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Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je popsat mediální obraz bombových útoků na maratonu v 

Bostonu 15. dubna 2013 a srovnat informování o obětech se zaměřením na fotografie v 

pěti významných českých denících. Období 16. dubna – 23. dubna 2013 je sledováno v 

denících Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo a Blesk. 

Práce pomocí obsahové analýzy zkoumá, jakým způsobem bombové útoky popisovala 

jednotlivá periodika, jak informovala o obětech a jaké fotografie zveřejnila. Zaměřuje se 

na etické aspekty zobrazování obětí útoků v médiích a rovněž je popsán způsob výběru 

odpovídající fotografie. V závěru je srovnán způsob prezentování události ve 

zkoumaných denících.

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to describe the media coverage of the bomb attack at 

Boston Marathon in April 2013 and to compare reporting about the victims with focus 

on pictures in five czech daily newspapers. I monitor the period from April 16 to April 

23 and I compare the media coverage and published pictures. I focus on the ethical 

aspects of publication of drastic pictures and I describe the decision-making process in 

newsrooms. 
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Úvod

Pro téma své bakalářské práce jsem se rozhodla z několika důvodů. Především to byl

význam útoku na maraton v Bostonu, který zasáhl nejenom Spojené státy americké, ale 

celý svět. Dva mladí Čečenci se uchýlili k činu, který je naprosto nepochopitelný, zvlášť 

když ve Spojených státech žili několik let klidně jako běžní spořádaní američtí občané. 

Zároveň se zajímám o téma násilí ve fotografii, ke kterému mě dovedla kniha Susan 

Sontagové S bolestí druhých před očima. V neposlední řadě mě k výběru vedl pocit, že 

nejenom bulvární deníky zveřejňují nevhodné fotografie obětí tragických událostí a 

chtěla jsem zpracovat etické aspekty publikace takových fotografií. V první kapitole 

hovořím o metodologii své bakalářské práce. Potom se budu věnovat okolnostem

samotného útoku. Dále v kapitole třetí popíšu mediální obraz této události v pěti 

významných českých denících. Sledováno bude období od 16. do 23. dubna 2013 na 

stránkách Mladé fronty DNES, Hospodářských novin, Lidových novin, Práva a Blesku. 

Čtvrtá kapitola ukazuje etickou stránku zobrazování obětí násilí v médiích. Zajímat mě 

bude především potupa spojená se zveřejněním fotografií, vniknutí do soukromí oběti a 

jejích rodinných příslušníků a narušení smutku ze ztráty blízké osoby. Dále popíšu 

rozhodování médií při výběru zpravodajských fotografií. Budu se věnovat snaze 

vyjádřit zpravodajskou hodnotu a obsáhnout význam dané události výběrem 

odpovídající fotografie, rozeberu, jak média určují, co spadá do mezí dobrého vkusu a 

slušnosti a popíšu také jistou otupělost vnímání násilí, kterou způsobuje každodenní 

zobrazování bolesti a utrpení. Pro nastínění faktorů ovlivňujících rozhodování redakce 

použiji rozhovor s Milanem Vodičkou, dřívějším dlouholetým redaktorem Mladé fronty 

DNES. Oproti tezím jsem se rozhodla pro variantu jednoho obsáhlejšího rozhovoru, 

který bude mít dle mého názoru větší výpovědní hodnotu než několik krátkých. 

V poslední kapitole srovnám způsob informování o útoku ve zkoumaných denících. 

Cílem práce je popsat mediální obraz této události se zaměřením na fotografie obětí, 

srovnat zpravodajství o útoku v jednotlivých denících a zhodnotit, zda média jednala při 

výběru fotografií obětí korektně a eticky správně.
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1. Metodologie

V této bakalářské práce bude použita metoda kvalitativní analýzy, konkrétně se jedná o 

jeden z podtypů této metody, a to o sémiotickou analýzu. Jelikož cílem této bakalářské 

práce je popsat mediální obraz bombových útoků na maratonu v Bostonu 15. dubna 

2013 a srovnat fotografie obětí, budou pomocí sémiotické analýzy v pěti významných 

českých denících (Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo, 

Blesk) zkoumány významy obsahů vizuálních sdělení týkajících se dané události.

Přestože práce je založena na zkoumání obsahu zpracovávaného materiálu, a to období 

16. až 23. dubna 2013 ve vybraných denících, nejedná se o tradiční obsahovou analýzu. 

Zaměřím se na významy obsahu těchto vizuálních sdělení, bude tedy použita sémiotická 

analýza. Vizuální sdělení budou určitým způsobem interpretována, tento postup 

znamená použití interpretativního typu kvalitativní analýzy. 

Kromě kvalitativní analýzy bude pro účely rozebrání etických aspektů zobrazování 

obětí útoků v médiích proveden rozhovor s Milanem Vodičkou, dřívějším dlouholetým 

redaktorem Mladé fronty DNES. Následně bude v kapitole věnované fotografiím obětí 

násilí použito citací z tohoto rozhovoru.

V poslední kapitole bude pomocí komparativní analýzy srovnán způsob prezentace 

bombového útoku na maratonu v Bostonu v dubnu 2013 ve zkoumaných periodicích a 

budou shrnuty poznatky dosažené využitím výše zmíněných metod výzkumu.

2. Bombový útok na bostonském maratonu

Maraton ve městě Boston patří mezi šest nejvýznamnějších světových závodů. Poprvé 

se konal v roce 1897 a je tedy nejstarším z maratonských běhů. Pro běžce je bostonský 

maraton jedním z nejatraktivnějších, podobné městské závody jsou pořádány 

v Londýně, New Yorku, Berlíně nebo Tokiu.

Útok na maraton v Bostonu byl spáchán 15. dubna 2013. Nálože ukryté v odpadkových 

koších v cílové rovině, která vedla přes Boylston Street, vybuchly v 14:49 místního 

času, tedy v 20:49 středoevropského času. Bomby byly sestaveny z tlakových hrnců, 

které útočníci naplnili hřebíky a kuličkovými ložisky. K explozím došlo dvě a půl 
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hodiny poté, co cílovou páskou proběhl vítěz, etiopský běžec Lelisa Desisa. V cíli už 

v té době byla většina běžců, proto je celkový počet obětí tak vysoký. O život přišli tři 

lidé – Martin Richard (8), Krystle Campbell (29) a Lu Lingzi (23). Zraněných bylo 

celkově přes dvě stě padesát.

První bomba vybuchla kousek před cílovou páskou, druhá několik desítek metrů zpátky. 

Policie údajně našla další výbušniny v knihovně Johna F. Kennedyho, tyto spekulace ale 

byly nakonec vyvráceny. Došlo zde k vzplanutí, které zřejmě souviselo s technickou 

závadou.

Hlavním zdrojem informací byla americká televizní stanice CNN, která informovala o 

počtu obětí a odvysílala první záběry explozí. Těsně po výbuchu ulici zahalil hustý dým 

a ve vzniklém chaosu se lidé snažili pomoci zraněným a vyprostit je z ochranných 

konstrukcí smetených tlakovou vlnou. První informace o obětech přinesly televizní 

stanice SkyNews a Fox News.

Krátce po výbuchu uzavřela policie ve Washingtonu Pennsylvania Avenue u Bílého 

domu. Policisté ve velkých městech měli pohotovost, bezpečnostní opatření byla 

provedena i v dalších velkých městech. V New Yorku byly posíleny policejní hlídky u 

všech významných budov a turistických cílů.

K události se vyjádřil prezident Barack Obama na tiskové konferenci v 22:00 

středoevropského času a přislíbil pomoc s vyšetřováním. Nařídil federálním orgánům, 

aby bostonským úřadům poskytly pomoc a spojil se s bostonským starostou Tomem 

Meninem a guvernérem státu Massachusetts Devalem Patrickem. Citovaly jej agentury 

AP a Reuters.

Policisté začali pátrat po pachatelích velice brzo, velmi jim pomohly záznamy 

z bezpečnostních kamer, které zachytily oba útočníky. Měli na sobě čepice s kšiltem a 

na zádech batohy s náložemi. Na útěku nejdříve zastřelili příslušníka policie 

Massachusettského technologického institutu Seana Colliera a při prvním střetu

s bostonskou policií byl postřelen starší z bratrů Tamerlan. Když mladší Džochar viděl, 

že by byl Tamerlan zatčen a vyslýchán, tak ho patrně úmyslně přejel kradeným autem a 

usmrtil. Následně se ukryl v malé lodi na zahradě domu na bostonském předměstí 
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Watertown, kde ho policisté nalezli díky majiteli domu, který si všiml krvavých stop na 

lodi. To, že se Džochar nachází uvnitř lodě, potvrdil vrtulník s termovizí a bostonští 

policisté jej mohli zatknout. To vyvolalo v ulicích Bostonu bouřlivé oslav, lidé slavili, 

že byl útočník dopaden. Při přestřelce byl zraněn a pokusil se prostřelit si hlavu, proto 

byl ve vážném stavu převezen do jedné z nemocnic, kde byl formálně obviněn na lůžku. 

