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Abstrakt 

Tato diplomová práce popisuje, jakým způsobem můţe fotoţurnalistika působit 

na publikum a jak je moţné pomocí fotografií ovlivňovat představy příjemců o světě 

kolem nás. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je 

sestavena na základě dostupné české a zahraniční literatury a v úvodu představuje, co to 

je fotoţurnalistika a jaká je její role v médiích. Součástí úvodní kapitoly je i diskuze nad 

etikou ve fotoţurnalistice. Dále je představen proces, jakým způsobem příjemce vnímá 

obrazové sdělení. Jednou ze zásadních částí této práce je shrnutí toho, jak odborníci 

z oblasti fotografie a médií nahlíţí na moţnosti ovlivňování publika pomocí fotografií 

v médiích. Vysvětleny jsou pojmy jako visual agenda setting nebo visual gatekeeping. 

Jsou popsány způsoby, kterými média nejčastěji manipulují s příjemcem a je nastíněna 

také otázka objektivity ve fotoţurnalistice. Závěr teoretické části se věnuje relativně 

populárnímu tématu digitálního upravování fotografií v médiích. Praktická část této 

diplomové práce zahrnuje kvalitativní výzkum uskutečněný formou experimentu 

spojeného s hloubkovými rozhovory, který zjišťuje, jakým způsobem mohou fotografie, 

které jsou součástí tištěných zpráv, ovlivňovat interpretaci událostí, jichţ se dané zprávy 

týkají.  



   

Abstract 

This diploma thesis describes the way by which can photojournalism operate 

with the audience and how it is possible to influence a view of recipients about the 

world around us by photography. The thesis is devided into theoretical and practical 

part. The theoretical part is based on accessibility of the Czech and foreign literature 

and in its beginning that represents what photojournalism is and what is its role in 

media. A part of the opening chapter is also a discussion of ethics in the 

photojournalism. Furthermore, there is explanation of the process of how a recipient 

perceives visual communication. One of the key components of this work is a summary 

of how experts from the fields of photography and media see the possibility of 

influencing the audience with photos in the media. There are explained the concepts of 

the terms visual agenda setting and visual gatekeeping. The ways by which media most 

often manipulate a recipient are described and there is outlined also the question of 

objectivity in photojournalism. The end of the theoretical part is devoted to a relatively 

popular topic of digital photo editing in the media. The practical part of this thesis 

involves a qualitative research carried through in-depth interviews, which explores ways 

in which the photos, that are included in printed news, are affecting the interpretation of 

the events concerned in the news. 
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Úvod 
 

 Fotografie je nedílnou součástí dnešních tištěných i elektronických médií. Její 

vznik výrazně pomohl zprostředkovávání informací a to zejména z toho důvodu, ţe 

fotografie jako taková se vyznačuje vysokou mírou denotativnosti a pomocí ní si 

dokáţeme lépe představit události, o kterých nás média informují. Ne nadarmo se tak 

ustálilo lidové rčení, které praví, ţe „jeden obraz vydá za tisíc slov“. Proto uţ od 

samého vzniku tištěných médií byla snaha vnášet do jejich obsahu i vizuální sloţku. 

Objevovaly se v nich různé kresby a rytiny, díky nimţ souvislý text nepůsobil 

monotónně, ale také se čtenáři mohli lépe přenést na místo dění a představit si osoby 

nebo věci, o kterých se píše. Ovšem takové obrazy vytvářel umělec, který daný výjev 

mohl různě obměňovat a doplňovat a čtenáři si tedy nemohli být jisti, zda obrázek, který 

vidí v novinách, skutečně odpovídá realitě. Proto vynález fotografie způsobil v oblasti 

médií takovou revoluci. Fotografii totiţ vytváří stroj a díky tomu zachycuje realitu 

přesně takovou, jaká skutečně je. Fotografie tak v médiích začala fungovat jako jakýsi 

očitý svědek. Důkaz, ţe to, o čem média píší, se skutečně stalo. A právě ona 

věrohodnost fotografií je důvod, proč má fotografie v médiích moc ovlivňovat publikum 

a jeho vnímání objektivní reality. Ne vţdy totiţ máme moţnost přesvědčit se  

o objektivní realitě osobně, takţe musíme spoléhat na to, jaký obraz o realitě nám 

přináší média. Ovšem cílem většiny médií je zejména ekonomický zisk, a tak se 

provozovatelé jednotlivých médií snaţí o to, aby byl právě jejich titul pro potenciální 

konzumenty co nejatraktivnější. Toho lze dosáhnout mimo jiné i přitaţlivou vizuální 

podobou média a otázkou je, zda objektivita média netratí právě na úkor ţádané 

přitaţlivosti. Cílem této práce je popsat, jakým způsobem můţe fotoţurnalistika působit 

na publikum a jak je moţné pomocí fotografií ovlivňovat představy příjemců o světě 

kolem nás. 

 Tato práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má 

představit, co to je fotoţurnalistika a jaká je její role v médiích. Kromě toho v první 

kapitole popisuji základní kategorie fotoţurnalistiky, protoţe dále v textu budu 

s jednotlivými fotoţurnalistickými ţánry pracovat, tudíţ by měl mít čtenář představu  

o tom, jak jsou fotoţurnalistické ţánry definovány a charakterizovány. Popsána bude 

také diskuze nad etikou ve fotoţurnalistice. Představím i proces, jakým způsobem 

příjemce vnímá obrazové sdělení, coţ je důleţitý základ pro to, abychom mohli 
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popisovat, jak lze příjemce pomocí fotografie manipulovat. Následuje zásadní část této 

práce, a sice popis toho, jak odborníci z oblasti fotografie a médií nahlíţí na moţnosti 

ovlivňování publika pomocí fotografií v médiích. Vysvětleny budou pojmy jako visual 

agenda setting nebo visual gatekeeping. Představím, jakými způsoby média nejčastěji 

manipulují s příjemcem, a nastíněna bude také otázka objektivity ve fotoţurnalistice. 

Závěr třetí kapitoly se věnuje relativně populárnímu tématu digitálního upravování 

fotografií v médiích. 

 Praktická část této diplomové práce zahrnuje kvalitativní výzkum, který má za 

cíl zjistit, jakým způsobem mohou fotografie, které jsou součástí tištěných zpráv, 

ovlivňovat interpretaci událostí, jichţ se dané zprávy týkají. Za tímto účelem byly 12 

respondentům předloţeny čtyři zprávy o reálných událostech ve třech různých 

variantách a jedna zpráva o smyšlené události ve dvou variantách. Výzkum probíhal 

formou experimentu spojeného s hloubkovými rozhovory, na základě nichţ jsem 

porovnávala, jak se interpretace respondentů daných událostí liší podle varianty, která 

byla respondentům předloţena. Výsledky tohoto výzkumu pak v závěru práce 

porovnávám s tvrzeními popsanými v části teoretické. 
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1. Fotožurnalistika a její role v médiích 

Na začátku 20. století, kdy uţ fotografie byla poměrně rozšířená a byla také 

běţnou součástí tisku, se jí paradoxně přikládal poměrně malý význam. V novinách byla 

povaţována spíše za jakýsi doprovodný ilustrační prvek, který měl oţivit monotónnost 

psaného textu.
1
 Aţ později se začalo diskutovat o tom, ţe fotografie v sobě nese velký 

informační potenciál. Odborná veřejnost si uvědomila, ţe pomocí fotografií lze čtenáře 

přenést na místo probíhající události a je moţné pomocí ní zprostředkovat i to, co nelze 

popsat slovy. Navíc „Fotografie je internacionální; je to mezinárodní ‚řeč‘, která 

nepotřebuje překladu“.
2
 A tak se v redakcích novin začali kromě píšících redaktorů 

objevovat také lidé, kteří měli na starosti zachytit to, o čem se píše, pomocí obrazu na 

profesionální úrovni. Na této přeměně měly velký podíl světové války, kdy bylo cílem 

novinářů přinášet co nejaktuálnější a nejobsáhlejší zprávy z fronty, zejména pak druhá 

světová válka, během níţ se vyvinuly také nové technologie fotografických zařízení.
3
 

Z těchto snah se následně vyvinul samostatný obor, který se zabýval novinářskou 

fotografií – fotoţurnalistika (nebo také fotoţurnalismus). 

Původním záměrem fotoţurnalistiky bylo přiblíţit lidem, o čem autor píše. 

Jakoby zhmotnit dané události, aby si je čtenáři dokázali lépe představit. Poměrně brzy 

ovšem i sdělovací prostředky ovládl obchod a inzerce se stala základní součástí médií, 

bez které nebylo moţné přeţít. A protoţe lidi odnepaměti přitahují senzace, právě 

senzace měly pomoct novinám lépe se prodávat. A tato senzacechtivost a bulvarizace 

ovlivnily také práci novinových fotografů.
4
 Ti museli editorovi dodat takové fotky, 

které získají čtenářovu pozornost. Ovšem ne pokaţdé se naskytnou situace, ze kterých 

lze takové fotografie pořídit, a tak uţ ve 30. letech 20. století se začínají fotografie 

manipulovat a předělávat, aby se zvýšila cirkulace a profit periodika.
5
 Uţ jenom to, ţe 

má někdo potřebu něco manipulovat, svědčí o velké moci manipulovaného. Vţdyť 

vizuální sloţka komunikace byla nedílnou součástí lidstva uţ od pravěku, kdy se lidé 

snaţili pomocí obrazů zachytit různé důleţité události. Jasným důkazem toho mohou 

                                                
1 NEWTON, Julianne Hickerson. The burden of visual truth: the role of photojournalism in mediating 

reality. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, xiii, 217 p. ISBN 08-058-3376-5. s. 8 
2 ČILJAKOVÁ, Adéla. Fotožurnalistika I: Úvod do teorie fotožurnalistiky. 1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1975. ISBN 17-313-75. s. 12 
3 LANGTON, Loup. Photojournalism and today's news: creating visual reality. Malden, MA: Wiley-

