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Anotace (abstrakt) 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na fotografie publikované v denících Blesk a Lidové 

noviny a týdenících Reflex a Respekt v souvislosti s první přímou volbou prezidenta 

v České republice. Pomocí obrazové analýzy a rozhovorů s mediálními profesionály 

zkoumá, do jaké míry byly fotografie v tisku spoluutvářeny PR odděleními jednotlivých 

kandidátů. Předkládaná práce nabízí stručný historický přehled, jak bylo s inscenací 

obrazu politika nakládáno ve Spojených státech amerických, a přehled potenciálně 

manipulativních nástrojů definovaných na poli vizuální gramotnosti (asociační 

juxtapozice, inscenované chování, Kulešovův efekt, subjektivní záběr, úhel pohledu, 

zdůrazňující detail). Tyto nástroje jsou zohledňeny v obrazové analýze a společně 

s kvantitativními daty a výpověďmi fotoreportérů charakterizují vizuální úroveň 

vybraných mediálních titulů. Cílem práce je upozornit na úzkou spolupráci domén 

public relations a fotoţurnalistiky, která můţe vést k erozi fotoţurnalistických 

standardů.  
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Abstract 

This bachelor‘s thesis focuses on photographs related to the first direct presidential 

election in the Czech Republic published in the dailies the Blesk and the Lidové noviny 

and in the weeklies Reflex and Respekt. By the means of image analysis and interviews 

with some media professionals, it examines to what extent the photographs were 

co-created by the PR departments of the individual candidates. The submitted thesis 

outlines a brief historical overview of how the staged image of the politician has been 

used in the United States of America and offers an overview of potentially manipulative 

tools defined in terms of visual literacy (associational juxtaposition, staged behaviour, 

Kuleshov effect, subjective view, camera angle, emphasising detail). These tools are 

reflected in the image analysis and together with some quantitative data and some 

photoreporters‘ testimonies characterize the visual quality level of the selected media. 

The aim of this thesis is to draw attention to the close collaboration of the domains of 

public relations and photojournalism, which might lead to the erosion of journalistic 

standards. 
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Úvod 

Slovo fotografie doslovně znamená psaní světlem
1
. Ačkoliv od jejího vynálezu uplynula 

bezmála dvě století, lidstvo si ještě plně neosvojilo schopnost v obrazech číst. Nad 

potenciálem všech výrazových prostředků fotografie často nemají kontrolu ani 

profesionální fotografové. 

Ve své práci nabídnu kritický pohled na současnou praxi české fotoţurnalistiky, 

jejíţ integrita je podobně jako v případě psané novinařiny narušována zásahy ze strany 

PR oddělení. V zahraničí týmy jednotlivých kandidátů intenzivně usilují o spoluutváření 

obrazu svých klientů v médiích. Nejţivější je tento trend ve Spojených státech. Jak 

s ním pracovali novináři v průběhu historie, rozvedu v kapitole 4.  

Je příznačné, ţe v souvislosti s profesionalizací politické komunikace se pro 

autory kampaní vţil mj. termín image makers (tedy tvůrci image). Dnešní týmy 

kandidátů nestaví pouze na politické strategii, ale významný post zastává právě oddělení 

kreativy, které se zabývá například vizuální stránkou kampaně. 

Cílem této práce je zjistit, zda jsou snahy prosadit vykonstruovaný obraz 

kandidáta v „nezávislém“ tisku patrné také v Česku, a podnítit další diskusi 

o problematice těsné spolupráce domén ţurnalistiky a public relations ve fotografii.  

Pro zkoumání fenoménu jsem si záměrně vybrala první přímou volbu prezidenta 

v České republice. Z jejího charakteru vyplývají změny, které úzce souvisí s vizuální 

reprezentací kandidátů. V České republice jsou pravomoce prezidenta tak omezené, ţe 

osobní názory, či dokonce osobní příběh kandidáta byly dominantní v četných interview 

či televizních a rozhlasových debatách.  

Ve chvíli, kdy o budoucí hlavě státu rozhoduje široká veřejnost, a ne 

profesionálové s nepochybně hlubšími znalostmi tématu, se stává obraz politika jedním 

z nejzávaţnějších aspektů rozhodování, který upozaďuje fakta. Aby se voliči dokázali 

v situaci zorientovat, nestačí jim pouze znalost politiky a povědomí o společenském 

dění. Musí disponovat také schopností interpretovat vizuální zprávy, které k nim 

kandidáti směrují, tedy vizuální gramotností. Neboť „vidět“ je úzce spjaté s „věřit“ 

(Postman 2010: 93), obraz je často volen jako manipulativní prostředek. Nástroje, které 

k tomuto účelu ve fotografii mohou být pouţívány, uvedu v kapitole 2.  

                                                 
1 Termín údajně poprvé použil astronom sir John F. W. Herschel v roce 1839, když britskou královskou 
rodinu seznamoval s výsledky svého vědeckého bádání (Postman 2010: 90).  
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V době, kdy jsem si téma své bakalářské práce vybírala, ještě nebylo jasné, kdy 

bude volba probíhat. Zkoumané období jsem tedy upravila podle později nastoleného 

volebního mechanismu. Začíná vyjádřením ministerstva vnitra, které upřesnilo, koho je 

moţné povaţovat za relevantního kandidáta (23. listopadu 2012), a končí posledním 

dnem, kdy mohli voliči udělit hlas ve druhém kole volby (26. ledna 2013). 

Abych dosáhla komplexnějšího obrazu mediální reprezentace kandidátů na 

fotografiích v tisku, kromě týdeníků (Reflex, Respekt) jsem se zaměřila také na deníky 

(Blesk, Lidové noviny). Volila jsem mezi bulvárními a tzv. seriózními listy, tak aby 

věrohodně odráţely vyuţití fotografie v daném období napříč českou mediální scénou.  

Kvantitativní obrazovou analýzou doloţím, do jaké míry bylo informování 

o jednotlivých kandidátech vyváţené, nebo zda média upřednostňovala některé adepty 

podle vlastních preferencí či na základě výsledků průzkumů veřejného mínění.  

Obrazovou analýzu jsem rozšířila o metodu good eye
2
, která umoţňuje 

reflektovat širší kontext fotografie a upozornit na potenciálně manipulativní prvky 

kompozice v jednotlivých snímcích. 

Jak podrobně vyloţím v kapitole 1, fotografie dokumentuje pouze určitý výsek 

skutečnosti. V médiích jejímu publikování obvykle předchází schvalovací proces 

a úpravy, které mohou razantně zasáhnout do vyznění snímku. Proto jsem v předkládané 

práci vyuţila také rozhovory s profesionálními fotoreportéry.  

Původně jsem chtěla realitu české fotoţurnalistiky ilustrovat na jednom zástupci 

z bulvárního i seriózního média. S ohledem na to, ţe se v Respektu kaţdý fotograf 

soustředil na jiné kandidáty, jsem zahrnula rozhovory se všemi z nich (Karel Cudlín, 

Milan Jaroš, Matěj Stránský). Fotograf Blesku mi informace poskytl pod podmínkou 

anonymity. Pro pohled ze strany PR oddělení jsem vyuţila zkušenosti oficiálního 

fotografa kampaně Karla Schwarzenberga a renomovaného fotodokumentaristy 

Tomkiho Němce. Technické detaily k pouţívání fotografií během Schwarzenbergovy 

kampaně doplnil vedoucí kreativního týmu David Gaydečka.   

 

                                                 
2 Podrobněji: ROSE, Gillian. Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. 
3rd ed. Los Angeles: Sage, 2012, xx, 386 s. ISBN 978-0-85702-888-4. 
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1. Obraz 

Obraz vţdy vzbuzoval silné emoce, spojované buď s ikonofilií, nebo s ikonofobií. 

Tentýţ obraz mohl být pro jedny předmětem uctívání a pro druhé důvodem k obavám. 

„V evropské společnosti byly obrazy všeho druhu považovány za symboly 

specifických společenských zájmů – třeba náboženská výtvarná díla nebo politická 

propaganda ve vysokém umění a v masových médiích.“ (Bruhn, Dünkel 2008: 174)  

K převratu došlo s moţnostmi technologické reprodukce díla. Walter Benjamin 

(2008: 25) mluví o auře uměleckého díla, která se vytrácí s jeho opakováním. „Pokud 

kritérium autenticity na uměleckou tvorbu přestaneme uplatňovat, celá společenská 

funkce umění je převrácena. Nezakládá už se na rituálu, ale na jiné praktice: politice.“ 

 Mýtus fotografické pravdy 

Fotografie byla od roku 1839, kdy byl po četných pokusech řady nezávislých badatelů 

oficiálně vyhlášen její vynález, vnímána jako objektivní médium, jelikoţ zachycovala 

realitu zdánlivě bez zásahu lidské ruky, prostřednictvím čistě záznamového přístroje. 

„Obecně vžité vnímání fotografie jako pravdivého zobrazení je i v současnosti 

jednou z hlavních hodnot tohoto média a neohrozily ho ani mnohé prokázané případy 

manipulací a falšování fotografického obrazu, které fotografii provázejí od počátků její 

existence.“ (Láb, Lábová 2009: 10) 

Autoři publikace Soumrak fotožurnalismu? upozorňují na první známý případ 

manipulace fotografie, ke kterému se v roce 1840 uchýlil francouzský fotograf 

Hippolyte Bayard
3
. Jeho zásah do autenticity fotografie nespočíval v retuši či 

fotomontáţi, nýbrţ v inscenaci obrazu (Láb, Lábová 2009: 15).  

Vyznění fotografie lze efektivně manipulovat prostřednictvím fotomontáţe, 

retuše či jiných manuálních zásahů v průběhu postprodukce. Avšak je třeba brát v potaz 

také méně explicitní moţnosti manipulace, které vyplývají ze samotného charakteru 

média fotografie. Třebaţe se autor snaţí o co nejvěrnější zobrazení reality, vţdy vybírá 

úhel pohledu, ořez snímku, volí mezi detailem, polocelkem a celkem, určuje míru 

                                                 
3 Snímek nazvaný Autoportait en noyé (Sbohem, krutý světe!) Bayard pořídil 18. října 1940 na protest 
proti nedostatečnému uznání jeho podílu na vynálezu fotografie. Stylizoval sám sebe do podoby 
utonulého člověka po sebevraždě. Fotografii s krátkým komentářem poté rozeslal různým oficiálním 
institucím. 
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interaktivity s fotografovaným objektem a výsledný snímek ovlivňuje i technika, kterou 

se v daný okamţik rozhodl pouţít.  

V ţurnalistické praxi se navíc do výběru zapojují v další fázi také fotoeditoři, 

kteří dále mohou korigovat například umístění, velikost, ořez či barevnost snímku 

a rozhodují, zda vůbec bude publikován. Tento výběr ovlivňuje rovněţ snaha dosáhnout 

pro čtenáře atraktivní podoby. „Fotografická praxe se ztotožňuje s myšlenkou, že vše lze 

prostřednictvím fotoaparátu učinit zajímavým.“ (Sontagová 2002: 103) 

S ohledem na nepominutelné subjektivní zásahy do výsledného fotografického 

obrazu je podle Franka W. Bakera (2009: 45) vhodné mít na paměti nejen to, co divák 

vidí, ale hlavně to, co mu můţe být skryto. V drtivé většině případů záběr nezachycuje 

notné mnoţství fotografů, kteří jsou součástí události. Stejným způsobem lze vynechat 

nepohodlné aktéry či okolnosti.  

Prestiţní fotoţurnalistická soutěţ World Press Photo se zavázala dodrţovat větší 

přísnost k subtilním úpravám. Během své sedmapadesátileté existence reaguje na 

proměny fotoţurnalistiky a průběţně upravuje podmínky pro účastníky. Letos poprvé 

při výběru uplatnila striktnější interní pravidla pro postprodukci, která vyţadují větší 

integritu autorů
4
. Porota tak měla moţnost vyţádat si pro snímky v uţším výběru 

původní nedotčené soubory k posouzení, zda byly úpravy skutečně v souladu s pravidly. 

Osm procent finálových fotografií ovšem podle hodnotitelů tentokrát neodpovídala 

vstupním kritériím v následujícím znění (Laurent 2014). „Obsah snímku nesmí být 

upravován. Povoleno je pouze retušování, které je v souladu s aktuálně akceptovanými 

standardy v žurnalistice.“ Obraz také musí sestávat z jediného záběru. „Složené snímky 

nebo snímky s vícenásobnou expozicí nebudou přijaty. Snímky s přidanými okraji, 

pozadím či dalšími efekty nebudou přijaty.“
5
  

Pro novináře účastnící se World Press Photo je navíc závazný etický kodex 

Mezinárodní federace novinářů, který uvádí, ţe „novinář by neměl potlačovat základní 

                                                 
4 Instituce tak reagovala na kontrovezi kolem údajně zmanipulovaného vítězného snímku z předchozího 
ročníku, který pořídil fotograf Paul Hansen. Podle forenzní analýzy se sice ukázalo, že k digitální 
manipulaci ve skutečnosti nedošlo, autor přesto využil „značnou míru postprodukce v tom smyslu, že 
některá místa zesvětlil a jiná ztmavil“. Podrobněji: Digital Photography Experts Confirm the Integrity of 
Paul Hansen's Image Files. In: World Press Photo [online]. 2014 [cit. 2014-05-07]. Dostupné 
z:http://www.worldpressphoto.org/news/digital-photography-experts-confirm-integrity-paul-hansen-
image-files 
5Viz kompletní pravidla. 2014 World Press Photo Contest Set Up. In: World Press Photo [online]. 2013 
[cit. 2014-04-27]. Dostupné z: http://www.worldpressphoto.org/content/2014-world-press-photo-
contest-set 

http://www.worldpressphoto.org/news/digital-photography-experts-confirm-integrity-paul-hansen-image-files
http://www.worldpressphoto.org/news/digital-photography-experts-confirm-integrity-paul-hansen-image-files
http://www.worldpressphoto.org/content/2014-world-press-photo-contest-set
http://www.worldpressphoto.org/content/2014-world-press-photo-contest-set
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informace nebo falšovat dokumenty“ nebo ţe „novinář má k získání zpráv, fotografií 

a dokumentů používat pouze čestné metody“ (White, 2008, ii). 

Dodrţování těchto zásad je na rozdíl od digitálních úprav mnohem náročnější 

kontrolovat. Při kaţdodenní práci v redakcích pod časovým tlakem je důkladné 

ověřování výjimečné. Zásahy do finální podoby fotografie můţe provádět autor 

bezděčně a při zachycování reality si například nemusí uvědomovat, ţe se navzdory 

získání kompozičně vyladěného snímku dopouští tendenčního zobrazení skutečnosti. 

Mimoto ho mohou omezovat dané podmínky.  

Mýtus fotografické pravdy vypovídá o tom, ţe navzdory snahám o nestrannost je 

schopnost fotografického média objektivně zobrazovat realitu velmi omezená. „Pravdy, 

které lze vytěžit z jediného vyděleného okamžiku, jakkoliv významného či rozhodujícího, 

mají jen velmi volný vztah k potřebě porozumění.“ (Sontagová 2002: 103) 

Obrazy prezentované v médiích jsou proto odtrţené od reality. „Obyčejní lidé 

znají dějiny světa z velkých médií. Tímto způsobem místo reálného světa naši mysl 

okupují čím dál více virtuální příběhy. Takové manipulace nás oddalují od skutečných 

příběhů a problémů, které se odehrávají v různých civilizacích.“ (Kapuscinski 2003: 

16)  

 Emoce 

Jak bylo uvedeno výše, opakování obrazu podle Benjamina zesiluje jeho potenciál 

k vyuţití pro politické účely. Spěje rovněţ k jeho přeměně na ikonický obraz 

a zhušťování jeho významu do jednoduchých hesel, která snadno ulpívají v podvědomí 

recipientů. 

„Obrazy jsou složkou současné reklamní a konzumní kultury a jejich 

prostřednictvím jsou utvářeny předpoklady o kráse, touze, přitažlivosti a sociálních 

hodnotách.“ (Sturken, Cartwright 2009: 33) 

Politici mají moţnost sebestylizací dosáhnout efektivní prezentace hodnot 

a postojů, se kterými chtějí být spojováni. Pokud se však kandidát nekontroluje, 

fotoreportéři mohou zachytit nejen jeho atraktivní obraz, ale také stejným způsobem 

zdůraznit jeho slabosti.  

„Vzhledem k podstatě vnímání obrazových sdělení se vizuálním informacím 

přisuzuje zejména schopnost emotivního ovlivnění přijemců a usměrnění jejich nahlížení 

na zveřejněné informace.“ (Trampota, Vojtěchovská 2010: 156) 
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Z hlediska neurovědy je obraz synonymem pro myšlenku, záţitek, percepci či 

pocit (Simons 2007: 83). S tímto tvrzením zaloţeným na čistě vědeckých výstupech by 

se zřejmě ztotoţnil i Roland Barthes, pro něhoţ byla při psaní knihy Světlá komora 

emoce výchozím bodem.  

 Obraz politika 

„Obraz (image) jednoduše znamená něco jako reputace, celkový charakter nebo 

osobnost.“ (Simons 2007: 79) Pro politiky, ať uţ se o funkci teprve ucházejí, nebo uţ 

v ní působí, jde tedy o velmi důleţitý aspekt sebeprezentace. „Poradci a stratégové 

volebních kampaní se snaží řídit, jaký obraz média zprostředkovávají veřejnosti 

v tisku.“ (Baker 2009: 46) 

Role sdělovacích prostředků je v tomto případě klíčová, jelikoţ politika je 

jednou z domén, o které voliči přijímají informace zprostředkovaně. Závislost veřejného 

mínění na masových médiích umocňuje tzv. selektivita výběru informací. Fenomén, 

který popsal Walter Lippmann uţ počátkem dvacátých let minulého století v knize 

Veřejné mínění, spočívá v tom, ţe recipient přijímá z médií snáze takové informace, ke 

kterým běţně nemá přístup (Říchová 2007: 163). 

„S ohledem na malý rozsah politických pravomocí, jimiž hlava státu v České 

republice disponuje, kandidáti mohli v kampani nakládat jen s velmi omezeným 

okruhem témat, na nichž se mohli vyprofilovat a navzájem odlišit.“ (Šedo 2013: 67) To 

ještě zvýraznilo roli obrazu, potaţmo fotografií, jako významného parametru pro 

rozhodování voličů. „Kampaně tak byly založené především na budování nových 

a posilování stávajících (emocionálních) vazeb (pozitivních i negativních) k jednotlivým 

kandidátům.“ (Šedo 2013: 68) Důraz se namísto na relevantní témata kladl na minulost 

kandidátů, jejich názory na aktuální dění či jejich charakter. 

„Ve volbách nevolíme skutečného člověka, ale obraz. Proto je tak důležitá 

kampaň a obraz v médiích.“ (Herzmann, Komárek 2013: 115)  

Jak dokládá McQuail (1999: 289), snahy PR oddělení kandidátů, usilování 

o atraktivní obsah médií ze strany redakcí a samotné preference recipientů jsou ve 

shodě. „Je nepochybné, že publikum má rádo mnoho věcí, jež nejsou v souladu 

s odrážením reality – zejména fikci, fantazii, věci neobvyklé a bizarní, mýty, nostalgii 

a pobavení. Média jsou často vyhledávaná právě jako alternativa k realitě a útěk z ní. 

Hledají-li lidé vzory k následování nebo objekty, s nimiž by se identifikovali, nezáleží 

jim na tom, zda půjde o idealizovaný, či realistický objekt nebo vzor.“ 
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2. Mediální gramotnost 

„Lidé v západních společnostech získávají informace více z televize a fotografií než 

z učebnic a tisku, takže je třeba redefinovat i pojem gramotnosti na mediální 

gramotnost, která tento stav reflektuje.“ (Considine, Haley 1999: 23) 

Za vizionáře mediální gramotnosti lze povaţovat Marshalla McLuhana. Jeho 

myšlenky předcházely prvním pokusům zařadit média do školních osnov v šedesátých 

letech ve Spojených státech. Navzdory dlouhodobým snahám a implementaci předmětu 

uţivatelé médií dosud plně neovládají kompetence související s mediální gramotností 

a mediální výchova dodnes zůstává předmětem ţivých diskusí. 