Protože v roce 2011 dostal americké občanství, bude souzen u civilního soudu, jelikož 

podle zákonů nesmí být postaven před vojenský soud jako nepřátelský voják. 

V listopadu roku 2014 má být Džochar Carnajev postaven před soud, hrozí mu trest 

smrti.

Bratři Carnajevovi měli extrémní přesvědčení v duchu islámské víry a nebyli napojeni 

na žádnou známou teroristickou organizaci. Ve Spojených státech amerických žili 

klidně delší dobu, mladší Džochar jako vzorný student. Starší Tamerlan už měl dříve 

problémy se zákonem, ale nikdy mu nic neprokázali. 

15. dubna 2014 proběhla pietní akce na uctění památky obětí. Byla zahájena minutou 

ticha v 14:49 místního času, tedy přesně rok po události.  Na večerním setkání 

vystoupili přeživší, pozůstalí, tehdejší bostonský starosta Tom Menino i jeho 

následovník Martin Walsh, guvernér státu Massachusetts Patrick Deval a viceprezident 

Spojených států amerických Joe Biden.

3. Mediální obraz útoku na bostonském maratonu

V následujících podkapitolách se pokusím popsat mediální obraz útoku na bostonském 

maratonu se zaměřením na fotografie obětí. Popíšu zpravodajství o této události v pěti 

vybraných denících, dle mého názoru nejvýznamnějších na českém mediálním trhu. 

Zaměřím se na období od 16. do 23. dubna 2013, tedy týden po útoku. Pomocí 

kvalitativní analýzy budu rozebírat, jakým způsobem výbuchy popisovala jednotlivá 

periodika, jak informovala o obětech a především jaké fotografie zveřejnila. Budu 

zkoumat obrazový materiál zpravodajství o útoku a zajímat mě bude význam obsahů 

těchto vizuálních sdělení. V páté kapitole provedu komparativní analýzu pokrytí 

události ve zkoumaných denících, která bude vycházet z popsaného mediálního obrazu.
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3.1 Mladá fronta DNES

První den po události, tedy 16. dubna 2013, vyšel na titulní straně Mladé fronty DNES 

článek s titulkem Šok při maratonu. Dva výbuchy v cíli. Zpráva informovala o 

bezprostředních okolnostech útoku. Úvodní článek byl doplněn snímkem zachycujícím 

okamžik jednoho z výbuchů, MF DNES se tak vyvarovala použití výrazné fotografie. 

Působivé snímky se objevily v pokračování uvnitř novin a ilustrovaly článek s titulkem 

“Všude je krev“, hlásil reportér. U tohoto článku jsou zobrazeny především oběti 

útoku, otištěna je jedna z nejznámějších fotografií – mladý Jeff Bauman na vozíku, 

kterého výbuch připravil o obě nohy a odváží jej muž v kovbojském klobouku, policista 

a zdravotnice. Původní verze fotografie od agentury AP, na které byly zcela zřetelně 

vidět zkrvavené pahýly nohou, v MF DNES ořízli na přijatelnější formu. Přesto je 

zřetelný rozsah poranění. Níže na stránce najdeme účastníky závodu, kteří sledují, jak 

záchranáři ošetřují zraněné. Titulek hovořící o krvi tak naštěstí MF DNES nedoplnila 

nijak drastickými fotografiemi. 

Ve vydání ze 17. dubna je útok tématem první dvojstránky. K článku s titulkem Teror 

jako finále závodu byla vybrána fotografie truchlících v objetí. Pochází z pietní akce 

pořádané v Atlantě. Podobné vzpomínkové akce byly pořádány po celých Spojených 
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státech. MF DNES hovoří o nejmladší oběti útoku, osmiletém Martinovi. Přikládají ale 

pouze fotografie amerického prezidenta, vojáků speciální jednotky a ulic, kde došlo k 

výbuchům. V publicistické části je otištěna analýza předpokládaných motivů pro útok.

Další den, 18. dubna, MF DNES informuje o pátrání po podezřelých. Zveřejňuje také 

články o minutě ticha před zápasem bostonských hokejistů a o pietním aktu před 

domem malého Martina. Na fotografiích je smuteční průvod se svíčkami. 

19. dubna se objevují první snímky podezřelých z bezpečnostních kamer. Zveřejnila je 

FBI na tiskové konferenci k průběhu vyšetřování. Odtud pochází i ostatní fotografie. 

Ve víkendovém vydání MF DNES na titulní straně referuje o dopadení pachatelů. Starší 

z bratrů, Tamerlan Carnajev byl zastřelen při pronásledování, mladší Džochar se skrýval 

na zahradě domu na bostonském předměstí a byl dopaden v pátek 19. dubna. Text 

doprovází fotografie z nočního pátrání. Pátrání po bratrech je i tématem první 

dvojstránky, článek je doplněn snímkem speciální jednotky, která pomáhala 

s pronásledováním podezřelých. Na další straně je článek o samotných bratrech, 
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fotografie ukazují aktuální stav na místě výbuchů, včetně improvizovaného pomníku 

obětem, kam lidé nanosili svíčky, vzkazy a květiny. 

V pondělí 22. dubna přináší MF DNES informace o výslechu dopadeného Džochara 

Carnajeva a mohutné oslavy v ulicích Bostonu. Obyvatelé se radovali, že policie našla 

pachatele. Jako by obyvatelé Bostonu zapomněli, že o život přišli tři lidé včetně jednoho 

dítěte, téměř dvacet lidí muselo podstoupit amputaci jedné nebo obou dolních končetin 

a mnoho dalších bylo vážně zraněno. 23. dubna se žádné zprávy ani fotografie

neobjevily.

3.2 Hospodářské noviny

Ve vydání z 16. dubna otiskly Hospodářské noviny k článku o explozích na bostonském 

maratonu fotografii mladé dívky, zabalené v termo dece, která je zřetelně otřesena tímto 

útokem. V zahraniční rubrice uvnitř vydání vyšel článek s titulkem Výbuchy zabíjely v 

cíli maratonu v Bostonu. Článek doprovázela hojně užívaná fotografie dívky v žluté 

čelence, kterou utěšuje jeden ze zdravotníků, snadno rozpoznatelný podle bílé bundy, 

kterou měli společnou. Další fotografie zobrazují místo výbuchu po příjezdu prvních 

sanitek, kdy se policisté a záchranáři snažili co nejrychleji dostat všechny zraněné do 

nejbližších nemocnic. 
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O den později vyšel rozhovor s politologem Michaelem Krausem, který v titulku tvrdí, 

že si Američané budou muset na útoky doma zvyknout. V rozhovoru analyzuje útok a 

odhaduje možné motivy pachatelů. V rubrice téma se objevila také infografika 

zobrazující akce teroristů v zemích NATO od 11. září 2001. Popisovala útoky na 

Istanbul v listopadu 2003, na vlaky na předměstí Madridu v březnu 2004, londýnské 

metro v červenci 2005, mezinárodní letiště v Glasgow v červnu 2007 a francouzské 

Toulouse v březnu 2012. Poslední článek ze 17. dubna s titulkem Bostonská tragédie je 

Obamovo 11. září popsal tragickou bilanci výbuchů z 15. dubna. Na fotografii byl 

zachycen zachmuřený prezident Barack Obama na tiskové konferenci k útoku. 

18. dubna se objevila zpráva o otrávených dopisech adresovaných Baracku Obamovi. 

Hovořilo se o probíhajícím vyšetřování, policie je na stopě pachatelům, podezřelého 

zachytila bezpečnostní kamera. Fotografie ukazovala truchlící obyvatele Bostonu, kteří 

po útoku chodili uctívat památku obětí. 

Vydání pro pátek, sobotu a neděli přineslo pouze článek s titulkem Policie má účinnou 

zbraň, kamery v ulicích bez fotografie. Vysvětloval, jak přínosné byly pro pátrání 

záznamy bezpečnostních kamer. Díky nim už policisté znají podobu podezřelých.
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22. dubna vyšel celostránkový článek s titulkem Atentát v Bostonu: Moskva upozornila 

FBI na útočníka už v roce 2011, který informoval o trestných činech údajně spáchaných 

Tamerlanem Carnajevem. Nyní je už po smrti, jeho bratr Džochar nemůže kvůli zranění 

mluvit a leží v nemocnici. Po dopadení útočníků obyvatelé Bostonu slavili, bylo vidět i 

hodně transparentů s nápisy jako Still Beautiful nebo Boston Strong. Emoce byly cítit i 

při novém termínu zápasu bostonských hokejistů. Odtud pocházela fotografie u článku. 

Mladý muž drží v náručí svého malého syna a v rukou mají ceduli s logem B Strong 

(Be / Boston Strong).

Další den vyšel článek bez fotografie s titulkem Útočník z Bostonu byl obviněn, hrozí 

mu až trest smrti. Džochar Carnajev byl formálně obviněn na lůžku, a jelikož se v roce 

2011 stal americkým občanem, nemůže být souzen jako nepřátelský voják. Podle 

zákonů Spojených států amerických není možné postavit amerického občana před 

vojenskou komisi, proto jej bude soudit civilní soud.

