejíž předchůdce vznikl již před osmdesáti třemi 

lety. Pátá kapitola se zaměřuje na popis prestižních cen, jež jsou udělovány vynikajícím 

norským žurnalistům a fotožurnalistům. Šestá kapitola předkládá rozsáhlý profil 

norského deníku Verdens Gang včetně jeho historie, obsahu a struktury fotografického 

oddělení. 

Výzkumná část práce má analytický charakter. Na příkladu devíti klíčových momentů 

z norské poválečné historie je ilustrován vývoj tamního fotožurnalismu. Pro tento účel 

byl vybrán zmíněný deník Verdens Gang, jenž se každé z devíti událostí podrobně 

věnoval. Rozbor vybraných fotografií by měl odhalit míru proměny norské 

fotožurnalistické scény a její bližší specifika. 

Struktura této bakalářské práce se mírně odlišuje od osnovy uvedené v tezích. Během 

studia problematiky a studováním dostupných materiálů jsem došel k závěru, že 

k analýze bude vhodnější zvolit pouze jeden deník místo tří a věnovat mu maximální 

pozornost. Změny se ukázaly jako vhodné a jejich užití výrazně přispělo k přehlednosti 

a srozumitelnosti výsledné práce. 
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1. POVÁLEČNÝ VÝVOJ NORSKA 

Podobně jako v jiných zemích, i v Norsku se krátce po skončení druhé světové války 

prosadil patriotický výklad válečných událostí. Tento pocit byl umocněn skutečností, že 

značná část národa se během války angažovala v odbojovém hnutí. (Meyer, Myhre, 

2000: 99) Sjednocená společnost se přesto jen pár měsíců po skončení války nedokázala 

shodnout na zásadní věci – jak naložit s válečnými zločinci. Stránky novin plnily 

komentáře, které hlasitě volaly po co nejtvrdším trestu pro co nejširší okruh zrádců. Jiní 

proti hrdelnímu trestu, který byl v Norsku vykonán naposledy v roce 1876, otevřeně 

vystoupili. Přesto se 37 obžalovaných trestu smrti zastřelením nevyhnulo. Vidkun 

Quisling, ministerský předseda kolaborantské vlády a symbol nacistické nadvlády v 

Norsku, byl popraven 24. října 1945 v Oslo. 

 

„Jsem odsouzen neprávem a umírám nevinen.“
1
 

Poslední slova Vidkuna Quislinga 

 

Poválečná rekonstrukce země přinesla Norsku nečekaný ekonomický rozvoj. Napříč 

Severní Evropou se šířila vlna skandinavismu, která vyvrcholila vznikem Severské rady 

v roce 1952. Komunistický sentiment, který po skončení války krátce zachvátil zemi, se 

naprosto vytratil po únorovém převratu v Československu roku 1948. (Stenersen, 

Libaek, 2007: 140) V následujícím roce se Norsko stalo zakládajícím členem 

Severoatlantické organizace (NATO), čímž de facto opustilo svoji předválečnou 

politiku neutrality, přesto však nikdy nesvolilo k trvalému umístění spojeneckých vojsk 

nebo jaderných hlavic na svém území. V roce 1952 uspořádalo Norsko zimní 

olympijské hry v Oslo, jež s přehledem vyhrálo a kterých se poprvé od skončení války 

účastnili atleti z Německa a Japonska.
2
 Padesátá a šedesátá léta dvacátého století se 

nesla ve znamení těžkého průmyslu a stavby vodních elektráren. Norsko se vypracovalo 

do pozice největšího exportéra hliníku v Evropě. (Stenersen, Libaek, 2007: 145) 

Mezi lety 1966 a 1969 americká společnost Phillips Petroleum provedla několik 

průzkumných vrtů v Severním moři. Jejich výsledek byl zprvu nejistý, ve finále ale 

jednoznačný – ve zkoumané lokalitě se nachází jedno z desíti největších nalezišť ropy 

                                                 
1
 Bratteli, Myhre, 1992: 198 

 

2
 http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1952/or1952w.pdf 
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na světě. Na rozjíždějící se těžbě se podílely jak zahraniční organizace, tak norské 

společnosti.
3
 Vysoké zdanění ropného průmyslu zajistilo státu stabilní a vysoký přísun 

peněz, s jejichž pomocí mohly levicové vlády realizovat rozsáhlé reformy a udělovat 

štědré subvence. V roce 1972 Norsko jako první země na světě zřídilo ministerstvo pro 

životní prostředí. Ve stejný rok Norové hlasovali o vstupu země do Evropského 

hospodářského společenství. Nesouhlas se vstupem tehdy vyjádřilo 53,5 % obyvatel.
4
 

V  sedmdesátých letech způsobila vysoká mzdová hladina citelný pokles norské 

konkurenceschopnosti, na což Norsko zareagovalo otevřením své země 

nekvalifikovaným imigrantům z chudších zemí, zejména z Pákistánu. V roce 1980 

postihla ropný průmysl těžká rána – ropná plošina Alexander Kielland v Severním moři 

se převrhla a během nehody přišlo o život 123 lidí. (Stenersen, Libaek, 2007: 155) 

V následujících letech tudíž došlo ke zpřísnění bezpečnostních opatření pro práci 

v ropném segmentu. O rok později byla premiérkou zvolena poprvé v norské historii 

žena, bývalá ministryně životního prostředí Gro Harlem Brundtland. V roce 1986 byla 

do funkce znovuzvolena a její tehdejší kabinet vešel do dějin vysokým počtem žen – 

osm z osmnácti ministerských křesel tehdy obsadily ženy. V roce 1990 se Norsko stalo 

největším producentem ropy v Evropě. Ve stejný rok došlo k nehodě na trajektu 

Scandinavian Star, který plul z Oslo do dánského Frederikshavnu. Loď zachvátil požár 

a v následném chaosu uhořelo 159 cestujících. 136 z nich bylo norské národnosti.
5
  

V roce 1991 zemřel ve věku 87 let nesmírně populární král Olav V., který byl o čtrnáct 

let později prohlášen za „Nora století“.
6
 V roce 1994 Norové znovu hlasovali o vstupu 

do Evropské unie – rozhodnutí nevstoupit opět těsně převážilo. Téhož roku se však 

Norsko stalo členem Evropského hospodářského prostoru a o dva roky později 

podepsalo Schengenskou dohodu. V roce 2001 celá země slavila svatbu korunního 

prince Haakona s princeznou Mette-Marit, dívkou z lidu. Éru pokoje a míru ukončil 22. 

července 2011 ultrapravicový terorista Anders Behring Breivik, který v centru Oslo 

odpálil nálož a následně na ostrově Utøya zmasakroval několik desítek účastníků 

letního táboru Svazu dělnické mládeže, za což byl o rok později odsouzen k 21 letům 

vězení s možností prodloužení po uplynutí této lhůty.
7
  

                                                 
3
 https://www.regjeringen.no/nb/tema/energi/olje-og-gass/norsk-oljehistorie-pa-5-minutter/id440538/ 

4
 https://snl.no/EU-kampen 

5
 http://www.nrk.no/arkiv/artikkel/dodsskipet-scandinavian-star-1.7067790 

6
 http://www.nrk.no/underholdning/store_norske/5330082.html 

7
 http://www.bbc.com/news/world-europe-19365616 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ NORSKÉHO TISKU 

V roce 2014 zaujalo Norsko první místo
8
 v prestižním žebříčku Freedom of the Press, 

jejž sestavuje od roku 1980 americká nevládní organizace Freedom House (v obdobném 

žebříčku World Press Freedom Index skončilo Norsko v roce 2015 druhé
9
). Cílem 

dlouhodobého výzkumu je monitorovat míru nezávislosti tisku téměř ve dvou stech 

zemích světa. Na tomto úctyhodném výsledku se podepisuje celá škála faktorů, mezi ty 

nejzásadnější lze ale bezesporu zařadit vysokou vymahatelnost práva v Norsku, značnou 

pokročilost tamní občanské společnosti a zejména dlouhou tradici nezávislého tisku, 

která se datuje ke vzniku samostatného státu v roce 1814. Ústava z tohoto roku tisku 

garantuje maximální svobodu a nezávislost na státu. Norský tisk se navíc vždy těšil 

podstatné rozmanitosti. Tato skutečnost je z velké části zapříčiněna hornatým 

charakterem Norska, jenž vždy značně omezoval komunikaci mezi jednotlivými 

vesnicemi a městy. Již na konci devatenáctého století proto na území Norska vycházelo 

několik stovek unikátních titulů. V průběhu následujícího století jich sice mnoho 

zaniklo, vysoký počet lokálních novin je však pro Norsko charakteristický dodnes. 