 „Média se stávají rozhodující institucí socializace a identifikace se společností, 

institucí, jež namnoze dokáže zastínit školu i rodinu.“ (Jirák, Wolák 2007: 6) O rozporu 

mezi pojetím vzdělávání ve škole a prostřednictvím televize se zmiňuje také Neil 

Postman (2010: 167). „Zcela oprávněně můžeme konstatovat, že nejdůležitější 

vzdělávací proces dnes ve Spojených státech neprobíhá ve třídě, nýbrž doma před 

televizní obrazovkou, a místo školských úředníků a učitelů na něj dohlíží ředitelé 

televizních společností a protagonisté zábavných pořadů.“  

Neobeznámenost recipientů s mediální realitou můţe vést k manipulaci. Emoční 

apel, trivializace komplexních témat či konfrontace s výzkumy veřejného mínění mohou 

pro nezkušeného uţivatele představovat těţko uchopitelné informace. 

2.1  Aspekty vizuální gramotnosti 

Nástrojem manipulace se můţe stát také vizuální jazyk. Klíčovou kompetencí je proto 

umění „číst“ obrazy. Podle Bakera (2009: 50) je vizuální gramotnost schopnost chápat, 

interpretovat a hodnotit obrazové zprávy. Paul Messaris (1994: 3) charakterizuje 

vizuální gramotnost podle následujících aspektů: je předpokladem pro porozumění 

vizuálním médiím, prohlubuje kognitivní schopnosti, zlepšuje povědomí o vizuálních 

prostředcích manipulace a umoţňuje poučené docenění estetických kvalit. 

Pro tuto práci je klíčový pohled na vizuální gramotnost jako prostředek 

k porozumění manipulaci ve fotografii. Potenciálně manipulativní záměry jsou ve 

fotografii posuzovány na základě podobných kritérií jako v případě filmu a televize
6
.  

                                                 
6 Pro pohyblivý obraz jsou využívány i další kategorie, které mohou odhalit manipulaci prostřednictvím 
střihové skladby, pohybu kamery apod. 
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„Proces dešifrování se odehrává na vědomé i nevědomé úrovni. V tomto procesu 

se aktivují naše vlastní vzpomínky, vědomosti a kulturní vzorce, stejně jako obraz sám 

a dominantní významy, které k němu patří.“ (Sturken, Cartwright 2009: 81) 

Dešifrování perspektivy z dvojrozměrného obrazu můţe být pro nezkušené 

diváky sloţité, většinou ale nebrání pochopení zobrazené situace. Hlavní potenciál 

vizuální gramotnosti tkví v osvojování dovedností, díky kterým recipient dokáţe 

dekódovat persvazivní či umělecké snahy autora obrazu (Messaris 1994: 4). 

Níţe nabízím popis nejobvyklejších nástrojů potenciální manipulace 

pouţívaných mj. ve fotografii.  

2.1.1  Asociační juxtapozice 

Jde o velmi frekventovanou techniku vyuţívanou zejména v reklamě. Produkt (případně 

kandidát) je situován vedle osoby či předmětu, které si publikum spojuje s příjemnými 

pocity. V mysli diváka se tak vytvoří asociace mezi produktem (kandidátem) 

a atraktivní situací. Základem této metody je v podstatě Pavlovův podmíněný reflex.
7
 

Politici bývají zobrazováni se státními symboly, ikonickými místy národního 

významu či svými úspěšnými předchůdci. (Messaris 1994: 36–37) 

2.1.2  Inscenované chování 

Ukazatelem tendenčního zobrazení skutečnosti můţe být samotný obsah obrazu. Ke 

stylizaci se mohou propůjčit nejen přímo kandidáti, ale také potenciální voliči – ti 

mohou vystupovat jako nadšení podporovatelé, nebo rozhořčení odpůrci v negativní 

kampani (Messaris 1994: 141–143).  

2.1.3  Kulešovův efekt 

Souhra kontextu a výrazu tváře byla předmětem zkoumání sovětského teoretika Lva 

Kulešova ve dvacátých letech minulého století. Praktika, která byla dříve vyuţívána 

zejména v hollywoodské kinematografii, je dnes běţná i v televizních interview, 

dokumentárních filmech či politické reklamě. Konfrontování detailu obličeje politika 

s určitou situací můţe mít morální podklad či usilovat o zobrazení jeho skutečného 

postoje (Messaris 1994: 16). 

                                                 
7 Prostřednictvím různých výzkumů bylo dokázáno, že Pavlovovo podmiňování lze aplikovat nejen na 
zvířata, ale také na lidi. Vědci Rachman a Hodgson popisují, jak byla zkoumaná skupina na základě 
obrazových podnětů, které spojovaly sex a boty, přeměněna na fetišisty (Rachman a Hodgson: 1968 in 
Messaris: 1994).  
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2.1.4  Subjektivní záběry 

Subjektivní úhel pohledu reprezentuje to, co vidí protagonista příběhu, reklamy či 

skutečné situace. Vidět svět jeho očima v divákovi vzbuzuje empatii a tendenci ke 

ztotoţnění se s hrdinou (kandidátem). Podle výzkumu Leslie S. Galanové jsou reklamy, 

které vyuţívají tento nástroj, přesvědčivější neţ ty s „objektivními“ záběry.  

Tento postup byl pouţit například v dokumentárním dramatu o Richardu Nixonovi The 

Final Days. V ikonickém momentě, kdy mává z helikoptéry davu při odletu z Bílého 

domu, ho kamera snímá zezadu (Messaris 1994: 33). 

2.1.5  Úhel pohledu 

Úhel pohledu, na kterém například německá reţisérka Leni Riefenstahlová v roce 1934 

postavila vizualitu propagandistického filmu Triumf vůle o Adolfu Hitlerovi, je dodnes 

pouţívaným nástrojem obrazového vyjadřování, často ve sluţbách manipulace. „Tento 

vizuální nástroj je založený na percepčních zvycích, které si divák zřejmě osvojil 

v každodenním, skutečném životě, a to i bez předchozí zkušenosti s vizuálními médii.“ 

(Messaris 1994: 9)  

Princip vzhlíţení k mocným a shlíţení na bezmocné je zásadní například 

v období dětství. Ve výsledku i nezkušení recipienti takové sdělení dekódují rychleji ve 

vizuální neţ ve verbální podobě, která je navíc příliš vtíravá.  

2.1.6  Zdůrazňující detail 

Detail tváře protagonisty (kandidáta) zdůrazňuje jeho osobnost a usnadňuje identifikaci 

s jeho postojem. V souvislosti se zkušenostmi diváka ze skutečného ţivota je spojený 

s intimitou a zbystřenou pozorností (Messaris 1994: 17). 
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3. Volby 

Volby jsou jedním z ukazatelů kvality demokracie. Jde o formu komunikace mezi 

společností a státem. Informace o názorech voličů se přenáší ke stávajícímu systému 

jako celku (Říchová 2007: 62).  

 Podle Sidese a kol. (2012: 7) volby ovlivňují následující faktory: pravidla, která 

platí při volbách; širší ekonomický, politický a historický kontext, v důsledku něhoţ se 

kandidáti rozhodují o své účasti a formě kampaně; strategické kroky, ke kterým se 

uchylují kandidáti, média, politické strany a zájmové skupiny; a konečně výběr občanů, 

jenţ určuje výsledek voleb. 

3.1 Prezidentská volba přímá a nepřímá 

Přímá volba hlavy státu se v posledních dvou desetiletích stala v Evropě převaţující. 

V Evropě je nyní 22 republik s přímo voleným prezidentem: Bělorusko, Bosna 

a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Finsko, Francie, Chorvatsko, 

Irsko, Island, Kypr, Litva, Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina (Šedo 2013: 9). 

Před rokem 2013 se Češi nikdy přímo nepodíleli na volbě hlavy státu. Jako první 

daly občanům moţnost ovlivnit volbu prezidenta Spojené státy americké. Od roku 1787, 

kdy byla sestavena americká ústava, mají Američané právo prostřednictvím volitelů 

spoluurčovat, kdo v příštím volebním období obsadí prezidentské křeslo. První 

nezprostředkovaná volba hlavy státu se uskutečnila v roce 1848 ve Francii
8
. Volebním 

právem tehdy ale disponovali pouze Francouzi a Alţířané muţského pohlaví (Lebeda 

2008: 29).  

„Skutečnost, zda jsou volby přímé, či nepřímé, je často určující pro charakter 

režimu, souvisí s vymezením prezidentských pravomocí a nadto často ovlivňuje reálné 

postavení prezidenta v rámci politického systému. Způsob přímé volby je pak mnohdy 

určující pro to, kdo má šanci být zvolen.“ (Lebeda 2008: 28)  

V dějinách Česka se ukázalo, ţe na rozsah pravomocí má spíš neţ právní rámec 

vliv osobnost úřadujícího prezidenta. Tomáš Garrigue Masaryk se intenzivně podílel na 

vytváření československé ústavy z roku 1920, a docílil tak navýšení prezidentských 

                                                 
8 Pokud by shoda voličů nebyla v prvním kole vyjádřena nadpoloviční většinou hlasů, mělo ve druhém 
kole rozhodnout Národní shromáždění. K tomu ovšem nedošlo, jelikož Luis Napoléon Bonaparte od 
občanů získal 74% podporu. 
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pravomocí
9
. Svým jednáním v úřadu mezi lety 1918 a 1935 navíc ustanovil pozici 

Hradu v československém politickém systému a etabloval představu ideálu aktivního 

prezidenta, jenţ působí jako politický i morální arbitr (Hloušek 2008: 263). Edvard 

Beneš si nedokázal vybudovat podobný kult osobnosti, intenzivně se však angaţoval  

v zahraniční politice (Němec, Kuta 2009: 5). Následující prezidenti Československa se 

neprokázali jako srovnatelně silné osobnosti a jejich vliv na formování funkce nebyl tak 

rozhodující.  

Zásadní postavou pro vyjasňování pravidel hry českého politického systému se 

stal v roce 1993 Václav Havel. Podobně jako Beneš výrazně zasahoval do zahraniční 

politiky. Veřejným vyslovením podpory bombardování Srbska jednotkami NATO 

v roce 1999 a invazi do Iráku v roce 2003 se postavil proti tehdejším konvencím 

zahraniční politiky České republiky (Němec, Kuta 2009: 7).  

Po více neţ čtyřech dekádách komunistické nadvlády se rovněţ stal opět 

relevantním – a po desetiletích také idealizovaným – Masarykův přínos. Postavení první 

hlavy České republiky ovšem uţ nebylo tak výsadní. Názorové rozpory mezi 

prezidentem Havlem a klíčovou stranou české politiky 90. let, ODS (Občanská 

demokratická strana), vyústily v pokus omezit prezidentské pravomoci. Český prezident 

do budoucna neměl například zasahovat do výběru guvernéra a členů bankovní rady 

České národní banky. Příslušné zákony, schválené během úřadování stran ODS a ČSSD 

(Česká strana sociálně demokratická) v rámci tzv. opoziční smlouvy, označil Ústavní 

soud České republiky za neústavní, a nevstoupily tak v platnost (Hloušek 2008: 268).  

Jednání na hraně prezidentských pravomocí se stalo charakteristickým také pro 

Václava Klause i Miloše Zemana. Klaus byl za protahování ratifikace Lisabonské 

smlouvy v roce 2009 napomenut Ústavním soudem, kdyţ podruhé vynášel rozhodnutí 

o souladu mezinárodní smlouvy s českým právním pořádkem
10

. Jiţ dřívější Klausova 

veřejná kritika dokumentu v cizině byla tehdejším premiérem Jiřím Paroubkem 

označena za překročení pravomocí prezidenta, jelikoţ byla v rozporu se stávající českou 

zahraniční politikou. V této souvislosti Paroubek zdůraznil fakt, ţe zahraniční cesty 

prezidenta schvaluje vláda a do budoucna by v tomto ohledu mohla hlavě státu klást 

překáţky. Krom toho Klaus několikrát otálel také se jmenováním soudců.  

                                                 
9 Konkrétně na jeho osobu se nevztahovalo omezení volitelnosti na dvě funkční období. Privilegia 
Masaryk využil, celkem byl zvolen třikrát.  
10 Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/09 [citováno 26. dubna 2014]. Dostupný z: 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2009_11_3_aktuali
ta.pdf 
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Během vládních krizí v letech 2004 a 2005 Klaus zadal podmínku, ţe pověří 

sestavením vlády toho, kdo novému kabinetu zajistí v Poslanecké sněmovně podporu 

101 hlasů. Jenţe to podle ústavy není nutné, dostačující je většina relativní, tzn. 

nadpoloviční většina přítomných poslanců. Prezident navíc nemá formální právo takový 

poţadavek vznášet (Němec, Kuta 2009: 6). 

K průtahům došlo také letos v případě jmenování vysokoškolských profesorů 

Zemanem. Prezident se po incidentu chtěl této pravomoci vzdát ve prospěch předsedy 

Senátu, příslušnou novelu vysokoškolského zákona ale po nesouhlasu akademické obce 

zamítla Poslanecká sněmovna v prvním čtení
11

. V důsledku toho Zeman jednal 

s ministrem školství Marcelem Chládkem o rozsáhlejší novele, která by mimo jiné hlavě 

státu zajistila moţnost jmenování konkrétních kandidátů zamítnout. 

Rozšiřování vlivu prezidenta umoţňuje flexibilní česká ústava. Prezident České 

republiky má některé pravomoci, které často jiným hlavám států v parlamentních 

reţimech chybí. Navzdory nepřímé volbě tak od prvních dnů České republiky 

představoval silnou ústavní instituci (Němec, Kuta 2009: 3). 

První přímé volbě prezidenta v České republice předcházela zdlouhavá 

parlamentní vyjednávání i celospolečenská diskuse. Myšlenku na zavedení přímé volby 

poprvé oficiálně vyslovil klub KSČ (Komunistická strana Československa) v prosinci 

1989. Přímá volba se v určité formě objevila také ve dvou návrzích českého ústavního 

textu při rozdělování Československa
12

, ani jeden z nich ale nebyl úspěšný. Formální 

návrhy na novelizaci ústavy byly poté v Poslanecké sněmovně i Senátu opakovaně 

předkládány od roku 2001, kdy se oţehavým tématem stalo nástupnictví po uplynutí 

mandátu Václava Havla. Úspěšný byl nakonec aţ desátý návrh předloţený v Poslanecké 

sněmovně. Ke schválení novelizace, která zajistila přímou volbu prezidenta, došlo 

8. února 2012
13

 (Šedo 2013: 5–30).  

                                                 
11 Usnesení Poslanecké sněmovny ze 6. schůze 13. února 2014 *citováno 26. dubna 2014+. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=135 
12 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) navrhla přímou volbu dvoukolovým systémem. Čtveřice 
poslanců Liberálně sociální unie (LSU) předložila návrh ústavy, kde přímá volba figurovala jako 
alternativa, pokud parlament nedospěje ke konsenzu. 
13 Jde o ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Pravidla, podle kterých 
se má volba konat, dále upravuje Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
257/2012 Sb. ze dne 18. července 2012, o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů. 
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3.2 Česká přímá volba 2013 

Prezidentské volby v roce 2013 se zúčastnilo celkem devět kandidátů. Tři vzešli 

z parlamentní nominace (Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg a Přemysl Sobotka) 

a šest z občanské nominace (Jana Bobošíková, Jan Fischer, Taťána Fischerová, 

Vladimír Franz, Zuzana Roithová a Miloš Zeman).  

Tři kandidáti (Jana Bobošíková, Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura), kteří 

odevzdali podpisové archy s dostatečným počtem podporovatelů, byli vyřazeni, jelikoţ 

ministerstvo vnitra z jejich listin vyvodilo nepovolenou chybovost přesahující 3% 

hranici, která stlačila počet platných podpisů pod předepsaných 50 tisíc. V případě Jany 

Bobošíkové bylo rozhodnutí korigováno rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, 

který ji kvůli pochybení ministerstva vnitra 13. prosince 2013 opět vrátil do soutěţě 

(Šedo 2013: 38).  

Eva Bradová upozornila (2007: 33), ţe se v České republice bude stupňovat 

amerikanizace volebních klání, která byla patrná uţ při parlamentních volbách v roce 

2006. Tendence napodobovat sofistikovaný způsob oslovování voliče se v přímé volbě 

prezidenta projevila dosud nejmarkantněji. 

Kandidáti Fischer a především Zeman do svých kampaní zahrnuli svou rodinu, 

tak jak je to obvyklé ve Spojených státech (Šedo 2013: 86). Známé osobnosti i občané 

se do kampaní zapojili videi a veřejnými prohlášeními. „S endorsementem takovéhoto 

rozsahu jsme se v českých kampaních dosud nesetkali.“ (Šedo 2013: 69) 

Metody ozkoušené během kampaně Baracka Obamy ve Spojených státech do 

své strategie zařadil také tým Karla Schwarzenberga. Jeho podporovatelé a osobnosti 

veřejného ţivota se zapojili do telefonické kampaně. Specialisté kladli velký důraz na 

internet a civilní vystupování kandidáta.
14

 

                                                 
14 Podrobněji: HORÁK, David. David Gaydečka: Z hudebních ostrovů málem až na Hrad. E15 [online]. 
2013 [cit. 2014-05-03]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/rozhovor/david-gaydecka-z-hudebnich-
ostrovu-malem-az-na-hrad-1004454  

http://strategie.e15.cz/rozhovor/david-gaydecka-z-hudebnich-ostrovu-malem-az-na-hrad-1004454
http://strategie.e15.cz/rozhovor/david-gaydecka-z-hudebnich-ostrovu-malem-az-na-hrad-1004454
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4. Politický marketing 

Politický marketing se podobá komerčnímu marketingu. Kandidát je značkou či 

produktem a občan konzumentem, na kterého je cílena kampaň v masových médiích 

(McNair 2011: 6).  

Kandidáta ale nelze do důsledku povaţovat za zboţí. Mezi politickým 

a obchodním marketingem existují nepominutelné rozdíly „Například na politickém 

trhu působí pouze omezený počet aktérů, zatímco v obchodu lze mluvit o de facto 

neomezeném počtu hráčů. Kromě toho pro politický trh platí daleko více specifika 

jednotlivých národních systémů než v oblasti obchodu.“ (Bradová 2007: 34) 

V České republice politický marketing výrazně zaostává za komerčním 

marketingem, který se stal neodmyslitelným nástrojem pro podporu prodeje zboţí uţ 

záhy po sametové revoluci (Bradová 2005: 58–78). 

Karol Jakubowicz (2013: 230) označuje politický marketing za průvodní 

fenomén sekularizace politiky. Profesionalizace politiky a politické komunikace, její 

mediatizace a modernizace podle něj vedou ke vzniku „virtuální politiky“. „Virtuální 

skutečnost“ propagandy, jeţ stojí na „budování kandidátů“ (candidate construction), 

tvorbě image (image making) a „produkci konsenzu“ (manufacturing consent), tak 

zastupuje skutečnost jako takovou. 

V důsledku mediální konvergence je politické zpravodajství, včetně informování 

o volbách, čím dál tím více spoluutvářeno zpravodajskými organizacemi, občany 

a politiky (Shapiro, Jacobs 2011: 8). Některá média z tohoto fenoménu těţí, aby se 

přiblíţila preferencím svého publika, často však vyuţívání informací ze širokého 

spektra kanálů probíhá nekoordinovaně a neplánovaně. „Nezávislá“ média se tak ocitají 

v éře vzájemné informační závislosti.  