Blackwell, 2009, xiv, 250 p. ISBN 14-051-7896-5. s. 20 
4 Tamtéţ.  s. 17–18 
5 Tamtéţ.  s. 29  
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být například jeskynní malby. Joulianne H. Newton píše, ţe „kulturní fotoţurnalistická 

praxe vzešla z lidských tendencí zkoumat prostředí vizuálně z důvodu přeţití  

a zvědavosti, k lepšímu pochopení prostředí, k usnadnění zapamatování si  

a k pozorování ostatních jako prostředku sociální kontroly. (…) Z hlediska pravěkých 

lidí byla vizuální reportáţ součástí intuitivního a racionálního dohlíţecího systému, 

který určoval, kdo přeţije a kdo zemře.“
6
 Dnes se ţurnalistická fotografie povaţuje za 

velmi důleţitý mediální nástroj, a proto si její funkce v médiích ţádá čím dál větší 

pozornost odborníků z mediálního prostředí. Například Čiljaková důleţitost novinářské 

fotografie shrnuje takto: „Pro fotografii je příznačná informační nasycenost, 

srozumitelnost a koncentrovaný obsah, tudíţ fotografie splňuje poţadavek časově 

nenáročné, koncentrované a srozumitelné informace. K tomu, aby byl dnes člověk 

informován, nepotřebuje si přečíst mnoho textu, ale mnohdy mu stačí výmluvné, 

autentické fotografie, komentované jednou nebo několika výstiţnými větami.“
7
 

Ţurnalistická fotografie má za úkol „pohotové zobrazování aktuální společenské 

skutečnosti – jevy této skutečnosti jsou zachycovány věcně, autenticky v jejich 

konkrétnosti a v určitých časových výsecích“.
8 

Ve finále je tedy ţurnalistická fotografie 

„účinným vyjadřovacím prostředkem, často přesnějším a důvěryhodnějším neţ psané 

slovo“.
9
 Klasická ţurnalistická fotografie má několik základních vlastností, mezi něţ 

patří dokumentárnost, autentičnost, názornost, univerzální srozumitelnost a zastavení 

času.
10

 Dokumentárnost a s ní spojená autentičnost je asi nejdůleţitější vlastností 

fotografie a znamená, ţe je schopna trvale zaznamenat okamţik, který se skutečně 

odehrával a zachovat jej tak pro ty, kteří mu nebyli přítomni.
11

 Nicméně v dnešní době 

digitální fotografie by se dalo o autentičnosti fotografie polemizovat. Tématu 

postprodukční manipulace s fotografií bude v této práci ještě věnován prostor 

v následujících kapitolách. Názornost fotografie je schopna nám velmi jednoduchým 

způsobem popsat, jakou událost zachycuje a co se během ní odehrávalo. Fotografie je 

také například na rozdíl od videa zastavená v čase. Pokud se podíváme na jednu jedinou 

fotografii, vidíme realitu takovou, jaká byla v moment stisknutí spouště. Nevypráví  

                                                
6 NEWTON, Julianne Hickerson. The burden of visual truth: the role of photojournalism in mediating 

reality. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, xiii, 217 s. ISBN 08-058-3376-5. s. 18 
7 ČILJAKOVÁ, Adéla. Fotožurnalistika I: Úvod do teorie fotožurnalistiky. 1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1975. ISBN 17-313-75. s. 11 
8 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1990, 197 s. ISBN 80-706-6119-4. s. 14 
9 OSVALDOVÁ, Barbora. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999, 256 s. ISBN 

80-859-8376-1. s. 70 
10 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1990, 197 s. ISBN 80-706-6119-4. s. 8 
11 Tamtéţ. 
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o tom, co tomuto momentu předcházelo, ani co po něm následovalo. Ačkoli mnozí 

teoretici tvrdí, ţe právě kvalitní fotoţurnalistická fotografie by měla být schopna 

částečně vypovědět i toto. Vţdy záleţí na odhadu fotoreportéra, který snímek pořizuje. 

Univerzální srozumitelnost je pak termín pro vlastnost fotografie, která jiţ byla popsána 

výše. Její obsah je jistým způsobem schopen dešifrovat kdokoli bez ohledu na jazyk, 

kterým mluví, dokonce i člověk negramotný. Coţ ale neznamená, ţe všichni porozumí 

„řeči obrazu“ stejně. Moţnostem interpretace obrazu se budu věnovat v kapitole 2. 

 

1.1 Kategorie žurnalistické fotografie 

 

Tak jako se novinářské texty rozdělují na různé ţánry, i ţurnalistická fotografie má 

kategorie, které mají svá specifika a podle kterých by se měl fotoţurnalista řídit. Ačkoli 

Alena Lábová zdůrazňuje, ţe ţánrová klasifikace není dostatečně propracovaná  

a neexistuje obecně platná, závazná a uznávaná kodifikace. Důvod připisuje tomu, ţe se 

jedná o velmi dynamickou disciplínu, která se neustále mění, a také tomu, ţe ve 

fotoţurnalistice dochází ke spojení vizuální a verbální komunikace. Právě Lábová 

preferuje rámcové členění ţánrů fotoţurnalistiky na zpravodajství, publicistiku  

a specifické ţánry.  

Zpravodajský ţánr by měl čtenáři nezkresleně a co moţná nejobjektivněji 

reprodukovat skutečnost, ke které se fotografie vztahuje. V rámci tohoto ţánru by měla 

fotografie fungovat jako obrazové svědectví. Pod zpravodajskou fotografii spadá: 

 Obrazová zpráva – funkce obrazové zprávy je zejména informační. Jejím 

úkolem je předávat autentické, komprimované, věcné a pohotové vizuální 

informace. Jde ruku v ruce s textem, který upřesňuje novinářské otázky, které 

obraz sám o sobě vyjádřit nedokáţe (například kdy a proč se událost stala). 

 Agenturní aktualita – slouţí ke stručnému zobrazení určitých faktů.  Agenturní 

aktualita by měla zachovávat standard obsahové univerzálnosti, váţnosti  

a oficiálnosti. Fotografické agenturní zpravodajství zajišťují tiskové nebo 

obrazové agentury. U nás se jedná o Českou tiskovou kancelář (ČTK). Podobu 

agenturních fotografií determinují především jejich odběratelé, tzn. převáţně 

jednotlivá média. Proto musí být nabídka agenturních fotografií dostatečně 

pestrá, aby poptávku odběratelů uspokojila. 
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 Věcná ilustrace – v médiích se objevuje jen jako vizuální doplněk obsáhlejšího 

zpravodajského textového materiálu. Vysvětluje nebo konkretizuje, samotný 

obraz však nemá dostatečný informační potenciál. 

 Fotografická glosa – hlavní funkcí glosy je taktéţ informovat, ovšem takovým 

způsobem, který provokuje recipientovo myšlení. Obvykle má formu jisté 

parodie nebo satiry a má tak vtipnou formou poukázat například na určitý 

problém ve společnosti. Tento typ fotografie se opět neobejde bez doprovodného 

textu, který má příjemci odhalit, jaký byl autorův záměr. 

 Fotografický referát – obvykle série fotografií informující o společensky 

významné události. Fotografie jsou ve většině případů chronologicky řazeny  

a měly by divákovi poskytnout komplexní vizuální záznam dané události. 

 

U fotografie publicistických ţánrů se nevyţaduje tak vysoká míra objektivity jako 

u fotografie zpravodajské. Autorovi je v rámci publicistiky umoţněno vyjádřit různé 

souvislosti a také svůj osobní názor. Jedná se o autorskou výpověď, v rámci které lze 

pracovat s uměleckou sloţkou fotografie. 

 Fotoreportáž – je jedním ze základních typů ţurnalistické fotografie. 

Fotoreportáţ umoţňuje (nebo dokonce vyţaduje) autorův osobní pohled  

a způsob záznamu. Má událost dokumentovat, ale zároveň se očekává, ţe bude 

mít i jakousi výtvarnou hodnotu. Jedná se o sérii snímků, v nichţ se autor snaţí 

zaznamenat nejdůleţitější okamţiky události a dokreslit kontext celé události 

pomocí vedlejších záběrů. Obecně se pak dá říci, ţe fotografická reportáţ má 

informovat o aktuálním společenském jevu, faktu, nebo skutečnosti a být formou 

obrazové výpovědi prezentovaná jako osobní svědectví fotoreportéra. 

Kaţdá fotoreportáţ můţe mít trochu jiný charakter, který ovlivňuje mimo 

jiné typ události, kterou zobrazuje. Události se dělí na předvídané, nepředvídané 

nebo koncipované. Fotograf podle toho, o jaký typ události se jedná, přistupuje 

k přípravě na focení. U událostí předvídaných (např. oslavy, sportovní utkání 

aj.) bývá problematický moment obvyklosti. Fotograf většinou předem ví, jaké 

okamţiky zachytí, a tak není tolik pohotový a objevují se prvky obrazového 

stereotypu. Události nepředvídané (např. nehody, katastrofy apod.) jsou velmi 

dramatické samy o sobě, takţe se od fotoreportéra vyţaduje zejména, aby byl 

velmi pohotový a všechny klíčové momenty zachytil. Neobvyklost a senzace je 
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pak často pro diváka dostatečně atraktivní i bez fotografovy větší invence. 

Zvláštním typem fotoreportáţe jsou události koncipované, neboli inscenované. 

Fotograf si sám připraví scénu, kterou bude fotografovat. Předem přesně ví, jak 

finální snímek bude vypadat, rozhodně ho nemá co překvapit. Svou 

charakteristikou tedy koncipované události v podstatě stojí mimo reportáţní 

tvorbu. U tohoto typu událostí se však často diskutuje etika ţurnalistické 

fotografie, jelikoţ pravdivost a hlavně autentičnost obrazové výpovědi zde 

ustupuje do pozadí. 

 Fotofejeton je poměrně náročným ţánrem, a proto se u nás objevuje zřídka. 

Fotofejeton bývá série fotografií, která má zobrazovat aktuální jevy ve 

společnosti originální, odlehčenou a úsměvnou formou. Základem je vtipná 

pointa. Fotofejeton by se neměl tolik opírat o text a měl by být schopen pointu 

vyjádřit zejména pomocí řeči obrazu. 

 

Specifické ţánry charakterizují zejména dva typy fotografií - reportáţní portrét  

a titulní fotografie. 

 Reportážní portrét je jedním z nejuţívanějších fotoţurnalistických ţánrů 

v českém i světovém tisku. „Uplatní se zejména na titulních stranách 

ilustrovaných časopisů a magazínů, jako nezbytná součást textových rozhovorů, 

jako fotografická ilustrace k materiálům beletristického typu, nebo jako účinný 

prvek výpovědi obsáhlejších obrazových celků (fotoreportáţ, esej, fejeton).“
12

 

Portrét je zobrazení člověka, zejména pak jeho tváře, jelikoţ z ní dokáţeme 

vyčíst například povahové vlastnosti. Ovšem můţe se jednat i o zachycení 

celého těla v určitém prostředí, pokud má tento celek nějakou konkrétní 

výpovědní hodnotu. Portrét můţe tvořit i skupina osob. Musíme však odlišit 

klasický portrét od portrétu reportáţního. Zatímco klasický portrét (podobenka) 

zobrazuje spíše samotný vzhled fotografovaného, reportáţní portrét by měl 

vypovědět také něco o jeho charakteru a vzniklá fotografie by měla být 

autentická. I u reportáţního portrétu je důleţitý text, pomocí něhoţ se teprve 

portrét stává ţurnalistickým. 