3.3 Lidové noviny

Lidové noviny použily 16. dubna na titulní stranu fotografii záchranářů odvážejících 

jednoho ze zraněných a jednoduchý titulek Výbuch na maratonu. Atmosféru na místě 

popisoval článek uvnitř vydání s titulkem Hlasitý výbuch. Pak bylo všude sklo. U něj se 

objevila fotografie pořízená v době, kdy se v Bostonu běželo čtyři hodiny a devět minut. 

Podle záznamu od agentury Reuters1 k explozím došlo v časech 4:09:44 a 4:09:57. Na 

fotografii je tedy zachycen okamžik těsně před útokem. Také snímek šokovaných 

diváků byl pravděpodobně vyfocen krátce po výbuchu. Bylo to dvě a půl hodiny a poté, 

co do cíle doběhl vítěz a bomby zasáhly především rekreační běžce a přihlížející. 

Obsáhleji zpracovaly Lidové noviny téma až ve vydání ze 17. dubna. Dramatický titulek 

Teror ničí Ameriku doprovázela fotografie z doby těsně po druhém výbuchu, kdy na 

místě už byli policisté a záchranáři. Jedná se o jednu z nejznámějších fotografií, téměř 

osmdesátiletý běžec zde leží na zemi, kam ho odmrštila tlaková vlna, a podle článků se 

pak sám zvedl a došel posledních pár metrů do cíle. Na následující straně je fotografie 

jedné ze zraněných. Mladou dívku tady objímá její přítel. Okolo jsou kapky krve, vidět 

                                               
1 THOMSON REUTERS. Video shows moment of deadly explosion at finish line of Boston Marathon. 
[online]. 15. 4. 2013 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://www.reuters.com/video/2013/04/15/reuters-tv-
video-shows-moment-of-deadly-explosion-a?videoId=242254641&videoChannel=117849
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jsou i zakrvácené kusy oblečení a americké vlajky. Na další fotografii jsou vysklené 

výlohy obchodů u cílové roviny závodu.

18. dubna vydaly Lidové noviny v rubrice Svět zprávu o pokračujícím vyšetřování, 

s fotografiemi zbytků náloží vyrobených z tlakových hrnců. Objevuje se zpráva o třetí 

oběti útoku, čínské studentce. Jako jediná z obětí dosud ještě nebyla oficiálně 
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identifikována, známá je pouze informace, že studovala na bostonské univerzitě. Mluvčí 

univerzity odmítl sdělit její jméno s ohledem na přání rodiny. Dále se hovoří o již 

známých obětech, Krystle Campbellové a Martinu Richardovi. Poslední, čtvrtou obětí, 

se stal policista Massachusettského technologického institutu Sean Collier, kterého 

zastřelili pachatelé Džochar a Tamerlan Carnajev při pokusu o útěk.

Další den, 19. dubna, vyšly pouze zprávy o pátrání po podezřelých bez fotografií. Ve 

víkendovém vydání byla titulní strana věnována vyšetřování v článku Hon ve městě 

strachu. Dramatický tón titulku podtrhla fotografie speciální jednotky, která prý “jako 

ve válce“ pátrala po bratrech Carnajevových. Situace v Bostonu byla i tématem první 

dvojstrany, které dominoval snímek policistů ozářených světlem nočních lamp. Další 

fotografie ukazovaly útočníky v lidském světle v článku s titulkem Hraji na klavír. A 

mám rád Ameriku. Starší Tamerlan jako boxerský šampion a mladší Džochar jako 

vzorný student.

22. dubna se Lidové noviny věnovaly dopadení mladšího z bratrů, které bylo důvodem 

pro bouřlivé oslavy. Články doprovázely letecké záběry oblasti, kde se Džochar skrýval 
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a fotografie zobrazující jeho zatčení. 23. dubna vyšla zpráva o mši za oběti útoku 

s fotografií z jedné z bostonských katedrál.

3.4 Právo

Deník Právo otiskl 16. dubna první článek o útoku na bostonském maratonu 

v zahraniční rubrice s dvěma fotografiemi. Z obou byl cítit chaos, který na ulici nastal 

po výbuchu. Doplňovaly poměrně odvážný titulek Boston: výbuchy bomb zabíjely v cíli 

maratonu. Na první z nich se policistka a jeden z diváků sklání nad zraněnou ženou, 

všude okolo jsou kusy oblečení a zbytky tribuny, na které předtím lidé sledovali 

dobíhající běžce. Ženu se právě snaží naložit na nosítka. Druhý snímek ukazuje těžce 

zraněného staršího muže, kterého odváží na kolečkovém křesle. Obličej má plný krve 

z rány na hlavě a nohu mu záchranářka drží v provizorní dlaze. Právo dále ve vydání 

z 16. dubna otiskl také již zmiňovanou fotografii Jeffa Baumana, který přišel o obě 

nohy. Tuto fotografii použila všechna významná média. Stejně jako Mladá fronta DNES 

použil deník Právo výřez z tohoto drastického snímku. 

17. dubna byla titulní strana věnována velkému článku s titulkem Boston: Příběhy hrůzy 

i odvahy. Jeden z takových příběhů prezentovala i velká fotografie zraněných, kteří byli 

nejblíže odpadkovým košům s bombami. Mezi diváky a běžci panoval chaos, záchranáři 

ještě pravděpodobně nebyli na místě, protože se o zraněné starali především ti 

z přihlížejících, kteří vyvázli bez zranění. Okolo byla spousta krve a zbytky tribuny, 

novin, letáků a také boty a kusy oblečení. Lidé, které odhodila tlaková vlna, a teď seděli 

nebo leželi na zemi, vypadali velmi zmateně a v šoku. Na titulní straně byla také 

fotografie pasového formátu malého Martina, nejmladší oběti. Uvnitř vydání se objevil 
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článek o českých běžcích, ani jeden z patnácti, jež startovali v závodu, neutrpěl zranění. 

Jeden z nich poskytl rozhovor, ve kterém prohlásil, že útok byl masakr a všude byla 

krev. K pokračování úvodního článku byla otištěna již zmíněná fotografie staršího 

běžce, kterého smetla tlaková vlna, spadl na zem, poté se zvedl a závod dokončil. Právo 

k tomuto článku ještě přidalo další hojně užívanou fotografii, mladou ženu v žluté 

čelence, kterou utěšuje jeden ze zdravotníků v bílé bundě, společné pro všechny 

lékařské pracovníky. 

Další den vyšel článek Policie v Bostonu na stopě pachatele o vyšetřování, které bylo 

zatím v prvotní fázi. Na fotografiích byli obyvatelé Bostonu při pietní vzpomínce za 

oběti útoku a část tlakového hrnce, který podle FBI posloužil jako obal pro jednu 

z odpálených náloží. K mému údivu Právo k snímku zbytku tlakového hrnce připojilo 

stručný návod teroristické organizace Al-Kajdá, jak vyrobit a použít podobnou účinnou 

bombu.

19. dubna Právo otisklo reakci amerického prezidenta Baracka Obamy, který prohlásil, 

že se svět na maraton v Bostonu vrátí. Zdůraznil, že Spojené státy americké se útokem 

nedají zlomit. Článek doprovázela fotografie Baracka Obamy a jeho ženy Michelle 

z ekumenické bohoslužby za oběti útoku. Druhá fotografie ukazovala muže na 
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improvizovaném pietním místě nedaleko místa, kde došlo k atentátu. Na hrazení visely 

vlajky a stovky vzkazů a na zem lidé pokládali květiny a svíčky. 

Víkendové vydání přineslo článek s titulkem Vrazi přišli z Kavkazu, který informoval o 

průběhu vyšetřování. V tu dobu už byli známí pachatelé, dva čečenští bratři Džochar a 

Tamerlan Carnajevovi, jeden z nich byl zabit při útěku, druhý se skrýval na bostonském 

předměstí. Na fotografii byla zachycena razie policejního komanda, které prohledávalo 

domy ve čtvrti, kde byl nakonec nalezen mladší z bratrů. Snímky obou mladíků byly ve 

výřezu v levé části fotografie. Další fotografie ukazovaly evakuaci obyvatel kvůli 

probíhajícímu vyšetřování FBI a příslušníky jednotky rychlého nasazení SWAT, kteří 

projížděli bostonskými ulicemi na obrněném voze. Poslední článek se opět věnoval 

tomu, jací byli Carnajevovi v soukromém životě předtím, než spáchali atentát na 

maraton.

O den později se u úvodního článku s titulkem Vrah z Bostonu nemůže mluvit objevila 

nekvalitní fotografie z dopadení Džochara Carnajeva. Snímek ukazuje polonahého 

mladíka, jehož policisté prohledávají kvůli dalším možným výbušninám. Oba bratry 

zachytil fotograf přímo u cílové linie závodu, ještě předtím, než do odpadkových košů 

umístili podomácku vyrobené bomby. Tato fotografie byla otištěna na první dvojstránce 

tohoto vydání, společně se snímkem truchlící rodiny policisty Seana Colliera, kterého 

bratři zastřelili při pokusu o útěk. Dále Právo otisklo fotografii jachty na zahradě domu, 

kde se skrýval Džochar Carnajev, a kde byl také nalezen a zatčen policií. 
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23. dubna vyšel článek s titulkem Atentátník z Bostonu obviněn na lůžku, který hovořil o 

obžalobě Džochara Carnajeva, kterému hrozí trest smrti, a jeho dalších plánovaných 

útocích. Právo zveřejnilo i celkovou bilanci útoku a připojilo fotografie 

z improvizovaného pomníku obětem na místě explozí. Tam den předtím obyvatelé 

Bostonu uctili památku obětí minutou ticha. Další fotografie, poslední v tomto vydání, 

zobrazovala vyšetřovatele zajišťující stopy v cílové rovině závodu.