To usnadňuje pozici týmů obklopujících jednotlivé kandidáty, pro které jsou 

moţnosti prosadit ve zpravodajství svá témata otevřenější. „Význam marketingových 

specialistů a poradců stále stoupá a oslabují tradiční pole působnosti kandidátů, kteří 

se na svých konzultantech stávají závislí.“ (Bradová 2007: 49) 

Odborníci na politickou komunikaci stojí za pořádáním akcí, které mají upoutat 

pozornost médií, a tímto způsobem se podílejí na utváření mediální agendy. Součástí 

této stylizace je také organizování tzv. foto-příleţitostí (photo opportunities), během 

kterých se marketingoví specialisté snaţí vykonstruovat ideální podmínky pro 

fotoreportéry či televizní štáby, a zvýšit tak svou šanci na publikování v médiích. 
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Některé aktivity kandidátů dokonce nemají jiné ambice neţ zajistit zveřejnění 

v médiích. McNair (2011: 128) je označuje za pseudo-události; jde o „happeningy, 

které mají pouze mlhavou spojitost s politickou realitou“. 

 „Informování o kandidátech v editoriální části médií je mnohem efektivnější než 

reklama. Nepůsobí předpojatě a přímo ovlivňuje dojem publika z kandidátů.“ (Shapiro, 

Jacobs 2011: 213) McNair (2011: 119) upřesňuje, ţe tato situace se pro kandidáta můţe 

stát také nepříjemnou, jelikoţ na rozdíl od reklamy průběh jeho vystoupení v médiích 

není pod jeho kontrolou. Oba tyto jevy umocňuje, pokud interview probíhá v přímém 

přenosu. Pro politika je taková prezentace riskantnější, na publikum ovšem působí o to 

věrohodněji. 

Simkanič (2014: 17) poukazuje také na ekonomickou výhodnost tohoto systému 

pro kandidáty či firmy. „Marketingové aktivity nemediálního charakteru skutečně 

dokážou být tak výrazné či atraktivní, že se do zpravodajství dostávají oklikou, většinou 

z nezbytnosti proto, že médium nemůže zůstat stranou toho, čím jeho konzumenti žijí 

(...). Mediální pokrytí komerčních aktivit pak dokáže být k dispozici prakticky zdarma, 

bez nutnosti dodatečných mediálních investic, a často v míře, kterou by si inzerent mohl 

jen těžko tradičním způsobem dovolit.“  

4.1 Inscenace obrazu spojená s volební kampaní 

S narůstajícími týmy, které obklopují kandidáty, stoupá také pozornost k detailům 

souvisejícím s obsahem politického diskurzu. Politický jazyk nespočívá jen ve 

faktickém jádru sdělení, ale také v paralingvistice, vizuální sloţce projevu, politické 

imagi a identitě či dokonce designu loga (McNair 2011: 7).    

Kandidáti mohou pouţívat různé prostředky ke komunikování určité zprávy – 

například oblečení. Kravata je vhodná pro zveřejnění seriózní zprávy s vysokou mírou 

profesionality, naopak obyčejný pracovní oděv má reprezentovat civilnost kandidáta. 

Příslušnými barvami se lze přihlásit k patriotismu a válečnou uniformou upozornit na 

obranný potenciál státu (Baker 2009: 46).  

Organizování jiţ zmíněných foto-příleţitostí marketingovým specialistům 

umoţňuje nejen dokonale připravit vystupování svých klientů, ale také zasahovat do 

výsledné podoby snímků, které se v médiích prezentují jako nezávislé. 

Podle Elisabeth Bumillerové (2003) si odbor komunikace v Bílém domě pro 

tento účel najímá bývalé novináře, kteří přesně vědí, jaké obrazy jsou pro média 

atraktivní, a mají zkušenost s významem úhlu kamery, pozadí či osvětlení.  
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Fotografy pak komunikační oddělení často směruje do předem určeného místa, 

ze kterého ani nelze jiný, originální záběr pořídit. Dokládají to identické záběry různých 

fotoreportérů publikované v jednotlivých médiích (Baker 2009: 56). 

Během prezidentské kampaně ve Spojených státech amerických v roce 1988 

začala média o těchto praktikách informovat publikum. „Ale pouhé odhalení toho, že 

politici pro fotografy pózují před lichotivým pozadím, nezmírní sílu obrazu ani 

nepodkope jeho sdělení.“ (Adatto 2012: 151) 

4.1.1 Příklady z USA  

Fotografie prezidentského kandidáta Abrahama Lincolna byla manipulována tak, aby 

vypadal atraktivněji. Fotograf Mathew Brady v roce 1860 retušoval Lincolnovu tvář 

a povytáhl límec tak, aby skryl jeho dlouhý krk (Baker 2009: 47). Americký prezident 

později údajně prohlásil, ţe Bradyho portrét a proslov na americké vysoké škole Cooper 

Institute byly klíčové pro to, aby se stal hlavou státu (Stovall 2005: 389). 

Podobně shovívaví byli i fotografové při dokumentování prezidenta Franklina D. 

Roosevelta postiţeného obrnou. Pouze na dvou fotografiích je zvěčněný na vozíku. 

Novináři v drtivé většině případů souhlasili, ţe ho budou fotografovat tak, aby jeho 

handicap nevyšel najevo. To znamenalo hodiny příprav (Baker 2009: 53). 

Sofistikovanější inscenování fotografií pro média bylo běţné uţ v sedmdesátých 

letech za vlády Richarda Nixona. K přísné kontrole nad jeho imagí ho vedla prohra 

s Johnem F. Kennedym v roce 1960, která je přisuzována právě rozdílu ve vzhledu 

kandidátů (Addato 2012: 150).  

Neochotu, se kterou notně vykonstruované foto-příleţitosti podstupoval 

prezident Ronald Reagan, popsal ve svých memoárech tehdejší ministr financí Donald 

T. Reagan (1988: 272). Prezident měl v takových situacích například označeno, kde 

přesně má stát.  

Fotografická kniha My America Christophera Morrise dokládá, ţe tyto praktiky 

byly ţivé také v úřadu George W. Bushe. Prezident pronesl 1. května 2003 projev na 

válečné letadlové lodi, který Bumillerová (2003) prezentuje jako ukázkový případ 

politické inscenace obrazu. Fotografům byl vyhrazen koridor, ze kterého prakticky 

nebylo moţné pořídit jiný snímek neţ takový, který prezidenta zachytí z podhledu 

s nápisem „Mission Accomplished“, ačkoliv jak následující měsíce ukázaly, nešlo 

o pravdivé sdělení. 
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Snaha saturovat veřejnost působivými snímky, které jsou zároveň pod kontrolou 

komunikačního oddělení Bílého domu, je patrná i za současného vládnutí Baracka 

Obamy. Jeho dvorní fotograf Pete Souza svými precizními fotografiemi plní 

photostream webové sluţby Flickr.com
15

. 

                                                 
15 White House Photostream [online]. 2014 [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: 
https://www.flickr.com/photos/whitehouse  

https://www.flickr.com/photos/whitehouse
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5. Každodenní realita české fotožurnalistiky 

Míra autorství a autorské svobody v ţurnalistice se odvíjí od mediálního ţánru, 

zvyklostí a pravidel daných redakcí a dalšími samoregulačními institucemi (Trampota, 

Vojtěchovská 2010: 88).  

Tato kapitola je zaloţena na rozhovorech s fotografy z českých médií, jejichţ 

plné znění je přílohou této práce. Vyplynulo z nich, ţe se do procesu přípravy fotografií 

k publikaci zapojují s odlišnou intenzitou. Zatímco fotoreportéři Respektu s obrazovým 

editorem občas konzultují, které fotografie v časopisu vyjdou a jak budou umístěny či 

upraveny, fotograf Blesku, jenţ informace poskytl pod podmínkou anonymity, takovou 

praxi označil za nereálnou. S výběrem editora prý často nesouhlasí, a tak do redakce 

posílá co nejméně fotek, aby minimalizoval riziko, ţe budou zveřejněny ty, které 

povaţuje za nevydařené či méně relevantní. Pro fotografa Matěje Stránského a jeho 

kolegy z Respektu není první výběr tak svazující: „Editor má poslední slovo, ale bavíme 

se o tom. Hodně to vyplývá z textu. Obrazový editor si přečte text, vidí, o čem to je, 

a adekvátně k tomu vybírá fotky.“ 

Rozdílný hodnotový systém a přístup k autorství není patrný jen mezi různými 

médii, ale také v rámci jednotlivých redakcí. Podle Boltanskiho a Chamboredona (1990: 

151) samotní fotografové zdůrazňují nízkou míru soudrţnosti ve své profesi. Označují 

se za osobité, individualistické a ţárlivé ohledně své práce. Jde o nezávislé lidi, kteří si 

dobírají ostatní a neradi spolupracují.  

„Fotografická cesta je trochu solitérství,“ uvedl v rozhovoru například fotograf 

Tomki Němec. „Každý fotograf má jiné oko, každý fotograf má jiné cítění,“ souhlasil 

fotograf Blesku. 

Na otázku, zda se fotografování politických kampaní liší od jiných zadání, 

odpověděl kaţdý z dotazovaných fotoreportérů naprosto odlišně, a nelze tedy jasně 

konstatovat, jaká specifika pro profesionální fotografy z této situace plynou.  

Nicméně novináři čelí obvyklým okolnostem, které provázejí jejich kaţdodenní 

práci. Působí v poddimenzovaných redakcích s vysokými nároky na rychlost a mnohdy 

za neodpovídající ohodnocení. To je, zejména v případě deníků, příčinou nízké 

obrazové kvality. Podprůměrná úroveň fotoţurnalistiky ve vybraných médiích bude 

doloţena na příkladech v kapitole 6.  
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5.1 Propojenost žurnalistiky a PR 

Stejně jako v zahraničí si kandidáti v České republice jako specialisty pro komunikaci 

s médii najímají bývalé novináře. Tiskový mluvčí Schwarzenberga byl bývalý novinář 

Mladé fronty Dnes Marek Praţák. Post vedoucí volební kampaně Fischera zastávala 

někdejší televizní redaktorka stanic Prima, Nova a Galaxie Jana Víšková. Další člen 

Fischerova týmu, Tomáš Vyšohlíd, v minulosti pracoval pro Rádio Impuls, Českou 

televizi a zastával také pozici šéfredaktora týdeníku Profit. Jednou z tiskových mluvčí 

Zemana byla Jana Bartošová, někdejší redaktorka České televize. Samotná kandidátka 

Bobošíková má s mediální produkcí vlastní zkušenosti, spolupracovala s Českou 

televizí, Novou, Hospodářskými novinami a Frekvencí 1. Pro komunikaci s médii si 

najala někdejšího šéfredaktora Radioţurnálu Václava Musílka. O mediální obraz 

Roithové se staral Jiří F. Potuţník, dříve korespondent České televize z Bruselu, a Jan 

Vávra, dříve šéfredaktor televize Nova (Korseltová 2012).  

Pro zahraniční novináře je cesta ze zpravodajství do PR jednosměrnou. 

V tuzemsku je však evidentně návrat na pozici novináře přípustný. Po loňské volbě 

prezidenta jsou opět v této roli někdejší mediální poradci Dientsbiera. Jan Štern mladší 

se vrátil do České televize jako kreativní producent a Jan Strouhal, spjatý s Českým 

rozhlasem či zaniklou zpravodajskou stanicí Z1, po kampani přešel do tiskové agentury 

Reuters a na zpravodajský server Ihned.cz (Korseltová 2012). 

Fluktuace mezi zpravodajskými médii, usilujícími o nestrannost, a PR 

odděleními, jejichţ primární cíl spočívá v ovlivňování veřejného mínění ve prospěch 

klienta, je diskutovaným tématem, především pokud jde o píšící redaktory. První přímá 

volba prezidenta v České republice ovšem dokládá, ţe se tento problém týká i fotografů.  

Respektovaný fotodokumentarista Tomki Němec se stal oficiálním fotografem 

kampaně Karla Schwarzenberga. „Já jsem začal fotografovat Václava Havla i Karla 

Schwarzenberga v rámci samostatného projektu. V jádru byl samotný dokument a až 

později mě Karel jako přítel oslovil, abych se stal fotografem jeho kampaně,“ vysvětlil 

Němec v rozhovoru.  

Šlo o obecně známý fakt, který byl s ohledem na Němcovo renomé 

medializován ve prospěch Schwarzenberga. Němec ho fotografuje od převratu. 

Oddělení dokumentu a fotografování na zakázku se tedy zdá být dostatečně patrné. 

Ovšem pokud se Němec o Schwarzenbergovi rozhodne publikovat fotografickou knihu 

nebo uspořádat výstavu, jen těţko si lze představit, ţe při výběru z archivu vynechá 
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snímky pořízené během kampaně. „Máme přátelskou vazbu, takže mezi námi existuje 

vzájemná důvěra. Nicméně to neznamená, že bych byl v těch svých obrázcích vůči nim 

(Havlovi a Schwarzenbergovi, pozn. autorky) nekritický nebo že bych chtěl dělat jen 

milé obrázky, abych je dobře prodával. Samozřejmě že lidé z kampaně takové obrázky 

chtějí. Nikomu nechci úmyslně škodit, ale zase nebudu vytvářet klišé v tom smyslu, že 

všude bude osobnost rozesmátá,“ prohlásil Němec.  

Navíc nejde jen o zadání volebního týmu. Němec v rozhovoru připustil, ţe na 

podobu záběru mohou mít vliv i fotografovy podvědomé sympatie k člověku, kterého 

fotografuje. Z vlastní zkušenosti popsal situaci, kdy měl tendenci zachytit politika na 

portrétu k rozhovoru do časopisu Respekt atraktivněji, protoţe se ztotoţňoval s jeho 

názory. Dá se předpokládat, ţe v kampani k takovým sklonům dochází ještě častěji neţ 

při práci pro zpravodajská média.  

V ještě kontroverznější situaci se ocitl uznávaný fotodokumentarista Karel 

Cudlín, který v předvolebním období sledoval Jana Fischera. Záběry byly pouţity jak 

v časopisu Respekt, tak pro propagační účely Fischerovy kampaně, a Cudlín za ně 

dokonce dostal čestné uznání v soutěţi Czech Press Photo. „Já jsem o tom uvažoval, 

jestli to není křížení nějakých věcí... Donekonečna by to nešlo dělat – sloužit dvěma 

pánům. Ale ono je to celkem běžné,“ uvedl Cudlín. 

Pro kampaň i pro časopis fotil souběţně a jediný rozdíl podle něj byl ve výběru 

snímků pro ten který účel: „Snažil jsem se fotky udělat co nejzajímavější. Ale když pro 

někoho fotíte, tak jste k němu možná milosrdnější. Takže jim jsem dával ty milosrdnější 

fotky. A ty méně milosrdné, ale dobré a s vypovídací hodnotou byly pro Respekt.“ 

 Na rozdíl od Němce Cudlín oficiálně neoznámil, ţe kampaň fotografuje také pro 

samotného kandidáta, a taková informace nebyla publikována ani u textů ilustrovaných 

jeho záběry v Respektu. Na Fischerových propagačních stránkách či sociálních sítích 

u fotografií nebyl uveden ţádný autor. „To mně bylo jedno. Já jsem jim řikal, že to tam 

ani nemusejí psát. Ne všechny fotografie jsem dělal já. Fotil jsem třeba deset akcí, pak 

tam byla i další fotografka nebo lidi z týmu,“ řekl k autorství Cudlín. 

Vedoucí fotooddělení Respektu o jeho práci pro Fischera věděla. Cudlín má 

v časopise poloviční úvazek, a tak podle něj bylo důleţité hlavně to, aby v daných 

dnech měl v Respektu volno a nejel sluţebním vozem. „Stejně bych tu kampaň fotil, 

musel bych jet autem, takhle se za něj ušetřilo. Očekávali jsme taky nějaký bonus 

v podobě situací, kam bych se jako novinář nedostal. Takže vedoucí souhlasila, protože 

budou mít zadarmo fotky, které se jim hodí k psaní o volbě prezidenta, a kdyby kandidát 
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uspěl, budou se hodit i dále. Takže je to vlastně nic nestálo,“ konstatoval Cudlín. 

Ačkoliv se mohl na zachycení kampaně více soustředit, nedostal prý od týmu ţádná 

zvláštní privilegia, a jeho záběry jsou tak podle jeho názoru srovnatelné s těmi ostatních 

fotografů z jiných médií, kteří se Fischerově kampani intenzivněji věnovali. 

Některá PR oddělení kandidátů do redakcí posílala propagační materiály 

(ţivotopisy kandidátů a tiskové zprávy) včetně fotografií. Ty pak jednotlivá média 

pouţívala také v editoriální části. Šlo zejména o archivní záběry mladého 

Schwarzenberga v Rakousku. Tato praktika specialistů na vnější komunikaci je 

potenciální cestou pro snadné prosazení manipulovaných snímků či jejich subjektivního 

výběru na stránkách nezávislého tisku.  

Tento krok přitom někteří fotoreportéři nepovaţují za kontroverzní. „To je 

celkem normální. Když máte nějakou akci, třeba festival nebo někdo točí film, tak vám 

taky pošlou promo CD, kde jsou k tomu fotky. To bych nevnímal jako manipulaci,“ 

prohlásil fotograf Respektu Milan Jaroš. 

Vedoucí kreativního týmu volební kampaně Karla Schwarzenberga David 

Gaydečka připustil, ţe fotografie vyuţité v kampani upravovali. Fotky ořezávali pro 

specifická pouţití, s ohledem na potenciální právní komplikace anonymizovali ostatní 

postavy v záběru a výjimečně upravovali mimiku kandidáta. „Myslím si ale, že na 

rozdíl od toho, co vidíte na ulicích, jsme byli opatrní a hodně jsme úpravami šetřili,“ 

uvedl. Němec na úpravy dohlíţel a autorizoval je: „Je to pro mě zvláštní fenomén, ale 

přistoupil jsem na to, protože jsem pochopil, že je to kampaň, a bylo to důležité pro 

Karla (Schwarzenberga, pozn. autorky).“ 

Aby propagační fotografie byly co nejpřirozenější a nejvěrohodnější, tým Karla 

Schwarzenberga před prvním kolem volby nasadil snímky dokumentárního typu také na 

billboardy a lightboxy. Pouţívali jen několik záběrů, aby se fotografie stala ikonickou 

a fungovala v podvědomí recipientů. Podobný plán měl pro druhé kolo rovněţ Fischer. 

Jeho tým se zřejmě inspiroval krokem soupeře, jelikoţ v České republice šlo 

o inovativní pojetí, které dokládá, jak obratně jsou PR oddělení schopna pouţívat 

novinářské postupy ve svůj (potaţmo kandidátův) prospěch.  

„Vztah mezi novináři a zástupci PR byl považován za typicky konfliktní, ale 

v poslední době se o něm začalo hovořit jako o „obchodním“ či „výměnném“ vztahu, ve 

kterém novináři s nedostatkem zdrojů pracující v poddimenzovaných newsroomech 

spoléhají na podněty ze strany PR čím dál častěji a nabízejí jim tak prostor mimo 

inzertní část.“ (Lewis a kol. 2008: 5) Atraktivní fotografie je při rozhodování o zahrnutí 
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určité zprávy do agendy média důleţitým faktorem. Podle výzkumu Lewise a kol. 

(2008: 17) je v britském tisku pětina všech textů zaloţena na PR materiálech. A pouze 

méně neţ polovina (46 %) se na ně nespoléhá ani jako na dílčí zdroj. 

V České republice tento trend umocňuje volná průchodnost mezi doménami PR 

a novinařinou, ze které vyplývají úzké osobní vazby mezi aktéry na obou stranách. 