 Titulní fotografii lze poměrně těţko definovat, protoţe se jí můţe stát v podstatě 

jakýkoli druh fotografie. Není tedy zcela jasně vymezeno, jestli se jedná  
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o samostatný ţánr, nebo jen o formu uplatnění fotografie v tisku. Existují ovšem 

tři roviny, na kterých lze titulní fotografii uplatňovat. První rovinou je rovina 

funkční. Cílem takové fotografie je upoutat pozornost příjemce. Další hlavní 

funkcí titulní fotografie je seznámit čtenáře s obsahem čísla, vzbudit v něm 

potřebu seznámit se s obsahem podrobně. U deníků pak má titulní fotografie 

zobrazovat nejdůleţitější událost dne a fungovat jako jakýsi obrazový titulek. 

Druhá rovina je obsahová. Ta má odráţet celkový styl periodika. Nejčastěji se 

tak pouţívají tváře nějakých známých osobností, avšak redakce by si měla dávat 

pozor na obsahová a obrazová klišé. Poslední rovinou je rovina formální, která 

se vyznačuje tím, ţe je dokonale výtvarně zpracovaná, jednoduchá a s jasným 

sdělením. Text má u titulní fotografie spíše podobu hesel, která by měla 

reflektovat hlavní myšlenky nebo hlavní prvky obsahu.
13

 

 

1.2 Fotožurnalistika dnes 

 

Práce všech ţurnalistů, ale fotoţurnalistů zejména, se změnila s příchodem nových 

technologií v 80. letech minulého století. Harris a Lester ve své knize Visual Journalism 

hovoří o velkém mezníku (převáţně v USA) v roce 1984, kdy začal být cenově 

dostupný osobní počítač Macintosh, a tudíţ se začínal stávat běţnou součástí redakcí a 

usnadnil práci s grafickou podobou novin obecně. Nás ale pro účely této práce více 

zajímá rok 1993, kdy začaly být v redakcích vyuţívány digitální fotoaparáty a také rok 

1992, kdy se začal běţně pouţívat Internet.
14

 Jak zdůrazňuje Lábová, díky CCD čipu 

v digitálních fotoaparátech uţ nepotřebujeme klasický film a odpadá také práce v temné 

komoře. Pořízené snímky lze okamţitě prohlíţet na displeji fotoaparátu a ty špatné 

případně rovnou vymazat. Během několika vteřin je také moţné přenést fotografie do 

počítače a odesílat je prostřednictvím Internetu nebo satelitního zařízení. Celková 

rychlost práce s novými technologiemi je obrovská. Pokud vyfotí fotograf nějakou 

událost na druhé straně zeměkoule, jeho fotografie se během chvíle můţe dostat do 

redakce a díky současným on-line médiím ji v řádech minut vidí uţ i koncový příjemce. 

Také „se změnil způsob samotného fotografování. To se dnes podobá spíše snímání 

                                                                                                                                          
12 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1990, 197 s. ISBN 80-706-6119-4. s. 

39 
13 Tamtéţ.  s. 19–48 
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videa – pořídí se co největší mnoţství snímků, a selekce probíhá ex post.“
15

 Kromě 

rychlosti a jednoduchosti celého tohoto procesu je však také velmi rychlé a snadné 

pomocí počítačových programů do fotografií různě zasahovat. Někdy jde o úpravy 

minimální, spíše estetického charakteru, jindy se jedná o vyloţenou fotomontáţ. Díky 

dnešním technickým moţnostem navíc můţe vzniknout dokonce fotografie něčeho, co 

před fotoaparátem nikdy neexistovalo. „To znamená, ţe můţeme vytvářet fiktivní 

obrazy, které nabývají kvalit fotografie.“
16

 Blíţe se této problematice budu věnovat 

v kapitole 3.4. Důsledky těchto nových postupů jsou podle Robinse dalekosáhlé, 

zejména pokud se jedná o naše chápání světa. „Tyto nové aspekty vizuální kontroly pak 

zásadním způsobem ovlivňují naše moţnosti kontroly světa.“
17

 

Obraz současné fotoţurnalistiky také výrazně mění dnešní on-line média. Právě 

díky nim je moţné uţivateli takřka ihned přinášet nové informace, neustále obsahy 

webových stránek měnit a pojem uzávěrka v podstatě na tomto poli ztrácí smysl. Na 

druhé straně pak stojí čtenář, nebo spíše uţivatel elektronických médií, který si uţ 

nemusí kupovat tištěné noviny a časopisy, ale vše, co chce o okolním světě znát, se 

dozví ze svého počítače, laptopu, tabletu nebo mobilního telefonu, který má neustále 

někde po ruce. A právě digitální média umoţňují, aby jakýkoli jejich uţivatel velmi 

jednoduše přispíval do jejich obsahů. Pomocí různých blogů, sociálních sítí a osobních 

webových stránek se tak prakticky z kaţdého můţe stát ten, který promlouvá 

k veřejnosti. Právě na základě toho vznikl nový termín, který se nazývá občanský 

žurnalismus
18

, a v souvislosti s fotografiemi hovoříme o občanském fotožurnalismu
19

. 

Občanský fotoţurnalismus je velmi rozšířený hlavně z toho důvodu, ţe je jeho 

praktikování velmi jednoduché. Prostřednictvím mobilního telefonu napojeného na 

Internet můţe uţivatel fotografie okamţitě přesunout na web, kde jsou veřejně 

                                                                                                                                          
14 HARRIS, Christopher R a Paul Martin LESTER. Visual journalism: a guide for new media 

professionals. Boston: Allyn and Bacon, c2002, xxiv, 342 s. ISBN 02-053-2259-X. s. 21 
15 Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Editor Barbora Osvaldová, 
Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 2009, 195 s. ISBN 978-802-4616-841. s. 114 
16 Tamtéţ. s. 117 
17 ROBINS, Kevin. Into the image: culture and politics in the field of vision. New York: Routledge, xi, 

194 p. ISBN 04-151-4577-5. In Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace 

žurnalistiky : proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i 

prakticky. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 2009, 195 s. ISBN 

978-802-4616-841. s. 114 
17 Tamtéţ. s. 118 
18 GLASER, Mark. Your Guide to Citizen Journalism. Your Guide to Citizen Journalism [online]. 2006 

[cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://www.pbs.org/mediashift/2006/09/your-guide-to-citizen-

journalism270 



   

 

11 

  

dostupné. Nemusí však jít vţdy o nekvalitní snímky narychlo pořízené z mobilu, na 

Internetu se často od amatérů objevují i kvalitní fotografie pořízené špičkovými 

fotoaparáty.  

Názory na občanský fotoţurnalismus se různí. Někteří z jeho existence nejsou 

příliš nadšení, protoţe předpokládají, ţe kaţdý, kdo nějakým způsobem komunikuje 

s širokou veřejností, by měl být patřičně vzdělaný. Amatéři mohou (ač třeba neúmyslně) 

veřejnost mystifikovat nebo třeba upevňovat různé stereotypy. Na druhé straně jsou 

však snímky civilistů uţitečné v tom ohledu, ţe se jim podaří zachytit neplánovanou 

událost, u které ţádný zkušený fotoreportér nebyl. V takovém případě se podobné 

fotografie kromě sociálních sítí a blogů mohou dostat dokonce do seriózních médií.
20

 

 

1.3 Etika ve fotožurnalistice 

 

Etika je dnes poměrně rozšířenou hodnotou. Odkazují k ní nejen různá společenská 

hnutí, právníci, politici, obchodní společnosti, ale samozřejmě také mediální teoretici  

a ţurnalisté. Do etické fotoţurnalistiky by samozřejmě neměly patřit podvody, senzace 

a úmyslné manipulace. Právě manipulace s fotografií je díky novým technologiím čím 

dál snazší a méně odhalitelná. Digitální manipulaci fotografií se budu podrobněji 

věnovat v kapitole 3.4. I poctivý fotoreportér se však můţe dostat do situace, kdy ze 

subjektivního pohledu není zcela jasné, co v tu chvíli etické je a co není. Kenneth Kobré 

hovoří o dilematu, kterému čelí nejen ţurnalisté, ale vykonavatelé řady jiných profesí, 

například právníci nebo lékaři. Jedná se o rozhraní mezi osobní volbou a profesionální 

odpovědností. Fotoţurnalista se můţe ocitnout v situacích, kdy by chtěl, nebo by se 

povaţovalo za morální, aby do probíhající události zasáhnul (někomu pomohl, někomu 

zabránil udělat něco špatného…), ovšem jako od profesionálního fotoreportéra se od něj 

zase očekává, ţe událost zdokumentuje přesně tak, jak se odehrávala bez jakýchkoli 

zásahů, aby veřejnosti podal co nejobjektivnější svědectví o události. V různých 

hraničních situacích by měli reportéři mít hlavně dobrý odhad – jestli pomoct, nebo 

jestli raději fotit, aby o tom pak informovali společnost a bylo to tak prospěšnější. Je to 

ale subjektivní záleţitost a i veřejnost by si měla uvědomovat, ţe fotoreportéři jsou 

profesionálové, kteří dělají to, co je jejich posláním, ačkoli nesloţili nic takového, jako 

                                                                                                                                          
19 VOTAVOVÁ, Barbora. Občanský fotožurnalismus - amatéři v roli fotoreportérů. Praha, 2012. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce doc. MgA. Filip Láb, PhD. 
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je třeba Hippokratova přísaha. Aby se v tomto ohledu sami fotoreportéři lépe 

orientovali, jsou vytvořená různá etická pravidla, která by jim tato rozhodování měla 

usnadnit a obecně vnést do oboru fotoţurnalistiky jisté standardy.
21

 

Lester v souvislosti etikou hovoří o tzv. šesti filozofiích, které ve vizuální 

ţurnalistice nacházíme nejčastěji. Jedná se o kategorický imperativ, utilitarianismus, 

hédonismus, zlatou střední cestu, zlaté pravidlo a závoj nevědomosti. První čtyři jsou 

vyuţívány ţurnalisty k ospravedlnění uveřejnění fotografií, na zbylé dvě se pak často 

odvolávají poškození příjemci vizuálních sdělení. 