V pětimilionovém Norsku bylo v roce 2013 registrováno 229 odlišných titulů, což je 

téměř totožný počet jako před šedesáti lety.
10

 

Od té doby přitom norský tisk prošel hlubokou proměnou a čelil hned několika 

kritickým situacím. V polovině šedesátých let hrozil mnohým deníkům v celém 

nordickém regionu bankrot. K této situaci vedl zejména prudký rozvoj televizního 

vysílání, jež bylo v Norsku oficiálně zahájeno teprve v roce 1960. Vláda Pera Bortense 

se proti propadu tisku rozhodla zakročit a v roce 1969 schválila zákon, který tisk 

osvobodil od placení daně z přidané hodnoty. Zejména menší deníky navíc získaly 

nárok na pobírání účelových dotací. Aby na ně dosáhly, musely splňovat několik 

přísných podmínek – od minimálního počtu členů redakce až po určitý poměr 

předplatitelů proti klasickým odběratelům. Státní subvenci tisku dostal na starost nově 

zřízený úřad pro média, který spadá pod ministerstvo kultury.
11

 Velký pokrok na poli 

audiovizuálních médií a zejména příchod internetu měly za následek setrvalý růst výše 

subvence, která nyní jen ve své přímé podobě dosahuje částky převyšující 345 milionů 

NOK ročně (viz schéma 1).  

                                                 
8
 https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.VVCwH_ntmko 

9
 https://index.rsf.org/#!/index-details 

10
 http://medienorge.uib.no/english/?cat=statistikk&page=avis&queryID=361 
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Kromě ochrany vydavatelů před bankrotem si od zavedení tohoto kroku vláda Pera 

Bortense slibovala zvýšení zájmu společnosti o veřejné dění, posílení svobody slova a 

role médií jako hlídacího psa demokracie. Skvělý výsledek v žebříčku Press Freedom 

Index o půl století později svědčí o úspěchu opatření a jeho pozitivním dopadu na vývoj 

norské mediální scény.  

Schéma 1: Růst subvencí mezi lety 1984 a 2014.
12

 

 

Zejména ve svých počátcích byl norský tisk silně stranicky profilován a mnohé tituly 

byly přímo vlastněny některou z politických stran. Situace se ale v průběhu času 

výrazně změnila a v dnešní době již existuje pouze jeden titul, který je přímo 

provozovaný politickou stranou – jedná se o čtrnáctideník Friheten (Svoboda) a vydává 

jej socialistická Norges Kommunistiske Parti (Komunistická strana Norska). List, který 

se krátce po skončení druhé světové války těšil značné popularitě a jeho průměrný 

náklad překračoval sumu 40 000 výtisků, nyní stojí na samém okraji mediálního spektra 

a jeho dnešní náklad se pohybuje ve výši pouze několika stovek kusů.
13

  

Pouta se stranami sice byla přetrhána, mnohé tituly však dodnes s konkrétními 

politickými uskupeními otevřeně sympatizují. Norský tisk byl v minulosti dokonce 

                                                                                                                                               
11

 http://www.medietilsynet.no/Om-Medietilsynet/ 
12

 http://medienorge.uib.no/english/?cat=statistikk&page=avis&queryID=193 
13

 http://www.nordiki.no/friheten.pdf 



   

 

7 

  

několikrát osočen z výrazné inklinace k politické levici.
14

 Určitou roli sehrává rovněž 

náboženský a odvětvový tisk. V norském mediálním prostředí lze narazit na několik 

křesťanských týdeníků, stejně jako na značné množství časopisů zabývajících se 

rybolovem a loďařstvím – klíčovými segmenty norského průmyslu.  

Mezi čelné představitele současné mediální scény patří následující deníky: liberálně 

konzervativní Aftenposten, hospodářsky orientovaný Dagens Næringsliv a tabloidy 

Dagbladet a Verdens Gang (VG). Z hlediska této bakalářské práce je poslední 

jmenovaný titul nejdůležitější, proto mu je věnována samostatná kapitola.  

 

3. MEDIÁLNÍ INSTITUCE V NORSKU A ETIKA 

Zcela zásadní roli na norské mediální scéně sehrává Norsk Presseforbund, instituce 

sdružující všechny významné mediální organizace a společnosti v zemi. Skupinu tvoří 

čtrnáct členů, mezi které patří např. Norsk Redaktørforening – spolek norských 

novinářů, jenž čítá zhruba 750 členů a svojí funkcí i strukturou je příbuzný českému 

Syndikátu. Členy organizace jsou také společnosti veřejnoprávního (NRK) i 

soukromého (TV 2) charakteru.
15

 

Kromě administrativních úkonů typu vydávání novinářských průkazů Presseforbund 

„poskytuje rady v oblasti etických a profesních problémů, podporuje právo na svobodu 

slova, projevu a přístupu k informacím“.
16

 Pro tyto účely instituce stanovuje vlastní 

etický kodex a zřizuje dvě komise, jež dohlížejí na jeho dodržování. 

3.1 Etický kodex norského novináře 

Vær Varsom-plakaten (doslova 'buď opatrný-kodex') byl představen již v roce 1936 a 

doposud prošel deseti revizemi, naposledy v roce 2006, kdy byly zmírněny do té doby 

velmi přísné regule pro referování o sebevraždách. Kodex se vztahuje na tisk, 

rozhlasové a televizní vysílání, online zpravodajství a fotožurnalistiku. Následující 

výňatek z kodexu se nachází v sekci nazvané „pravidla publikování“ a zabývá se 

problematikou novinářské fotografie. 

  

 

                                                 
14

 http://www.nordiskemediedager.no/nyheter/journalister-vil-ha-jens-folket-vil-ha-erna/ 
15

 https://snl.no/Norsk_Presseforbund 
16

 http://presse.no/om-oss/ 
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 Buď opatrný při používání fotografií v jiném než původním kontextu. 

 Manipulování fotografií je povoleno pouze pro ilustrační účely. 

 Na publikování fotografií se vztahují stejná pravidla jako na tištěný či vysílaný 

obsah. 

 

Na fotožurnalistickou práci lze částečně aplikovat také dva body ze sekce „chování 

žurnalisty a vztah ke zdrojům“.
17

 

 

 Během žurnalistického výzkumu se chovej taktně. Zvlášť opatrně si počínej při 

komunikaci s lidmi, kteří si nemusí být vědomi dopadu své výpovědi. Lidé v šoku 

či truchlící lidé jsou zranitelnější než ostatní. 

 Skrytá kamera či mikrofon mohou být použity pouze ve výjimečných případech, 

při nichž nelze jinak postupovat a které mohou vést k odhalení zásadních 

informací s dopadem na celou společnost. 

 

3.2 Pressens Faglige Utvalg 

První z nich je Pressens Faglige Utvalg (rada pro řešení stížností). Mezi její kompetence 

spadá přijímání stížností na nedodržování etického kodexu či jiné morálně-profesní 

prohřešky. Sedmičlenná komise (čtyři členové jsou zástupci médií, tři zastupují 

veřejnost) stížnosti posuzuje a následně k nim vydává své stanovisko. PFU nemá 

pravomoc udělovat pokuty, pozastavovat činnost ani jinak sankciovat novináře či 

médium, prokáže-li se přečin. Komise se však dlouhodobě u veřejnosti těší velké 

autoritě a jedná-li se o závažný prohřešek (např. bezostyšné porušení presumpce 

neviny), je většinou delikvent vystaven enormní stigmatizaci, jejíž následky si s sebou 

může nést až do konce kariéry. 

3.3 Offentlighetsutvalget 

Druhou významnou radou spadající pod Presseforbund je Offentlighetsutvalget (rada 

pro svobodný přístup k informacím), jejíž agenda přesahuje média a má 

celospolečenský dopad. Je tvořena patnácti žurnalisty, kteří během svých kariér 

prokázali nadprůměrnou snahu o zpřístupňování informací veřejnosti a celkovou 

                                                 
17

 http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/  
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transparentnost ve společnosti. Primární činností rady je asistence novinářům a 

veřejnosti při vyhledávání informací ve veřejných záznamech.
18

 

 

4. FOTOGRAFICKÉ AGENTURY A SDRUŽENÍ 

Norský tisk vždy kladl značný důraz na obrazovou žurnalistiku. Největší tisková 

agentura založila vlastní fotografické oddělení již ve třicátých letech dvacátého století, 

později na území Norska vznikla řada menších fotografických sdružení a klubů.  

4.1 Norsk Telegrambyrå 

Státní tisková agentura v Norsku nese název Norsk Telegrambyrå a byla založena v roce 

1867 Dánem Alfredem Fichem, který čerpal inspiraci z německé agentury Wolffs. Po 

okupaci Norska nacistickými vojsky v dubnu 1940 byla agentura ovládnuta německými 

důstojníky, kteří ji využívali k šíření nacistické propagandy. NTB je vlastněna různými 

mediálními činiteli včetně skupiny Schibsted (20,6% podíl) či státní NRK (10,5% 

podíl). Heslo agentury je „pålitelig, troverdig, uavhengig“ (spolehlivá, důvěryhodná, 

nezávislá).
19

  

4.2 NTB Scanpix 

V roce 1932 vzniklo v tiskové agentuře NTB zvláštní oddělení pro fotografie, které se 

zasílaly poštou – tento způsob přetrval až do konce šedesátých let. Krátce po skončení 

druhé světové války NTB začala s využíváním telefotografie, tedy formou přenášení 

obrazu za pomoci telegrafu či telefonu.
20

 V roce 1962 vznikla přímá telefotografická 

linka mezi Oslo a Londýnem a o tři roky později se podařilo za pomoci telefonu poprvé 

zaslat barevnou fotografii. Uplynulo ale ještě třináct let, než se barevné fotografie 

v novinách staly běžnými. V roce 1984 obdržela NTB první fotografii poslanou přes 

satelit a o tři roky později bylo zasílání fotografií poštou trvale ukončeno.  