5.2 Vliv PR oddělení kandidátů na podobu fotografií v tisku 

Podle fotografů se čeští politici obávají svého obrazu v médiích. Například do kuloárů 

v parlamentu smí jen píšící novináři, ačkoliv tam měli dříve přístup i fotografové 

a štáby. „Když to srovnám s tím, co vidím v amerických médiích, tak tam si prezident 

pustí fotografy nebo štáb blíž k tělu. Kdežto v Česku ne, protože politici jsou si vědomi 

toho, že obrázek o nich by mohl být jiný, než chtějí, nebo nudný,“ tvrdí Jaroš. 

Němec má stejný názor: „Co já si pamatuji pětadvacet let zpátky, naši politici 

nikdy nestáli o to, aby se jim koukalo pod pokličku. Neustále se něčeho obávají, zřejmě 

kvůli svému svědomí.“ 

Volební týmy evidentně kladly velký důraz na prostředí, ve kterém se kandidáti 

setkávali s médii. „Hodně jsme o tom přemýšleli. Na tom jsme strávili třeba dny. Měli 

jsme cíl ukázat, že to není nějaký papaláš, který si myslí, že na Hrad patří a nikdo jiný 

ne,“ odpověděl Gaydečka na otázku, zda pro ně byla důleţitá místa, kde Schwarzenberg 

vystupoval před médii. 

 Naopak fotografové se domnívají, ţe volební týmy nejsou tak sofistikované 

a obraz politika nemají pod kontrolou. „Nemyslím si, že by o těch kampaních v Česku 

někdo takhle přemýšlel, že by fotografie měla takovou moc. Spíš naopak, za kandidáty je 

většinou nějaký banner, který tu fotku špíš kazí,“ soudí Jaroš.  

Fotografové zásahům ze strany PR oddělení nevěnují pozornost. Na taková 

omezení si většinou nevzpomínají, můţe to být však zapříčiněno stereotypním 

vnímáním. „Nemám z toho ten pocit. Ale možná že jak to dělám dlouho, tak už mi to ani 

nepřijde. Je to úplně normální,“ řekl fotograf Blesku k jednání týmů jednotlivých 

kandidátů. 

Filmový dokument Spřízněni přímou volbou (Klusák, Remunda 2013) zachytil 

příklad omezení ze strany Zemanovy kanceláře během inaugurace do úřadu prezidenta. 

Od bezprostředního dění byli odděleni nejen fotografové a filmové štáby, ale také 

samotní občané, kteří nebyli členy SPOZ (Strana práv občanů – Zemanovci). „Já si 

dokonce nemyslím, že by to vzešlo ze Zemanova nápadu. Má kolem sebe okruh lidí, kteří 
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občas chtějí být ‚zemanovštější‘ než Zeman. A ti chtějí zajistit, že tam nebude nikdo, kdo 

by na něj pískal nebo řval, a v prvních deseti řadách budou jen jeho příznivci. Ty lidi si 

ve svém nevědomí myslí, že to pomůže i těm fotkám, ale to spíš naopak,“ okomentoval 

nezvyklou událost Jaroš.
16

 

Jako omezující fotografové většinou nevnímají prostor, který jim byl určen 

asistenty politiků, ale hlavně to, jak je limitují jejich kolegové. V průběhu posledních let 

se dramaticky změnila podoba médií, která dnes kladou větší důraz na vizualitu 

a obvykle disponují vlastním videooddělením. Počet kameramanů a fotografů, kteří se 

tiskových konferencí a dalších akcí tohoto typu účastní, mnohonásobně vzrostl a je 

obtíţnější se mezi nimi pohybovat.   

Nebezpečí potenciálně manipulativních nástrojů je během vytváření kompozice 

snímku podřízené vizuální atraktivitě záběru „Na té akci je takový přetlak, že se čistě 

snažíte chytit ten nejlepší záběr, a je jedno, jestli skončíte dole na zemi, nebo na 

schůdkách nad kameramanem. Řešíte, abyste se dostal co nejblíž,“ vysvětlil fotograf 

Blesku. 

Nejcennější záběry podle fotografů pocházejí ze situací, které nelze naplánovat. 

„Na tiskovce je to o tom, že tam někdo deset minut stojí a něco povídá. Ale myslím, že 

to, co se děje potom, je důležitější,“ míní fotograf Blesku. Příleţitostí pro zachycení 

neotřelých situací bylo s ohledem na věk favoritů prezidentské volby méně, neţ mohlo 

nabídnout třeba PR oddělení Baracka Obamy. 

Spíše neţ o podbízivé prezentování ctností šlo v České republice o skrývání 

nedostatků kandidátů. Zemanův tým se v ostré kampani snaţil zabránit, aby politika 

fotografové zachytili s alkoholem. „Na začátku vůbec neměli problém s tím, že když ho 

někam přivedli, tak on si vždycky dal dvojku vína, zapálil si a byli u toho fotografové. 

Od nějaké doby se k tomu dalo dostat hůř,“ popsal Jaroš. 

Kromě „cenzurování“ se týmy snaţily zasadit kandidáty do vhodného kontextu. 

Bylo ţádoucí, aby se v tisku objevili s určitými osobnostmi nebo symboly. 

„Samozřejmě vždycky měli záměr, aby se (Fischer, pozn. autorky) objevil někde s dětmi, 

sportovci a tak dále. Domlouvali jsme se s týmem, jak ta fotografie má vypadat, 

v poslední fázi šlo hlavně o to, aby se tam objevili konkrétní podporovatelé,“ vyloţil 

Cudlín průběh veřejných vystoupení Jana Fischera. Podobná praxe byla běţná i v týmu 

                                                 
16 Ačkoliv jde o událost mimo vymezené zkoumané období, lze ji považovat za relevantní s ohledem na 
fenomén permanentní kampaně (Bradová: 2007).  
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Schwarzenberga. „Stály za ním nějaké osobnosti. To bylo důležité, aby bylo vidět, že 

není sám, ale někdo ho podporuje. Asi jsme to lehce zdobili, promítaly se tam historické 

fotky, ale nedělali jsme z toho žádnou pompézní akci,“ popsal Gaydečka přípravu míst 

na tiskové konference.  

Některé okolnosti, které mohou vést ke zkresleným záběrům, nemusejí být 

zapříčiněny volebními týmy kandidátů. Zejména úhel pohledu obvykle vyplývá 

z omezení technického rázu, která souvisejí s prostorovými moţnostmi daného místa. 

V divadlech či během televizních přenosů mohou reportéři fotografovat zpravidla jen 

z balkonu (tedy z nadhledu) nebo z hlediště pod pódiem (tedy z podhledu). 

V extrémním případě mohou politici reportérům znemoţnit účast na akci 

neudělením akreditace. K tomu ovšem dochází zejména v případě, ţe kandidát uţ post 

získal. Ve chvíli, kdy politik začne zastávat úřad, o který se ucházel ve volbách, 

podmínky pro fotografy se oproti situaci během kampaně zpřísní. „Přestože je to 

(během kampaně, pozn. autorky) dost omezené, tak se kandidáti dostanou do situací, ve 

kterých je potom jako prezidenta nevidíte. Nepustí vás třeba do zákulisí jeho volebního 

štábu, který slaví, ale můžete zachytit, když si Zeman podává ruku s Miroslavem 

Šloufem. Tyhle situace si oni potom ve funkci pohlídají tak, abyste se k nim nedostali.“  

Obecně lze říci, ţe zatímco americká PR oddělení usilují o vytváření iluze 

ideálních politiků prostřednictvím médií, v České republice je mnohem intenzivnější 

snaha přítomnost cizího fotografa úplně eliminovat. 
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6. Obrazová analýza 

Cílem obrazové analýzy v této práci je korigovat výroky fotografů a konfrontovat je se 

skutečnými výsledky jejich práce. V řadě případů se totiţ ukázalo, ţe jejich dojmy jsou 

odlišné od materiálu, který byl ve skutečnosti publikován v daných médiích.  

Na formování veřejného mínění má vliv nejen četnost zobrazení jednotlivých 

kandidátů, ale také symbolika typických znaků vizuální komunikace. 

6.1 Kvantitativní analýza 

Noviny ve většině rozvinutých zemí otevřeně uvádějí, které kandidáty podoporují, 

kdeţto vysilatelé bývají v tomto ohledu zdrţenlivější (McNair 2011: 12). Před 

prezidentskou volbou 2013 bylo i v českém tisku patrné, za kterými kandidáty 

jednotlivé tituly stojí. Favorizovaní politici patřili obvykle také k těm, kteří se na 

stránkách daných listů objevovali nejčastěji.  

Krom toho se média řídila předpovídanými výsledky voleb a na základě 

průzkumů veřejného mínění informovala o nejpravděpodobnějších vítězích. Průzkumy 

veřejného mínění se ovšem tentokrát ukázaly jako značně zavádějící. I nejpřesnější 

výzkum podcenil výsledek Schwarzenberga o dvanáct procent a nadhodnotil úspěch 

Fischera o téměř pět procent. 

Z obrazového hlediska dostal před prvním kolem volby Fischer neobyčejně 

velký prostor v časopise Respekt (objevil se na 36,7 % všech fotografií publikovaných 

v daném období). Autor snímků Karel Cudlín, jenţ kampaň zároveň dokumentoval pro 

samotného kandidáta, měl přitom dojem, ţe jich moc otištěno nebylo. Ve srovnání 

s tímto extrémem bylo vizuální zastoupení politiků doporučovaných Respektem – Karla 

Schwarzenberga (23,3 %) a Zuzany Roithové (10,0 %) – jen průměrné.  

V Reflexu se nejčetněji ze všech zkoumaných médií prosadil před prvním kolem 

volby Vladimír Franz (36,4 %). Týdeník mu věnoval profil, který byl postavený 

výhradně na jeho neobvyklém vzhledu a obsahoval několik detailních snímků jeho 

tetování. Redakce ovšem v textu nazvaném Jak vyrobit kandidáta Franze jasně 

vyjádřila, ţe ho nepovaţuje za kandidáta se šancí na úspěch. Místo proteţovaného 

adepta na prezidentské křeslo totiţ v Reflexu před prvním kolem volby obsadil Miloš 

Zeman (33,3 %).  

Lidové noviny po celou dobu jasně favorizovaly Karla Schwarzenberga 

(20,8 %). Jeho fotografie se oproti těm ostatních kandidátů často objevovaly na 
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názorových stránkách a ilustrovaly pozitivně laděné texty. Četnost vyobrazení 

kandidátů v Lidových novinách je ze všech nejvyrovnanější, protoţe list otiskl řadu 

srovnávacích článků, kde se objevily tváře všech politiků. To se však promítlo také do 

obrazové kvality. Většina fotografií pouţitých pro tento účel jsou nedokonalé výřezy, 

které mají čistě ilustrativní funkci a rezignují na potenciál kvalitní fotoţurnalistiky.  

K degradaci fotografie zařazením do primitivních infografik docházelo rovněţ 

ve druhém zkoumaném deníku. Blesk proteţoval Fischera a Zemana, tedy kandidáty 

favorizované v průzkumech veřejného mínění. List o nich psal zejména v kontextu 

jejich soukromí a marginálních skandálů. Kromě Zemana (24,8 %) a Fischera (25,6 %) 

se Blesk v rozsáhlejších profilových rozhovorech věnoval také Schwarzenbergovi 

(15,2 %). Nicméně nejprivilegovanějším kandidátem na stránkách deníku byl Zeman, 

který byl v textu Karty vybraly nového prezidenta ještě před prvním kolem označen za 

budoucí hlavu státu. Jeho inzeráty se navíc objevovaly vedle srovnávacích textů se 

všemi kandidáty. 

 

Četnost zobrazení kandidátů před prvním kolem volby prezidenta 2013 

Číslo Kandidát Hlasy 

Průzkum 

veřejného 

mínění
17

 

Blesk 
Lidové 

noviny 
Reflex Respekt 

1 Zuzana Roithová 4,95 % 5,0 % 7,2 % 7,3 % 3,0 % 10,0 % 
2 Jan Fischer 16,35 % 22,5 % 25,6 % 11,5 % 18,2 % 36,7 % 
3 Jana Bobošíková 2,39 % 4,0 % 7,2 % 9,3 % 6,0 % 10,0 % 
4 Taťána Fischerová 3,23 % 3,5 % 6,4 % 10,4 % 3,0 % 6,7 % 
5 Přemysl Sobotka 2,46 % 6,0 % 6,4 % 7,3 % 9,0 % 20,0 % 
6 Miloš Zeman 24,21 % 26,0 % 24,8 % 18,8 % 33,3 % 20,0 % 
7 Vladimír Franz 6,84 % 8,0 % 8,0 % 7,3 % 36,4 % 10,0 % 
8 Jiří Dienstbier 16,12 % 12,5 % 8,0 % 11,5 % 12,1 % 23,3 % 
9 Karel Schwarzenberg 23,40 % 11,5 % 15,2 % 20,8 % 15,2 % 23,3 % 

 

Ve druhém kole deníky prezentovaly fotografie kandidátů rovnoměrněji, s důrazem na 

jimi doporučovaného politika. Zeman se objevil na většině snímků (60,4 %) v Blesku 

a Schwarzenberg zase dominoval (65,4 %) v Lidových novinách. Tam ovšem oba 

kandidáti figurovali na více snímcích společně, díky čemuţ se i v seriózním deníku 

Zeman objevil na nadpoloviční většině všech snímků kandidátů (59,6 %).   

                                                 
17 Hodnoty vycházejí z agregovaného modelu sociologa Daniela Prokopa. Data zpřesnil využitím 
váženého průměru výzkumů společností Factum, MEDIAN, CVVM a Sanep. Podrobněji: PROKOP, Daniel. 
Průzkumy známe. Ale první kolo prezidentské volby je stále otevřené. In: Median[online]. 2013 [cit. 
2014-05-04]. Dostupné z: http://www.median.cz/docs/INSIDER_clanek_DP.pdf  

http://www.median.cz/docs/INSIDER_clanek_DP.pdf
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 Mezi prvním a druhým kolem volby byla v Respektu čtvrtina snímků věnována 

neúspěšným kandidátům. Týdeník byl ve svém názoru pevný a pokračoval v podpoře 

Schwarzenberga (27,3 %). Důvodem toho, ţe se Zeman objevil na více fotografiích 

(54,5 %), bylo, ţe takřka polovina z nich doprovázela negativně laděný text Kouzlo 

Miloše Zemana.  

 Naopak nekonzistentní byla linie časopisu Reflex, který se před druhou volbou 

rozhodl prosazovat Schwarzenberga (58,3 %). Jeho fotografii z předvolebního mítinku 

byla věnována dvoustrana rubriky Oko Reflexu s titulkem Kníže na Hrad!. 

 

Četnost zobrazení před druhým kolem volby prezidenta 2013 

Číslo Kandidát Hlasy Blesk Lidové noviny Reflex Respekt 

6 Miloš Zeman 54,80 % 60,4 % 59,6 % 58,3 % 54,5 % 
9 Karel Schwarzenberg 45,19 % 46,1 % 65,4 % 83,3 % 27,3 % 

 

Ve zkoumaném vzorku se objevilo velké mnoţství snímků vyfocených z podhledu nebo 

z nadhledu. Pouţití tzv. ţabí a ptačí perspektivy v sobě nese skrytý význam, jak bylo 

zmíněno v kapitole 2.  

Při srovnání snímků z různých médií je zřejmé, ţe není vţdy v kompetenci 

fotografů určit, z jakého úhlu pohledu situaci zachytí. Samotní fotografové upozornili 

na fakt, ţe zejména během natáčení televizních debat či dalších akcí, během kterých 

kandidát vystupuje na pódiu, není vţdy moţné pořídit fotografii s neutrálním vyzněním.  

Nejintenzivněji ze všech vyuţíval podhled a nadhled časopis Reflex, přímý 

pohled byl pouţit pouze u méně neţ poloviny záběrů (48,9 %). V případě deníků je 

vyšší hodnota v kategorii přímý pohled zapříčiněna četným vyuţíváním ořezaných 

fotografií a jiných standardizovaných záběrů pro účely infografiky.  

Ve všech médiích se hojně vyskytovaly záběry vyfocené pouze z mírného 

nadhledu či podhledu, které lehce vylepší podobu kandidáta, ale přitom působí na první 

pohled neutrálně. 

 

Použití technických kódů v jednotlivých médiích: úhel pohledu 

 Blesk Lidové noviny Reflex Respekt 

nadhled 11,8 % 6,4 % 20,0 % 17,1 % 

přímý pohled 72,9 % 69,7 % 48,9 % 58,5 % 
podhled 15,3 % 23,9 % 31,1 % 24,4 % 
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Při srovnání druhů záběrů je na první pohled patrné, ţe týdeníky pouţívají záběry, které 

čtenáři ukazují širší kontext situace, mnohem častěji neţ deníky. S ohledem na 

nedostatek času noviny kladou obecně větší důraz na portrétní fotografii, kdeţto 

časopisy staví na kvalitní reportáţi.  

Krom toho Reflex i Respekt pracují se záběry citlivěji a zpravidla jejich ořez 

nepodřizují rozvrţení strany publikace. Naopak v obou zkoumaných denících nemá ořez 

snímku daný autorem téměř ţádnou hodnotu. S fotografiemi se pracuje jako s prostým 

záznamem události, který je svévolně upravován tak, aby zůstala zachována pouze 

ústřední informace, kterou je zpravidla jen tvář osobnosti.   

 

Použití technických kódů v jednotlivých médiích: velikost zobrazení 

 Blesk Lidové noviny Reflex Respekt 
detail 21,0 % 14,9 % 11,1 % 2,4 % 
polodetail 45,4 % 53,7 % 31,1 % 22,0 % 
polocelek 25,8 % 28,2 % 40,0 % 51,2 %  
celek 9,2 % 3,2 % 17,8 % 24,4 % 

 

Média v současné době upřednostňují barevné fotografie před černobílými. Vyšší podíl 

černobílých snímků ve zkoumaném období je daný tím, ţe Blesk, Lidové noviny 

a Reflex otiskly archivní fotografie kandidátů. Nejčastěji se na nich objevoval 

Schwarzenberg, jelikoţ jeho PR oddělení poskytlo záběry všem redakcím. Lidové 

noviny je doplnily o snímky mladého Zemana a Blesk krom toho publikoval navíc po 

jedné archivní fotografii Fischera a Sobotky. Zaslané snímky Schwarzenberga nepouţil 

pouze Respekt.  

Srovnání se vymykají Lidové noviny, které černobílé fotografie tradičně 

pouţívají na názorových stranách deníku. Odstíny šedi totiţ indikují nejen minulost, ale 

také expresivní vyjádření (Trampota, Vojtěchovská 2010: 157). Lidové noviny byly 

jediným z médií, které otisklo aktuální portréty kandidátů černobíle. Doplnily jimi velké 

rozhovory se Zemanem a Schwarzenbergem před druhým kolem volby.   

 

Použití symbolických kódů v jednotlivých médiích: barevnost 

 Blesk Lidové noviny Reflex Respekt 
černobílé 5,2 % 12,8 % 2,2 % 0 % 
barevné 94,8 % 87,2 % 97,8 % 100 % 
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6.2 Metoda good eye 

„Vizuální kultura otevírá arénu plnou intertextuality, ve které se známé obrazy stávají 

prostředkem pro definování těch nových. Vzniká tak svět s neustále přibývajícími 

významovými vrstvami, které doplňují naše subjektivní reakce na filmy, televizi, 

reklamu, umělecká díla, budovy či městský prostor.“ (Rogoff 2002: 24)  

Kompoziční interpretace, kterou Roseová (2012: 52) právě na základě článku 

Rogoffové zjednodušeně pojmenovává jako metodu „good eye“ (tedy dobrého či 

znaleckého oka), staví na kontextuálních informacích. Kromě základních komponentů 

analýzy obrazu – obsahu, barvy, prostorového rozvrţení, světla a expresivního obsahu – 

bude věnována zvláštní pozornost nástrojům potenciální manipulace obrazu, které byly 

popsány v kapitole 2.  