 Kategorický imperativ je pojem filozofa Immanuela Kanta zaloţen na 

myšlence, ţe jednání kaţdého člověka by mělo fungovat jako účel samotný 

a ne jen jako prostředek. Ve fotoţurnalistické praxi to znamená, ţe 

fotoeditoři by si měli uvědomovat, jaké škody můţe jimi publikovaná 

fotografie ve společnosti napáchat i přesto, ţe taková fotografie obsahuje 

informaci, kterou by podle nich společnost měla vědět. 

 Teorii utilitarianismu představili filozofové Jeremy Bentham a John Mill. 

Podle ní by lidské chování mělo být zaloţené na hledání prospěchu a blaha 

pro celou společnost a eliminovat utrpení. Na základě této myšlenky média 

často zobrazují fotografie různých tragédií a své jednání obhajují tím, ţe 

chtějí lidem ukázat, ţe by měli například řídit opatrně, vyhýbat se 

nebezpečí apod. Ve skutečnosti tak ale nejvíc ubliţují pozůstalým obětí 

tragédie.
22

 

Také Kobré ve fotoţurnalistické etice vyzdvihuje teorii utilitarismu a říká, 

ţe ji ţurnalisté pouţívají nejčastěji. I on ji chápe jako jakousi prevenci. 

Demokratická společnost má podle něj právo na co nejvíce objektivních 

informací a je správné fotografovat i tragické události, protoţe veřejnost by 

se o nich měla dozvědět. Vyznavači této teorie si uvědomují, ţe uveřejnění 

tragických fotografií můţe být bolestivé pro zúčastněné, ale tvrdí, ţe i tak 

se jedná o konání dobra pro společnost.
23

 

                                                                                                                                          
20 VOTAVOVÁ, Barbora. Občanský fotožurnalismus - amatéři v roli fotoreportérů. Praha, 2012. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce doc. MgA. Filip Láb, PhD. 
21 KOBRE, Kenneth a Betsy BRILL. Photojournalism: the professionals' approach. 6. vyd. Boston: Focal 

Press, c2008, vii, 504 s. ISBN 07-506-8593-X. s. 353-390 
22 HARRIS, Christopher R a Paul Martin LESTER. Visual journalism: a guide for new media 

professionals. Boston: Allyn and Bacon, c2002, xxiv, 342 s. ISBN 02-053-2259-X. s. 45–47 
23 KOBRE, Kenneth a Betsy BRILL. Photojournalism: the professionals' approach. 6. vyd. Boston: Focal 

Press, c2008, vii, 504 s. ISBN 07-506-8593-X. s. 354 
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 Hédonismus je podle Lestera nejpouţívanější a také nejkontroverznější 

teorie ze všech zde popsaných. Hédonismus pochází z řeckého slova pro 

slast a hlásá, ţe lidé ze všeho nejvíce vyhledávají slast a právě ve slasti je 

také největší dobro. Ovšem média často fotografie nesoucí prvky 

hédonismu zneuţívají k senzacechtivosti nebo finančnímu zisku. 

 Pravidlo Zlaté střední cesty jako jeden z prvních popsal Aristoteles a snaţil 

se tak vyjádřit, ţe ideální je střed mezi dvěma extrémy. V médiích tak můţe 

být jeden extrém pouţívat velmi barevné, atraktivní fotografie ve velkém 

formátu, druhý extrém je nepouţívat fotografie vůbec. Zlatý střed vidí 

Lester v publikování snímků malého rozměru, ideálně uvnitř dané tiskoviny 

a v černobílé barvě. 

 Zlaté pravidlo je zaloţené na ţidovsko-křesťanské tradici neubliţovat 

druhým. Podle tohoto pravidla bychom se měli chovat tak, jak chceme, aby 

se ostatní chovali k nám. Příjemci mediálních obsahů si často stěţují na to, 

ţe některé kontroverzní publikované fotografie jsou bezohledné 

k zúčastněným a pozůstalým obětí, pokud se jedná o nějakou tragédii, nebo 

ţe se na takový typ fotografií jednoduše nechtějí dívat.
24

 Kobré však na toto 

ctnostné pravidlo reaguje myšlenkou, ţe pro reportéra je velmi obtíţné se 

zachovat tak, jak by chtěl, aby se ostatní chovali k němu. U většiny 

fotografických zpráv totiţ musíme zohledňovat dva podstatné subjekty. 

Postavy vyobrazené na fotografii a s událostí spojené a proti nim stojící 

veřejnost. Reportérovo rozhodování tedy není tak jednoznačné, protoţe co 

by mohlo být prospěšné pro jednu stranu, můţe uškodit straně druhé  

a naopak.
25

 

 Filozofie závoje nevědomosti je popsaná v knize Johna Rawlse A theory of 

Justice (1999) a dala by se jednoduše shrnout jako praktika vcítění se do 

druhého. Tuto filozofii vyuţívá podle Lestera publikum ve chvíli, kdy se 

nad kontroverzní fotografií vizuálního ţurnalisty ptá, jak by se cítil, kdyby 

příbuzný nebo přítel vyobrazované osoby.
26

 

                                                
24 HARRIS, Christopher R a Paul Martin LESTER. Visual journalism: a guide for new media 

professionals. Boston: Allyn and Bacon, c2002, xxiv, 342 s. ISBN 02-053-2259-X. s. 48 
25 KOBRE, Kenneth a Betsy BRILL. Photojournalism: the professionals' approach. 6. vyd. Boston: Focal 

Press, c2008, vii, 504 s. ISBN 07-506-8593-X. s. 354 
26 HARRIS, Christopher R a Paul Martin LESTER. Visual journalism: a guide for new media 

professionals. Boston: Allyn and Bacon, c2002, xxiv, 342 s. ISBN 02-053-2259-X. s. 45-49 
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Právě fotografiím tragických událostí je z hlediska etiky věnován největší zájem. 

Podle Kobrého je pokrytí tragédií důleţité. A při realizaci takových fotografií by se 

mělo přihlíţet spíše na zájmy většiny. Fotografie člověka zabitého opilým řidičem 

veřejnost zasáhne víc, neţ statistiky. Díky fotografiím konečně čísla skrytá za 

statistikami dostanou tvář, jsou personifikovány, lidé si mohou představit konkrétní 

dopad. Kobré píše, ţe někteří to mohou vidět jako neúctu k pozůstalým, ovšem stává se, 

ţe pozůstalí mají v takových chvílích pocit, ţe pomohli světu stejným tragickým 

událostem předcházet a v dané chvíli jim to pomůţe se s tou, kterou si sami prošli, 

vyrovnat.
27

 Jednoznačně neetické je však to, kdyţ média dramatické fotografie publikují 

s jediným záměrem, a sice ukojit senzacechtivost a upoutat čtenářovu pozornost s cílem 

ekonomického zisku, coţ děje především v bulvárních médiích. 

Jak uţ z výše popsaného vyplývá, od fotografií v médiích se vyţaduje jistá 

objektivita. Objektivita ale nemusí být vţdy stejně přísně dodrţována u všech ţánrů. 

Nejvíce se samozřejmě hlídá u ţánrů zpravodajských, v jisté míře se očekává  

u dokumentárních fotografií a také fotoreportáţí. Největší potíţe však dělá fotoilustrace. 

Zatímco do zpravodajských fotografií se povaţuje za striktně neetické zasahovat, 

ilustrační fotografie jsou ve většině případů zinscenované a někdy také upravované  

v postprodukci. U tohoto ţánru se to povoluje. Důleţité ale je, aby kdyţ se jedná  

o zinscenovanou ilustrační fotografii, bylo na první pohled zřejmé, ţe jde právě  

o ilustraci.
28

 

Etika v ţurnalistice se zabývá také stereotypizací. „Mnoho čtenářů formuje své 

názory o jednotlivcích z různých kulturních skupin na základě obrazů, které vídají 

v médiích.“
29

 Zobrazování různých etnických nebo sociálních skupin by mělo být 

vyváţené. Příslušníci nějaké takové skupiny, kteří jsou vyobrazováni obvykle při 

činnostech, které se pro ně povaţují za typické, by měli být reprezentováni i při jiných 

aktivitách. Neznamená to ale například zcela ignorovat kriminalitu té které skupiny, 

v takovém případě by se jednalo o pozitivní diskriminaci, která jistě také není příkladem 

etického chování. 

 

                                                
27 KOBRE, Kenneth a Betsy BRILL. Photojournalism: the professionals' approach. 6. vyd. Boston: Focal 

Press, c2008, vii, 504 s. ISBN 07-506-8593-X. s. 366 
28 Tamtéţ. s. 361 
29 HARRIS, Christopher R a Paul Martin LESTER. Visual journalism: a guide for new media 

professionals. Boston: Allyn and Bacon, c2002, xxiv, 342 s. ISBN 02-053-2259-X. s. 55 
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1.3.1 Etické kodexy 

 

Velkou odpovědnost v otázce působení na společnost si samozřejmě uvědomují 

média jako celky. Proto uţ asi od 20. let minulého století vznikají etické kodexy, které 

mají práci novináře jistým způsobem upravovat. Etické kodexy nemají podobu jakéhosi 

zákona, kterým by se bez výjimky jednotně řídili všichni novináři. Obvykle má kaţdá 

redakce nebo nějaké sdruţení novinářů svůj vlastní uzpůsobený etický kodex, jenţ má 

formu nezávazných doporučení, které nejsou vynucovány v návaznosti na právo na 

svobodu projevu.
30

 Ovšem mohou být také součástí pracovní smlouvy novináře. Právě 

vznik digitálních fotoaparátů a vývoj počítačové technologie obecně si vyţádal změny 

v původních etických kodexech z minulého století, protoţe konkrétně u fotografie byly 

moţnosti různých úprav mnohem jednodušší. Do popředí zájmu se při vytváření 

inovovaných kodexů dostala postprodukce fotografií. A tak zatímco dříve se kladl důraz 

zejména na proces pořizování snímku a chování fotografa při samotném focení, dnes se 

pozornost obrací také k tomu, co se s fotografií děje po jejím pořízení.
31

 

Příkladem takového etického kodexu zaměřeného na fotoţurnalistiku můţe být 

kodex americké asociace novinářských fotografů NPPA (The National Press 

Photographers Association), který ve své předmluvě uvádí, ţe úkolem fotoţurnalistů by 

mělo být důvěryhodné a rozsáhlé obrazové svědectví a ţe fotoţurnalisté mají 

zodpovědnost dokumentovat společnost a uchovávat její historii prostřednictvím 

fotografií. Upozorňuje také na velkou sílu fotografií v médiích a na to, ţe jejich 

manipulace můţe mít pro veřejnost váţné následky.
32

 

Znění etického kodexu NPPA: 

„Fotoţurnalisté a ti, kdo pracují s obrazovým zpravodajským materiálem, by měli 

ve své kaţdodenní práci závazně dodrţovat následující standardy: 

1. Při zobrazování subjektů buďte přesní a obsáhlí. 

2. Braňte se manipulacím souvisejícím s fotografováním inscenovaných událostí. 

3. Při fotografování nebo nahrávání subjektů buďte úplní a uvádějte kontext 

událostí. Vyvarujte se stereotypizaci jednotlivců a skupin. Snaţte se vyvarovat 

ve své práci osobním předsudkům. 