V roce 1989 již bylo posílání fotografií přes satelit zcela běžné – zaslat jeden barevný 

obraz trvalo dvacet minut. O šest let později se tato doba zkrátila o 90 %. K zásadní 

události došlo v roce 1999 – fotografické oddělení NTB se sloučilo s databankou Scan-

foto a vznikla tak akciová společnost NTB Scanpix. V následujících letech agentura 

                                                 
18

 http://presse.no/offentlighet/pressens-offentlighetsutvalg/medlemmer/ 
19

 http://www.ntb.no/om-ntb/ 
20

 http://www.corp.att.com/attlabs/reputation/timeline/24fax.html 
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upevnila své dominantní postavení na norském trhu a skoupila některé menší databanky 

(např. Samfoto). V současné době čítá databáze agentury dvacet milionů fotografií, 

videoklipů a grafik. NTB Scanpix spolupracuje s 50 světovými agenturami a je 

významným hráčem v nordickém regionu.
21

 

4.3 Pressefotografenes Klubb 

Svaz fotožurnalistů Pressefotografenes Klubb sdružuje zhruba 500 norských fotografů a 

mezi hlavní činnosti spolku patří každoroční udělování prestižní ceny Årets bilde 

(fotografie roku). PK je členem asociace Nordisk pressefotograf forbund (svaz 

nordických fotožurnalistů), která se angažuje ve všech zemích Severní Evropy. 

Současným předsedou PK je Sveinung Ystad.
22

 

4.4 Norske Naturfotografer 

Značně specifickým sdružením je norský svaz fotografů přírody, Norske 

Naturfotografer. Krajinářská fotografie má v Norsku dlouhou tradici a zčásti navazuje 

na období romantického nacionalismu v polovině devatenáctého století, jenž kladl důraz 

na vysokou estetiku norské přírody a jedinečnost norské národní identity. Romantický 

nacionalismus ovlivnil celou generaci spisovatelů, hudebníků a především malířů.
23

 

NN byl založen v roce 1976 a uchovává si stálý počet okolo 60 členů. Zájemci o 

členství musí prezentovat své fotografie na každoroční schůzi svazu. Kromě sdružování 

fotografů přírody si svaz klade za cíl zkoumat otázky fotografické etiky a životního 

prostředí. Klub také pravidelně pořádá Naturfotofestival – výstavu krajinářských 

fotografií.
24

    

 

5. CENY PRO FOTOŽURNALISTY 

S udělováním cen pro vynikající novináře začal Norsk Presseforbund již v padesátých 

letech. V šedesátých letech vznikla cena Årets bilde, kterou uděluje Pressefotografenes 

Klubb vynikajícím fotožurnalistům.  

                                                 
21

 http://www.ntb.no/globalassets/om-ntb/ntbs-historie.pdf 
22

 http://fotojournalisten.no/kontakt/ 
23

 http://tinyurl.com/oq4l5n7 
24

 http://norskenaturfotografer.no/about-us/ 
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5.1 Narvesenprisen/ Den store journalistprisen 

Cena Narvesen byla mnoho let považována za nejvyšší ocenění, jehož mohl novinář 

v Norsku dosáhnout. Cenu udělovala od roku 1954 firma Narvesen, která v Norsku 

provozuje řetězec samoobsluh a kiosků – výběr vítězů měl ale na starosti Norsk 

Presseforbund. Po debatě o tom, zda cena s názvem velké společnosti může být 

nezávislá, došlo v roce 1991 k přejmenování na Den store journalistprisen (velká 

žurnalistická cena).
25

 Ocenění lze udělit jednotlivci či kolektivu a laureát může pracovat 

v tisku, televizi, rozhlase, internetovém zpravodajství či jako fotoreportér či 

videožurnalista.  

Rolf M. Aagaard byl první fotožurnalista, který cenu Narvesen získal. Obdržel jí v roce 

1979 za svou práci pro deník Aftenposten. Podle svých slov se specializuje na 

fotografování přírody a zejména sněžné krajiny, zajímá ho také pouliční fotografie. 

Druhým oceněným fotografem je Harald Henden, který cenu získal v roce 2004. 

Henden pracuje pro deník VG a jeho zaměřením jsou válečné fotografie a přírodní 

katastrofy. Byl jedním z několika novinářů, kteří se ocitli v kábulském hotelu Serena 

během teroristického útoku v roce 2008.
26

  

5.2 Årets bilde 

Každoročně pořádaná soutěž o snímek roku se jmenuje Årets bilde a od roku 1965 jí 

pořádá Pressefotografenes Klubb. Soutěží se v patnácti kategoriích, z jednotlivých 

vítězů poté odborná komise vybírá jeden snímek, který získá titul fotografie roku. Po 

vzoru soutěže v Dánsku přibyly v roce 2014 dvě nové kategorie, „fotožurnalista roku“ a 

„videožurnalista roku“. Účast v soutěži se také nově zpřístupnila všem zájemcům, 

nikoliv pouze členům PK.
27

 Fotografie roku se v roce 2014 vybírala z následujících 

kategorií:  

 

 Aktualita (jednotlivé fotografie) 

 Reportáž 

 Každodenní život v Norsku 

 Sport (jednotlivé fotografie) 

 Sportovní reportáž 

                                                 
25

 https://snl.no/Narvesenprisen 
26

 https://foto.no/artikler/intervjuer/fotografen/43597-harald-henden 
27

 http://journalisten.no/2014/11/arets-bilde-alle 
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 Portrét 

 Volné téma 

 Příroda a životní prostředí 

 Zahraniční dokument 

 Domácí dokument 

 Aktualita (video) 

 Videoreportáž 

 Videosérie 

 Videožurnalista roku 

 Fotožurnalista roku 

 Fotografie roku 

 

Od svého počátku v šedesátých letech nebyla cena udělena pouze jednou, v roce 1965. 

Největší počet vítězných snímků mají fotožurnalisté z deníku VG (12), těsně 

následovaní novináři z Aftenpostenu (11). Deset cen má na kontě deník Dagbladet, 

který vítězil hlavně v prvních dvaceti letech existence soutěže. Zajímavým fenoménem 

jsou výhry fotožurnalistů na volné noze – poprvé některý z nich vyhrál hlavní cenu 

v roce 2007, od té doby však až na dvě výjimky vždy vítězili právě oni.
28

  

 

6. VERDENS GANG 

I v té nejodlehlejší norské vesnici lze každé ráno zakoupit Verdens Gang (doslova chod 

světa), nejpopulárnější tabloid v Norsku. Mezi lety 1981 a 2010 byl VG 

nejprodávanějším listem v zemi, nyní mírně zaostává za deníkem Aftenposten. 

Průměrný prodaný náklad VG v roce 2014 čítal 138 188 kusů (o dvanáct let dřív to byl 

téměř trojnásobek).
29

 Vychází každý den v týdnu.  

6.1 Historický vývoj deníku 

První výtisk VG vyšel 23. června 1945 a svým názvem navázal na titul z roku 1868, 

který však v meziválečném období zkrachoval. Na počátku roku 1963 deník přešel na 

novou, tabloidovou formu. V roce 1966 se VG stal součástí mediálního domu 

Schibsted, pod který spadá i významný deník Aftenposten. Koncem sedmdesátých let 

                                                 
28

 http://xn--retsbilde-42a.no/historisk-oversikt/ 
29

 http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/avis/190 
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překročil průměrný náklad deníku 200 000 prodaných výtisků a počet členů redakce se 

přiblížil jednomu stu. Osmdesátá léta se nesla ve znamení stoupajících nákladů, 

zvyšujících se zisků z reklamy a získání několika prestižních ocenění. Od roku 1990 

vychází VG i v nedělním vydání. V roce 1991 zemřel král Olav a následující den prodal 

VG téměř 900 000 výtisků – nejvíc v historii norských novin.
30

 Padesáté výročí VG 

oslavil zahájením provozu zpravodajského webu, šéfredaktorkou se stala poprvé 

v historii dějinách deníku žena, Nina Gram. V roce 1999 provozní zisk dosáhl hodnoty 

čtvrt milionu NOK, noviny se tisknou v pěti městech – v Oslo, Bergenu, Trondheimu, 

Harstadu a Kristiansandu. Nové milénium s sebou přineslo prudký rozmach 

internetového zpravodajství. V roce 2004 VG každý den oslovil na internetu či na 

papíře přes dva miliony Norů. Internetová verze se nadále těší značné popularitě, tištěné 

vydání ale s každým rokem přichází o desítky tisíc čtenářů (viz schéma 2). V roce 2010 

se nejprodávanějším deníkem stal Aftenposten a VG poprvé po třiceti letech ztratil na 

poli norských novin své zdánlivě neochvějné prvenství. Roku 2014 dosáhl průměrný 

náklad VG pouhých 138 188 prodaných kusů, což představuje nejnižší sumu od konce 

sedmdesátých let. Meziroční propad, který v posledních letech dosahoval i 15 %, je 

dokonce nejstrmější ze všech celostátních deníků.
31

  