6.2.1 Blesk 

Tlaky PR oddělení kandidátů na spoluutváření obrazu se na stránkách Blesku nijak 

markantně neprojevily, jelikoţ bulvární deník uplatňuje především záběry vzniklé mimo 

oficiální události, během nichţ je moţnost aranţovat situace značně omezená.  

Exkluzivní obsah snímků, které vzešly ze sledování kandidátů (Příloha 7, 

obrázky 76, 77, 123, 124), dotváří noční světelná realita. Tma stupňuje dojem 

tajemnosti, soukromí a intimity.  

Jedním z mála snímků, kde se týmu podařilo stylizovat kandidáta, je portrét 

Fischera (obr. 60). Vyhrnuté rukávy značí inspiraci volební kampaní Baracka Obamy, 

která měla ve voličích evokovat dojem pracovitosti a civilnosti politika. Záběr 

z televizní debaty před druhým kolem volby (obr. 113) upozorňuje na taktiku Zemanova 

týmu, jenţ politikovi doporučil, aby na rozdíl od svého protivníka během pořadu stál 

a působil tak energičtěji neţ Schwarzenberg.  

Prvky negativní kampaně se do editoriální části listu dostaly kvůli dokumentaci 

billboardů upozorňujících na Fischerovy vazby na komunistickou stranu (obr. 25).   

Osobní minulost kandidátů byla obecně oblíbeným tématem deníku. Blesk 

vyuţíval archivní fotografie různých kandidátů intenzivněji neţ ostatní listy. Zatímco 

u Sobotky a Fischera (obr. 59, 60) měly záběry jen volný vztah k jejich charakteru, 

snímky Zemana a Schwarzenberga (obr. 49, 98, 99, 110) odkazují na jejich minulost 

konkrétněji. Schwarzenberg je zobrazován se svojí manţelkou, která v podání Blesku 

reprezentuje nacistické kořeny, a zbytkem rodiny, která má zdůrazňovat příslušenství 
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k aristokracii. Zemana paradoxně deník charakterizoval jako českého Elvise Presleyho, 

obletovaného ţenami, a přece se smyslem pro rodinný ţivot.  

Asociační juxtapozice byla v případě kandidátů a jejich rodiny hojně 

vyuţívaným nástrojem. Nejčastěji se objevoval Zeman se svou dcerou (např. obr. 6, 24, 

45, 58, 73, 85). Konkuroval mu Fischer se synem (obr. 36, 45, 80) i zbytkem rodiny 

(obr. 28, 30, 32, 42, 44). Schwarzenberg byl naopak spojován především s neoblíbenou 

vládou Petra Nečase (obr. 10) či straníkem Miroslavem Kalouskem (obr. 84). Zeman 

byl jednou vyobrazen jako spojenec komunistů (obr. 15).  

Blesk čtenářům četně zprostředkovával kladný vztah kandidátů k alkoholu (obr. 

55, 79, 84, 88, 108, 111, 112). Nejčastěji tak činil v případě Zemana. Obrázek 111 je 

příkladem Kulešovova efektu. Detail Zemanovy tváře konfrontované s alkoholem lze 

chápat jako výmluvné neverbální vyjádření k tématu. 

Zdůrazňující detail, který má nabídnout vhled do charakteru kandidátů, je patrný 

jen na portrétech Franze a Schwarzenberga (obr. 48, 86), které doplňují kontroverzní 

texty o jejich minulosti. Blesk v článku s popiskem k fotografii Byl Franz skinhead, 

anebo jen idealista? polemizuje o jeho vztahu k extremismu.  

Oproti kandidátům dostaly kandidátky méně prostoru. Blesk navíc pouţil jejich 

portréty vyfotografované v nadhledu (obr. 52, 53), na kterých byly zachyceny v pozici 

slabých a bezmocných aktérek.  

Na rozdíl od Lidových novin (Příloha 8, obr. 9) a Respektu (Příloha 10, obr. 5), 

jejichţ redakce ilustrovaly návštěvu Hillary Clintonové v Praze jejím vtipným 

přivítáním se Schwarzenbergem, Blesk zvolil obligátnější snímek Clintonové  

s Nečasem, zřejmě aby Zemanova protivníka nezobrazoval příliš často.  

 

Ilustrační fotografie k textu Přiletěla bez Billa, o to víc se líbila v deníku Blesk 
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6.2.2 Lidové noviny 

Do neinzertní části Lidových novin se v největší míře ze všech zkoumaných médií 

dostaly oficiální propagační fotografie kandidátů. Deník ilustroval své texty nejen 

archivními fotografiemi, kterými je saturovala PR oddělení politiků, ale dokonce i jejich 

aktuálními portréty (Příloha 8, např. obrázky 38, 40, 42, 44, 45, 46, 126). Extrémním 

případem byl neozdrojovaný záběr ze Zemanova volebního spotu, který doplňoval text 

Rozhlas i ČT daly přednost svátkům (obr. 25). Zmínka o tom, ţe jde o obraz 

z propagačního videa, byla uvedena pouze v těle zprávy.  

Ukázka z videa zachycovala Zemana s jeho dcerou, stejně jako na řadě dalších 

snímků (např. obr. 70, 85, 123). Intenzita, se kterou Lidové noviny ukazovaly kandidáty 

podporované členy rodiny, byla však mnohem niţší neţ v případě bulvárního deníku.  

Fotografie z koncertů, které pro své potenciální voliče uspořádali Zeman 

a Schwarzenberg, jsou ukázkou úspěšného inscenování obrazu ze strany PR oddělení 

(obr. 35 a 100). Oba kandidáti jsou zobrazeni v dominantní pozici z podhledu tak, aby 

byl čitelný také slogan za jejich zády. Pomocí úhlu pohledu fotografové zveličili také 

Sobotku (obr. 75), paradoxně byla fotografie otištěna po jeho prohře v prvním kole 

volby. 

Na záběrech v Lidových novinách byli kandidáti často spojováni s příslušnými 

politickými stranami. Dienstbier vystupoval po boku straníků z ČSSD (obr. 37, 77). 

Zeman byl přiřazen k SPOZ (obr. 3, 26), ale deník navíc na fotografiích připomenul 

jeho blízkost ke komunistické straně (obr. 7), kauzu z minulosti
18

 (obr. 94) a jeho úlohu 

během dělení Československa (obr. 28). V daleko příznivějším kontextu byl 

prezentován Karel Schwarzenberg. Noviny pouţily fotografii, kde se po boku Václava 

Havla zdraví s Janem Pavlem II. (obr. 116). Nejpovedenější ukázkou asociační 

juxtapozice je snímek Schwarzenberga se ţivým lvíčkem jako tradičním symbolem 

české státnosti (obr. 88). Ačkoliv byla fotografie pořízena 28. října 2009 během křtu 

zvířete v královédvorské zoo, převedením do černobílé škály událost vypadá 

významnější a staršího data. Franze noviny reflektovaly jako kandidáta podporovaného 

mladými lidmi (obr. 78), během prvního kola volby ho zdokumentovaly s velkou 

                                                 
18 Obrázek 94 odkazuje na případ Brezina v. Zeman. Zeman v roce 1999 obvinil novináře Ivana Brezinu 
z toho, že píše texty na objednávky společnosti ČEZ. Ústavní soud v roce 2007 nařídil Zemanovi, aby se 
novináři omluvil formou placeného inzerátu, zaplatil odškodné ve výši 50 tisíc korun a uhradil Brezinovi 
soudní výlohy. 
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skupinou dobrovolníků, kteří v průběhu celé jeho kampaně suplovali profesionální PR 

tým.  

Podobně jako druhý zkoumaný deník doprovodily Lidové noviny rozsáhlé 

rozhovory se Schwarzenbergem a Zemanem portréty se zdůrazňujícím detailem (obr. 

96, 97). Převedením do černobílé škály dosáhly větší expresivity.  

Schwarzenberg byl jediným kandidátem, u kterého fotografové v různých 

situacích pouţili subjektivní úhled pohledu. Čtenáři mohli vidět události takřka jeho 

očima, coţ je spojeno s vyšší mírou empatie. Je pozoruhodné, ţe nejde pouze 

o fotografii v Lidových novinách (obr. 109), ale také v Reflexu (Příloha 9, obr. 34) 

a Respektu (Příloha 10, obr. 38). Všechny přitom byly evidentně pořízeny na různých 

akcích, a nevyplynuly tedy z omezení ze strany PR oddělení či organizátorů.  

6.2.3 Reflex 

Časopis se zaměřil na kritiku kampaní kandidátů na prezidenta, a touto cestou se do něj 

dostaly oficiální portréty politiků (Příloha 9, obr. 1, 2, 3, 4, 5). Povětšinou je ale napříč 

Reflexem jasně patrný rukopis fotografa Jana Šibíka.  

V časopise byl hojně pouţíván výrazný podhled, a to zejména v případě snímků 

Zemana (obr. 24, 26, 43). Z obrázku 26 je evidentní záměr PR oddělení kandidáta 

nasměrovat pódium na Staroměstském náměstí tak, aby při Zemanově vystoupení 

v pozadí dominoval Týnský chrám. Úhel pohledu na obrázku 43 je však tak extrémní, 

ţe můţe vyvolávat aţ negativní konotace. Zemanova dominance tu hraničí 

s nesnesitelností. 

Zdůrazňující detail našel své uplatnění v sérii atraktivních portrétů Franze (obr. 

6, 7). Časopis k profilovému článku vytvořil studiové fotografie, které by samy o sobě 

poslouţily pro propagační účely.  

Subjektivní záběr Šibík uplatnil u portrétů Fischera a Zemana (obr. 17, 33). 

Vyznění snímků jsou však protichůdná. Zatímco Zeman je zvěčněný jako sebejistý 

kandidát, snímek Fischera z televizní debaty na diváka působí spíš skličujícím dojmem. 

Fischer stojí ve stínu a těţiště kompozice tkví v místě, kde stojí Zeman ozářený 

reflektorem.  

Z hlediska asociační juxtapozice jsou kandidáti Zeman a Dienstbier (obr. 16, 31) 

spojováni s rodinou. Obrázek 29 naráţí na blízkost Zemana a Václava Klause. 

O vzájemné náklonnosti mezi Schwarzenbergem a mladými dívkami Reflex referoval 

dokonce dvakrát na základě podobného záběru (obr. 18, 38). 
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Reflex řadu snímků postavil na vizuální atraktivitě zdvojeného obrazu, ve 

kterém ukazuje rozličné upomínkové předměty s podobiznami kandidátů (obr. 22, 23, 

24, 35). Obrázek 22 pochází z Fischerovy autogramiády, jejímţ primárním cílem patrně 

bylo zakotvení politikova obrazu do podvědomí voličů.  

6.2.4 Respekt 

Fischerovy fotografie zachycené Karlem Cudlínem, jenţ kampaň dokumentoval 

zároveň i pro kandidáta, zachycují okamţiky mimo oficiální vystoupení a nevyuţívají 

podhled či nadhled k implikování role a významu kandidáta (Příloha 10, obr. 15, 16, 17, 

18, 19, 29). Výjimkou je Fischerův lichotivý portrét (obr. 14) snímaný z podhledu. Lze 

konstatovat, ţe Cudlínův záměr dostat se blíţ ke kandidátovi se naplnil. Nicméně je 

moţné pochybovat, zda fotograf skutečně zdokumentoval všechny momenty, které by 

plně vykreslily Fischerovu osobnost. Usilovat zároveň o „milosrdný“ i „objektivní“ 

obraz se zdá jako nemoţný úkol.  

Kandidáti se na řadě snímků objevují z podhledu (např. obr. 8, 14, 21, 23, 24) 

i nadhledu (obr. 34, 41). Na snímku Schwarzenberga (obr. 23) je moţné vysledovat cíle 

PR oddělení, tak jak je v osobním rozhovoru uvedl David Gaydečka: kandidát je 

vyfotografovaný z podhledu, coţ mu za pultíkem dodává na autoritě, v pozadí stojí jeho 

podporovatelé, kteří vyvracejí dojem osamocenosti politika.   

V Respektu se objevují dva portréty politiků v zrcadle, které kandidáty emotivně 

zachycují ze subjektivního úhlu pohledu. Fotografie Zemana (obr. 40) se podobá té 

z Reflexu, kterou jsem popsala výše. Navzdory podobné kompozici je Dienstbierův 

portét (obr. 7) daleko intimnější, jelikoţ jej autor zachytil v maskérně bez přítomnosti 

jiných fotografů.  

Časopis asocioval osobnost Franze s výukou hudby a vyobrazil ho s jeho 

studenty (obr. 2). Zemana reflektoval jako politika devadesátých let spjatého 

s kritizovanou privatizací (obr. 20). 

Nezvyklá světelná realita noční ulice dodala snímku Schwarzenberga iluzi 

důvěrné blízkosti (obr. 10). Naopak pouţití světla a stínu v portrétu Zemana (obr. 39) je 

v podání Respektu hororovým vykreslením politikova charakteru.  

U všech snímků ze zkoumaných médií je moţné očekávat navíc určitou míru 

inscenovaného chování. Sebestylizace je samozřejmou součástí veřejného vystupování 

kandidátů, jejíţ míru určuje individualita politiků a jejich schopnost sebekontroly. 
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Závěr 

První příma volba prezidenta znamenala bezprecedentní situace jak pro politiky 

a občany, tak i pro média. Institucionalizace zvyklostí spojených s přímou volbou byla 

teprve započata a lze předpokládat, ţe snahy PR oddělení kandidátů zasahovat do 

mediálního obrazu svých klientů budou v budoucnu sílit po vzoru zahraničí.  

Instituce spjaté s pěstováním kvalitní fotoţurnalistiky usilují o udrţení jejího 

renomé nulovou tolerancí k úpravám fotografického obrazu. Naopak fotografie ve 

sluţbách propagace sofistikovaně vyuţívá jazyk ţurnalistiky pro dosaţení vyšší míry 

důvěryhodnosti a kombinuje ho s úpravami, které jsou pro fotoreportéry nepřijatelné. 

Efektivní prezentace kandidáta tkví v emocionálním potenciálu fotografie. Neustálým 

opakováním v médiích se přeměňuje na ikonický obraz, který působí v podvědomí 

voličů.  

V rozvinutých zemích jsou média hlavním zdrojem informací. Míra mediální 

gramotnosti určuje ovlivnitelnost recipientů, ale i profesionálních tvůrců mediálního 

obsahu. Význam mediální gramotnosti lze povaţovat za narůstající, jelikoţ se hranice 

mezi recipientem a producentem obsahu s ohledem na konvergenci médií stírá.  

V důsledku profesionalizace politické komunikace převzali kontrolu nad 

kampaněmi najímaní odborníci. V České republice má podobně jako v zahraničí kaţdý 

tým snahu najmout alespoň jednoho bývalého novináře, který se  perfektně orientuje 

v redakčních mechanismech, a navíc disponuje potřebnými kontakty. Ty jsou 

v tuzemsku ţivější díky moţnosti vrátit se z oblasti PR zpátky k novinařině.    

První přímá volba ukázala, ţe volná průchodnost mezi PR a ţurnalistikou není 

typická pouze u psané novinařiny, ale také v případě fotoţurnalistiky. Renomovaný 

fotodokumentarista Tomki Němec byl oficiálním fotografem kampaně Karla 

Schwarzenberga a další osobnost fotografického dokumentu Karel Cudlín zachycoval 

kampaň Jana Fischera zároveň pro časopis Respekt i pro samotného kandidáta.  

Do nezávislého tisku proniklo značné mnoţství propagačních fotografií. 

V největší míře se projevily v Lidových novinách, které v editoriální části otiskly nejen 

archivní fotografie, ale také aktuální oficiální portréty kandidátů. PR oddělení se rovněţ 

podílela na podobě záběrů fotoreportérů aranţováním míst, kde se kandidáti setkávali 

s novináři. Fotografové přitom takové snahy nevnímají, nebo je dokonce popírají.  

Omezení fotografů nemusejí vycházet pouze ze strany PR oddělení, některé 

limity jsou dány organizačními moţnostmi (například během vysílaných debat) či 
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prostorovými dispozicemi místa. Pro fotografy je vţdy potenciální manipulativnosti 

nadřazena vizuální atraktivita snímku. Omezením PR oddělení se efektivně vyhýbají 

fotografováním nekonvenčních či neřízených situací.  

Zkoumané tituly korigovaly mnoţství fotografií jednotlivých kandidátů podle 

průzkumů veřejného mínění, a navíc zvýhodňovaly osobnost, kterou doporučovaly 

čtenářům v názorových textech. Výjimkou byl Respekt, který před prvním kolem otiskl 

nejvíce snímků Fischera a před druhým kolem na jeho stránkách dominoval Zeman, 

ačkoliv časopis podporoval Schwarzenberga a Roithovou. Reflex před prvním kolem 

proteţoval Zemana, kdeţto před druhým kolem se postavil za Schwarzenberga. 

V týdenících se více objevovaly reportáţní fotografie, které čtenářům ukazovaly 

kontext situace záběry celku, v denících dominovala portrétní fotografie a detail. 

Ačkoliv se v tisku běţně nepouţívá černobílá fotografie, ve zkoumaném období 

proporce těchto fotografií vzrostla, jelikoţ listy s výjimkou Respektu pouţily archivní 

fotografie kandidátů dodané PR oddělením.  

Reflex nejvíce ze všech zkoumaných médií pouţíval podhled a nadhled. Blesk 

nafotil z nadhledu kandidátky, a vyobrazil je tak jako slabé adeptky na post hlavy státu.  

Nástroje manipulace nepouţívají jen PR oddělení, ale také samotná média. 

Prostřednictvím asociační juxtapozice spojovala kandidáty s jejich rodinami, 

významnými osobnostmi, politickými stranami, symboly české státnosti, ale také 

alkoholem.  

Politici v České republice se obávají svého obrazu v médiích. Zatímco ve 

Spojených státech PR oddělení médiím podbízivě prezentují lepší stránky kandidátů, 

v České republice jsou mnohem patrnější snahy vyhnout se interpretaci nezávislých 

reportérů a dodat médiím vlastní, zidealizované fotografie.  

Tyto tendence ještě sílí ve chvíli, kdy politik začne zastávat post, o který se ve 

volbách ucházel. Navzdory bezprecedentním omezením patří inaugurace Miloše 

Zemana mezi otevřenější fotopříleţitosti Kanceláře prezidenta republiky. Notně 

upravený oficiální portrét Zemana od Herberta Slavíka vyvolal pochybnosti 

o realistickém zobrazení prezidenta. Proto povaţuji dopad manipulací PR oddělení na 

obraz hlavy státu v médiích po volbách za moţné pole dalšího výzkumu.  

Výsledky předkládané práce také upozorňují na obecný fenomén propojování 

nezávislé fotoţurnalistiky a PR. Domnívám se, ţe rovněţ tato oblast vyţaduje hlubší 

analýzu.  



   

 

37 

  

Pokud by píšící redaktor zpracovával tiskovou zprávu pro kandidáta a zároveň 

o tématu referoval v neinzertní části tisku, bylo by to nepřípustné. V případě fotografie 

ovšem není hranice mezi korektním a neetickým jednáním tak markantní. 
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Summary 

The first direct presidential election in the Czech Republic resulted in some 

unprecedented situations for politicians, citizens and the media alike. Institutionalizing 

of conventions has only begun and the efforts of PR departments to interfere in the 

media image of their clients are to grow in the future, following the trend abroad.  

The vote showed that switching between PR and journalism is not only typical in 

the case of written journalism, but also in the case of photojournalism. A renowned 

photodocumentarist Tomki Němec was the official photographer of the Karel 

Schwarzenberg‘s campaign and another personality of photographical documentary 

Karel Cudlín captured the Jan Fischer‘s campaign both for Respekt and the candidate 

himself.  

The independent press was flooded with a great number of propagating 

photographs. They appeared most intensively in the Lidové noviny, which published 

several archive photographs and also some current official portraits of the candidates in 

the editorial part of the paper. The PR departments also participated in the creation of 

images by arranging the places where the candidate was supposed to meet the press. 