3.5 Blesk

Bulvární deník Blesk použil 16. dubna na titulní stranu v podstatě všechny fotografie 

obětí, které měla ostatní významná česká periodika. Dostál svému formátu bulvárního 

média a k velkému titulku Všude byla krev a končetiny připojil ty nejvýraznější 

fotografie plné bolesti a utrpení. Objevila se již zmíněná fotografie Jeffa Baumana na 

vozíku, který přišel o obě nohy i muže se zakrváceným obličejem a nohou v dlaze, 

kterého také na vozíku vezli záchranáři k sanitkám. Pro vyjádření dramatických 

okolností útoku byly použity děsivé citace o částech lidských končetin, které odhodila 

tlaková vlna, a poté ležely na zemi kolem zraněných. Informace ale Blesk neměl úplně 

přesné, článek hovořil o čtyřech explozích. 
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Další den bylo události věnováno téma první dvojstránky s dramatickým titulkem 

Exploze na tradičním bostonském maratonu. Příběhy, které rvou srdce. Nejdříve se 

věnovali českému maratonci Mariu Junkovi, v článku s titulkem Smrt ho minula o pár 

vteřin…, a dalším českým běžcům, nikomu z nich se nic nestalo. Většinu dvojstránky 

zabírala velká fotografie místa přímo u odpadkového koše s bombou, kde bylo nejvíce 

sutin a zraněných. Kolem fotografie byly poskládány příběhy obětí: Chtěl ji požádat o 

ruku. Nejmladší oběť masakru, u cíle vyhlížel tátu. Přítele se nedočkala a další podobné 

titulky tvořily dojemný obrázek útoku na závod. Kromě těchto příběhů se objevil i 

letecký snímek cílové roviny, s popisky míst obou výbuchů.



19

18. dubna se v zahraniční rubrice objevil článek s titulkem Policie zná podobu bestie 

z Bostonu a ve sportovní rubrice zpráva o odloženém zápase bostonských hokejistů a 

podrobný popis osudu osmiletého Martina, nejmladší oběti. Více než polovinu stránky 

zabírá velká fotografie Martina z hokejového zápasu, na kterém byl s otcem pár dní 

před závodem. Bostonští hokejisté na novém termínu zápasu uctili oběti minutou ticha 

na začátku první třetiny.

Ve vydání z 19. dubna vyšel článek s titulkem Jeden už je mrtvý, druhý uniká, který 

shrnul dosavadní průběh vyšetřování. Poměrně krátký článek byl doplněn fotografií 

z místa výbuchu pořízenou bezpečnostní kamerou. Je na ní zřetelně vidět malý Martin a 

jeho rodina opírající se o zábrany dělící diváky od běžců a kousek za nimi jeden 

z útočníků Džochar Carnajev s batohem, ve kterém skrýval bombu.

Víkendové vydání přineslo konspirační teorii o pozadí celého útoku. Podle tohoto 

článku, byl “muž s utrženýma nohama“ jen najatý herec. Jeff Bauman, který přišel o 

nohy a jehož fotografie obletěla světová média, je prý ve skutečnosti válečný veterán

Nick Vogt. Po výbuchu si prý v rychlosti nasadil falešné protézy, jež měly vypadat jako 

pahýly nohou. Přitom měl o dolní končetiny přijít už před několika lety. To, že útok 
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proběhl v režii amerických tajných služeb, si myslí některá světová bulvární média i 

matka útočníků.

22. dubna se psalo o vážce zraněném Džocharovi, který po dopadení leží v kritickém 

stavu v nemocnici. Zatím nemůže mluvit, ale jakmile toho bude schopen, chtějí ho 

vyšetřovatelé vyslechnout a obvinit na lůžku. Článek doprovázela fotografie 

z londýnského maratonu, který byl zahájem minutou ticha za oběti z Bostonu.

O den později se objevila výrazná fotografie staršího z bratrů, který zemřel při útěku. 

Článek s titulkem Tak zřídil bratra! Přejel ho autem hovoří o střetu s policií, při kterém 

starší z bratrů Tamerlan kráčel proti policistům a střílel, zatímco mladší Džochar se 

schovával v autě. Když se Tamerlana snažili zatknout, Džochar se ho nejdříve pokusil 

zachránit, a ve chvíli, kdy už bratrovi nemohl pomoci, ho srazil. To se později ukázalo 

být hlavní příčinou smrti. Menší fotografie ukazovala Džocharovo dopadení a použila ji 

většina médií. Je na ní vidět Džochar s vyhrnutým tričkem s rucemi spoutanými za 

zády. 

4. Etická stránka zobrazování obětí násilí v médiích

Demokracie stojí na principech svobody a rovnosti a chrání občanská i přirozená lidská 

práva. Novináři by se měli snažit dělat všechno pro to, aby nezveřejňovali zprávy, které

by byly necitlivé nebo diskriminující. To se týká i fotografií. Otázka, zda zveřejnit či 

nezveřejnit brutální záběry nebo fotografie z místa tragédie, je jednou z prvních, o které 

se v redakcích při takových událostech diskutuje. 
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Právo na informace nesmí nikdy přebít právo oběti na soukromí a důstojnost. Jak jednat 

s oběťmi a pozůstalými popisuje Chris Frost ve své knize Journalism ethics and 

regulation v kapitole Reporting the Vulnerable. Autor rozděluje lidskou společnost na 

dvě skupiny – silné členy a ty zranitelné. S druhými zmíněnými by novináři měli jednat 

ohleduplněji než s těmi, kteří mají vliv a moc. Méně vlivné a zranitelné můžeme ještě 

dále dělit na ty, kteří jsou náchylní k útlaku médií vzhledem k okolnostem, které 

nemohli ovlivnit a ty, kteří jsou pronásledováni proto, kým jsou.

Lidé, kteří se nedobrovolně dostali do situace, ve které by nechtěli být, jsou oběti 

katastrof, domácího násilí a jiných zločinů a pozůstalí. Do této skupiny můžeme zařadit 

i lidi na pokraji chudoby a jistě také i imigranty. Jsou oběťmi okolností, které mohou 

potkat každého z nás. Redaktoři by měli respektovat jejich utrpení. 

Druhá skupina zahrnuje etnické a jiné menšiny, náboženské sekty. Tito lidé jsou 

zranitelní po celý svůj život, protože je na ně nahlíženo z určitého pohledu, který 

ovlivňují především média. Proto by o nich novináři měli přinášet zprávy s ohledem na 

předsudky společnosti. Výběr otázek, fotografií nebo určitých částí natočeného 

materiálu může být rozhodující pro výsledný dojem z takové zprávy. Mnoho politiků 

z těchto skupin lidí udělalo obětního beránka, na kterého svalili všechny problémy a 

nespokojenost společnosti. Menšiny pak byly obviňovány z násilí, kterého se třeba ani 

nedopustily, a přesto se v médiích objevovaly zprávy o obětech. Zvláštním případem 

jsou děti. Je krajně nevhodné zveřejňovat fotografie nebo videozáznamy násilí 

páchaného na dětech.2

V případě obětí útoku na bostonský maraton se jedná o první skupinu méně vlivných a 

zranitelných. Nedobrovolně se dostali do situace, kterou nemohli ovlivnit. Vzhledem 

k významu události se redaktoři snažili zpravodajsky pokrýt celý její rozsah včetně 

zobrazení hrůzy, která následovala po výbuchu. „Po tragédiích jako byl bombový útok 

na Boston Marathon jsou určité obrázky přijímány médii a veřejností jako vizuální 

reprezentace surové zkázy události. Lidé na fotografiích jsou navždy zachyceni ve chvíli 

                                               
2

Srovnej: FROST, Chris. Journalism ethics and regulation. 3rd ed. Harlow, England: Pearson, 2010, xi. 
ISBN 978-1-4082-4468-5.
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jejich hrdinství, hrůzy nebo bolesti.“3 Zůstává otázkou, zda bylo správné zveřejnit 

všechny tyto fotografie, protože média tímto způsobem vždy narušují soukromí oběti a 

její rodiny a zasahují do stavu šoku a truchlení.

4.1 Potupa a narušení soukromí oběti a rodinných příslušníků 

jako následek zveřejnění fotografií

Často se stává, že novináři ve snaze vyjádřit plně rozsah události nerespektují situaci a 

stav, do kterého se dostaly oběti násilí. Měli by přitom brát ohled na efekt, který to bude 

mít na diváky, ale především na samotnou oběť. Lidé, kteří se stali oběťmi násilí, ať už 

se jedná o napadení, přírodní katastrofu nebo teroristický útok, jsou těmito událostmi ve 

většině případů natolik rozrušeni, že nemají dostatek energie fotografování nebo 

natáčení odmítnout. Otřesné zážitky jim tak reportéři svými otázkami připomínají přímo 

na místě, což samo o sobě může oběť dostat do mnohem horšího stavu, než v jakém se 

nacházela předtím a následné zveřejnění fotografií a záběrů pořízených krátce po 

události může způsobit sekundární trauma. Oběť znovu prožívá chvíle bolesti.