 

 

Schéma 2: vzestup a pád deníku Verdens Gang.
32

 

                                                 
30

 http://vginfo.vg.no/mediehuset-vg/historie/1980-1999/ 
31

 http://www.nrk.no/kultur/fortsatt-opplagsfall-for-papiravisene-1.12238421 
32

 http://vginfo.vg.no/tall-og-fakta/ 
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6.2 Obsah a charakter deníku 

I přes svoji očividnou komerčnost a senzacechtivost má Verdens Gang mnohem 

serióznější profil než např. The Sun, z jehož formy částečně vycházel. V deníku tudíž 

pravidelně vycházejí politické a ekonomické analýzy, kulturní zpravodajství a autorské 

komentáře. Zároveň nechybí sportovní rubrika, rady pro spotřebitele a příběhy lidí.
33

 

Průměrný sociální a demografický status čtenářů VG se pohybuje na stejné úrovni jako 

průměr v celé zemi. Verdens Gang rovněž dlouhodobě klade důraz na investigativní 

žurnalistiku – jen v roce 2010 deník zveřejnil deset zásadních odhalení, za což byl 

odměněn cenou Skup-prisen.
34

 

6.3 VG a fotožurnalistika 

Deník Verdens gang se tradičně věnuje novinářské fotografii mnohem intenzivněji než 

zbylé norské deníky. Fotografické oddělení čítá 27 zaměstnanců, jejich vedoucím je 

Gisle Oddstad.
35

 V soutěži Årets bilde, kterou od roku 1965 pořádá norský 

Pressefotografenes Klubb, získal VG celkem 12 hlavních cen, což je víc než kterýkoliv 

jiný deník.  

 

                                                 
33

 http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/31_host.pdf s. 114 
34

 http://journalisten.no/story/63801 
35

 http://www.vg.no/profil/20390/ 
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7. APLIKOVANÉ METODY ANALÝZY 

Výzkumná část bakalářské práce se věnuje analýze obrazového zpravodajství deníku 

Verdens Gang na příkladu devíti událostí zásadního významu, k nimž došlo na území 

Norského království mezi lety 1945 a 2011. Cílem je nabídnout čtenáři ucelenou 

představu o vývoji norské fotožurnalistiky a zároveň popsat několik důležitých 

momentů v poválečné historii Norska. Závěr práce shrnuje nabyté poznatky a vymezuje 

půdu pro jejich další analýzu, případně komparaci s českým prostředím.  

7.1 Užité metody 

Pro analýzu fotografií jsou v této práci využity dva odlišné postupy. Prvním z nich je 

tzv. metoda „dobrého oka“, kterou představila britská socioložka Gillian Rose ve své 

publikaci Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual 

Materials. Postup není metodologicky ani teoreticky doslovný a v zásadě jej lze 

definovat jako způsob pozorování obsahu a formy obrazových materiálů. Původně Rose 

metodu sestavila pro analýzu malířských děl, lze ji ale aplikovat i na zkoumání jiných 

druhů statických snímků, včetně fotografie. Metoda bude dále označována jako 

kompoziční interpretace a využívá následující proměnné: 

 

 Obsah 

 Barva
36

 

 Práce s prostorem 

 Světlo 

 Výrazový obsah (bude hodnocen vždy na konci analýzy) 

 

Druhou užitou metodou je analýza technických kódů podle Anderse Hansena, jak ji 

popisují Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská ve své publikaci Metody výzkumu 

médií. Technické kódy popisují vlastnosti záznamu, jež vyplývají z podstaty vzniku 

zkoumaného sdělení, nesou ale rovněž význam (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 161). 

Patří mezi ně následující hodnoty: 

 

 Velikost zobrazení (detail, velký detail, polocelek, celek) 

                                                 
36

 Převážná většina analyzovaných fotografií pochází z digitálního archivu VG. Naskenované výtisky jsou 

černobílé, tudíž u nich nebude barevnost nijak hodnocena 
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 Úhel pohledu (přímý, podhled, nadhled) 

 Použitá optika (širokoúhlý objektiv, standardní objektiv, teleobjektiv) 

 Osvětlení (světelná realita, světelná konstrukce) 

 

7.2 Zkoumaný vzorek 

Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly, všechny zkoumané fotografie na svých 

stránkách zveřejnil deník Verdens Gang mezi lety 1945 (kdy deník vznikl) a 2011 (kdy 

došlo k teroristickému útoku Anderse Behringa Breivika). Události, ke kterým se 

fotografie vztahují, byly autorem této práce vybrány na základě svého významu pro 

vývoj Norského království a tamní společnosti. Plný výčet takových událostí by značně 

přesahoval rámec této práce, v každém desetiletí tudíž došlo k výběru jedné události 

s největším dopadem a zároveň s nejslibnějším fotografickým potenciálem. Výjimku 

tvoří poslední dekáda dvacátého století, jež je ilustrována na dvou událostech. Všechny 

události již byly stručně popsány v kapitole 2. Poválečný vývoj Norska.  

K analýze fotografií bylo vždy zvoleno vydání, jež vyšlo den po uskutečnění vybrané 

události (výjimku tvoří události, ke kterým došlo v sobotu a VG o nich informoval až 

v pondělním výtisku). K analýze byl využit digitální archiv listu Verdens Gang, v němž 

lze dohledat všechna vydání deníku od jeho vzniku po druhé světové válce.  
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8. ANALÝZA FOTOGRAFIÍ 

8.1 Trest smrti pro Quislinga 

Jen několik dní po skončení druhé světové války se Vidkun Quisling dobrovolně 

přihlásil na policejní stanici v Oslo. Soudní líčení, během něhož se Quisling zaníceně 

hájil a pronášel dlouhé projevy, začalo na konci srpna 1945. Rozsudek, který tribunál 

vynesl 10. září téhož roku, však padl v jeho neprospěch – Quislinga čekal trest smrti 

zastřelením. 

Následující den otiskl list VG tři fotografie, které proces čtenářům přiblížily. První 

z nich se nachází na titulní stránce, zbylé dvě na straně č. 6, na které VG k tématu 

publikoval dlouhý článek. 

 

 

Fotografie 1: soud s Quislingem, VG 11. 9. 1945 

Fotografie na první straně zachycuje moment, během něhož předseda soudního senátu 

Erik Solem předčítá rozsudek nad obžalovaným. Na snímku je celkem devět osob – 

sedm mužů, pravděpodobně členů soudcovské rady, Vidkun Quisling a neznámá žena. 

Práce s prostorem je v rámci snímku poměrně jednoduchá – soudci zabírají jeho horní 

část od levého kraje po pravý, samotný Quisling se nachází ve spodní části fotografie a 

není mu vidět do tváře. Obžalovaného zachytil fotograf pouze od pasu nahoru. Světlo 

v místnosti je tlumené, přesto jsou všechny osoby jasně vidět a lze je identifikovat.  

Z technického hlediska se fotografie pohybuje mezi celkem a polocelkem, neboť jsou 

některé postavy oříznuté a pozorovatel nemá možnost spatřit prostory samotné soudní 

síně. Snímek byl pořízen z mírného nadhledu, pravděpodobně z novinářské galerie, 
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jimiž podobné instituce většinou disponují. Fotograf tak vědomě či nevědomě vytvořil 

dramatický záběr, ve kterém se členové senátu zdají být vyšší a důležitější než Quisling, 

nad kterým se jakoby tyčí. K pořízení fotografie byl použit buď standardní objektiv 

s delší ohniskovou vzdáleností, nebo kratší teleobjektiv. Při pořízení snímku nebyl 

použit blesk. Fotografie mohla projít úpravou v podobě ořezu, aby z ní zmizely rušivé 

elementy. 

 

 

Fotografie 2: obžalovaný, VG 11. 9. 1945 

Druhá fotografie je orientovaná na výšku a zobrazuje Vidkuna Quislinga z profilu. Za 

obžalovaným lze spatřit dalšího muže, pravděpodobně člena vězeňské služby. Práce 

s prostorem je v tomto snímku promyšlenější než u předchozího – Quisling zabírá levou 

část obrazu a značnou část jeho popředí, v pozadí však lze jasně identifikovat policistu. 

Světlo na tomto snímku působí méně kvalitně než na předchozím záběru, fotografie je 

mnohem tmavší a části obou postav jsou vržené do stínu. Nelze však vyloučit, že takový 

efekt byl fotografovým záměrem.  

Technická stránka fotografie se příliš neliší od prvního snímku. Jedná se o polocelek 

focený objektivem se středně dlouhou fokální délkou. Oproti předchozímu snímku se 

fotograf k obžalovanému dostal na bližší vzdálenost a pravděpodobně si stoupl pod jeho 

úroveň, snímek byl tudíž pořízen z mírného podhledu. Umělé nasvícení scény nebylo 

použito. 
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Fotografie 3: Quisling odchází, VG 11. 9. 1945 

Poslední analyzovaná fotografie zobrazuje Quislinga při odchodu ze soudní síně. Po 

jeho pravici kráčí příslušník vězeňské služby, na levé straně se nachází neznámá osoba. 