However, the photo-reporters did not realize such intentions, and what is more, some 

even deny such an idea.  

The politicians in the Czech Republic are wary of their image in the media. 

Whereas in the United States of America, PR departments try to present the bright side 

of the candidate to the media; in the Czech Republic, there are much clearer efforts to 

avoid the interpretation of independent reporters and provide the media with their own 

idealized version of photographs.  

At the point when the politician undertakes the desired post, such intentions even 

grow. Despite the unprecedented limitations, the inauguration of Miloš Zeman belongs 

to the more open photo-opportunities organized by the Office of the President of the 

Republic. An immensely edited official portrait of Zeman by Herbert Slavík led to 

a serious polemic on the realistic representation of the head of state. Therefore, a new 

field of research to be considered is the impact of the PR department manipulations on 

the media representation of the President. 

The results of the submitted thesis also highlight the phenomenon of some close 

bonds between photojournalism and public relations. I reckon that this area also 

deserves a deeper analysis.  
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If a reporter elaborated a press release for the candidate and at the same time 

covered the topic for an editorial part of a paper, it would be unacceptable. In the case 

of photojournalists, the boundaries between tactful and unethical conduct are rather 

vague.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s fotografem Respektu Karlem Cudlínem  

 

Karel Cudlín (nar. 1960)  

V roce 1987 úspěšně absolvoval katedru umělecké fotografie na FAMU. V roce 1988 

samostatně vystavoval v tehdy prestiţní síni Fotochemy v Praze a byl přijat jako 

fotoreportér do týdeníku Mladý svět. Od roku 1992 spolupracoval s deníkem Prostor 

a krátce také působil v Lidových novinách. Ve svém volném díle často vypráví příběhy 

Romů, utečenců či ukrajinských dělníků, fotografoval i odchod sovětských vojáků 

z Československa. Mezi roky 1996 a 2003 patřil do skupiny fotografů prezidenta 

Václava Havla. Od roku 1996 sleduje běţný ţivot na pozadí dlouhodobého politického 

konfliktu v Izraeli. V současné době je Karel Cudlín na volné noze, dlouhodobě 

spolupracuje s Respektem a Revolver Revue. Jeho fotografie se nacházejí v řadě 

soukromých sbírek v Evropě, USA a Izraeli. 

 

Vy jste fotil kampaň Jana Fischera pro Respekt i pro kandidáta?  

Ty fotografie nešly na billboard, ale publikovaly se na webech Jana Fischera. Mám 

v Respektu poloviční úvazek, takţe jsem si tam domluvil, ţe jim budu dodávat fotky. 

Díky tomu jsem měl moţnost dostat se k němu blíţ neţ jako fotograf zvenčí. Takţe se 

to občas objevilo i v Respektu a pak na Czech Press Photo, kde jsem za to dostal čestné 

uznání.  

Jak k tomu došlo? 

Uţ na jaře (2012, pozn. autorky) jsem si říkal: první volba prezidenta, to by stálo za to 

nějakým způsobem fotit. Tak přicházel v úvahu kníţepán Schwarzenberg, ale toho dělá 

Tomki Němec, takţe jsem věděl, ţe to by bylo komplikované. V první fázi to ani 

nevypadalo, ţe by se Schwarzenberg mohl dostat do druhého kola, takţe pak přicházeli 

v úvahu dva lidi: Fischer a Zeman. Od Zemana absolutně ty lidi neznám. A fotit 

někoho, kdo vám není sympatický, a snaţit se k němu dostat blízko, to mi nepřijde 

zajímavé. Takţe zbývala volba Fischera. Nejdřív jsem to fotil pro Respekt, ale záhy 

jsem zjistil, ţe tam znám Sabinu Tančevovou, která dělala Václavu Havlovi aţ do jeho 

smrti tajemnici. A tak mě oni oslovili, jestli bych to fotil pro ně. Takţe jsem řekl: jasně. 

Dokumentoval jsem tu volební kampaň, jezdil s ním na různé cesty. Coţ je zajímavé, 

protoţe se k němu dostanete trochu blíţ. Byl jsem u toho, kdyţ byl vystresovaný, 
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unavený, nachlazený a musel to zvládnout. Ale ţe bych viděl nějaké věci, které nejsou 

obecně známé, to si nemyslím. Pak to skončilo tím, ţe se nedostal do druhého kola.  

To znamená, že jste nejdřív fotil pro Respekt a pak pro kampaň, nebo to probíhalo 

paralelně? 

Vyuţívalo se to i pro Respekt. Ale moc se toho tam nedostalo, ten časopis neţije jen 

kampaní a nejen Fischerem. Tehdy (během kampaně, pozn. autorky) měl Fischerův tým 

snahu dávat na web kaţdý den fotogalerii z toho, kde byl. Coţ ne vţdy fungovalo, 

protoţe ten tým kolem něj nebyl dokonalý.  

Já jsem ale u těch fotografií pro kampaň nikde nenašla zdroj, že jste je fotil vy.  

To mně bylo jedno. Já jsem jim říkal, ţe to tam ani nemusejí psát. Ne všechny 

fotografie jsem dělal já. Fotil jsem třeba deset akcí, pak tam byla i další fotografka nebo 

lidi z týmu. 

Měli jste nějakou dohodu nebo smlouvu? 

Byli jsme domluvení, ţe jim nějaké fotky pošlu, oni mně zaplatí – spíš symbolicky – 

a zároveň mi fotky zůstanou, abych je mohl dál pouţívat. Ani nebyla moţnost, jak bych 

ty fotky mohl zneuţít. Smlouvu jsme ani nedělali, protoţe to bylo všechno tak hektické, 

ţe jsme to nestihli. Ty peníze byly ale tak směšné, ţe ani ţádná smlouva neměla smysl. 

Samozřejmě by to mělo jinou hodnotu, kdyby ten kandidát postoupil dál. Asi by se 

časem musela udělat.  

Dostal jste se tedy k Fischerovi blíž, než kdybyste ho fotil jako fotograf Respektu?  

Párkrát jsem s ním jel v autě, coţ je celkem zajímavý moment. Byl jsem u jeho příprav 

nebo kdyţ se setkával s nějakými lidmi – ale to byla veřejná záleţitost.  

Fotil jste tedy izolovaně od ostatních fotografů? 

Spíš naopak. Já jsem na ţádných tajných jednáních nebyl. Vím, ţe tu kampaň sledoval 

i někdo z Hospodářských novin a ty záběry máme vlastně hodně podobné. O moc větší 

privilegia jsem neměl. 

Všiml jste si, že by Fischerův tým nějak řídil fotografy? 

No snaţili se, ale bohuţel to bylo všechno ve stresu a ne úplně dotaţené. Samozřejmě 

vţdycky měli záměr, aby se objevil někde s dětmi, sportovci a tak dále. Domlouvali 

jsme se s týmem, jak ta fotografie má vypadat, v poslední fázi šlo hlavně o to, aby se 

tam objevili konkrétní podporovatelé.  

Bránil tým Fischera před novináři? 

Samozřejmě, ale asi ne kvůli fotkám. To on myslím zvládal. Spíš byli ostraţitější, 

pokud šlo o všetečné otázky.  
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Poskytovaly se vaše fotografie dalším médiím? 

Ne. Byly takové snahy, ale on uţ o to pak nikdo nestál. Ten tým nebyl moc 

profesionální a taky tomu odpovídá výsledek voleb. Mohli vyuţít nějaké věci lépe. Ty 

důleţité se musejí publikovat hned, musíte odlišit podstatné od nepodstatných. 

Jak jste rozlišoval focení pro Respekt a pro kampaň? 

Snaţil jsem se fotky udělat co nejzajímavější. Ale kdyţ pro někoho fotíte, tak jste 

k němu moţná milosrdnější. Takţe jim jsem dával ty milosrdnější fotky. A ty méně 

milosrdně, ale dobré a s vypovídací hodnotou byly pro Respekt. Ale ani tam nebylo 

účelem skandalizovat. 

Takže k tomu rozlišení docházelo při výběru?  

Určitě. Ale jak jsem říkal, moc to nefungovalo, na Fischerově webu se to objevovalo 

sporadicky. A pokud jde o to propojení s časopisem, dohodl jsem se s vedoucí 

fotooddělení, aby věděla, ţe budu fotit pro Fischera, ale fotky budu dávat i Respektu. 

Pojedu tam ve svém volnu, aby se nedalo říct, ţe vyuţívám sluţební auto, a potom to 

Fischerovi dám na web. Stejně bych tu kampaň fotil, musel bych jet autem, takhle se za 

něj ušetřilo. Očekávali jsme taky nějaký bonus v podobě situací, kam bych se jako 

novinář nedostal. Takţe vedoucí souhlasila, protoţe budou mít zadarmo fotky, které se 

jim hodí k psaní o volbě prezidenta, a kdyby kandidát uspěl, budou se hodit i dále. 

Takţe je to vlastně nic nestálo.   

Osobně jste s tím problém neměl? 

Já jsem o tom uvaţoval, jestli to není kříţení nějakých věcí... Donekonečna by to nešlo 

dělat – slouţit dvěma pánům. Ale ono je to celkem běţné. Michal Číţek pro Reuters 

vyfotil Klause a pak ho nafotil pro prezidentskou kancelář. Nebo to bylo to samé, kdyţ 

ČTK fotila Havla a pak ty obyčejné snímky jen pro dokumentaci přeprodala archivu 

hradní kanceláře.  

Je focení politických kampaní v něčem jiné? 

Noviny jsou čím dál rychlejší a útrţkovitější. Takhle jsem tomu mohl věnovat víc času 

a dělat to jinak. Kdyţ jdete na pátou debatu, můţete si dovolit fotit to jinak a ti lidé se 

určitě méně stylizují. Přístup k dokumentu není tak zásadně odlišný.  

Zblízka jste tedy viděl, jak se snaží tým ovlivnit vzhled kandidáta. 

Občas je to moţná aţ přehnané, člověk přece nemusí vţdycky vypadat jak ze ţurnálu. 

Nikdy jsem nefotil třeba u nich doma, coţ je podle mě škoda. 

Billboardy se fotily pouze ve studiu? 
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Před druhým kolem přišel někdo s tím, ţe by se měl (Fischer, pozn. autorky) vyfotit i na 

billboardy nějak přirozeně, coţ bych dělal já. Dělalo by se to normálně na ulici, v pěkné 

lokalitě. To se ale nakonec nerealizovalo. Ale to je věc marketingových specialistů, ne 

moje. 

 

Příloha č. 2: Rozhovor s fotografem Respektu Milanem Jarošem 

 

Milan Jaroš (nar. 1979)  

Vystudoval katedru fotografie na FAMU. Od roku 2008 pracuje v Respektu jako stálý 

fotograf. Spolupracoval také s mnohými zahraničními novinami a časopisy jako New 

York Times, International Herald Tribune, Wall Steet Journal, l´Hebdo, Courriere 

International, Chicago Tribune. Za své fotografie získal řadu ocenění v soutěţích Czech 

Press Photo, Frame, Unicef Photo Award, Unicredit Photo Award. V roce 2012 vyhrál 

na Czech Press Photo hned v několika kategoriích. Hlavní cenu Fotografie roku získal 

za snímek, který je součástí fotoreportáţe Rozloučení s Václavem Havlem.  

 

Do jaké míry zasahovala během první přímé prezidentské volby PR oddělení 

kandidátů fotografům do práce? 

Z mého pohledu mi do práce nezasahoval nikdo. Ale změnily se ty samotné volební 

kampaně. Kdyţ jsem je začínal fotit, tak třeba Paroubkovy kampaně spočívaly v tom, ţe 

objíţděl náměstí se zpěváky. Ale toho dnes ubývá, asi mají kandidáti málo peněz a také 

zjistili, ţe to není tak zábavné.  

Co tento typ kampaní nahradilo? 

Ty kampaně jsou víc kontaktní. V Česku to ale není tak intenzivní jako v Americe. 

Třeba TOP 09 dělá to, ţe Karel Schwarzenberg chodí po hospodách a dává si s lidmi 

pivo. Nesetkává se s nimi tolik na těch náměstích. Je ale zvláštní, ţe do těch hospod 

chodí za Schwazenbergem většinou členové TOP 09, a to přece nejsou lidé, které on 

potřebuje přesvědčit. Vlastně tenhle způsob kampaně nefunguje ani u ostatních 

kandidátů. Kdyby se takhle někam vydal Zeman, moţná ţe lidi spíš odejdou.  

Jak se fotí volební kampaň v Česku? 

Kdyţ to srovnám s tím, co vidím v amerických médiích, tak tam si prezident pustí 

fotografy nebo štáb blíţ k tělu. Kdeţto v Česku ne, protoţe politici jsou si vědomi toho, 

ţe ten obrázek o nich by mohl být jiný, neţ chtějí, nebo nudný.  
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Je ale známo, že ve Spojených státech jsou takové příležitosti dopředu připravené. 

Všiml jste si podobného aranžování reality u nás?  

V Česku začala jediná taková změna, myslím, za Paroubka. Novináři mohli dřív chodit 

v Poslanecké sněmovně do kuloárů, ale teď tam nesmí kameramani ani fotografové. 

Párkrát tam totiţ nachytali někoho opilého, a to se jim moc nehodilo. Takţe se můţe 

fotit jen z balkonu, coţ je dost omezující.  

Myslíte si, že je v takových případech záměrem, aby se natáčelo z podhledu nebo 

z nadhledu, a ovlivnilo to tak vyznění snímku? 

O tom vůbec nikdo nepřemýšlí. Pro ně je mnohem zásadnější, ţe tam vůbec je kamera, 

která něco můţe zaznamenat. Co se ještě během kampaní změnilo, bylo, ţe kdyţ měli 

Václav Havel nebo Václav Klaus inauguraci do úřadu, bylo to pro všechny. Miloš 

Zeman udělal jako první to, ţe přepaţil nádvoří páskou, za kterou mohli jen straníci 

SPOZ.  

Proč myslíte že to udělal?  

Já si dokonce nemyslím, ţe by to vzešlo ze Zemanova nápadu. Má kolem sebe okruh 

lidí, kteří občas chtějí být „zemanovštější“ neţ Zeman. A ti chtějí zajistit, ţe tam nebude 

nikdo, kdo by na něj pískal nebo řval, a v prvních deseti řadách budou jen jeho 

příznivci. Ty lidi si ve svém nevědomí myslí, ţe to pomůţe i těm fotkám, ale to spíš 

naopak.  

V Blesku prý takovou akci fotí třeba sedm fotografů. Jak to děláte v Respektu? 

Nás by tam asi ani nepustili, protoţe Zeman nemá Respekt v oblibě. Blesk řeší úplně 

jiné věci. Fotí, co má (Zeman, pozn. autorky) za boty, jestli kulhá, jak se tváří jeho 

dcera.  

Pocítili jste v Respektu během kampaně nevraživost ze Zemanovy strany?  

Já ne. Myslím, ţe se někdo snaţil udělat rozhovor, ale byl odpálkován s tím, ţe 

s Respektem on se bavit nebude. 

Proč jste fotil zrovna Zemana? 

Neměli jsme to nijak přesně rozdělené. Já jsem si řekl, ţe ten Zeman je tak bizarní, ţe to 

klidně budu fotit.  

Omezoval vás jeho tým ve focení? 

Všiml jsem si jedné věci, ještě kdyţ sbírali podpisy. Na začátku vůbec neměli problém 

s tím, ţe kdyţ ho někam přivedli, tak on si vţdycky dal dvojku vína, zapálil si a byli 

u toho fotografové. Od nějaké doby se k tomu dalo dostat hůř. Asi jim někdo poradil, ţe 

to vypadá fakt blbě. 
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To znamená, že mu to dávali někde stranou? 

Asi, nebo odvedli fotografy. Ale teď uţ je to standardní. Je to jako za Klause. Přivedou 

vás do místnosti, kde jste za provázkem, z jedné strany přijde Zeman, z druhé Sobotka, 

vyfotí se a není moţnost dostat se k nim blízko. Asi ani nejde, aby to bylo volnější. 

Fotí se politické kampaně jinak? 

Přestoţe je to dost omezené, tak se kandidáti dostanou do situací, ve kterých je potom 

jako prezidenta nevidíte. Nepustí vás třeba do zákulisí jeho volebního štábu, který slaví, 

ale můţete zachytit, kdyţ si Zeman podává ruku s Miroslavem Šloufem. Tyhle situace 

si oni potom ve funkci pohlídají tak, abyste se k nim nedostali. Zajímavé je, ţe Bílý 

dům má účet na Flickru a dává tam fotky Obamy, které jsou velice otevřené.  

Nejsou ale otevřené jen lživě a ve skutečnosti zkrátka precizně aranžované? 

Neřekl bych, ţe jsou naplánované, ale asi jsou svým způsobem cenzurované, protoţe na 

nich Obama vypadá vţdycky dobře. Ale on je hezký, zajímavý chlap. Já si ani nedokáţu 

představit, v jaké situaci bych ho měl vidět, aby to působilo neplánovaně. Není to 

člověk, který by se někde opil nebo se nechal přistihnout při nějaké neřesti. I kdyţ to 

takhle působí, tak myslím, ţe je to otevřenější neţ fotky všech politiků u nás 

dohromady. Je jasné, ţe to je propaganda. Vizuálně jsou ty fotky ale zdatnější neţ třeba 

ty Zemanovy.  

Jak jste vybírali situace pro fotografování během kampaně? 

Nejlepší fotografie podle mě vznikají v nečekané situaci. Kdyţ jste v sále, kde se 

odehrává nějaká debata, tak se díváte na pódium, kam přijdou unavení muţi a zase 

odejdou. To taky zahrálo roli. Co můţete dělat se sedmdesátiletým kandidátem. Baracka 

Obamu můţou natočit, jak hraje basketbal, jak jede na kole a tak dále. Ale co chcete 

dělat se sedmdesátiletým člověkem, kdyţ jeden po druhé otázce usne a druhý vypadá, 

tak jak vypadá, a je v poledne přiopilý. Mám pocit, ţe Zeman byl během kampaně 

politý ţivou vodou. Měl úplně jinou energii. Teď je to stařec. Otevřou se dveře a za půl 

minuty se z nich přišourá děda o holi, kdeţto tenkrát to byl chlap s čistou košilí, 

vybělenými zuby a vypadal, ţe má dost energie. 

Vybavujete si nějaké fotopříležitosti s kandidáty, které vám nabízela jejich PR 

oddělení? 

Já myslím, ţe tady nejsou snahy ukázat lidovost kandidáta, asi by na to ani nikdo 

neskočil. Jediná věc, co se vymykala, byly maratony Vladimíra Dlouhého. To vnímám, 

ţe účelem bylo ukázat „ve zdravém těle, zdravý duch“.  

Upravovala se místa, kde kandidáti veřejně vystupovali? 
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Nemyslím si, ţe by o těch kampaních v Česku někdo takhle přemýšlel, ţe by fotografie 

měla takovou moc. Za kandidáty je většinou nějaký banner, který tu fotku špíš kazí. 

Hrozně se změnila samotná média. Vezměte si, ţe kaţdý server má dnes videooddělení, 

takţe jsou tam dva kameramani z iDnesu, z Novinek je tam kameraman, z Blesku je tam 

kameraman, ze všech televizí je tam kameraman. Tam se vůbec nedá pohybovat.  

Kandidáti během kampaně posílali do médií snímky od svých najatých fotografů 

k publikaci. Vnímáte to jako prostor pro manipulaci? 

Ten najatý fotograf se dostane do situací, do kterých vy se nedostanete. Jednak je 

s kandidátem déle, ví dopředu o tom, co se bude dít, má na to mnohem lepší podmínky 

neţ fotografové v novinách. A to je vlastně fér, protoţe oni si ho na to najali. To je 

celkem normální. Kdyţ máte nějakou akci, třeba festival nebo někdo točí film, tak vám 

taky pošlou promo CD, kde jsou k tomu fotky. To bych nevnímal jako manipulaci. 