Jakmile se v médiích objeví tvář oběti, je odhalena její totožnost a musí se potýkat

s nechtěnou publicitou. Je tak narušeno její soukromí a v některých případech se musí 

vyrovnat se studem. Pokud média zveřejní záběry nebo fotografie zraněných či 

mrtvých, jejichž tělo bylo nějakým způsobem zmrzačeno, porušují tak jejich právo na 

důstojnost. Z těchto důvodů by redaktoři a foto editoři měli používat prostředků 

znemožňujících identifikaci oběti.

„Důležité je samozřejmě i to jak se fotograf chová, jak jedná s fotografovanými. Zvláště 

v případě tragických událostí nabývá toto téma na rozměru. Fotograf by neměl rušit 

truchlící, pozůstalé oplakávající své příbuzné a přátele, rozumné je také mít souhlas se 

zveřejněním fotografie. Necitlivé jednání s oběťmi tragédií pro ně může mít devastující 

následky.“4 píše ve své bakalářské práci Dagmar Husárová, která se zabývala etikou 

zpravodajské fotografie z tragických událostí. Nevhodně narušit truchlení mohou 

                                               
3 HANSEN, Lauren. What happened to the victims in these 3 iconic Boston Marathon bombing photos? 
Theweek.com [online]. 18. 4. 2013 [cit. 2014-05-14]. Dostupné 
z: http://theweek.com/article/index/242918/what-happened-to-the-victims-in-these-3-iconic-boston-
marathon-bombing-photos
4 HUSÁROVÁ, Dagmar. Etika zpravodajské fotografie z tragických událostí [online]. 2011 [cit. 2014-05-
09]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jan Symon. 
Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/333279/fss_b/>
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novináří i tím, že zveřejní výrazné necenzurované fotografie. Příbuzní a přátelé oběti 

fotografii pravděpodobně uvidí a jsou nuceni ve vzpomínkách znovu prožít tragédii 

spojenou se ztrátou blízké osoby. „Smrt je konstantním zdrojem zpravodajství, ale je 

nutné zacházet s příběhy opatrně, protože je vysoká pravděpodobnost, že jsou zde 

pozůstalí, kteří truchlí. (…) V případech, které zahrnují žal nebo šok, musí novináři 

postupovat rozvážně a se soucitem a pochopením. Měli by se snažit omezit další 

potenciální strádání obětí a pozůstalých.“5

Nepochopitelný se zdál přístup fotografů na bostonském maratonu i Jeffu Baumanovi, 

nejznámějšímu přeživšímu útoku. Svoje zážitky popsal v knize Stronger , která vyšla na 

začátku dubna 2014. Úryvek z knihy zveřejnil newyorský magazín Parade: „V tom 

zmatku, když mě odváželi, se objevil fotograf a začal fotit. Pomyslel jsem si: Co tu dělá? 

Neměl jsem ani ponětí, že zatímco se mnou spěchali do nemocnice, svět obletěla 

fotografie mě na vozíku. Během pár vteřin se objevila na stovkách webů. Během pár 

minut se dostala do televizních zpráv. Byl to první snímek, který viděla moje matka, 

první zpráva, která se dostala k mému otci. Další den jsem byl na titulních stranách po 

celém světě. Na tu fotografii se nedívám. Jednou jsem to udělal, ale potom už nikdy. 

Mám všechny obrázky, které potřebuji. Vybavení na klinice. Záchranná služba. 

Ošetřovatelé, kteří na mě čekali v nemocnici. Pamatuju si, jak mě na vozíku rychle 

tlačili chodbou, vedle mě běžel policista. Snažil jsem se mu říct, že vím, kdo to udělal. 

Chtěl jsem, aby to věděl ještě někdo, pro případ, že bych to už nemohl říct. Ale nikdo mě 

neposlouchal.“6

4.2 Přístup médií k obrazům násilí

,,Polapit smrt, k níž právě dochází, a mumifikovat ji na věčné časy dokáže pouze 

fotoaparát, a snímky okamžiku smrti (nebo toho, který ji těsně předchází) zachyceného 

přímo na bojišti tudíž patří k těm nejvíc oslavovaným a reprodukovaným válečným 

fotografiím.‘‘7

                                               
5 FROST, Chris. Journalism ethics and regulation. 3rd ed. Harlow, England: Pearson, 2010, xi. ISBN 
978-1-4082-4468-5.
6 BAUMAN, Jeff. Exclusive Excerpt: Boston Marathon Survivor Jeff Bauman on the Day Everything 
Changed. Parade.condenast.com [online]. 15. 4. 2013 [cit. 2014-05-10]. Dostupné z: 
http://parade.condenast.com/269814/jeffbauman/boston-marathon-survivor-jeff-bauman-on-the-day-
everything-changed/
7

SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. s. 56. ISBN 978-80-
7432-092-7.
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Fotografie mrtvých nebo zraněných jsou v mediálním světě jedny z nejžádanějších. 

Demonstrují vážnost situace, dávají popsanému obsahu tvář a vystihují hrůzu dané 

události. Loup Langton ve své knize Photojournalism and the Today’s News – Creating 

Visual Reality tvrdí, že je zveřejňování fotografií zobrazujících násilí jedním 

z nejsložitějších etických dilemat novinářů. Z podstaty novinářské profese, kdy pravda a 

veřejný zájem jsou na prvním místě, musí být tyto fotografie zveřejňovány. Záleží už 

ale na úhlu pohledu a úsudku každého jednotlivého novináře, zda je nutné vydávat 

drastické fotografie s explicitními detaily. „Žádné rozhodnutí není nutně dobré, nebo 

špatné, ale každé odráží myšlení nejvýše postaveného člověka pro danou publikaci. Top 

editorům a vydavatelům v jejich rozhodování pomáhají tradice a kultura zpravodajské 

místnosti, která je zaměstnává, stejně jako jejich individuální zkušenosti coby novináře 

a občana.“8

Rozhodování médií o tom, co ještě je, a co už není vhodné zveřejnit, popisují Alena 

Lábová a Filip Láb ve své knize Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií 

v digitální éře na příkladu publikace fotografie zkrvavené části lidské nohy z atentátu 

v Madridu. V březnu roku 2004 byl spáchán teroristický útok na madridské nádraží 

Atocha. Fotograf španělského deníku El País Pablo Torres Guerrero tehdy zachytil 

chvíle následující po atentátu a kromě zdemolovaných vlakových vagonů a zraněných 

obětí byla na fotografii vidět část lidské končetiny. „Emocionálně neobyčejně silná 

fotografie v jediném záběru obsáhla celou hrůzu madridského teroristického útoku. Její 

naturalismus ovšem okamžitě vyvolal v redakcích bouřlivé diskuze o tom, zda a jak 

takový záběr publikovat.“9 Fotografii použila řada významných světových médií, 

některá s úpravami, jiná v původním stavu. Novináři mají v takových případech podle 

Lábové a Lába na výběr z možnosti použít výřez fotografie, odstranit rušivý prvek ve 

Photoshopu, otisknout snímek černobíle, rozostřit jej nebo barevně upravit. V případě 

madridského útoku se evropské redakce rozhodly fotografii upravit tak, aby nepobouřila 

čtenáře: „Evropské deníky, zejména anglosaské, se při svém rozhodování, zda snímek 

s krvavou končetinou publikovat, nebo ne, opíraly o tzv. taste concerns, takt, podle 

kterého se nedoporučuje uveřejňovat takové snímky, jež by mohly rušit nebo obtěžovat 

čtenáře.“ Oproti tomu americký tisk otiskl původní verzi fotografie, aniž by ji jakkoli 

                                               
8

LANGTON, Loup. Photojournalism and today’s news: creating visual reality. Chichester, Malden: 
Wiley-Blackwell, 2009. s. 94. ISBN 978-1-4051-7897-6.
9 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu: manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. 
Praha: Karolinum, 2009, s. 119. ISBN 978-80-246-1647-6.
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retušoval. Americká média použila snímek ve velkém formátu na titulních stranách. 