Tváře všech účastníků jsou odvrácené. Snímek je opět orientovaný na výšku. Práci 

s prostorem lze považovat za vhodně zvolenou, zvlášť vezmeme-li v potaz skutečnost, 

že fotografie byla pořízena ve spěchu. Kvalita světla je srovnatelná s předchozí scénou.  

Technická stránka se ani u tohoto snímku příliš neliší od zbytku. Opět se jedná o 

polocelek focený běžným či delším objektivem, pohled je přímý a dodatečné nasvícení 

žádné.  

 

Celkové vyznění všech tří fotografií je tíživé a depresivní. Quisling je zobrazen značně 

sugestivně – žádný ze snímků nezachycuje jeho přímý pohled a nikde mu není vidět do 

očí. Se svojí mohutnou postavou, ostrými rysy v obličeji a nepřátelským výrazem tak 

Quisling téměř nahání hrůzu. Temnost scény zejména u druhé a třetí fotografie tento 

dojem pouze umocňuje.  
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8.2 Zimní olympijské hry 1952 

V roce 1952 vzplál olympijský plamen v kraji Telemark severně od Oslo. Skoky na 

lyžích z monumentálního skokanského můstku na Holmenkollenu tehdy sledovalo přes 

sto tisíc lidí. Hry trvaly od 14. do 25. února a norští atleti v nich s přehledem zvítězili. 

Den po oficiálním zahájení her otiskl deník VG celkem čtyři fotografie, které se 

k tématu vztahují. První fotografie se nachází na titulní stránce, zbylé tři uvnitř vydání. 

 

 

Fotografie 4: mladá lyžařka, VG 15. 2. 1952 

Snímek na titulní stránce zobrazuje mladou lyžařku, která se opírá o hůlky na lyžařském 

svahu. Žena je mírně natočená směrem k fotografovi a usmívá se. Fotografie je 

orientovaná na výšku a jde o typickou ukázku středové kompozice. Práce s prostorem 

není příliš nápaditá, kromě ženy na snímku prakticky nic není. Špičky lyží se 

fotografovi nepodařilo vměstnat do záběru. Světlo bylo pravděpodobně velmi ostré, jak 

je ostatně pro scény se sněhem typické. 

Technická stránka fotografie potvrzuje její konzervativní charakter. Jedná se o celek 

vyfocený z přímého pohledu na standardní objektiv. Umělé nasvícení nebylo nutné.  

 



   

 

21 

  

 

Fotografie 5: nadšené závodnice, VG 15. 2. 1952 

Druhá fotografie se nachází na straně č. 7 a zobrazuje tři smějící se lyžařky. Jedna z žen 

má kolem krku startovací číslo, zbylé nikoliv. Práce s prostorem je klasická, závodnice 

zabírají většinu snímku. Světlo bylo podobně jako u předchozí scény poměrně ostré, 

fotografie je proto velmi kontrastní, což vedlo ke vzniku neestetických stínů v obličeji 

(zvlášť patrné u ženy uprostřed).  

Technická stránka je oproti předchozí fotografii odlišná. V tomto případě se jedná spíše 

o detail focený středně dlouhým objektivem z mírného podhledu. Ani tentokrát však 

nebylo použito umělé nasvícení scény.  

 

 

Fotografie 6: hledání startovních pozic, VG 15. 2. 1952 
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V pořadí třetí fotografie se nachází rovněž na sedmé stránce a opět se jedná o portrétní 

snímek. Snímek zobrazuje mladou závodnici ve společnosti staršího muže s brýlemi. 

Práce s prostorem je velmi podobná předchozí fotografii. Opět je přítomno ostré světlo a 

stíny v očích.  

Z technického hlediska fotografie nijak nevybočuje z dosavadního standardu. Jedná se o 

detail, k focení byl nejspíš použit portrétový objektiv se širokou clonou a běžnou 

ohniskovou vzdáleností. Fotografem byl opět zvolen mírný podhled a žádný blesk. 

 

 

Fotografie 7: letecký záběr na trať, VG 15. 2. 1952 

Poslední, čtvrtá fotografie, se sice také nalézá na straně č. 7, ve srovnání se zbylými 

snímky je ovšem téměř o polovinu větší. Zobrazuje lyžařský svah, v jehož těsné 

blízkosti se mačkají davy fanoušků. Vidět je několik závodníků, dolní části fotografie 

dominuje sloup elektrického vedení. Práce s prostorem je neobvyklá a ve srovnání 

s ostatními fotografiemi publikovanými v listu téměř unikátní. Ani tomuto snímku se 

však nevyhnuly problémy spojené s fotografováním v ostrém světle a na sněhu.  

Technický ráz snímku je velmi specifický. Jde o celek focený teleobjektivem 

z extrémního nadhledu. Neobvyklou perspektivu vysvětluje popisek, ze kterého 

vyplývá, že fotografii pořídila letecká společnost Nor Luftfoto. Je tudíž značně 

nepravděpodobné, že scénu někdo dodatečně osvětloval.  
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Všechny fotografie oplývají určitým pozitivismem a dobrým naladěním, jež je snadno 

čitelné z tváří subjektů. Převažují detailní portréty s jasně odděleným pozadím od 

popředí, všechny snímky byly pořízeny venku. Na svou dobu neobvyklá letecká 

fotografie dodává celé sérii na originalitě a zajímavosti.  

 

8.3 Státní návštěva Nikity Chruščova 

V létě roku 1964 dorazil do Norska na státní návštěvu Nikita Chruščov, tehdejší 

tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Setkal se 

s vrchními představiteli státu a navštívil několik míst v zemi, včetně akvária v Bergenu, 

jemuž věnoval čtyři jesetery. Ti byli na znamení vděku pojmenováni po svém dárci.  

30. června 1964, tedy den po příjezdu Chruščova do Oslo vyšel, VG s velkou fotografií 

sovětského tajemníka na titulní stránce. Žádná další fotografie se však ve vydání 

neobjevila. 

 

 

Fotografie 8: nervozita nebo kýchnutí? VG 30. 6. 1964 

Na fotografii jsou zachyceni celkem čtyři muži ve dvou řadách. V první řadě stojí 

Nikita Chruščov a tehdejší norský premiér Einar Gerhardsen, za nimi se nachází 

Chruščovův šéf ochranky a sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko. V dolním kraji 

snímku jsou jasně zřetelné mikrofony. Práce s prostorem je klasická, zajímavé je 

rozmístění čtyř mužů. Fotografie byla zřejmě pořízená v poledne – světlo je ostré a stíny 

v obličejích velmi temné. Norskému ministerskému předsedovi tudíž téměř nelze vidět 

do očí. Muži v druhé řadě mají dokonce obličeje úplně schované ve stínu. 
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Z technického hlediska se jedná o poměrně klasický skupinový portrét. Osoby jsou 

vyobrazeny od hrudi výše, jedná se tudíž o polocelek. K pořízení snímku byl s nejvyšší 

pravděpodobností použit opět objektiv se středně dlouhou ohniskovou vzdáleností a 

žádný blesk. Fotografie byla pořízena z jemného nadhledu.  

 

Celkový dojem ze snímku umocňuje gesto premiéra Gerhardsena – zatnutá ruka 

v blízkosti obličeje může signalizovat nervozitu či soustředění. Chruščovův pohled je 

naproti tomu pevný a upřený kamsi mimo obraz. Sovětští aparátčíci v horní části 

fotografie nemají zřetelné obličeje, navozují tak dojem mystických postav či šedých 

eminencí. Z fotografie sálá napětí a významnost celé akce.  

 

8.4 Referendum o vstupu do EHS 

Počátkem roku 1972 splnilo Norsko všechny podmínky nutné pro vstup do Evropského 

hospodářského společenství. Ačkoliv parlament vstup odhlasoval drtivou většinou, 

vláda se rozhodla finální volbu nechat na občanech a na podzim téhož roku vypsala 

obecné referendum. Jeho výsledek byl těsný, ale jednoznačný – Norsko do EHS 

nevstoupí. Na základě výsledku referenda se rozhodla levicová vláda premiéra 

Bratteliho odstoupit. 

 

26. září, tedy den po skončení referenda a jen krátce po oznámení jeho výsledku, vyšel 

ve VG k tématu velký počet článků a komentářů. Fotografie, jež by referendum blíže 

ilustrovala, byla však jen jediná. 

 

 

Fotografie 9: radost z neúspěchu, VG 26. 9. 1972 
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Zmíněná fotografie byla otištěna na čtvrté stránce a zobrazuje moment, kdy byly 

v lidovém domě v Oslo vyhlášeny výsledky referenda. Fotografii dominují jásající lidé 

ve spodní části snímku a velký nápis „Vi vil styre selv“ (chceme si vládnout sami) 

v jeho horní části. Práce s prostorem je zajímavá, z kompozičního hlediska se jedná o 

kvalitní fotografii. Světlo v místnosti bylo zřejmě ztlumené, obličeje účastníků jsou 

však zcela zřetelné. Zároveň tak vyniká výše zmíněný světelný nápis. 