 

Příloha č. 3: Rozhovor s fotografem Respektu Matějem Stránským  

 

Matěj Stránský (nar. 1979) 

Vystudoval mediální studia na FSV UK v Praze a Institut tvůrčí fotografie na SU 

v Opavě. Dva roky studoval také na katedře Photographie et Multimédia na Université 

Paris 8 ve Francii. V Paříţi vykonával stáţ ve fotografickém ateliéru časopisu Elle. 

S Respektem spolupracuje od roku 2001, od září 2007 jako stálý fotograf. Články 

a fotografie publikuje v časopisech Reflex, Ţivel, Hype, Sociologický časopis, Pozytyw 

(Polsko), Monitor on Psychology (USA). Vystavuje samostatně a na kolektivních 

výstavách v Česku i zahraničí (Polsko, Maďarsko, Francie, USA, Japonsko, Jiţní 

Korea). Získal ocenění na fotografických soutěţích Czech Press Photo a Mio Photo 

Award (Japonsko). 

 

V Respektu jste si rozdělili kandidáty. Vy jste tedy fotil Karla Schwarzenberga, 

Karel Cudlín Jana Fischera a Milan Jaroš Miloše Zemana?  

To tak nějak vyplynulo. Nebylo dopředu dané, ţe kaţdý budeme sledovat někoho. Pak 

uţ to tak zůstalo, protoţe to dávalo smysl, ţe se kaţdý zaměří na jednoho kandidáta. 

Jak jste si vybírali situace pro fotografování kandidátů? 

Fotily se televizní debaty. Vyuţívalo se těch nejzajímavějších situací, ve kterých se 

kandidáti objevovali. Je to klasické focení jako kterékoliv jiné. Člověk se vţdycky snaţí 
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dostat co nejblíţ. K nějaké podstatě, aby nedělal jen obrázky po povrchu a přinesl něco 

zajímavého ze zákulisí. Já to tak dělám u všeho. 

Takže fotografování politických kampaní se od jiných témat neliší? 

Řekl bych, ţe to nemá ţádná zvláštní specifika. Jde o konkrétní zakázku ke 

konkrétnímu článku. My jsme před druhým kolem volby jeli se Schwarzenbergem do 

Ostravy na jeho turné po Severomoravském kraji. Mělo vyjít větší téma, reportáţ 

z kampaně a ze zákulisí týmu. Snaţili jsme se dostat blíţ k těm lidem, co tu kampaň 

připravují. Jenţe oni byli trochu nervózní a nevěděli, jestli nám to mají umoţnit. A tak 

se to nakonec nepodařilo a ten článek nevyšel. Takţe zadání bylo konrétní: jet na dva 

dny se Schwarzenbergem po Severomoravském kraji. Dostat se, kam bude moţné se 

dostat, a fotit, co bude moţné fotit, a přinést toho co nejvíc. Prostě ţivější reportáţ.  

Nechtěli k sobě pustit fotografa, nebo píšícího redaktora? 

Oba nás tam nakonec nechtěli pustit. Byl to problém spíš pro Ivanu Svobodovou, která 

měla psát to téma. Já jsem z toho měl fotky, ze kterých by se reportáţ poskládala. Ale 

ona neměla pocit, ţe se dostala dostatečně blízko na to, aby ta reportáţ byla zasvěcená.  

Přitom Schwarzenbergův tým byl asi z těch otevřenějších. 

To je strašně relativní. Určitě byli otevření do té míry, ţe komunikovali s médii. Ale my 

jsme chtěli být přítomni jednání za zavřenými dveřmi, a tam nás nepustili. Před druhým 

kolem se objevily útoky na Schwarzenberga, na které oni reagovali. Bývalo by bylo 

strašně zajímavé být u toho, jak se připravují na tiskovou konferenci, jakou zvolí  

strategii, jak reagovat na ten útok, jak ho budou vyvracet. Ale oni se chtěli koncentrovat 

a měli pocit, ţe by je novináři rušili. Zkoušeli jsme to dva dny, bydleli jsme s nimi 

v hotelu, byli jsme s nimi večer v baru, kdyţ se bavili o kampani. 

Proč myslíte, že vás tam nepustili? 

Pro mě to bylo z lidského hlediska úplně srozumitelné. To je, jako kdybychom si my 

pozvali na vnitřní poradu Respektu někoho zvenku. Oni tam volí nějakou strategii 

a nechtějí, aby ji novináři vyţvanili ještě předtím. 

Přitom v případě negativní kampaně ze strany ostatních kandidátů by jim takový 

článek mohl pomoct. 

My jsme se je samozřejmě snaţili přesvědčit všemi moţnými argumenty. A kolegyně 

jim taky tohle říkala. Jejich rozhodnutí to ale nezměnilo a mně to vlastně přišlo 

pochopitelné. Samozřejmě nás to mrzelo, ale nedalo se to neţ respektovat. Myslím, ţe 

to nebylo nic nestandardního. Naopak by to bylo velké štěstí, kdyby nám to dovolili. 

Neuvědomuji si, ţe někdo z jiného týmu by novináře pustil takhle blízko. Taky podle 
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mě funguje to, ţe Respekt má určité renomé. Vědí, co je to za časopis a ţe mu můţou 

důvěřovat. Není to bulvár, který o nich pak bude psát nesmysly. Moţná díky tomu nás 

nechali být relativně blízko.  

Všiml jste si, že by PR oddělení nějak upravovala prostředí, kde se kandidáti 

fotili? 

Nic takového si nevybavuji. Třeba tu Ostravu jsme zařizovali celkem spontánně. Věděli 

jsme, ţe Schwarzenberg jede nočním vlakem, a koupili jsme si na ten samý lístky. 

Povedlo se nám domluvit s týmem, ţe budeme s ním ve stejném vagonu. Nechali nás 

chvilku sedět v jeho kupé. Spíš nás tolerovali, neţ ţe by se nám nějak podbízeli. Pak 

jsme se ubytovali ve stejném hotelu, abychom mu byli co nejblíţ a měli co nejvíc 

informací. Ale zase to byla naše iniciativa, nijak nám v tom nepomáhali a zároveň nás 

nijak neodháněli.  

Při tiskových konferencích kandidáty ale většinou staví před stěnu s logem nebo 

něco podobného.  

To je celkem standardní. Podle mě není cílem nabídnout něco zvláštního, tak to prostě 

dělají všichni. Nějak se s tou situací přece musejí poprat. 

Nepostavili vás někdy tak, že jste byl nucený udělat fotku z podhledu nebo 

nadhledu, protože to jinak nešlo? 

To často vyplývá z dané situace. Kdyţ je televizní debata, kandidáti stojí na pódiu 

a fotografy pořadatelé pustí na balkon nahoře, tak nejde neţ fotit z nadhledu. To se stalo 

třeba v Hybernii, v La Fabrice, v Divadle Archa. Nebo třeba Moravec moderuje debatu 

a je domluvené, ţe fotografové můţou být na pódiu nebo poblíţ, neţ se spustí kamery. 

Máte strašně malý prostor na to, nějak si vybírat. Pohybujete se v mantinelech, které 

vám někdo vymezí, a v nich se snaţíte udělat nejzajímavější fotku. 

Upravujete pak nějak fotky? 

Upravují se standardně – třeba kontrast, světlost–tmavost. 

A jaké vyjdou, vybírají fotoeditoři? 

My uděláme předvýběr, ten pošleme do redakce. A fotoeditor si vybírá finální fotky do 

reportáţe nebo do fotogalerie. Občas se na tom podílíme. Editor má poslední slovo, ale 

bavíme se o tom. Hodně to vyplývá z textu. Obrazový editor si přečte text, vidí, o čem 

to je, a adekvátně k tomu vybírá fotky. 

 

Příloha č. 4: Rozhovor s fotografem Blesku 
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Zaměřoval jste se během fotografování v době kampaní před první prezidentskou 

volbou na jednoho kandidáta? 

To přece vůbec není zaměřené na kandidáty. Je nějaká akce, vím, ţe se děje, a jdu jen 

po tom. To je všechno. Já si nemyslím, ţe by si někdo vybral kandidáta a šel po něm. Ta 

práce stojí na tom, o kom se píše a ke komu je potřeba mít fotky. Taky jde o to, co se 

podaří vyfotit.  

Jak vybíráte příležitosti pro focení? 

PR oddělení posílají informace o tom, co se ten den děje, a tím to končí. Je na výběr, jak 

s tím naloţit. ČTK se to bude snaţit vyfotit tak, aby se to otisklo v různých denících, my 

v Blesku se to budeme snaţit nafotit jinak. Fotíme třeba rozhovor nebo to, co se děje 

mimo oficiální akce.  

Jak vymýšlíte takové situace? 

Rozhovor domlouvá redaktor. A u nás je to pak jiné. Čekáte, jestli náhodou...  

Můžete blíž popsat tenhle způsob práce? 

Číhali jsme třeba na pana Nečase s paní Nagyovou. Čekali jsme, jestli spolu pojedou 

domů, nebo ne, a přitom se stalo to, ţe se tam objevila policie a my jsme koukali, jak 

dělají zátah na Úřad vlády, a nevěděli jsme o tom.  

Vy jste fotil třeba Zemana o prázdninách na Vysočině. Domlouvali jste se s ním 

předem? 

To se nedá domluvit. Musíte čekat. Buď to vyjde, nebo nevyjde. Předtím se mi stalo, ţe 

mého kolegu poţádal, aby k němu slezl do vody a vytáhnul ho i se člunem. Po mně 

chtěl, abych mu odnesl člun, tak jsem mu ho odnesl. A další rok tam byla ochranka.  

Jak jste se snažili trefit do programu kandidátů na prezidenta? 

Řídíte se podle jejich oficiálního programu. Kdyţ se volí, tak oni vám řeknou, ţe budou 

v téhle hospodě. Tak tam jste, fotíte a čekáte na výsledek voleb.  

Snaží se PR oddělení své kandidáty hlídat nebo „bránit“ před novináři? 

Třeba při rozhovoru ano. Sedí tam člověk a hlídá si politika, hlídá si ten článek, neţ 

vyjde. Otázky se ale pokládají normálně, aţ potom se třeba dává text k autorizaci. 

Všiml jste si, že by si hlídali i to, jak kandidát vypadá? Aranžují třeba nějak 

prostředí, ve kterém fotíte? 

Ne, nemám z toho ten pocit. Ale moţná ţe jak to dělám dlouho, tak uţ mi to ani 

nepřijde. Je to úplně normální.  

Setkal jste se někdy s tím, že by vám někdo z PR oddělení řekl „to nefoťte“? 
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Ne, to je prostě na tom člověku, co vyfotí. Navíc v bulváru se snaţíte chytit jiný 

moment. Na tiskovce je to o tom, ţe tam někdo deset minut stojí a něco povídá. Ale 

myslím, ţe to, co se děje potom, je důleţitější.  

Takže jste žádná omezení nepocítil? 

Nelíbilo se mi, ţe kdyţ uţ Zeman dostal tu funkci a byli jsme fotit inauguraci na Hradě, 

tak to bylo uzavřené, protoţe vepředu směli být jen Zemanovci a normální lidi k němu 

nemohli.  

Blesk je se Zemanem celkem zadobře, platil tedy ten provázek i pro vás? 

Kdyţ se něco děje, tak to není nijak rozdělené. Nefunguje to tak, ţe by někdo řekl: „Vy 

jste z Blesku, tak pojďte dopředu.“ Je to neustálý boj mezi fotografy, kteří se snaţí 

udělat nejlepší fotku. Zábrany jdou stranou.  

Jak takové situace jako fotograf řešíte? 

Kdyţ se tohle děje, tak hledáte způsob, jak se dostat co nejblíţ. Při téhle příleţitosti to 

nedělá jeden, ale pět, šest, sedm fotografů – někdo si bere levou stranu, někdo pravou, 

někdo si bere vnitřek Hradu, další fotí zvenku.  

Omezení ve fotografování jste musel zažít třeba během televizních debat, kdy jsou 

fotografové nuceni fotit z nadhledu nebo z podhledu. 

Na té akci je takový přetlak, ţe se čistě snaţíte chytit ten nejlepší záběr, a je jedno, jestli 

skončíte dole na zemi, nebo na schůdkách nad kameramanem. Řešíte, abyste se dostal 

co nejblíţ. Ve výsledku se neřeší, proč to někdo nevyfotil zprava nebo zleva. Je na to 

jednoduchá odpověď: bylo nás tam tolik, ţe se to nedalo. 

Existují kromě blízkosti další parametry, jak udělat dobrou fotku? 

Musíte se dostat do první řady, to je to nejdůleţitější. Ani nepřemýšlíte o tom, ţe fotíte 

něčí kampaň, ale snaţíte se udělat dobrou fotku.  

Proč se živíte jako fotoreportér? 

Máte jistý příjem, jste zaměstnanec.  

A proč pracujete v Blesku? 

Protoţe mě to baví. Je to prostě jiné. 

V čem?  

Kdyţ budu dělat třeba v Mladé frontě nebo Lidových novinách, tak budu mít denně tři 

akce a tím to pro mě skončí. Tady to nekončí, jedete dál. Sice je lepší, kdyţ máte jasný 

harmonogram a víte, ţe v šest skončíte... Taky občas nadáváme, říkáme si: „Je jedenáct 

hodin, a ještě jsme tady.“ Ale zase to člověka baví.  

Dá se u toho vydržet dlouhodobě? 
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Dělám to devátým rokem. 

Končí pro vás práce odesláním fotek, nebo dál řešíte jejich úpravy? 

Fotka se vybírá podle textu. To nerozhoduje fotograf, ale editor. Úpravy dělá grafik.  

Stává se vám, že s výběrem nesouhlasíte? 

Dnes a denně. Profesor, který mě učil reportáţ, říkal, ţe čím míň fotek člověk pošle, tím 

líp pro něj.  

Myslíte si, že fotografování politických kampaní je něčím specifické? 

Pokud to budete fotit na zakázku, tak to bude vypadat úplně jinak. Záleţí na fotografovi, 

jak to pojme. Kaţdý fotograf má jiné oko, kaţdý fotograf má jiné cítění.  

  

Příloha č. 5 Rozhovor s fotografem kampaně Karla Schwarzenberga Tomkim 

Němcem 

 

Tomki Němec (nar. 1963) 

V letech 1989 aţ 1992 a 1997 aţ 2003 byl osobním fotografem Václava Havla. Za 

snímek Václav Havel zasaţený mořskou vlnou získal ocenění World Press Photo. 

Publikoval v řadě periodik po celém světě, například v Libération, Le Monde, Paris 

Match, Stern, Der Spiegel, Das Magazin, DU, Geo, Die Zeit, Focus, Esquire, New York 

Times Magazine, Los Angeles Times Magazine. Z domácích médií spolupracoval 

například s časopisy Respekt, Reflex a Mladý svět. S týmem fotografů dokumentoval 

české předsednictví Evropské unie 2009. Karla Schwarzenberga fotografuje od 

převratu, během první přímé prezidentské volby v Česku se stal oficiálním fotografem 

jeho kampaně.   

 

Jak dojde k tomu, že dokumentarista začne fotografovat kampaň na zakázku?  

Já jsem začal fotografovat Václava Havla i Karla Schwarzenberga v rámci 

samostatného projektu. V jádru byl samotný dokument a aţ později mě Karel jako přítel 

oslovil, abych se stal fotografem jeho kampaně.  

Média měla možnost použít vaše fotografie jako ilustrační ke svým článkům. 

Nepřijde vám zvláštní, že se mohly v „nezávislém“ tisku skrytě objevit snímky 

z kampaně? 

Vnímám to jako problematické. Záleţí na tom, jak s tím ta média naloţí. Ale já nejsem 

arbitr v této věci. Já jsem byl fotograf, který vytvořil Schwarzenbergovi nějaký „ksicht“. 

Tak jak to běţelo na Západě uţ mnoho let předtím (a je jedno, jestli jde o politika, nebo 
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popovou hvězdu), se podílíte na jeho imagi tím, ţe vytváříte něco, co je pro diváka 

zajímavé. Má-li to nějakou vypovídací hodnotu a náboj, tak to lidi ovlivňuje. Obrazová 

sloţka kampaně (včetně pankáčského loga Davida Černého) udělala strašně moc.  

Jak to je s vytvářením image u českých politiků? 

Co já si pamatuju 25 let zpátky, naši politici nikdy nestáli o to, aby se jim koukalo pod 

pokličku. Neustále se něčeho obávají, zřejmě kvůli svému svědomí. Co se týká Havla 

a Schwarzenberga, tak tam je to opačně, protoţe jsou to naprosto otevření lidé. Máme 

přátelskou vazbu, takţe mezi námi existuje vzájemná důvěra. Nicméně to neznamená, 

ţe bych byl v těch svých obrázcích vůči nim nekritický nebo ţe bych chtěl dělat jen 

milé obrázky, abych je dobře prodával. Samozřejmě ţe lidé z kampaně takové obrázky 

chtějí. Nikomu nechci úmyslně škodit, ale zase nebudu vytvářet klišé v tom smyslu, ţe 

všude bude osobnost rozesmátá. A to ani u Schwarzenberga nejde, protoţe je svůj. 

Takţe cokoliv mu řeknete (coţ já moc nedělám, protoţe dělám dokument a nerad 

ovlivňuji), tak on si to stejně udělá po svém. Nepouţívali jsme ţádná gesta, on na to 

kašle, má svou hlavu.  

Jaký rozdíl vidíte mezi fotografickým dokumentem a kampaní dělanou na 

zakázku? 

Záleţí na tom, jak k tomu přistupujete. Jako fotograf jsem sveřepý v tom, ţe si to chci 

dělat po svém. I v těţké době si rozmýšlím, jestli nějakou práci vezmu, protoţe v první 

řadě mě zajímá, jestli to můţu dělat po svém, nebo jestli se musím přizpůsobovat – 

slovy Josefa Koudelky – „nějakýmu pitomci v redakci, který si myslí, ţe ví, jak to 

bude“. Karel Schwarzenberg ve mě měl jistou důvěru a řekl – kdo jiný by to měl dělat. 

Něco jiného je studiová fotka, na to jsem doporučil Ivana Pinkavu. Já jsem si to 

s Karlem netroufl udělat, protoţe myslím, ţe je pro tento případ lepší, kdyţ si lidé 

nejsou tak blízcí a během studiového focení se seznamují. A pak něco vznikne.  

Jaké fotografie jste v kampani používali? 

Čerpalo se z archivu, a to se myslím dost vyplatilo. U Fischera nebo Zemana fotíte 

současnost a třeba se ani nedostanete do zákulisí. Bylo ojedinělé, ţe jsme pouţili 

fotografie, které vznikly mimo ateliér, také na billboardy a lightboxy. Myslím, ţe se 

nikdy „ţivé“ fotografie na billboardy nepouţívaly. Pro mě byl vnitřně jediný problém 

v tom, ţe se ty fotografie ještě upravovaly v počítači. Šlo o právní zálěţitosti, aby nás 

někdo neţaloval za pouţití fotografie, na které se pozná. Je to pro mě zvláštní fenomén, 

ale přistoupil jsem na to, protoţe jsem pochopil, ţe je to kampaň, a bylo to důleţité pro 

Karla. Šlo hlavně o to, zachovat přirozenost. Byl to třeba snímek, kde Karel jde mezi 
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vagony, které byly na billboardu vygumované, ale dostali jsme se mimo ateliér. 

V Česku existuje obava z toho, zkoušet něco nového, ale myslím si, ţe taková 

bezprostřední fotka má mnohem větší dopad.  

Dostal jste nějaké zadání, nebo jste si určil vlastní podmínky? 