Foto editor Washington Post Michel duCille to odůvodnil zpravodajskou hodnotou 

události. V týdeníku Time byla také použita původní fotografie, ale ona diskutovaná část 

nohy byla překryta titulkem. „Editorka Mary Ann Golanová k tomu řekla, že Time nemá 

kodex, který by dal návod k řešení, jakým způsobem publikovat fotografie s mrtvými 

nebo zraněnými lidmi, a uveřejňování takových fotografií řeší individuálně. Rozhodující 

je přitom respektování úcty k zobrazeným i jejich příbuzným.“ Tím Time jako jeden 

z mála periodik dokázal, že bere na vědomí výše popsané důsledky, které může mít 

zveřejnění fotografií na samotné oběti i pozůstalé. Podobný postoj zastává i týdeník 

Newsweek, pro který je důležité, aby čtenáře příliš nešokoval. Proto stejně jako 

německý Díe Welt a a francouzský Libération vybral jiný snímek, který tolik 

nepobuřoval a měl stejnou výpovědní hodnotu. České deníky Mladá fronta DNES a 

Lidové noviny použily původní neupravenou verzi. „V následujících dnech se 

rozpoutala vášnivá diskuze o tom, které rozhodnutí bylo správné. Z řad mediálních 

teoretiků se ozvaly hlasy proti úpravám záběrů, ke kterým redakce přistoupila proto, 

aby se čtenář nemusel při ranní kávě dívat na zmrzačená těla. Hlavním argumentem 

proti úpravám bylo, že jde o zpravodajskou fotografii, nikoliv o fotografickou ilustraci. 

Pokud se noviny obávaly, že fotografie může čtenáře stresovat, měly vybrat jinou.“10

Média se tedy každý den musí rozhodovat, jaké fotografie mohou publikovat. Musí brát 

ohled na účinky, které bude mít zveřejnění na oběť a pozůstalé, nesmí porušovat 

novinářskou etiku dodatečnými úpravami a zároveň musí určovat, co spadá do mezí 

vkusu (výše zmíněný taste concerns) a slušnosti. „Zásady, co má a nemá veřejnost 

vidět, se stále ještě utvářejí. Producenti televizního zpravodajství a foto editoři novin a 

časopisů činí den co den určitá rozhodnutí a tím upevňují kolísavou shodu ohledně toho, 

co je veřejnosti dovoleno se dozvědět. Tato rozhodnutí mají často podobu soudů o 

“dobrém vkusu“, který se vždycky stává represivní normou, dovolávají-li se ho 

instituce. (…) Televizní zpravodajství má mnohem větší publikum a mnohem citlivěji 

také reaguje na tlaky zadavatelů reklam. Jeho tvůrci totiž podléhají ještě přísnějším 

omezením toho, co je “vhodné“ vysílat, a tato omezení sami kontrolují. Tento nový 

důraz na dobrý vkus v kultuře přímo prosáklé komerčními podněty, které mají náš vkus 

naopak snižovat, může působit poněkud matoucím dojmem. Dává však smysl, chápeme-

                                               
10 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu: manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. 
Praha: Karolinum, 2009, s. 120. ISBN 978-80-246-1647-6.
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li ho jako způsob zastírání celé řady nepojmenovatelných starostí či přímo obav o 

veřejný pořádek a mravní uvědomění, stejně jako známku neschopnosti jinak formulovat 

či bránit tradiční konvence spojené s tím, jak máme truchlit. Co ukázat a co ne – jen 

málo otázek dokáže vyvolat ostřejší veřejnou debatu.“ 11

V závodu o nejvýraznější titulní stránku se předhánějí hlavně bulvární média. Drastické 

fotografie jsou tím, co tyto noviny “prodává“. Bulvární novináři stále posunují hranici 

přijatelného násilí a využívají přirozené lidské zvědavosti. Sází na jakousi zvrácenou 

přitažlivost toho, co nás odpuzuje: „Každý ví, že provoz vozidel, která na dálnici 

projíždějí kolem hrůzné dopravní nehody, nezpomalí pouze čirá zvědavost. U mnoha lidí 

jde i o přání vidět cosi otřesného.“12

Přístup bulváru k obětem násilí a šíření drastických fotografií odsuzuje Lesley 

Wischmann v článku Dying on the Front Page (Smrt na titulní straně), který vyšel 

v Journal of Mass Media Ethics v roce 1987. Autor je pobouřen šířením posmrtných 

fotografií jako je například známá fotografie z tzv. Kent State masakru. V roce 1970 

došlo na americké Kent State University v Ohiu k tragédii, při kterém národní garda 

zasáhla při pokojné demonstraci proti invazi do Kambodže. Čtyři studenti byli 

zastřeleni, devět dalších zraněno. Nikdo z nich nebyl ozbrojen. John Paul Filo tehdy 

vyfotografoval dívku klečící u jednoho ze zastřelených studentů. Později za fotografii 

získal Pullitzerovu cenu. Podle Lesleyho Wischmanna jsou podobné snímky

“vykořisťovatelské“ a rozhodnutí je zveřejnit se zakládá na neetickém a na zisk 

orientovaném přesvědčení, že čím výraznější a brutálnější bude fotografie, tím více 

výtisků novin se prodá. Tvrdí, že jednoduše není žádná potřeba ani ospravedlnění pro 

zobrazení smrti - lístky na pohřeb se přece také neprodávají.13

Pozornost diváka a čtenáře ale nelze upoutat jinak než výraznými záběry a fotografiemi, 

proto se média neustále snaží šokovat. Bylo tomu tak i v minulosti: „Od obrazů 

povolaných do služeb žurnalismu se očekávalo, že upoutají pozornost, že vyděsí či 

překvapí. Váha slov, šok fotografií, pravil reklamní slogan časopisu Paris Match, který 
                                               
11

SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-092-
7.
12 SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. s. 86. ISBN 978-80-
7432-092-7.
13 Srovnej: GROSS, Larry P, John Stuart KATZ a Jay RUBY. Image ethics in the digital age. 1st ed. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, c2003, xxv. s. 53. ISBN 978-0-8166-3825-3
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byl založen v roce 1949. Honba za dramatičtějšími obrazy (jak se často tyto snímky 

popisují) podněcuje činnost fotografů a je součástí normálního stavu kultury, v níž se 

šok stává jedním z hlavních podnětů spotřeby a zdrojem hodnot.“14 Jeden ze 

zakládajících členů nejznámější fotografické agentury Magnum Photos, André Breton, 

prohlásil, že buď bude krása křečovitá, nebo nebude vůbec. A dráždivé a překvapivé 

obrazy jsou podle Susan Sontagové známkou dobrého obchodního ducha: „Jak jinak 

připoutáte pozornost k vašemu výrobku či k vašemu umění? Jak jinak se vrýt do

podvědomí, když jsme bez přestání vystaveni dávkám obrazů a předávkováni hrstkou 

výjevů, které vídáme znovu a znovu?“15 Podle Susan Sontagové si už ale lidé na 

každodenní dávku brutality zvykli a není možné zobrazit větší míru násilí, než byla 

dosud zobrazena. Dnešního konzumenta médií již zřejmě nelze šokovat. „Jak si jistě 

každý povšiml, v masové kultuře narůstá hladina přijatelného násilí a sadismu, ať už jde 

o filmy, televizi, komiksy či počítačové hry. Obrazy, které by před čtyřiceti lety u diváků 

vyvolaly zděšení a nutily je otřásat se hnusem, dnes každý teenager sleduje v multikině 

bez mrknutí oka. Ve většině moderních kultur je násilí pro řadu lidí skutečně spíše 

zdrojem zábavy než příčinou šoku.“16 Jako čtenáři a diváci jsme otupěni nepřetržitým 

tokem obrazů násilí. „V důsledku televize se válečná utrpení večer co večer stávají 

pouhou banalitou. Jelikož jsme přímo zaplavováni obrazy, které kdysi šokovaly a 

vyvolávaly pobouření, ztrácíme schopnost reagovat.“17                  

A protože žijeme v době internetu a nových médií, dostávají se k nám příšernosti 

odehrávající ve světě jen s minimálním zpožděním, a to každý den: „Současná kritika 

se pozastavuje nad tím, kolik znecitlivujících hrůz denně vstřebáváme prostřednictvím 

televize a ranních novin. Novější technologie zajišťuje neustálý přísun krmiva: tolika 

obrazů pohrom a brutality, na kolik jsme schopni si udělat čas.“18

Všudypřítomnost takových záběrů a fotografií jasně ukazuje na nedostatky v etických 

kodexech. Ty fungují často pouze na dobrovolné bázi a nemusí tedy nijak ovlivnit 

                                               
14 SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. s. 25. ISBN 978-80-
7432-092-7.
15 Tamtéž
16 SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. s. 90. ISBN 978-80-
7432-092-7.
17 SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. s. 96. ISBN 978-80-
7432-092-7.
18

SONTAG, Susan. S bolestí druhých před očima. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. s. 96. ISBN 978-80-
7432-092-7.
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rozhodovací proces novináře. Záleží tedy čistě na jeho vlastním vnímání přiměřené míry 

násilí a úsudku o vhodnosti použití dané fotografie. 

Co určuje, zda je vhodné publikovat fotografie násilí? V jaké fázi je daná fotografie už 

nevhodná? Je důležitější podat pravdivý obraz události a vydat fotografie zobrazující 

bolest a utrpení nebo by novináři měli brát ohled jak na samotné oběti, tak na čtenáře? 

Tyto otázky jsem rozebírala s Milanem Vodičkou, dřívějším dlouholetým redaktorem 

Mladé fronty DNES. Shodli jsme se, že odpověď na tyto otázky nemůže znít ano nebo 

ne. Milan Vodička je přesvědčený, že je třeba si vždycky položit několik otázek: 

Potřebuje veřejnost vidět zrovna tohle, aby si udělala obrázek? Musím použít zrovna 

tenhle drastický snímek, nebo by stejnou roli splnil jiný, kde nejsou utrhané nohy? 