Technický ráz fotografie je klasický. Jedná se o formu polocelku až celku, k jehož 

pořízení byl použit objektiv se standardní fokální délkou, úhel je přímý a dodatečné 

osvětlení žádné.  

 

Výrazový obsah tohoto snímku je zřejmý – radost a potěšení z výsledku referenda 

nevstoupit do EHS. Fotografovi se podařilo zachytit tento moment v ten nejvhodnější 

okamžik, emoce aktérů na snímku jsou proto silné a nefalšované. Zachycený nápis je 

výmluvný a pomáhá fotografii mluvit sama za sebe. 

 

8.5 Havárie ropné plošiny Alexander Kielland 

Ropná plošina, která své jméno získala po slavném realistickém spisovateli, se 27. 

března 1980 v 18:30 v důsledku silného větru a nedostatečného ukotvení převrátila do 

Severního moře. Z 212 pracovníků na plošině se 123 utopilo, což znamenalo největší 

katastrofu na norském území od konce války. Nehoda výrazně přispěla ke zvýšení 

bezpečnostních opatření v ropném segmentu. 

 

 

Fotografie 10: přílet přeživších, VG 28. 3. 1980 
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Následující den zveřejnil VG k tématu čtyři fotografie – tři aktuální a jednu archivní.  

První fotografie se nachází na straně šest a zobrazuje přeživší pracovníky, kteří 

vystupují ze záchranářského letadla. Práce s prostorem je standardní – zachránění muži 

zabírají prostřední třetinu snímku, letadlo horní, vespod je zřetelná přistávací dráha. 

Fotografie byla pořízena v noci, přítomné světlo tudíž pochází z blesku či jiného 

externího zdroje.  

Technický ráz fotografie je velmi specifický. Použitý byl standardní objektiv a přímý 

pohled, jak již ale bylo zmíněno, fotograf využil také silného blesku. Snímek tak působí 

značně přesvíceným dojmem – lesklý povrch letadla a uniformy pracovníků světlo 

z blesku odrazily zpět do senzoru fotoaparátu s maximální intenzitou. I přes velký 

výkon blesku však fotografie není úplně ostrá.  

 

 

Fotografie 11: toto je člun, VG 28. 3. 1980 

Druhá fotografie se nachází na osmé straně a jde o archivní snímek plošiny Alexander 

Kielland. V horní části snímku vlaje norská vlajka, v levém rohu stojí pracovník – to 

recipientovi umožňuje vytvořit si určitou velikostní perspektivu. Fotografii dominuje 

velká šipka, která upozorňuje na přítomnost záchranného člunu. Jedná se o první případ 

ve sledovaném období, kdy je do publikované fotografie vložen nějaký ilustrativní 

prvek. 

Z technického hlediska se jedná o zcela běžnou fotografii. Zobrazuje celek a k jejímu 

pořízení byl použit standardní objektiv. Úhel je přímý. Blesk nebyl s nejvyšší 

pravděpodobností použit.  
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Fotografie 12: pracovník a premiér, VG 28. 3. 1980 

Zbylé dvě fotografie lze analyzovat společně. V obou případech se jedná o portréty – 

první vyobrazenou osobou je bývalý pracovník na plošině, druhým člověkem je tehdejší 

premiér Andreas Cappelen. Obě fotografie jsou foceny zblízka a navozují poměrně 

intimní dojem. Světlo je měkké a části obličejů obou mužů jsou schované ve stínu. 

Technicky vzato jsou oba snímky klasickými detailními portréty. V prvním případě byl 

použit přímý pohled, v případě druhém viditelný nadhled. Blesk nebyl použit.  

 

Výrazový obsah fotografií koresponduje se závažností tématu, které zobrazují. Většina 

snímků byla pořízena v obtížných světelných podmínkách, vidíme proto poprvé silné 

použití blesku. Signifikantní je rovněž užití šipky na jedné z fotografií, což značí 

počátek běžného užívání ilustrativních zásahů do fotografií, jak je známe ze současných 

novin.  

 

8.6 Požár na trajektu Scandinavian Star 

V noci ze 6. na 7. duben 1990 došlo na palubě trajektu Scandinavian Star k požáru, 

který nikdy nebyl zcela objasněn. Existují indicie, že požár byl založen úmyslně, jiné to 

vylučují. Jasné ovšem je, že požár se kvůli nekvalitním materiálům velice rychle rozšířil 

a alarm, který se lodí rozezněl, nedokázal probudit celou řadu cestujících. Velká část ze 

159 pasažérů, z nichž 136 bylo norské národnosti, tak na lodi zřejmě o život přišla 

zbytečně.  

K požáru došlo v noci z pátku na sobotu, ve  vydání z následujícího dne tudíž najdeme o 

požáru jen krátkou zmínku. Tragédii detailně pokrývá až pondělní vydání z 9. dubna, 

jež obsahuje čtyři fotografie k tématu. 
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Fotografie 13: čerstvě osiřelý, VG 9. 4. 1990 

První fotografie se nachází na titulní stránce a zobrazuje dospělého muže v popředí a 

ohořelý trajekt v pozadí. Muž má sklopenou hlavu a zdrcený výraz v obličeji. Z popisku 

se lze dočíst, že vyfotografovanému muži zemřeli na palubě trajektu oba rodiče. Práce 

s prostorem je u tohoto snímku oproti předchozím letům odlišná, je focena na širší 

objektiv a je kladen větší důraz na pozadí fotografie. Zároveň nelze zcela jasně určitě, 

zda je portrét inscenovaný či autentický. Světlo je poměrně ostré. 

Technická stránka fotografie je pokročilejší než v minulosti. Jak již bylo zmíněno, jedná 

se o portrétní fotografii s velkou hloubkou ostrosti pořízenou na objektiv s kratší 

ohniskovou vzdáleností, zobrazuje polocelek a nelze vyloučit použití externího osvícení 

subjektu. Fotograf zvolil focení z přímého úhlu, aby se do záběru vešla jak portrétovaná 

osoba, tak trajekt v dálce. 

 

 

Fotografie 14: záchrana přilétá, VG 9. 4. 1990 
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Druhá fotografie se nalézá na desáté stránce a zobrazuje vrtulník nad trajektem. Na 

palubě lodi je několik lidí, zřejmě záchranářů a vyšetřovatelů. Na fotografii je zřetelný 

nápis Scandinavian Star na boku lodi. Kompozičně se jedná o přehlednou fotografii, 

která zobrazuje vše podstatné. Chybí jen nějaké viditelné poškození trajektu, k tomu 

však došlo zejména ve vnitřních prostorách lodi.  

Z technického hlediska jde o standardní fotografii. Zobrazuje celek, je focena na delší 

objektiv a nebyl použit blesk. Snímek byl opět pořízen za ostrého světla, což vyústilo 

v extrémně krátký čas závěrky. Díky tomu lze spatřit jednotlivé listy helikoptéry. 

Snímek byl vyfocený z úrovně mořské hladiny, zobrazuje tudíž mírný podhled.  

 

 

Fotografie 15: z vraku se kouří, VG 9. 4. 1990 

Třetí fotografie patří mezi největší ve zkoumaném období a zabírá stránky č. 14 a č. 15. 

Zachycuje velkou část poničené lodi poté, co byla dotažena do přístavního města 

Lysekil na jihu Švédska. Z ohořelého trajektu se stále kouří. V dolní části fotografie 

jsou vidět malé čluny a několik členů hasičského sboru, vzadu za lodí lze spatřit obrysy 

domů. Prostorové řešení obrazu je prosté – loď zabírá drtivou většinu jeho plochy. Plně 

tak vynikne rozsah poškození, jako např. ohořelá paluba a zdeformované boky. Světlo 

je měkčí než na předchozí fotografii, snímek byl pravděpodobně pořízen ráno či brzy 

dopoledne.  

Po technické stránce jde o zajímavou fotografii. K jejímu pořízení byl pravděpodobně 

využit objektiv s delší ohniskovou vzdáleností, což vedle k jisté kompresi všech 

obrazových prvků do jedné roviny. Snímek byl zachycen z mírného podhledu, 

dodatečné nasvícení nebylo třeba.  
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Fotografie 16: udatní záchranáři, VG 9. 4. 1990 

 Čtvrtá analyzovaná fotografie se nalézá na stránce č. 19 a oproti předchozím snímkům 

zabírá velmi malou plochu. Zobrazuje skupinu čtyř záchranářů, kteří z paluby odnášejí 

několik přeživších pasažérů. Práce s prostorem je dobře zvolená, dominantou snímku 

jsou schody na palubu, jež vedou oko čtenáře od prvního záchranáře k poslednímu. 

Světlo je měkké a přirozené.  

Technická stránka fotografie je opět klasická. Snímek zobrazuje celek, který byl 

zachycen standardním objektivem bez dodatečného osvícení. Protože stál fotograf pod 

úrovní paluby, nezbylo mu než fotit z podhledu.  