Po mých letitých zkušenostech jsem si nastavil podmínku, ţe chci mít jednoho člověka, 

se kterým budu komunikovat, a ten zase bude komunikovat s týmem. To pro mě bylo 

důleţité a velice se to vyplatilo. Pro mě bylo zásadní drţet si linku, ţe ty výsledky 

budou vypadat solidně. A to se myslím povedlo. Fotografická cesta je trochu solitérství, 

ale s týmem jsem nenarazil na ţádný problém. Měl jsem podmínku, ţe archivní 

fotografie se nebudou nijak upravovat.  

Měli jste na to nějakou smlouvu? 

Smlouvu jsem neměl. Pracovali jsme na té bázi, ţe jsme se vzájemně respektovali. Já 

jsem udělal jednu věc, kterou jsem nikdy předtím neudělal. Bylo to kvůli Karlovi, 

protoţe je to můj přítel. Vybral jsem všechny věci z archivu a řekl jsem: „O. K., tady to 

je.  A vy to pouţijte na cokoliv, co mu pomůţe.“ Jeho portrét s Frankem Zappou tak šel 

na placky, pohlednice i plakáty. Šlo mi jen o to, ţe nesmí nastat to, ţe někdo bude psát 

nějakou úvahu a svévolně si k tomu přidá moji fotografii. Vybíralo se ze stovek 

fotografií, ale těch, co se pouţily pro placenou inzerci, bylo jen pár. Šlo o to, udělat 

z nich ikonické fotografie, tak aby je lidé vnímali podvědomě.  

Takže jste jim dal úplně všechny snímky se Schwarzenbergem? 

Vybíral jsem fotky se známými osobnostmi. V některých případech jsem zavřel obě oči, 

protoţe ta fotka byla jen záznam, nebyla pro mě nijak skvělá, ale v rámci kampaně byla 

důleţitá. Těch byla většina. Z dnešní doby jsem jich tam moc takových nedával. 

Fotografoval jsem ho také, kdyţ byl ministr zahraničí, a proto jsem si hlídal, aby někdo 

nemohl říct: „Hele, on si dělá z toho svého byznysu jiný byznys.“ To si musíte hlídat, 

protoţe lidé, kteří rádi dělají negativní kampaň (jako třeba Zeman), samozřejmě rádi 

hledají cokoliv, co by tomu člověku mohlo ublíţit. To je nevýhoda Schwarzenberga, ţe 

je strašně slušný člověk a nechce reagovat ve stejných měřítkách na tyhle sviňárny. 

Jasně ţe je obohacující, pokud máte fotografii Schwarzenberga s Havlem. Kdyby 

Zemanův tým vyhodnotil, ţe se jim Havel hodí, a Zeman měl nějakou hezkou fotografii 

s Havlem, tak by to na 90 procent uměli navlíct tak, aby jim to pomohlo.  

Hlídal jste si, aby u fotky byl vždy zdroj, že jde o vaši práci?  

Ne. Dá se to zpětně zjistit speciálními softwary, ale to jsem nedělal. Pokud jde 

o kampaň, tak to ani nejde. Copak si můţu dát vedle kandidáta svůj copyright? To je 
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ješitnost. Kdyţ se ale dělal plakát Frank Zappa a Schwarzenberg, tak jsem ho tam 

vyţadoval, protoţe jsem se nechtěl dočkat toho, ţe za dva roky to někdo pouţije na 

trička. Vţdycky je důleţité určit si to tak, aby to v rámci kampaně nebylo trapné.  

Zasahovalo se do podoby fotografií? 

V kampani je to dané tak, ţe musíte na úpravy přistoupit, protoţe si je ţádá klient. Pro 

mě je důleţité, aby to nezměnilo smysl nebo podobu člověka. Nechával jsem si posílat 

upravená PDF. Jednou jsem zvedl telefon a říkám: „Prosím tě, proč má tak vyţehlenej 

obličej?“ Jenţe to někdo dělá úplně automaticky, jste pod strašným časovým tlakem, 

okamţitě to jde do tiskárny. Takţe uţ jsme s tím nemohli nic dělat. Tahle úprava byla 

sice minimální, ale zbytečná. Já upravuji jen to, co bych upravil pod zvětšovákem. To 

znamená retuš nečistot, tonalita, kontrast, přitmavení nebo zesvětlení. Ale rozhodně 

bych nevyretušoval lidi, to je v dokumentární fotce kodexově nepřípustné.  

Máte na paměti nějaký konkrétní kodex, když fotografujete? 

Nikdy jsem se nesetkal s tím, ţe by mi někdo řekl, takový je náš kodex a musíš se podle 

něj řídit. Pokud je ale člověk příznivcem Respektu, a ne Haló novin, tak má představu 

o nějakých zásadách. Snaţím se fotit lidi tak, abych jim neubliţoval. Nemám rád bulvár, 

nikdy jsem pro něj nefotil a nikdy jsem v něm vědomě nepublikoval, je to moje krédo. 

Nechci se podílet na věcech, které ničí jiným ţivot. Snaţím se nefotit lidi, kdyţ jedí 

nebo pijí. Kdysi jeden kolega říkal, ţe se snaţí fotografovat tak, aby se k těm lidem 

mohl vrátit. Coţ je hezké, aţ trochu klišé. Na druhou stranu, kdyţ máte zadání, ţe máte 

vyfotit nějakého prevíta, jehoţ fotografie není, tak se pohybujete na hraně bulváru. Já 

lovit nechci, ale v ţivotě jsem to uţ udělal. V devadesátých letech jsem vyuţil 

příleţitosti spolupracovat s různými zahraničními médii, a to mě hodně naučilo. Třeba 

po mně chtěli, abych popsal, jaké bylo při fotografování počasí. V New York Times si 

tak ověřovali relevantnost snímku.   

Nemůže ale být záměr poškodit člověka skrytý? 

Pro mě je sloţité tyto věci verbálně popsat, je to spíš pocitová záleţitost. Pro mě je 

důleţité to, ţe ty události „potkávám“. Snaţím se je zaznamenat tak, jak ke mně 

přicházejí. Nesnaţím se mimo studio manipulovat. Fotografie utváří obraz o době 

a místě, a proto je tak důleţité bohatství fotografického archivu. Proto asi ve většině lidí 

staré fotografie vyvolávají sentiment. Takţe pro mě je důleţité zachycovat pomíjivý 

svět kolem sebe. Jednou tak můţu uspokojit sebe sama tím, ţe vytvořím knihu, album 

nebo si je jen prohlédnu. Proto to dělám. Ať uţ je to Schwarzenberg, nebo Havel, tou 

podstatou pro mě není byznys jako takový nebo přítomnost VIP lidí.  
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Může být naopak fotograf k někomu shovívavější? 

V momentě, kdy si moje jméno politici spojí s mojí dřívější prací, začnou se jinak 

chovat a spolupracovat. Oni vědí, ţe skrze moji osobu budou spojeni s něčím, co jim 

přidá body. A já, protoţe přemýšlím jinak, jim tu radost nechci udělat tak snadno. Ale 

kdyţ jsem poprvé fotografoval Fischera, tak mě během rozhovoru dostal. Cítil jsem, ţe 

mám tendenci ho fotografovat aţ příliš mile. Nakonec jsme tehdy v Respektu naštěstí 

vybrali fotografii, která byla zajímavá a neutrální. 

 

Příloha č. 6: Rozhovor s vedoucím kreativního týmu kampaně Karla 

Schwarzenberga Davidem Gaydečkou 

 

David Gaydečka (nar. 1976) 

Jedenáct let organizuje festival United Islands České spořitelny. Zastupuje české 

hudebníky (např. Michal Prokop, Collegium Musicum) a v České republice naopak 

realizuje koncerty zahraničních kapel. V minulosti spoluzakládal obecně prospěšnou 

společnost Opona, která organizovala připomínání totalitního reţimu v naší zemi při 

příleţitosti 20. výročí pádu ţelezné opony. Podílel se na aktivitách iniciativy 

podporující stavbu radarové základny v Brdech a zajistil české účinkující na hlavní 

scénu ukrajinské oranţové revoluce. Během první přímé volby prezidenta v Česku byl 

odpovědný za kreativní část kampaně Karla Schwarzenberga, která loni získala hlavní 

ocenění soutěţe Česká cena za PR. V současnosti s podobným týmem pokračuje ve 

spolupráci na projektu Fórum Karla Schwarzenberga.  

 

Jak se spolupracovalo s Karlem Schwarzenbergem při přípravě volební kampaně? 

Všechno jsme s ním museli schvalovat. Ale on je výjimečný v tom, ţe nechává volnou 

ruku. To znamená, ţe se nezapojuje tak, ţe by dával nějaké zadání, jak to má vypadat, 

ale zároveň to není zase takový kandidát, který ze sebe nechá udělat to, co si nějaká 

reklamní společnost myslí. Stalo se, ţe s něčím nesouhlasil. Většinou to byly případy, 

kdy cokoliv hraničilo s nepřirozeností nebo hrou na něco, co on není. Neboť jeho nátura 

je taková, ţe se snaţí být co nejpravdivějším člověkem. Řekl třeba: já se v tom necítím 

dobře, takhle já bych to nikdy neřekl, neudělal, tahle fotka je udělaná z úhlu, ţe to skoro 

nejsem já. 

Jak byla postavena Schwarzenbergova kampaň? 
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Měli jsme různá období, během kterých jsme chtěli něco sdělit a na která se vztahovaly 

různé strategie. Třeba první týdny jsme cílili jenom na nejbliţší lidi. Tak aby ti, kteří 

jsou přirozenými podporovateli Karla Schwarzenberga, věděli, proč kandiduje. Pak bylo 

kolo, kdy jsme lidem ukázali, ţe existuje i sebekritika z jeho strany, to byly ty slogany 

„Občas mi není rozumět, ale mé postoje jsou jasné“. Nejdříve jsme pouţívali oficiální 

à la prezidentské fotky, a to se rozjelo ve dvě různé koleje – dokumentární kampaň 

a pankáč. Byla to iniciativa Davida Černého, nedostal nějaké fotky k úpravě, ale vzešlo 

to z uměleckého podnětu. A pak nás oslovila Tereza Svěráková, která přišla s tím, ţe 

bychom mohli spojit slogany i s dokumentárními fotkami. To vůbec nebylo v plánu. 

Měli jsme jasnou strategii, ale jestli na to pouţijeme takovou, nebo jinou fotku, to 

teprve přišlo. Ve druhém kole jsme se vrátili k prezidentské fotce – kvádro, motýlek... 

Nevím, jestli dýmka – vţdycky jsme řešili, jestli s dýmkou, nebo bez dýmky.  To druhé 

kolo uţ jsme jeli s někým, kdo vypadá jako prezident. Ale v prvním jsme pouţívali ty 

dokumentární fotky. Příběh a emoce.   

Kreativní složka kampaně se tedy odvíjela také od nápadů lidí zvenčí? 

Kolem týmu fungovali lidé, kteří nám pomáhali a radili. Měli jsme od nich zpětnou 

vazbu, něco jsme jim ukázali a oni nám řekli, co se jim líbí, někteří se do toho i zapojili. 

Třeba Oto Klempíř nám pomáhal s texty po celou dobu kampaně. Ne ţe bychom vybrali 

všechno, co on navrhnul, ale určitě jsme od něj měli hromadu nápadů, ze kterých jsme 

vybírali. Kdyţ jsme se něco odváţili změnit, tak jsme se ho ptali. Myslím, ţe jsme jeli 

úplně jiný systém, neţ je v politické kampani běţné. A to byl asi i důvod, proč se to tak 

osvědčilo. Nikdo k tomu nepřistupoval stylem „aha, tady je zakázka udělat z tohohle 

politika kandidáta s dvaceti procenty, tady se to vymyslí, tady se to vyrobí, dobře, 

poslední měsíc se na všechno reaguje a hotovo“. My jsme spustili celkem ţivý 

organismus, který tím ţil a stál za Karlem Schwarzenbergem. Nebylo to jen o tom, „já 

jsem tady najatej, mám tu nějakou práci a musím ji vykonat“. Šlo o to, dát tomu dvě stě 

procent. Myslím si, ţe to je jeden z důvodů, proč byli lidi překvapení, ţe se to povedlo. 

Kdyţ měl Schwarzenberg v září šest procent, nikdo tomu nevěřil.   

Tomki Němec si prý určil jako podmínku, že chce, aby ho s týmem spojoval jediný 

člověk? 

Jeho podmínka to byla, ale my jsme to nedokázali stoprocentně splnit. Měli jsme 

grafika, který řídil grafický tým, a ten šel do Tomkiho archivu, pomáhal vybrat 

fotografie a v nějaký moment si je předávali. Ale ten, kdo nakonec určoval, jestli to 

budeme tisknout, jsem byl já.  
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Jak probíhal výběr fotografií? 

Kdyţ jsme vybírali fotky, tak jsme tam chtěli mít zastoupené určité okruhy. Jeden z nich 

byla devadesátá léta – návrat do Česka, Václav Havel, Praţský hrad; pak jsme naopak 

chtěli návrat do politiky, protoţe Karel Schwarzenberg nebyl nějakou dobu v politice; 

pak jsme měli nějaké obrázky z různých cest po světě, chtěli jsme transatlantické fotky, 

ze kterých bude vidět, ţe inklinuje spíš ke vztahu s Evropskou unií a Spojenými státy; 

pak jsme chtěli fotky se známými osobnostmi; a pak jsme hledali humorné situace, které 

ho ukáţou ne jako papaláše v akci, ale jako normálního člověka, protoţe Karel je 

vtipný. Tomki nám dával tipy na nějaké snímky, které by se mohly hodit, na které my 

jsme si nevzpomenuli. Měli jsme k dispozici asi stovku fotek.  

Upravovali jste nějak fotografie? 

Moc jsme do fotek nezasahovali. Pro některá pouţití jsme je potřebovali oříznout kvůli 

formátu. Druhý moment úprav byl ten, ţe jsme byli opatrní na to, aby se nemohli 

rozpoznat lidé, kteří se na těch fotkách objevovali. Byl by asi trapas, kdyby se někdo 

ozval s tím, ţe nechce být na Schwarzenbergově billboardu a máme je sundat. Nejde jen 

o to, ţe bychom z toho měli problém, ale asi by to ani nebylo fér vůči těm lidem na 

fotografii. Ověřovali jsme si, ţe z právního hlediska bychom to ustáli, ale stejně by to 

byla nepříjemná kauza. Asi jako kdyţ měl Paroubek za sebou dánské dobrovolníky. To 

mu dost pokazilo kampaň. My jsme to řešili tak, ţe se ta fotka vyostřila víc na Karla 

Schwarzenberga a rozmazala kolem. Takţe bylo vidět, ţe je mezi spoustou lidí, ale 

nebylo poznat, kdo to je. Bylo těţké najít fotku, která by byla úplně ideální. Karel 

Schwarzenberg nemá rád fotografování, a kdyţ vidí foťák, tak se zamračí. Spoustu fotek 

tímhle způsobem bojkotuje. Takţe ačkoliv se běţně hodně usmívá, je těţké najít takové 

fotky. K té třetí úpravě jsme tedy sáhli jen dvakrát, třeba jsme malinko pohnuli 

úsměvem. Myslím si ale, ţe na rozdíl od toho, co vidíte na ulicích, jsme byli opatrní 

a hodně jsme úpravami šetřili. Třeba jsme neřešili, jestli má vrásky nebo šedivé vlasy. 

Úplně pozměněná fotka je pankáč od Davida Černého, ale to je umělecké dílo.  

Posílali jste vlastní fotografie také médiím pro volné použití? 

Myslím, ţe noviny pouţívaly svoje fotky, fotky ČTK, a kdyţ bylo něco inzertního, tak 

jsme si prosadili fotky od Tomkiho. Obecně se moc fotek od Tomkiho neobjevilo, 

a pokud ano, tak otiskli třeba ukázky billboardů. Posílali jsme dva druhy ţivotopisu pro 

média a k tomu jsme měli pět oficiálních fotek od Ivana Pinkavy a pak jsme měli čtyři 

fotky z mládí, které nám z Rakouska poslala asistentka Karla Schwarzenberga Gerda. 
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Pokud měl někdo o konkrétní fotku zájem, tak se to s Tomkim schvalovalo individuálně 

na konkrétní pouţití. Bylo to dost výjimečné.  

Jak jste vybírali místa, kde se setkáte s médii? 

Hodně jsme o tom přemýšleli. Na tom jsme strávili třeba dny. Měli jsme cíl ukázat, ţe 

to není nějaký papaláš, který si myslí, ţe na Hrad patří a nikdo jiný ne. Ostatní kampaně 

startovaly pompézně na Ţofíně nebo na Hradčanském náměstí. Nám to přišlo nevhodné. 

Kdyţ se někdo chce stát prezidentem země, tak by přece měl jít nejdřív mezi lidi, nějak 

se jim představit, a ne ţe to vezme takhle shora. Hledali jsme obyčejná, normální místa 

a ta, která reprezentují moderní Českou republiku – ne totalitní minulost. Třeba jsme 

přemýšleli o Národní technické knihovně. Kdyţ jsme začínali kampaň, tak jsme vybrali 

Jazz Dock. Je to sice klub, ale jazzový a kvalitní, v Praze výjimečný a zároveň není 

nafoukaný. Pro první kolo jsme vybrali Divadlo Archa, které pro nás symbolizovalo 

hlavně devadesátá léta. Během druhého kola jsme byli v Lucerně, coţ bylo další 

symbolické místo. V druhé řadě uţ jen šlo o to, aby tam ta akce šla zorganizovat. 

Potřebovali jsme, aby tam mohly parkovat přenosové vozy nebo abychom měli přístup 

na internet.  

Přizpůsobovali jste nějak ta místa? 

Důleţitější bylo, co to místo znamená. Na druhém místě jsme řešili, co bude obsahem 

sdělení. A na třetím místě by měla být zkouška. Ale to s Karlem Schwarzenbergem 

nebylo moţné, protoţe on to, co chce říct, řekne jednou a nevidí důvod, proč by to měl 

opakovat. Pak se řešily detaily – aby bylo vidět, ţe jsme v kampani, ale zároveň to bylo 

takové civilní. Byl tam pultík VolímKarla.cz. Stály za ním nějaké osobnosti. To bylo 

důleţité, aby bylo vidět, ţe není sám, ale někdo ho podporuje. Asi jsme to lehce zdobili, 

promítaly se tam historické fotky, ale nedělali jsme z toho ţádnou pompézní akci.  

Měli na těch akcích fotografové z médií nějaká omezení? 

Co si pamatuji, moc jsme je nelimitovali. Pamatuju si situace, ţe Karel Schwarzenberg 

přichází a někdo ho bez ptaní fotografuje. On pak čekal v backstagi, ale šel se podívat 

i mezi lidi a furt kolem něj byl hrozen fotografů a nikdo je neodháněl, coţ pro něj 

muselo být nepříjemné.  

Reportéry časopisu Respekt jste ale na poradu štábu nepustili. 

My jsme byli obecně celkem otevření. Tu a tam k nám někdo přišel do štábu, ale kolem 

druhého kola uţ jsme to moc nechtěli, neboť jsme neměli důvěru. A řekli jsme si, ţe 

pokud začneme rozdělovat, komu tady v České republice věříme a komu nevěříme, tak 

se z toho zblázníme. Přístup k nám měli dokumentaristé. Byly situace, kdy jsme se tomu 
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bránili, protoţe jsme potřebovali klid na to, věci probrat a taky říkat věci na rovinu, říkat 

sprostá slova. Kdyby u toho byla média, asi bychom se chovali přirozeněji neţ 

Zemanův štáb, ale taky bychom se někde museli omezovat.  
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Příloha č. 7: Fotografie zobrazující kandidáty publikované ve zkoumaném období: 

Blesk 
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Příloha č. 8: Fotografie zobrazující kandidáty publikované ve zkoumaném období: 

Lidové noviny 
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Příloha č. 9: Fotografie zobrazující kandidáty publikované ve zkoumaném období: 

Reflex 
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Příloha č. 10: Fotografie zobrazující kandidáty publikované ve zkoumaném 

období: Respekt 
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