Nepoškodím zraněné ještě jednou tím, že ukážu jejich tváře? Souhlasím v tomto 

s Milanem Vodičkou, ale jsem si jistá, že bulvární novináři tyto otázky vůbec 

neprobírají. Bývalý redaktor MF DNES mě přesvědčí o tom, že i bulvár někdy řeší 

přílišnou drastičnost fotografií, ale spíše z estetických než z etických důvodů. Bavíme se 

o případu úpravy fotografie, kterou po útoku na maraton v Bostonu zveřejnil newyorský 

tabloid The Daily News. Vybrali si tento snímek, protože všude bylo plno krve a v 

popředí seděla zajímavá šokovaná blondýna, což fotce dávalo zajímavý rozměr. Na 

druhou stranu ale byli tak útlocitní, že vyretušovali zranění ženy ležící v pozadí, aby 

nepůsobilo příliš rušivě. Pikantní je to, jak se na celou záležitost přišlo: fotografii

otisklo několik seriózních médií, které si paradoxně na rozdíl od bulváru nedělaly žádné 

násilí a nic neretušovaly.

Rozhodně to ale neznamená, že by seriózní deníky nikdy nic neupravovaly a zveřejnily 

každou fotografii v plné velikosti, bez retuše a ořezu. Podle Milana Vodičky je jasné, že 

nikdo rozumný nezveřejní detailní fotografie smrtící dopravní nehody nebo brutální 

vraždy dítěte. Bylo by to surové, a kdyby se redaktor obhajoval, že jen ukazuje realitu, i 

pokrytecké. Novináři dobře ví, že by takové fotografie publikum odpuzovaly, 

nezveřejní je tedy z čistě pragmatických důvodů. Milan Vodička mi vypráví o jednom 

takovém případu z doby, kdy pobýval ve Spojených státech amerických: „Zmíněný 

pragmatismus je docela silný. Když jsem pracoval v amerických novinách, byl jsem na 

poradě, kde se hovořilo o zítřejší první straně a tragické fotce, která tam měla být. Vím, 

že byl pátek. Proč? Protože zástupce šéfredaktora řekl: "Tuhle fotku tam nedávejte, je 
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moc drastická. To přece nebudeme servírovat lidem k sobotní snídani." Později jsem se 

ho zeptal, jestli by ji třeba otiskl během týdne. Zamyslel se a pobaveně řekl, že asi ano.“

Z toho všeho by se dalo usoudit, že snímky a záběry z tragických událostí jsou tabu.

Podle Milana Vodičky to tak ale určitě není: „Je jen potřeba vyřešit míru mezi tím, co je 

ještě věrné zobrazení události, respektive, co ji pravdivě ilustruje, a co už je za hranou. 

Je to věcí citu a zkušenosti. A také okolností. Lze si představit, že redaktoři, kteří byli 

sami emotivně pod vlivem zprávy o masakru v Bostonu, měli zprvu hranici lehce 

posunutou dál za hranu.“

5. Komparativní analýza zpravodajství o události ve 

vybraných denících 

V této části práce provedu komparativní analýzu založenou na mediálním obrazu útoku 

v pěti zkoumaných denících. Srovnám, jakým způsobem jednotlivé deníky referovaly o 

události, jak informovaly o obětech a jaké fotografie vybraly. Zaměřím se především na 

to, zda tyto deníky postupovaly při zveřejnění fotografií obětí korektně a eticky správně.

Mladá fronta DNES oproti ostatním zkoumaným deníkům dobře zpravodajsky pokryla 

celou událost již následující den. Poměrně dobře útok zpracoval i deník Právo, ovšem 

zaměřil se především na oběti, ne na celkový obraz. Lidové noviny se útoku věnovaly 

podrobně až druhý následující den, tedy 17. dubna, stejně jako Hospodářské noviny, 

které věnovaly události celou zahraniční rubriku. Bulvární deník Blesk se první den 

zaměřil na výrazné fotografie a hlavně na titulek, který měl upoutat pozornost. Vznikla 

tak nápadná titulní strana s minimem faktů, zato s několika dramatickými citacemi. 

Seriózní deníky také použily celkem výrazné titulky, ale jinak nebyly tak odvážné ve 

výběru fotografií a citací. Vzhledem k závážnosti situace se objevovaly titulky jako: 

Teror jako finále závodu, Hon ve městě strachu, Boston: Příběhy hrůzy i odvahy, Teror 

ničí Ameriku a podobně. Deník Blesk byl odvážnější, použil věty jako: Všude byla krev 

a končetiny, Příběhy, které rvou srdce, Policie zná podobu bestie z Bostonu nebo Muž 

s utrženýma nohama. Přitom se o události tohoto rázu sluší psát s úctou a respektem a 

zvolit umírněný styl a vhodné fotografie. Blesk použil obří titulky psané velkými 

písmeny se zbytečnými vykřičníky, srdceryvné příběhy, hrůzu budící citace a nápadné 

fotografie. Způsob prezentace v deníku Blesk jasně značí, že hlavním cílem bylo čtenáře 
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šokovat, přimět je zastavit se u jejich výtisku a vybrat si mezi ostatními nabízenými 

právě ten jejich. Proto se na rozdíl od ostatních periodik nezdráhali zveřejnit i ty 

nejdrastičtější fotografie. „Ve zveřejňování hrůzných obrazů je bulvární tisk poněkud 

odvážnější než velké seriózní deníky, v jednom vydání newyorských Daily News se 

krátce po útoku na Světové obchodní centrum objevila fotografie utržené ruky 

v sutinách, kterou zřejmě žádné jiné noviny neotiskly.“19

Kromě drastických fotografií vynikal Blesk i v počtu faktických chyb. Těžko říct, zda 

za tím stojí nedostatečné ověřování informací, snaha co nejdříve vydat to, co by mohlo 

upoutat čtenářovu pozornost nebo to, že v bulvárních novinách má senzace přednost 

před pravdou. Uvedli například, že exploze byly celkem čtyři, přičemž policisté hovořili 

pouze o jednom dalším výbuchu v knihovně Johna F. Kennedyho. Nakonec tuto 

informaci vyvrátili s tím, že se jednalo pouze o technickou závadu a následné vzplanutí. 

Další chybou byl dojemný příběh nevyřčené žádosti o ruku. Dva dny po události, 

v době, kdy byly známa jména všech tří obětí, otiskl Blesk jako jeden z příběhů, které 

rvou srdce, fotografii muže objímajícího mladou dívku. Chtěl ji prý po doběhnutí 

závodu v cílové rovině požádat o ruku, ale nestihl to, protože mu údajně zemřela 

v náručí. Vzhledem k tomu, že o život přišli malý Martin Richard, mladá servírka 

Crystle Campbell, která měla světlé vlasy stažené do culíku a nezadaná studentka 

Boston University Lu Lingzi, musel být tento příběh smyšlený. Měl pouze vyvolat pocit 

dojetí a účasti a ve spojení s emocionální fotografií muže skloněného nad svou údajnou 

nastávající mohl ve čtenáři vzbudit touhu dozvědět se více a koupit si tyto noviny. Podle 

americké televizní stanice CNN byla fotografie pravá a vydal ji deník Boston Globe, ale 

příběh byl lživý – ve skutečnosti muž zraněnou ženu pouze utěšoval. Přesto se během 

dnů následujících po útoku stala jednou z nejsdílenějších fotografií.20 Tento příběh vyšel 

i v dalších světových bulvárních denících, odkud jej Blesk zřejmě okopíroval. Ze 

zkoumaných deníků fotografii použily ještě Lidové noviny, ty ale jako ostatní seriózní 

média informaci ověřily a použily fotografii se správným popiskem. 
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Deník Blesk ale nebyl jediným, který se pomocí hry na city čtenářů snažil upoutat 

pozornost, a přimět tak ke koupi. Na fotografiích byly především oběti a objevila se 

další lidská dramata. V Lidových novinách vyšel článek s titulkem Mami, jsem těžce 

raněný, se srdceryvnými mezititulky jako Šel obejmout otce, Dva bratři jeden osud a 

Radost se změnila v horor. Hovořil o okolnostech smrti malého Martina Richarda, o 

jeho rodině, zálibách a povaze. Necitoval nikoho z rodiny, ale jednu ze sousedek bydlící 

ve stejné ulici jako Richardovi. V dalším odstavci představil dva bratry, kteří oba přišli 

o nohu. Cestu jejich matky do nemocnice líčil jako akční příběh z filmu. Nakonec mluví 

o šoku, ve kterém se Amerika nachází a popisoval, jak oplakává mrtvé, modlí se za 

zraněné a oslavuje hrdiny. Je správné, že se novináři věnovali obětem, ale měli by 

s informacemi jednat uctivě, aby si oběť zachovala důstojnost. Dramatické okolnosti lze 

vystihnout i nedramatickým stylem, a autor se tak vyvaruje zbytečných klišé a 

přehnaných výrazů s emotivním zabarvením.