                                                
30 Etický kodex. Syndikát novinářů ČR [online]. 2007-2013 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/eticky-kodex/ 
31 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu: manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. 

Praha: Karolinum, 2009, 155 s. ISBN 978-802-4616-476. s. 135 
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4. Jednejte se všemi fotografovanými důstojně a s respektem. Speciální pozornost 

věnujte zranitelným subjektům a mějte soucit s oběťmi zločinů a tragédií. 

Vyrušte osobní chvíle zármutku jen v případě, ţe má veřejnost prvořadou  

a odůvodnitelnou potřebu daný moment vidět. 

5. Během fotografování nikdy záměrně nevstupujte do děje, ani ţádným jiným 

způsobem tento děj neovlivňujte. 

6.  Úpravy fotografií mohou být pouze takové, aby zůstala zachována obsahová  

i kontextuální integrita snímku. Nemanipulujte s obrazem způsobem, který by 

mohl vést k oklamání diváka nebo ke zkreslené interpretaci událostí. 

7. Nepodplácejte ani jinak neodměňujte zdroje nebo subjekty za dodání informací 

nebo participaci. 

8. Nepřijímejte dary, laskavosti, ani jiné formy kompenzace od osob, které mají 

zájem ovlivňovat zpravodajství. 

9. Nesabotujte záměrně úsilí ostatních novinářů. 

 

Fotoţurnalista by ideálně měl: 

1. Usilovat o zajištění toho, aby veřejný zájem vycházel z potřeb veřejnosti,  

a bránit práva dostupnosti pro všechny novináře. 

2. Myslet proaktivně, jako badatel v oborech psychologie, sociologie, politiky  

a umění, aby vytvořil jedinečný pohled na věc a prezentaci. Pracovat 

s neukojitelnou chutí k současnému dění a moderním vizuálním médiím. 

3. Usilovat o absolutní a neomezený přístup k subjektům, vyvarovat se povrchním 

a uspěchaným příleţitostem, hledat rozmanitost názorů a pracovat na 

prezentaci nepopulárních a zanedbávaných témat a názorů. 

4. Vyvarovat se politickým, civilním a obchodním nebo jiným zájmům, které by 

mohly kompromitovat jeho novinářskou nezávislost. 

5. Snaţit se být nevtíravý a pokorný ve styku s fotografovanými subjekty. 

6. Respektovat integritu fotografovaného momentu. 

7.  Snaţit se o naplňování a udrţitelnost vysokých standardů vyjádřených v tomto 

kodexu. V konfrontaci se situacemi, kdy postup správného jednání není zřejmý 

měl by se poradit s těmi, kdo představují nejvyšší standardy této profese. 

                                                                                                                                          
32 NPPA CODE OF ETHICS. NATIONAL PRESS PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION INC. National 

Press Photographers Association / NPPA [online]. 2012 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

https://nppa.org/code_of_ethics 
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Fotoţurnalisté by měli neustále studovat své řemeslo a etické normy, které jej 

doprovází.“
33

 

 

V českém prostředí etický kodex, který by byl přímo určený pro fotoţurnalisty, 

nemáme. Svůj etický kodex má Syndikát českých novinářů, coţ je dobrovolné profesní 

sdruţení novinářů, ale mají ho také jednotlivé redakce médií. Tyto kodexy se ovšem 

obvykle věnují ţurnalistické praxi obecně, spíše s důrazem na psanou formu. Explicitně 

se fotografiím zčásti věnuje například kodex ČTK: 

 „Ţádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí ČTK není povolen 

(netýká se metadat). Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí 

zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstiţnější sdělení 

citované strany. 

 Redaktoři ČTK respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva 

nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat 

informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěţováním, 

úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je 

moţné učinit s ohledem na veřejný zájem a jen po předchozím schválení 

šéfredaktorem. 

 Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat 

osobnostní práva, kontext a předpokládané uţití (například na webech 

dostupných dětem).“
34

 

 

                                                
33 NPPA CODE OF ETHICS. NATIONAL PRESS PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION INC. National 

Press Photographers Association / NPPA [online]. 2012 [cit. 2014-02-09]. Dostupné z: 

https://nppa.org/code_of_ethics. (překlad autorka) 
34 Kodex ČTK. ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. ČTK - Česká tisková kancelář [online]. 2011 [cit. 

2014-02-09]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 

https://nppa.org/code_of_ethics
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2. Psychologie obrazu 
 

Kdyţ chceme zkoumat, jakým způsobem působí fotografie v médiích na veřejné 

mínění, bylo by těţké tak učinit, aniţ bychom vůbec věděli, jakým způsobem fotografie 

vnímáme a interpretujeme. Aby příjemce pochopil vizuální sdělení, rozhodně nestačí, 

aby toto sdělení byl schopný vidět. Dnešní věda je sice schopná poměrně zdatně popsat, 

co se děje v našem oku během procesu vidění, ovšem celkový proces vnímání obrazu ať 

uţ reálného prostředí kolem nás nebo obrazu, fotografie a videa odehrávající se v našem 

mozku jiţ nedokáţe se 100% jistotou zhodnotit. 

Kdyţ otevřeme oči, „světlo z okolí stimuluje fotoreceptory a je transformováno 

chemicky a elektronicky do signálů v mozku“
35

. Teprve poté si uvědomujeme, co 

vlastně vidíme, ovšem takový obraz „v naší hlavě“ rozhodně není tak objektivní, jak by 

se mohl zdát a rozhodně ho nemůţeme popsat jen pomocí fyzikálních veličin. To, ţe 

interpretace obrazu je záleţitost subjektivní, je všeobecně známá věc, ovšem méně uţ se 

ví o tom, ţe subjektivní je uţ samotné vidění. Jak píše Barry ve své knize Visual 

Intelligence, hned poté, co se obraz objeví na oční sítnici a putuje do mozku, je tento 

obraz konfrontován s naší psychikou. „Na percepci mají samozřejmě velký vliv různé 

senzorické schopnosti jako barvoslepost nebo krátkozrakost. Percepce je ale 

ovlivňována i pamětí a emocemi.“
36

 Roli tedy hraje aktuální nálada, naše vzpomínky, 

zkušenosti a sociální a kulturní pozadí, na základě kterého jsme byli vychováni. To 

všechno spatřivší obraz ovlivňuje ve vyšších vrstvách našeho vědomí, aniţ bychom to 

mohli úmyslně ovlivňovat. A právě proto musíme brát v potaz, ţe „to, co naše oči 

registrují, není realita sama o sobě. Náš mozek spíše kombinuje informace z našich očí 

s jinými smysly, spojuje je a společně s našimi zkušenostmi z minulosti nám dává 

zpracovatelný obraz našeho světa.“
37

 Nicméně pokud jsme tzv. vizuálně gramotní  

a souvislostí ohledně percepce obrazu znalí, můţeme následnou interpretací a jakousi 

kritikou na vědomé úrovni zhodnotit, proč v nás ten který obraz vyvolává právě takové 

pocity, jaké vyvolává. Neznamená to tedy, ţe bychom z hlediska utváření si představ  

o světě kolem nás byli zcela bezmocní. 

                                                
35 BARRY, Ann Marie. Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual 

communication. Albany: State University of  New York Press, c1997, viii, 425 s. ISBN 07-914-3435-4. s. 

66 
36 Tamtéţ. s. 65 
37 Tamtéţ. s. 15 
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Význam, který s sebou obrazy nesou, dokáţe asi nejlépe popsat sémiotika
38

. 

Sémiotika pracuje s pojmy, jako je kód, význam, znak, označující a označované. Znak 

se skládá z označujícího a označovaného. V našem případě je označující fotografie  

a označované fotografovaná realita. Kaţdý znak má pak nějaký význam. V případě 

fotografie je hledání významu zdánlivě o to snazší, ţe ho nese sama v sobě. To 

znamená, ţe se neopírá o ţádný další systém, se kterým by se význam musel spojovat, 

jako je tomu například v případě jazyka. Právě jednoduchost hledání významu ve 

fotografii je ale skutečně jen zdánlivá. Pro to, aby bylo moţné znak identifikovat se 

všemi jeho presupozicemi, identifikujícím musí být nějaká inteligentní bytost schopná 

pracovat se znalostmi sociálních postupů.
39

 Znak totiţ můţe mít podobu ikonu, indexu 

nebo symbolu.
40

 Ikon je znak, který se podobá svému označovanému. Například právě 

fotografie stromu je ikonem samotného stromu. Index je s označovaným nějakým 

způsobem spojen a i kdyţ třeba označovaný není přímo vyjádřen, na základě indexu 

jsme schopni jej vydedukovat. Kouř je například indexem ohně. Kdyţ tedy vidíme na 

fotografii dům, ze kterého se mohutně kouří, usuzujeme, ţe v tomto domě propukl 

poţár. Ovšem abychom takto mohli uvaţovat, musíme mít jiţ nějakou předchozí 

zkušenost s ohněm a tuto zkušenost si pamatovat. Kdybychom totiţ fotografii 

s doutnajícím domem předloţili člověku, který byl celý svůj ţivot uzavřený někde, kde 

do styku s ohněm nepřišel, nebyl by schopen takto fotografii interpretovat, ačkoli by na 

ní viděl totéţ, co my, a fyzikální procesy mezi okem a mozkem by probíhaly úplně 

stejně. Je tedy zřejmé, ţe zkušenosti diváka jsou z hlediska vnímání obrazu zásadní. 

Poslední typ znaku, symbol, je pak na příjemcových znalostech závislý úplně.  