 

Všem fotografiím se daří vykreslovat velký rozsah tragédie a zejména její lidský 

rozměr. Zvolené snímky vhodně oscilují mezi výjevy zničené lodi a zničenými lidskými 

životy.   

 

8.7 Smrt krále Olava 

Jen málokterý monarcha se může pyšnit takovou popularitou, jaké se těšil norský král 

Olav V. Nadaný sportovec, který s plachetnicí Norna získal zlatou medaili v jachtingu 

na olympijských hrách v Amsterdamu v roce 1928
37

, se stal králem v roce 1957 po smrti 

svého otce Haakona. Hlavou státu byl až do roku 1991, kdy zemřel na zástavu srdce. 

V následujících dnech zaplnilo nádvoří královského paláce několik set tisíc svíček a 

vzkazů od truchlících Norů.  
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 http://www.nrk.no/underholdning/store_norske/4356194.html 
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Fotografie 17: král je mrtev, VG 18. 1. 1991 
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Vydání listu VG, které vyšlo den po králově smrti, se prodalo v nákladu téměř jednoho 

milionu kusů. Titulní stránka byla prostá – zobrazovala velký portrét Olava s černým 

rámečkem a titulkem „král je mrtev“. Olav je na portrétu oblečený ve slavnostní 

uniformě s čepicí a široce se usmívá. Kompozice je zajímavá, jedná se o takzvaný „over 

the shoulder shot“, jejž užívají běžně tvůrci filmů. Světlo je relativně měkké, přesto 

však královy oči lehce zahaluje stín jeho kšiltu.  

Z technického hlediska se jedná o detailní portrét, k jehož pořízení byl zřejmě použit 

středně dlouhý až dlouhý objektiv se širokou clonou. Pozadí snímku je tudíž naprosto 

rozostřené a není na něm nic, co by odvádělo pozornost od Olavovy tváře. Úhel pohledu 

je přímý, blesk nebyl s největší pravděpodobností použit.  

 

 

Fotografie 18: král se prochází, VG 18. 1. 1991 

Druhá fotografie k tématu se nachází na další stránce. Zobrazuje Olava na procházce 

mezi lidem. Krále od něj nedělí žádný plot ani jiné zábrany. Někteří lidé mávají 

vlajkami, zejména děti v dolní části obrazu. Kompozičně se opět jedná o vydařenou 

fotografii, neboť královi je na její pravé části vyhrazen dostatečně velký prostor, 

zatímco levou část snímku zabírají lidé a vlajky. Světelné podmínky jsou dobré a 

šťastné obličeje všech zúčastněných zcela zřetelné.  

Technický ráz fotografie se vyznačuje použitím standardního objektivu, přímého 

pohledu, průměrné hloubky ostrosti a zobrazení celku. Nic nenasvědčuje tomu, že 

fotograf scénu dodatečně osvětloval. 
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Obě fotografie decentním způsobem připomínají osobu krále Olava a neopomínají 

připomenout jeho vřelý vztah k lidu. Jejich volba je uctivá, zdvořilá ke královské rodině 

a nelze jim upřít jejich pietní charakter.  

 

8.8 Svatba prince Haakona 

Korunní princ Haakon se rozhodl kráčet ve šlépějích svého dědečka, „krále lidu“ Olava. 

Za svoji manželku a budoucí královnu si tudíž nevybral žádnou z mnoha šlechtičen 

z některé z evropských královských rodin. Budoucí královnou se stala Mette-Marit 

Tjessem Høiby, bývalá číšnice se čtyřletým synem a minulostí plnou drog a taneční 

muziky.
38

 Na královskou svatbu, která se konala 25. srpna 2001, dorazilo celkem 800 

hostů včetně několika významných evropských monarchů a šlechticů. 

 

 

Fotografie 19: novomanželé s dítětem, VG 26. 8. 2001 

Den po svatbě, 26. srpna, vyšel VG s velkou přílohou o královské svatbě. Z velkého 

množství publikovaných fotografií byly vybrány dvě, z toho jedna fotokoláž. První 

fotografie zobrazuje prince Haakona a jeho nevěstu, jež v náručí drží svého čtyřletého 

syna Mariuse. Oba novomanželé na dítě koukají a sahají mu na hlavu. Princ Haakon je 

oblečený ve slavnostní vojenské uniformě, Mette-Marit má na sobě velmi prosté bílé 

svatební šaty. Práce s prostorem je solidní, princ dominuje pravé straně obrazu, zatímco 

nevěsta s dítětem té levé. 
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 http://www.nytimes.com/2001/08/26/world/uncommon-royal-couple-exchange-vows-in-norway.html 
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Technická stránka fotografií není ničím neobvyklá. Jedná se o polocelek pořízený 

teleobjektivem, došlo tak k jasnému oddělení popředí od pozadí. Zvolen byl téměř 

neznatelný podhled, blesk nebyl použit.  

 

 

Fotografie 20: před oltářem, VG 26. 8. 2001 

Na stránkách č. 6 a 7 se nachází fotokoláž sestavená z pěti jednotlivých snímků. Na 

všech kromě jednoho figuruje korunní princ Haakon, pátá fotografie zabírá pouze 

nevěstu. Práce s prostorem byla vhodně zvolená, fotografovi se v uzavřeném prostoru 

plném lidí úspěšně podařilo oddělit novomanžele od svatebčanů detailními záběry a 

šikovnými ořezy. Skrze okna katedrály v Oslo, kde se svatba odehrávala, dopadalo 

měkké odpolední světlo, jež na výsledných snímcích vypadá velmi esteticky. Tváře 

novomanželů jsou rovněž prosty ostrých stínů.  

Z technického hlediska je nutné věnovat pozornost kolážové formě obrazu. Portrét 

plačící princezny má čtvercový poměr stran a zabírá téměř polovinu plochy koláže. 

Oproti tomu záběr na novomanžele zezadu představuje neobvykle úzký vertikální 

formát. Tři drobné fotografie na právě straně pouze celou koláž dokreslují dílčími 

momenty. Fotografie zobrazují celky a polocelky, s velkou pravděpodobností byly 

pořízeny kvalitním teleobjektivem a bez použití blesku. Fotografie vpravo dole byla 

pořízena ze znatelného nadhledu, u ostatních snímků je úhel pohledu přímý.  

 

Celkové vyznění fotografií je radostné a pozitivní. Fotograf se žádným způsobem 

nesnažil událost dehonestovat, ač k tomu svatba zejména kvůli princeznině minulosti 

téměř vybízela. Pro všechny fotografie je typická malá hloubka ostrosti, což navozuje 

téměř až zasněný dojem (tento styl je pro svatební fotografii poměrně běžný). 
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8.9 Teroristický útok Anderse Breivika 

22. července 2011 odpálil pravicový extremista Anders Behring Breivik obří nálož 

v komplexu vládních budov. Po explozi, jež zabila osm lidí, se odebral na ostrov Utøya, 

kde automatickou puškou zastřelil 69 veskrze mladých lidí a dalších zhruba 300 zranil. 

Jedná se o největší tragédií v poválečných dějinách země.
39

 

Vydání VG z následujícího dne se útoku věnuje na téměř čtyřiceti stránkách (z toho 

třicet stránek tvoří příloha „terror-extra“). Jelikož od události uplynulo teprve pár hodin, 

fotografií příliš není a často pocházejí od svědků útoku, kteří např. pořídili amatérský 

záznam na mobilní telefon. Autorem jedné z fotografií na titulní stránce je fotograf na 

volné noze Kyrre Lien, vítěz soutěže Årets bilde v roce 2014. Pro analýzu byla vybrána 

fotokoláž z titulní stránky, snímek zevnitř výtisku a z internetového serveru vg.no.  

 

Fotografie 21: zločinec dopaden, VG 23. 7. 2001 
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 http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Tre-timer-som-forandret-Norge-

2911085.html#.TyQARfk6T0M 
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Titulní stránka je tvořena fotokoláží tří různých snímků – hořící budovy v centru Oslo, 

zraněné dívky na ostrově Utøya a archivním portrétu Anderse Behringa Breivika, jehož 

identita tou dobou již byla známá. Celé fotokoláži dominuje velký bílý nápis na černém 

pozadí se slovem „TATT!“ (dopaden). Z kompozičního hlediska jde o vhodnou koláž – 

fotografie ilustrující výbuch přímo vybízí k vertikální orientaci, velký portrét Breivika 

přitáhne pozornost recipienta.  

Technický ráz lze hodnotit u fotografií vlevo a vpravo dole. První snímek zobrazuje 

celek, byl zřejmě pořízen na fotoaparát typu zrcadlovka za použití širokého objektivu. 

Úhel je přímý a blesk nebyl použit. Druhá fotografie zobrazuje polocelek, ze tří 

přítomných osob je do obličeje vidět jen zraněné dívce. Kvalita fotografie naznačuje 

použití mobilního telefonu bez blesku, zvolen byl letmý nadhled. 