Příliš dramatické byly i některé citace, které použil deník Blesk a Právo: „Neuměl jsem 

si představit, že by se něco takového mohlo stát. Absolutně to nečekáte a najednou 

kolem vás létají věci a bohužel i kusy lidských těl. Hrozné. Hrozné. Hrozné…“21, řekl 

v rozhovoru pro deník Blesk český běžec Mario Junek. Pro deník Boston Herald uvedl 

jeden z diváků: „Něčí noha mi přeletěla nad hlavou. Daroval jsem svůj opasek, abych 

zastavil krvácení.“22 Netvrdím, že jsou tyto citace vymyšlené nebo neadekvátní, ale 

                                               
21 PRÁVO. Boston: výbuchy bomb zabíjely v cíli maratonu. 16. 4. 2013, roč. 23, č. 89, s. 8.
22 PRÁVO. Boston: výbuchy bomb zabíjely v cíli maratonu. 16. 4. 2013, roč. 23, č. 89, s. 8.
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jsem přesvědčená, že redaktoři měli vybrat jiné. Hovořit takto o obětech, které přišly o 

jednu nebo obě dolní končetiny, je neuctivé a hrubé. 

Neuctivé bylo dle mého názoru také zveřejnění fotografie dívky zabalené v termo dece, 

která byla viditelně rozrušená. Podobný případ je i snímek ženy v žluté čelence, kterou 

použila většina zkoumaných deníků, která je také velmi otřesena útokem na maraton. 

Fotografovat osoby, které jsou ve stavu šoku, není příliš korektní. Fotografové nehledí 

na to, zda se lidé vůbec chtějí objevit na fotografiích a často jsou pak v médiích použity 

snímky, na kterých fotografovaní mají slzy v očích nebo pláčou, jsou vyděšení a 

ochromení silou situace. Jak už jsem zmínila v předešlé kapitole, novináři se snaží 

pomocí takových fotografií dokreslit atmosféru, tyto fotografie mají největší úspěch a 

získávají různá ocenění, ale některé chvíle jsou natolik intimní, že by měly zůstat pouze 

ve vzpomínkách člověka, ne na titulních stranách novin. Navíc hrozí, že si oběť 

fotografiemi bude připomínat svoje utrpení. Je proto nutné, aby se redaktoři nejdříve 

zamysleli, zda fotografie nezasahuje do soukromí a není dehonestující. To platí nejen o 

lidech rozrušených tragickými událostmi, ale také o obětech, které byly vážně zraněny 

nebo přišly o život. Novináři by si u každé fotografie měli být jistí, že dobře vyjadřuje 

rozsah události, ale není eticky sporná.

Správným rozhodnutím byla úprava jedné z nejznámějších fotografií zraněných, která 

se stala symbolem útoku. Jeff Bauman, který přišel o obě dolní končetiny, je odvážen na 
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vozíku mužem v kovbojském klobouku, policistou a zdravotnicí. Původní verze snímku 

ukazuje, jak vážně výbuch mladého muže zranil. Připravil jej o nohy od kolenou dolů, 

fotografie je velmi výrazná a na mnohých webových stránkách byla označena 

upozorněním na drastický obsah. Žádný ze zkoumaných deníků ji nepoužil v původní 

verzi, na rozdíl od světových médií. Ostatní fotografie zraněných ale vybrané deníky 

ponechaly bez úpravy, jako snímek již zmíněného staršího muže se zakrváceným 

obličejem, fotografie bezprostředního okolí místa výbuchu, kde leží zranění a všude 

okolo jsou části oblečení, vlajky a krev nebo zraněná žena na nosítkách, která má nohy 

s krvavými ranami otočené do nepřirozeného úhlu.
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Fotografie vybrané zkoumanými deníky byly všechny otištěny v barevném provedení, 

proto byla zranění obětí zřetelná a často velmi výrazná. Ani jeden z deníků se nerozhodl 

pro použití prostředků znemožňujících identifikaci oběti, jako jsou například černé 

pruhy přes oblast očí nebo rozmazání obličeje. Zčásti to odůvodňuje skutečnost, že se 

jedná o cizí zemi, přesto by takovou úpravu některé fotografie zasloužily. Výběr byl 

podobný, často se opakují stejné fotografie. Do vytváření koláží s výraznými 

mezititulky se pustil pouze Blesk, do každého snímku vložil dramatický popisek, do 

leteckých záběrů popisky ulic a budov, šipky a označení přesných míst. Fotografie se 

překrývaly a téměř každý den byl otištěn výřez fotografií pachatelů. Ostatní deníky 

používaly fotografie ve velkých formátech a s běžnými popisky. Nejlépe se povedlo 

zachytit atmosféru události deníku Právo, který dal první dny velký prostor fotografiím, 

zatímco další dny se nejvíce fotograficky věnovaly vyšetřování Lidové noviny. 

Nejméně útok zpravodajsky pokryly Hospodářské noviny, což je pochopitelné kvůli 

jejich ekonomickému zaměření. Fotografie se objevily jen první tři dny po útoku. Jejich 

výběr fotografií byl ale nejmírnější. Nejseriózněji přistupovala k události Mladá fronta 

DNES, která nebyla nijak odvážná v titulcích ani při výběru fotografií.
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Závěr

V této bakalářské práci jsem se pokusila vytvořit celistvý mediální obraz útoku na 

bostonském maratonu v dubnu 2013 se zaměřením na fotografie obětí. O život tehdy 

přišli tři lidé, při následném útěku pachatelé zastřelili jednoho z policistů a zraněných 

bylo celkově přes dvě stě padesát. Událost takového významu si vysloužila titulní strany 

předních světových i českých médií. Pro svůj výzkum jsem vybrala období od 16. do 

23. dubna 2013, a to v denících Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Lidové 

noviny, Právo a Blesk. Sledovala jsem, jak vybrané deníky zpravodajsky pokryly útok i 

průběh vyšetřování a především jaké fotografie zveřejnily. 

Důsledky zveřejňování takových fotografií na oběti jsem rozebrala z pohledu obětí a 

pozůstalých i z pohledu čtenáře a diváka. Hovořila jsem o potupě a vstupu do soukromí 

osoby zobrazené na fotografii a také o možnosti sekundární traumatizace ve chvíli, kdy 

oběť vidí fotografie připomínající její bolest a utrpení. Zdůraznila jsem, že právo na 

informace nesmí nikdy přebít právo oběti na důstojnost a soukromí a zmínila jsem, že 

novináři často nerespektují stavy šoku a zpovídají a fotografují oběti tragických 

událostí. Zveřejnění fotografií násilí může také nevhodně narušit truchlení pozůstalých.

Věnovala jsem se přístupu médií k fotografiím násilí a popsala jsem, jak se novináři 

rozhodují při výběru těchto snímků. Došla jsem k závěru, že zásady, jež určují, co se má 

dostat do novin, se stále ještě utvářejí a existuje pouze tenká hranice mezi tím, co ještě 

je a co už není vhodné. V rozhovoru s Milanem Vodičkou jsme se shodli, že se nedá 

jasně říci, zda je důležitější podat pravdivý obraz nebo brát ohled na oběti a diváky. Je 

ale nutné si vždy položit otázku, zda by zpravodajský význam události méně drastický 

snímek nevystihl stejně dobře. Volba jiné fotografie je příznivá jak pro oběť, tak pro 

diváky. Dramatické fotografie ale nejsou vždy nepoužitelné, jen je důležité, co je ještě 

věrným zobrazením a co už je za přijatelnou hranicí. 

Cílem práce bylo srovnat způsob prezentace v jednotlivých denících a určit, zda 

postupovaly při výběru fotografií korektně a eticky správně vzhledem k zobrazovanému 

násilí. Nebylo pro mě překvapením, že nejodvážnější byl bulvární deník Blesk,

nejumírněnější Hospodářské noviny a nejseriózněji k útoku přistupovala Mladá fronta 

DNES. Celkově ani jeden z deníků nepoužil prostředky zabraňující identifikaci oběti a 
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při výběru fotografií nebral ohled na efekt, který bude mít zveřejnění fotografií na oběti, 

pozůstalé i čtenáře. Jsem přesvědčená, že míru přijatelného násilí určuje každá redakce 

jinak a závisí pouze na tradicích a kultuře daného média i individuálních zkušenostech 

novináře. Jako další možnost výzkumu se nabízí soustředit se na média země, v níž 

k události došlo a srovnat, zda místní deníky postupovaly jinak než české.

Summary

In this bachelor thesis I described a media coverage of the bomb attack  at Boston 

Marathon in April 2013. I focused on the pictures of victims. Four people were killed, 

including a police officer who was shot in a gunfight with the suspects. More than two 

hundred and fifty Boston citizens were injured. The bomb attack at Boston Marathon 

was an event of great importance with extensive media coverage. For my research I 

chose five czech daily newspapers and I monitored the period from April 16 to April 23. 

Then I compared the media coverage and published pictures. I also analysed the effect 

of publication of these photos on victims and readers. My conclusion is that the choice 

of the newspapers is based on traditions and culture of every newsroom and individual 

experience of the journalist.
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