O významu takového znaku platí totiţ společensky dané pravidlo. V našem jazykovém 

systému tak máme pravidlo, ţe to, co stoupá z ohně, nazýváme kouř nebo dým. A díky 

takovému pravidlu jsme schopni sdělit jinému příjemci, ţe na fotografii jsme viděli 

dům, ze kterého stoupal kouř a ţe v tomto domě pravděpodobně hořelo. (Ačkoli běţně 

by asi jedinec situaci takto nerozváděl a rovnou by řekl, ţe na fotografii viděl hořící 

dům.) Bezesporu si také musíme uvědomit, z jaké kultury pochází příjemce a z jaké 

kultury pochází samotná fotografie. Právě sociální a kulturní rozdíly mohou hrát 

v interpretaci fotografií obrovskou roli a mohou vést k desinterpretacím, k mínění 

                                                
38 Sémiotika jako věda o znacích a znakových systémech popsaná Charlesem Peircem, vysvětluje 

struktury komunikačních systémů. 
39 FORRESTER, Michael A. Psychology of the image. Philadelphia, PA: Taylor, 2000, 208 s. ISBN 04-

151-6515-6. s. 7 
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zjednodušujícímu aţ chybnému. Například fotografie dokumentující tradiční českou 

zabijačku můţe zcela diametrálně interpretovat Čech a muslim, který není s naší 

kulturou seznámen. A právě postava příjemce, který identifikuje znak je vlastně sám 

součástí znaku a je tak zařazen do pomyslného trojúhelníku vyjadřující znak společně 

s označujícím a označovaným. V odborné literatuře je tento subjektivní činitel 

označován jako interpretant
41

. Respektive interpretant není příjemce jako takový, ale 

proměnné s ním spojené jako jiţ zmíněné zkušenosti, ale také myšlenky, asociace a jiné 

reflexe. 

Jasně tedy vidíme, ţe interpretace fotografie rozhodně není tak jednoduchá, jak by 

se mohlo zdát. A moţná právě proto není „čtení“ obrazů věnována taková pozornost 

jako čtení slovního textu a lingvistice vůbec. „Před vynálezem knihtisku Johannem 

Gutenbergem umělo číst méně neţ 10 % lidí. 70 let po jeho vynálezu uţ umělo číst  

80 % celé evropské populace. 70 let po zveřejnění prvního fotografického procesu 

Louise Daguerra měl skoro kaţdý fotoaparát Kodak a bylo moţné vidět fotografie 

vydané i v lokálním tisku. Ovšem producenti fotografií nevyvinuli vizuální gramatiku 

stejným způsobem, jako to udělali producenti textu po Gutenbergově vynálezu. Lidé se 

naučili číst slova, ale nikdo je nikdy nenaučil, jak číst obrazy.“
42

 Vizuální gramotnost 

tedy mezi běţnou populací není příliš rozšířená, moţná proto, ţe se zkrátka 

předpokládá, ţe to, co je na fotografii, jednoduše koresponduje s vnější realitou. Ačkoli 

v posledních několika letech je mezi odborníky snaha rozšířit v rámci taktéţ dříve 

opomíjené mediální gramotnosti i gramotnost vizuální. 

Co dalšího se děje v naší hlavě, kdyţ se podíváme na fotografii? Jak jiţ bylo 

řečeno výše, tento proces nelze popsat s obecnou platností. Pochopení obrazu je totiţ 

často nejisté a nejednoznačné a často sami se sebou svádíme určitý vnitřní boj o to, jak 

danou fotografii interpretovat. Ve chvíli, kdy se na nějaký snímek podíváme, působí na 

nás kromě samotného obrázku řada dalších faktorů. Harris a Lester tvrdí, ţe mezi tyto 

činitele patří jiţ zmíněné kulturní pozadí, zkušenosti a duševní stav pozorujícího, ale  

i vjemy z prostředí, ve kterém se aktuálně nachází. To znamená například okolní 

teplota, zvuky nebo světlo. Pokud dosahují tito činitelé jistých extrémů, příjemce má 

problém se soustředit. Také samotné očekávání z toho, co se chystáme přijímat, má 

                                                                                                                                          
40 PEIRCE, Charles S a James HOOPES. Peirce on signs: writings on semiotic. Chapel Hill: University 

of  North Carolina Press, c1991, viii, 284 p. ISBN 08-078-4342-3. s. 239 
41 FORRESTER, Michael A. Psychology of the image. Philadelphia, PA: Taylor, 2000, 208 s. ISBN 04-

151-6515-6. s. 7 



   

 

21 

  

velký vliv na to, jak znak ve finále budeme vnímat. Můţeme narazit na fotografii, která 

předčí naše očekávání, a tak ji budeme zkoumat podrobněji a naopak. Stejně tak 

budeme pozornější k fotografiím, které jsou pro nás nějakým způsobem neobvyklé, tedy 

vystupují z našeho rámce habituace. Také Barthes se zamýšlel, co stojí za tím, ţe 

například při listování časopisem ho některé snímky zaujmou více a některé méně. 

Vypozoroval, ţe snímky, které ho více zaujaly, obsahovaly současně dva prvky. „První 

je zřejmě jistá rozloha, extenze pole, jeţ vnímám v jeho známosti jako moje vědění, 

mou kulturu; toto pole můţe být více anebo méně stylizované, více nebo méně 

povedené podle dovednosti či štěstí fotografa, avšak vţdy poukazuje k nějaké klasické 

informaci.“
43

 Druhý prvek bezprostředně souvisí s prvkem prvním a jeho funkcí je 

jakési prolomení informace, které nese prvek první. Jedná se o vyhrocení dané situace, 

Barthes ho označuje jako „punctum“, něco, co probodne naše smysly.
44

 Punctum je to, 

co jsme schopni dešifrovat na první pohled a co si také nejvíce z celého obrázku 

zapamatujeme. Ještě před tím, neţ vůbec začneme sledovanou fotografii racionálně 

zpracovávat a třebaţe se snaţíme o inteligentní zhodnocení daného vizuálního vjemu, 

uţ jenom barvy, stíny a světla v nás vzbuzují určité emoce.
45

 Konkrétně s těmito prvky 

(zejména s poznatky z psychologie barev) často pracují profesionálové z oboru 

marketingové komunikace. Obecně se traduje, ţe například ţlutá je barva veselá  

a povzbudivá. V kontextu fotografie moţná můţeme s psychologií barev také pracovat, 

ale její role zde bude podstatně komplexnější, neţ kdyţ se zabýváme barvou loga nějaké 

firmy. 

  

2.1 Fotografie a tragičnost 

 

 Kapitolou samou pro sebe je pak zobrazování násilí, tragédií a katastrof. Právě 

tyto typy událostí totiţ přitahují největší pozornost médií a lidí samotných. Je to 

poměrně zvláštní fenomén, a ačkoli se najdou lidé, kteří od krvavé scény na fotografii 

znechuceně nebo vyděšeně odvrátí zrak, přesto taková fotografie nezůstane bez 

                                                                                                                                          
42 HARRIS, Christopher R a Paul Martin LESTER. Visual journalism: a guide for new media 

professionals. Boston: Allyn and Bacon, c2002. ISBN 02-053-2259-X. s. 3 
43 BARTHES, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa, 1994, 107 s. Filosofie 

do kapsy, sv. 14. ISBN 80-711-5081-9. s. 27 
44 Tamtéţ. s. 26-28 
45 BARRY, Ann Marie. Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual 

communication. Albany: State University of New York Press, c1997, viii, 425 s. ISBN 07-914-3435-4. s. 
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povšimnutí. Nejedná se ale jen o oblast médií. Stačí, kdyţ jedete plnou tramvají  

a projíţdíte kolem místa, kde stojí sanitka s blikajícími majáky. Téměř všichni 

v tramvaji budou zvědavě natahovat hlavu směrem k sanitce a zcela cizí lidé, kteří se při 

setkání v tramvaji ani nepozdravili, najednou cítí potřebu vzájemně diskutovat o tom, co 

se na tom místě právě stalo. Asi by se těţko našel ten, který by se v takovou chvíli 

rozplýval nad západem slunce na druhé straně, a sanitka by ho vůbec nezajímala. 

Lidstvo zkrátka nějakým způsobem fascinuje smrt a utrpení a věci s nimi spojené. 

 Touto problematikou se například zabýval uţ v polovině 18. století Lord Henry 

Home Kames, který ve své sbírce esejů Essays on the Principles of Morality and 

Natural Religion věnuje jeden esej tématu přitaţlivosti objektů v tísni. Chtěl vysvětlit, 

proč byly uţ v době antiky tak populární například veřejné popravy nebo gladiátorské 

zápasy.
46

 Kames v úvodu eseje polemizuje s myšlenkou „známého francouzského 

autora“
47

 (kterým by měl být podle Rachel Zuckert Abbé du Bos
48

), jenţ argumentuje 

tím, ţe člověk ve své podstatě nesnáší nudu. Chce, aby jeho mysl byla neustále 

zaměstnávána, potřebuje vzrušení, coţ zvládají tragické události dokonale, protoţe při 

nich je kaţdý moment rozhodující.
49

 Podle Kamese nás ale pohled na tragické události 

nikterak netěší, naopak v nás vyvolává bolest. I přesto se na ně ale díváme, coţ 

odůvodňuje jakýmsi přirozeným reflexem, „tajným kouzlem“, které nás přitahuje a ústí 

ve sdílenou sympatizaci s těmi, kteří trpí.
50

 Rachel Zuckert na Kamese navazuje a říká, 

ţe divák nemusí hledat v tragičnosti potěšení, ale tím, ţe uspokojí onu neobjasněnou 

potřebu se na takovou věc podívat, vlastně ve finále potěšení dosáhne. Těšit nás můţe 

také to, ţe se následně s oběťmi tragédií srovnáváme a uvědomujeme si naši lepší 

pozici.
51

 

Ve spojení s fotografií na tento fenomén zajímavě navázala Susan Sontag ve své 

knize S bolestí těch druhých před očima (Regarding the Pain of Others). V té píše, ţe 

                                                
46 KAMES, Lord Henry Home. Essays on the Principles of Morality and Natural Religion: In Two Parts. 

Edinburgh: R. Fleming, 1751. s. 29 
47 Tamtéţ. s. 1 
48 ZUCKERT, Rachel. Kames's Naturalist Aesthetics and the Case of Tragedy. Journal of Scottish 

Philosophy. 2009, vol. 7, issue 2, s. 147-162. DOI: 10.3366/E1479665109000414. Dostupné 

z:http://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/E1479665109000414. s. 152 
49 KAMES, Lord Henry Home. Essays on the Principles of Morality and Natural Religion: In Two Parts. 