 

 

Fotografie 22: šťastní přeživší, VG 23. 7. 2001 

Druhá fotografie se nachází na stránkách č. 10 a 11 a zobrazuje rybářskou loď, jež byla 

využita k přemístění přeživších útoku na ostrově zpět na pevninu. V pozadí jsou 

zřetelné stromy a silnice, po které zrovna projíždí sanitka. Paluba lodi je plná lidí, 

z nichž nejnápadnější a nejvýmluvnější je objímající se dvojice na přídi člunu. Práce 

s prostorem je uvážená – dolní část obrazu zabírá jezerní plocha, prostředku dominuje 

loď a horní část zabírají stromy. Fotografie byla pořízena večer, protože ale k incidentu 

došlo uprostřed léta, na kvalitu světla to nemělo žádný dopad. U této fotografie lze 

hodnotit i barvu. Snímek budí dojem, že u něj byla dodatečně zvýšená sytost barev. 
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Karmínově rudé zabarvení dolní části trupu lodě tak oproti zbytku fotografie relativně 

vyniká. Sanitka v pozadí má shodou okolností velmi podobnou barvu. Stromy na 

fotografii rovněž působí velmi sytě. Fotografie má poměrně vysoký kontrast. 

Technická stránka snímku je klasická. Zobrazuje celek, pořízena byla fotoaparátem typu 

zrcadlovka za použití středně dlouhého až dlouhého objektivu, úhel je přímý a blesk 

nebyl použit.  

 

 

Fotografie 23: po explozi, vg.no 23. 7. 2001
40

 

Poslední hodnocená fotografie pochází z internetových stránek deníku VG. Zobrazuje 

výjev z centra města krátce po výbuchu bomby. Snímku dominuje stožár s vlající 

norskou vlajkou, v pozadí lze spatřit škody způsobené explozí na vysoké vládní budově. 

Téměř polovina oken se vysypala. V dolní části fotografie lze spatřit zhruba deset lidí, 

jejichž obličeje jsou nezřetelné. Skupina vlevo je navíc téměř celá rozpixelovaná, nelze 

tudíž přesně určit, co se na obrázku děje. Znalost norského mediálního prostředí a 

etického kontextu však nabízí odpověď – zobrazovat krvavá zranění a lidské utrpení je 

téměř nepřípustné z úcty k obětem a z důvodu ochrany především mladistvých 

recipientů. Velká část fotografií z 22. července 2011 proto vypadá podobně. 

Kompoziční stránka fotografie je nápaditá a vhodně zvolená. Autorovi se podařilo do 

záběru vměstnat několik důležitých prvků, aniž by výsledná fotografie byla 

překombinovaná a zmatená. Sytost barev a kontrast působí neutrálněji než u 
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 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-ofrene/terrorangrep-i-oslo-sentrum-syv-
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předchozího snímku. Nic nenasvědčuje tomu, že kromě rozmazání skupiny lidí došlo 

k nějaké výrazné postprodukci. Obloha byla v den útoku zatažená, světlo však bylo 

dostatečně silné pro fotografování ostrých snímků. 

Z technického hlediska se jedná o zajímavou fotografii. Z mírného podhledu zobrazuje 

extrémní celek, čehož autor dosáhl použitím objektivu s velmi krátkou ohniskovou 

vzdáleností. Blesk nebyl použit.  

 

Fotografie evokují velmi silné emoce. Podíl na tom částečně nese charakter samotné 

události – jak již bylo zmíněno, šlo o nevídanou tragédii, jež jednou provždy změnila 

Norsko. Explicitnost a detailnost některých záběrů však přesto míru tragédie dále 

prohlubuje. Jde o první fotografie ve sledovaném období, jež musely být cenzurovány.  

 

8.10 Zhodnocení výsledků výzkumu 

Z výsledků analýzy fotografií lze vyvodit následující poznatky a základní specifika 

vývoje fotografického zpravodajství listu Verdens Gang za uplynulých sedmdesát let. 

Na základě analýzy lze prohlásit, že využívání fotografií pro ilustrativní účely bylo 

v Norsku v polovině čtyřicátých let již zcela běžné. Nyní, ve druhé dekádě 

jednadvacátého století, je však situace téměř opačná – zpravodajství je primárně 

obrazové a ilustrativní charakter v současnosti nesou popisky k fotografiím.  

 

 

Fotografie 24: triumf vizuality – vydání z roků 1952, 1964 a 2013 
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Cestu k dnešnímu stavu nastoupil VG začátkem šedesátých let, kdy po vzoru britských 

deníků přestoupil na tabloidovou formu. Tento krok měl největší dopad na titulní 

stránku novin. Zatímco v roce 1952 zabíral text stále ještě významnou část plochy 

stránky, o dvanáct let později již textový obsah výrazně ustoupil obrazovému materiálu 

a tučným titulkům. Od té doby již k tak dramatické změně nedošlo, současný stav je 

především evolucí modelu ze šedesátých let. Obvyklými se staly sofistikované 

fotokoláže, nápisy přímo ve fotografiích a zejména výrazná reklamní sdělení.  

Kromě změn na titulní stránce je velmi patrný technologický pokrok. S postupem času 

přibyly zejména detailní portréty a velmi široké záběry. Tento fakt zřejmě částečně 

souvisí s rozvojem na poli fotografické techniky – kvalitní teleobjektivy či naopak 

širokoúhlé objektivy se staly v devadesátých letech mnohem běžnějšími a levnějšími 

než v minulosti. Bohužel jen obtížně lze hodnotit barevnou stránku fotografií či 

kontrast. Digitalizace výtisků starších než deset let totiž probíhala jejich černobílým 

skenováním, což představuje levný a poměrně efektivní způsob přenesení papíru na 

monitor, v jeho průběhu však dochází k podstatnému zkreslení původních fotografií. 

Barvy jsou pochopitelně ztraceny úplně.   

Došlo i k určitému žánrovému vývoji. Nejběžnějším druhem fotografie je reportážní 

portrét, který se prosadil zejména v druhé polovině sledovaného období. Ve srovnání 

s minulostí disponuje dnešní fotožurnalistika ve VG často až uměleckých kvalit. 

Fotografiím nelze upřít ani určitou dávku osobitosti, již do nich vkládají jejich autoři. 

Co se týče velikostí fotografií v poměru k ploše novinové strany, nejvíce se objevovaly 

velmi malé či velmi velké snímky. Tím se obrazové zpravodajství VG podobá např. 

dánskému listu Politiken.
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9. ZÁVĚR 

Norský fotožurnalismus představuje téma, jež doposud v českém prostředí nebylo téměř 

zkoumáno. Bakalářská práce přináší stručný vhled do problematiky, která si 

nepochybně zaslouží hlubší bádání a mohla by v budoucnu posloužit jako východisko 

pro komparaci obrazového zpravodajství v českých a norských denících. Určitý prostor 

je ponechán také v oblasti cen pro fotožurnalisty, jejichž podrobná analýza by vystačila 

na vlastní diplomovou práci. Práce zmapovala současnou mediální scénu v Norsku a 

instituce, jež přímo ovlivňují její fungování. Popsána byla rovněž činnost fotografických 

agentur a spolků. 

Při bližším pohledu na současnou fotožurnalistickou scénu v Norsku je zjevné, že za 

posledních sedmdesát let prošla razantním vývojem. Týká se to zejména deníku 

Verdens Gang, jehož obsah byl v této práci zkoumán. Na jeho stránkách lze pozorovat 

zásadní změnu formy na začátku šedesátých let, velký technologický rozvoj na konci 

minulého století a prohlubování osobitosti fotografií v současnosti. Naprosto 

nezpochybnitelným jevem je celkové zvýšení vlivu obrazového zpravodajství. Ukázal 

se také podstatný nárůst celkového počtu fotografií i změny v jejich velikostech.  

Analýzou fotografií se potvrdila hypotéza autorek Sturken a Cartwright, které ve své 

publikaci Studia vizuální kultury tvrdí, že vliv obrazů na společnost již několik 

desetiletí nepřetržitě stoupá. Žijeme v době, „kdy více než jindy záleží právě na 

vizualitě – je zdrojem zobrazení, informací, politiky, provokace, hry a zábavy a 

v celosvětovém měřítku slouží jako pojítko mezi lidmi, zároveň je však zdrojem 

konfliktů.“ (Sturken, Cartwright, 2009: 11) Bude zajímavé sledovat, jak se s touto 

situací norská fotožurnalistická scéna v budoucnu vypořádá. 

 



   

 

41 

  

9.1 Summary 

Norwegian photojournalism is a topic that hasn’t been thoroughly explored. This thesis 

aims to shed light on the issue, which still requires deeper research. Thesis can be used 

as a starting point for a scientific comparison of news photography in Czech and 

Norwegian newspapers. Journalist prizes dealt in Norway could also be resarched. 

Thesis examines contemporary state of the Norwegian media and the institutions that 

affect its functioning.  

It’s safe to say that it is clear that over the last seventy years, the norwegian 

photojournalism has undergone a drastic development. This especially concerns the 

daily Verdens Gang, which is the pivot of this thesis. An overall increase in news 

photography is evident, as well as a substantial increase in the total number of published 

pictures and a notable change of their sizes. 
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