Edinburgh: R. Fleming, 1751. s. 4 
50 Tamtéţ. s. 6–17 
51 ZUCKERT, Rachel. Kames's Naturalist Aesthetics and the Case of Tragedy. Journal of Scottish 

Philosophy. 2009, vol. 7, issue 2, s. 147–162. DOI: 10.3366/E1479665109000414. Dostupné z: 

http://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/E1479665109000414. s. 153–154 
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„od té doby, co byla fotografie v roce 1839 vynalezena, jí dělá společnost smrt“.
52

 

Samotné zobrazování utrpení má podle ní dlouhou historii, zejména pak v náboţenství, 

za účelem, aby si lidé mohli zhmotnit, jak vypadá například duchovno nebo hněv. 

Typickým příkladem vyobrazování utrpení v náboţenství je ztvárnění ukřiţování 

Krista.
53

 Ve všech z nás je jakási archetypální touha dívat se na něco, co obsahuje 

bolest. Stejně tak jako nás přitahuje například nahota.
54

 Mnohem víc nás pak přitahují 

fotografie krutostí z míst, která jsou nám prostorově vzdálená, z míst exotických. 

V takovém případě se totiţ zvědavost stupňuje, navíc si rádi potvrdíme zavedenou 

domněnku, ţe právě tam daleko od nás, v zemích třetího světa, se dějí takové věci  

a současně naše svědomí konejší pocit, ţe i kdybychom chtěli, s tímto utrpením nic 

nemůţeme udělat, protoţe v těch končinách je to zkrátka nevyhnutelné.
55

 

Těţko tedy přesně určit, co nás nutí dívat se na výjevy, které v nás paradoxně 

vzbuzují hrůzu. Otázkou je, jestli právě média onu touhu vidět zlé věci, ukrytou kdesi 

uvnitř nás, neprobouzí, nepodporují, či ji jiným způsobem nerozvíjejí. Obrazy kříţové 

cesty v kostelech také neměly jen funkci informační, ale i motivační a utvrzovací. Jaké 

je tedy poslání tragických fotografií v dnešních médiích? Je ţádoucí, aby se v nich 

vyskytovaly v takovém mnoţství? I na to se Sontag snaţila najít odpověď. Sama se 

domnívá, ţe takové fotografie by se měly dostat jen k lidem, kterých se bezprostředně 

týkají, kteří v závislosti na nich mohou nějak jednat nebo se z nich mohou učit. Všichni 

ostatní jsou podle ní prostí voyeuři.
56

 Na druhou stranu ale Kames tvrdí, ţe by bylo 

bezohledné, kdyby lidská neštěstí zůstávala bez povšimnutí a ţe „vzájemná sympatie 

výrazně podporuje bezpečí a štěstí lidstva“.
57

 Barbie Zelizer, která se ve své knize 

About to Die zabývá fenoménem mediálního zobrazování fotografií, na nichţ jsou lidé 

zachyceni těsně před smrtí, zase uvádí, ţe takové fotografie jsou často vyuţívané z toho 

důvodu, ţe dokáţí přimět diváka, aby se ztotoţnil s umírající osobou a s jejím utrpením. 

Také takové fotografie popisují různé okolnosti smrti, které si divák můţe dát do 

souvislostí.
58

 Podle Zelinger také média pouţívají tragické příběhy a fotografie, aby 

                                                
52 SONTAG, Susan. Regarding the pain of others. 1st ed. New York: Picador, 131 s. ISBN 03-124-2219-

9. s. 15 (překlad autorka) 
53 Tamtéţ. s. 27 
54 Tamtéţ. 
55 Tamtéţ. s. 50 
56 Tamtéţ. s. 28 
57 KAMES, Lord Henry Home. Essays on the Principles of Morality and Natural Religion: In Two Parts. 

Edinburgh: R. Fleming, 1751. s. 16–17 
58 ZELIZER, Barbie. About to die: how news images move the public. New York: Oxford University 

Press, 2010, ix, 415 p. ISBN 01-997-5214-1. s. 33 
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lidem lépe přiblíţili, co se děje a aby zvýšili zapojení veřejnosti.
59

 Nelze tedy 

jednoznačně říci, zda fotografie tragédií (a v jaké podobě) do médií patří, kaţdopádně 

pohledy autorů, jako je Sontag, Kames nebo Zelizer, jistým způsobem doplňují diskuzi 

o etice ve fotoţurnalistice popsané v kapitole 1.3. 
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3. Ovlivňování veřejného mínění pomocí 
fotožurnalistiky 

 

 Poté, co fotografie byla vynalezena, čtenáři se konečně mohli „na vlastní oči“ 

přesvědčit o událostech, o kterých redaktoři novin psali. Pro čtenáře bylo celkem 

jednoduché si představit, ţe na papír mohli novináři napsat cokoli, i věci, které třeba 

nebyly tak úplně pravda, nebo si mohli dané informace pozměnit. Oproti tomu 

fotografie fungovala jako jakýsi očitý svědek. Fotografie přeci nemohly lhát, vytváří je 

stroj a přesně zachycují to, co mohl člověk sám vidět, pokud byl u dané události 

přítomen. Lidé tedy začali na vizuální sloţku percepce spoléhat více, neţ na ty ostatní. 

A tak se ustálil koncept „vidět = věřit“, který mezi konzumenty médií ve větší či menší 

míře převládá dodnes.
60

 Skutečnost je však taková, ţe zdaleka ne všechny fotografie lze 

označit jako důkaz o reálné situaci. Překáţkou na cestě k pravdivému vizuálnímu 

zachycení světa kolem nás není jen dnes často diskutovaná otázka digitální úpravy 

fotografií, ale také mnoho dalších vlivů, které má za cíl představit právě tato kapitola. 

 Obrazová sloţka médií je velmi důleţitá. Nejenţe trhá monotónnost psaného 

textu, zdobí ho, ale hlavně má velkou sílu čtenáře zaujmout a vrýt se mu do paměti. 

Studie dokazují, ţe obrázek je vůbec první věc, na které spočine oko čtenáře poté, co 

vezme tisk do ruky. Následuje titulek a nakonec samotný text.
61

 Odborníci a teoretici 

vizuální komunikace se zabývají tím, proč v nás právě obrazy budí takové zaujetí a jsou 

schopny na nás působit. „Vizuální komunikace především redukuje selektivitu  

a generuje pozorný kontakt, který je méně pochybný a je trvalejší. Vizualizace má ve 

srovnání s textem větší aktivační potenciál a vnímání vizuální informace vede 

k typickému mentálnímu ukotvení dokonce i při krátkém, periferním stupni percepce.“
62

 

Pokud před nás tedy někdo poloţí noviny, aniţ bychom je vzali do ruky a chystali se je 

číst, jsme schopni vnímat, jaké obrazy jsou v nich obsaţeny. Navíc k tomu stačí 

skutečně jen mţik. „Průzkumy ukazují, ţe příjemci dokáţou uţ po setině sekundy 

působení rozpoznat tematicky vizuální kontext, hrubě si jej zapamatovat a obecně ho 
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popsat.“
63

 Tomuto jevu se říká „efekt nadřazenosti obrazu“.
64

 Pokud má tedy obraz, 

v našem případě fotografie, vlastnosti popsané výše, logicky bude mít také v návaznosti 

na teorii sociální konstrukce reality obrovskou moc ovlivňovat veřejné mínění. Dnes jiţ 

klasický sociologický pojem „sociální konstrukce reality“ vychází ze stejnojmenné 

knihy Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna z r. 1966. Právě ta 

rozpracovává myšlenku, ţe objektivní realita jako taková ve své podstatě neexistuje. 

Realitu vytváří společnost sama svými institucemi, které předurčují chování jejích 

členů. Realitou se nakonec stává to, co společnost sdílí.
65

 Tento koncept dále 

rozpracovali mediální teoretici, mezi nimi například Denis McQuail, který tvrdí, ţe 

právě média se do jisté míry podílejí na konstrukci společenské reality. Ruku v ruce se 

sociální konstrukcí reality jde také tzv. Thomasův teorém, který William I. Thomas 

popsal ve své knize Unajusted girl uţ 40 let před vznikem teorie o sociálním 

konstruktivismu. Klíčovou se tak stala věta „Jestliţe je určitá situace lidmi definovaná 

jako reálná, pak je reálná ve svých důsledcích.“
66

 V našem případě tedy stojí za 

zamyšlení, jestli fotografie obsaţené v médiích dokáţí také ovlivňovat sociální realitu  

a jestli můţe dokonce díky nim dojít k jiným důsledkům, neţ k jakým by docházelo, 

kdyby dané fotografie nikdy nebyly publikovány. Studie popisující průběh percepce 

obrazu jsou celkem jednoznačné. Tolik jisti si však nemůţeme být, kdyţ se zaměříme 

na interpretaci obrazu. Přece jen kaţdý z nás má jiné ţivotní zkušenosti a jiné asociace, 

které se mu vybaví při pohledu na různé obrazy. Kdyţ chceme zkoumat veřejné mínění 

a to, jak je ovlivňováno vizuální komunikací, naráţíme na naprosto základní problém. 

Tím je schopnost čtenáře rozlišovat, kdy se jedná o fotografii například jen ilustrační a 

kdy skutečně reportáţní, také schopnost uvědomit si, za jakým účelem a za jakých 

podmínek byla fotografie pořízena, jaké je pozadí fotografované události nebo také 

z jakého kulturního prostředí fotografie pochází. Čtenáři obvykle nad těmito 

proměnnými nepřemýšlí, stále vnímají fotografie jako jakési důkazy, a sice z hlediska 

prostředí, ze kterého oni sami pocházejí. Jak píše například Newton, „fotografové byli 
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povaţováni spíše za „rekordéry“ neţli reportéry, jako kdyby jejich hledisko bylo stejně 

neutrální jako hledisko stroje. Dokonce i odborníkům trvalo velkou část 20. století 

rozeznat, ţe (stejně jako vypozorovala antropoloţka Margaret Mead) dokonce  

i videokamera s automatickým nahráváním umístěná na stativ musí být namířená 

určitým směrem v určitém čase, čímţ zachycuje a současně vylučuje jisté informace.“
67

 

Fenomén interpretace a kulturní podmíněnost zachycuje také Langton: „Zpravodajská 

média pomáhají definovat a upevňovat hodnoty a přesvědčení v kulturách, ve kterých se 

vyskytují. Stejně jako jiné instituce jako škola, politický systém, nebo náboţenští 

představitelé přispívají k ‚sociální konstrukci reality‘. Zpravodajští fotografové (ve 

většině případů) zobrazují něco, co skutečně existovalo. Ale realita obsaţená ve 

fotografiích je tvořená prostřednictvím kulturních rámců a skrze kulturní interpretaci.“
68

 

Pokud si všechny tyto faktory působící při percepci vizuálních sdělení, potaţmo 

mediální komunikace, neuvědomujeme, dochází právě k tomu, ţe jsme médii lehce 

ovlivnitelní. V důsledku toho povaţujeme za důleţité ty události a jevy, které popisují 

média. Přijímáme názory médií a různé mocenské skupiny námi mohou manipulovat dle 

vlastních potřeb. Úspěšná a relativně věrohodná komunikace prostřednictvím vizuálních 

obrazů je podle Newton moţná, avšak je třeba vnímat obrazy reality jako 

„zprostředkovanou komunikaci“ spíše neţ jako „objektivní pravdu“. Fenomén „vidět = 

věřit“ je moţné zmírnit vizuální gramotností.
69

 

 V médiích však fotografie nebývají prezentovány zcela samostatně. Vţdy jsou 

součástí nějakého kontextu, doplňují psanou zprávu nebo článek nebo mají 

přinejmenším titulek. Ačkoli jsou podle výše popsaného fotografie skutečně mocné, 

musíme nějakým způsobem popsat celek skládající se z fotografie a textu. 

Lingvistickému sdělení ve vztahu k obrazu se ve svém eseji Rétorika obrazu věnoval 

Roland Barthes. Ten říká: „Dnes se na rovině masové komunikace zdá, ţe lingvistické 

sdělení je přítomné ve všech obrazech: jakoţto titulek, jako legenda, jako novinový 

článek, jako dialog ve filmu, jako fumetto; z toho je zřejmé, ţe není příliš správné 

mluvit o civilizaci obrazu: jsme stále víc neţ kdy jindy civilizací písma, protoţe slovo  
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a písmo jsou stále plnohodnotné součásti informační struktury.“
70

 Podle Bartha má 

lingvistické sdělení ve vztahu k ikonickému sdělení dvě funkce – zakotvení a převod.
71

 

Právě zakotvení je v novinářské fotografii velmi důleţité. Pomocí něho se totiţ ve 

vnímání obrazu ujišťujeme. Kaţdý obraz je navíc polysémický, implikuje pod svými 

signifikanty „plovoucí zřetězení“ signifikátů, z nichţ čtenář můţe jedny vybrat a druhé 

nechat stranou. Některé znaky jsou nejisté a lingvistické sdělení nás právě dokáţe 

ujistit, jaká je jejich správná interpretace.
72

 Dále Barthes uvádí, ţe „na rovině 

‚symbolického‘ sdělení řídí lingvistické sdělení nejen identifikaci, ale i interpretaci, 

tvoří jakési kleště, které brání konotovaným významům přerůstat buď k oblastem příliš 

individuálním (tj. omezuje projektivní schopnost obrazu), anebo k dysforickým 

hodnotám.“
73

 

 

3.1 Visual agenda setting 

 

Jako agenda setting neboli nastolování agendy se nazývá „model procesu 

prosazování určitých témat do veřejného diskurzu a současně vylučování určitých témat 

z tohoto diskurzu“.
74

 Slovník mediální komunikace také uvádí, ţe agenda setting je  

„v mediálních studiích hypotéza o vlivu, resp. účinku médií na obsahy myšlení  

a veřejného a politického diskurzu, podle níţ jsou média schopna (nezáměrně, ale  

i záměrně) exponovat určité události a současně určovat pořadí důleţitosti 

exponovaných událostí, jeţ tvoří součást veřejného prostoru.“
75

 V praxi tedy agenda 

setting vypadá tak, ţe média, která z kapacitních důvodů nejsou schopna rovnoměrně 

informovat o všech probíhajících událostech, obvykle události rozdělují na ty, jimţ 

věnují velký prostor, dále ty, kterým je věnován menší prostor nebo jsou zmíněny jen 

okrajově, a pak ty, které jsou z této agendy zcela vyškrtnuty. A právě tento výběr dále 

ovlivňuje, kterým tématům bude věnovat pozornost veřejnost. Novináři sami určují, 

které informace budou pouţity a které vyřazeny. Sami si určují zdroje, ptají se na otázky 

atd. Rozhodnutí novinářů ovlivňuje to, jak čtenáři vnímají svět. I kdyţ jsou často 
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mediální obsahy tvořeny symboly, čtenář je vnímá jako realitu.
76

 Mnohdy je tedy 

publikum odsouzeno spoléhat na úsudek novinářů a editorů a na jejich výběr informací, 

které se k dané veřejnosti vztahují a mají pro ni největší význam. Nikdy tedy nemáme 

naprosto objektivní představu o světě kolem nás a i kdybychom byli schopni 

konzumovat denně média z celého světa, nemůţeme se 100% jistotou sdělit, ţe víme  

o všem, co se kolem nás děje a ţe se jedná o objektivní realitu. Pokud nejsme schopni se 

osobně o dané události a událostech s ní souvisejících osobně přesvědčit, vţdy se bude 

jednat o realitu zprostředkovanou. 

Navíc uţ od samého vzniku médií si jejich velkou sílu ovlivňovat veřejné mínění 

uvědomovaly různé mocenské skupiny, které mají velký zájem zasahovat do 

nastolování agendy. Jasným důkazem toho je propaganda, která byla v minulosti 

několikrát vyuţita k přesvědčování širokých vrstev obyvatelstva. Dnes nastolování 

agendy vyuţívají hlavně různé politické strany před volbami a právě volby jsou 

poměrně vděčným tématem z pohledu moţnosti empirického měření ovlivňování 

veřejného mínění. Ve většině provedených výzkumů sice nebyla potvrzena hypotéza, ţe 

by média byla schopna ovlivňovat veřejné mínění, ale vyplynulo z nich, ţe agenda 

médií nastoluje agendu veřejnou.
77

 To znamená, ţe témata, kterým věnují pozornost 

média, věnuje pozornost a povaţuje za důleţitá i veřejnost. 

Vizuální sloţka se v rámci nastolování agendy zkoumá jen zřídka. Ovšem její role 

je relativně důleţitá. Právě zpravodajské fotografie patří do tzv. druhé úrovně agenda 

settingu, která se nezaměřuje na to, co média zdůrazňují, ale jak o tom referují.
78

  

Například to, jak velká fotografie je k dané zprávě vybrána, předurčuje, jak velká jí 

bude věnována pozornost. Fotografie také dokáţe zprávě dodat na realističnosti, tudíţ 

pokud zpráva obsahuje vizuální sloţku, je přitaţlivější a důvěryhodnější.
79

 Navíc kdyţ 

je například fotografie u textu negativně laděná, sdělení bývá negativně vnímáno jako 

celek.
80

 I u visual agenda settingu se výzkumníci zaměřují zejména na oblast 
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politických voleb, kde zjistili, ţe právě to, jakým způsobem je politik vyobrazován, má 

velký vliv na smýšlení voličů o něm, ačkoli principy jeho politické strany zůstávají 

nezměněny.
81

 

 

3.2 Visual gatekeeping 

 

S pojmem  visual agenda setting velmi úzce souvisí také termín visual gatekeeping. 

Fotografie, které vídáme v médiích, v nich zdaleka nejsou umístěny jen na základě 

rozhodnutí fotografa, který je pořídil, ačkoli jeho jméno pod fotografiemi tento dojem 

často vyvolává. V procesu od chvíle, neţ je vůbec fotografie pořízena, do chvíle, kdy je 

publikována, je zapojeno několik mediálních pracovníků a dalších faktorů, které 

rozhodují o tom, co nakonec bude publikum vnímat jako finální sdělení. A právě tento 

proces je nazýván jako visual gatekeeping. Gatekeeping v českém překladu znamená 

něco jako „střeţení brány“, ačkoli mezi odborníky uţ se i v češtině ustálil právě termín 

gatekeeping. Slovo „visual“ navíc předznamenává, ţe hovoříme o vizuální nebo 

obrazové sloţce médií. Visual gatekeeping je tedy řada rozhodnutí, kdy jsou fotografie 

buď zamítnuty, nebo přijaty v procesu od zdroje k fotoţurnalistům a následně 

k fotoeditorům. Shoemaker, Eichholz, Kim a Wrinkley proces gatekeepingu 

zjednodušeně popisují jako „celkový proces, při němţ je prostřednictvím médií 

konstruována sociální realita“.
82

 

Shoemaker však hovoří dokonce o pěti stupních gatekeepingu. První stupeň je 

individuální, v rámci kterého jedinec na základě vlastního přístupu a hodnot ovlivňuje, 

co bude uveřejněno a co ne. Druhá úroveň je úroveň profesionální rutiny, kdy se 

redaktoři rozhodují na základě nějaké redakční praxe. Následuje organizační stupeň, ve 

kterém hraje roli nejen redakční kultura, ale také způsob vlastnictví daného média a 

vůbec celý mediální trh. Na čtvrtém stupni stojí externí podmínky, které působí na dané 
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médium zvnějšku, a tím je například publikum, inzerenti nebo jiná média. A poslední 

stupeň zaujímá úroveň ideologická, kam spadají převáţně kulturní a politické faktory.
83

 

Nedá se ovšem říct, ţe při zpracovávání fotografie pro médium se jednotlivě 

prochází vzestupně nebo sestupně těmito úrovněmi. Jednotlivé úrovně se totiţ v dílčích 

fázích procesu různě prolínají. Dokonce ani není moţné jednoznačně určit, kdo je tedy 

tím hlavním gatekeeperem, který má nad výslednou podobou média největší moc a co 

má největší vliv právě na jeho rozhodování. Newton například píše, ţe „Gatekeepers 

jsou ti, kteří kontrolují tok informací tím, ţe rozhodují o tom, co komu přidělí a co bude 

publikováno, kdy a kde to bude publikováno a jak bude příběh ukotven. Obvykle za 

primární gatekeepery povaţujeme editory. Nicméně mnozí mediální kritici tvrdí, ţe 

editoři ztratili koncem 20. století ve zpravodajství svou moc, zatímco konglomeráty 

vlastnící zpravodajská média se staly skutečnými gatekeepery.“
84

 Langton oproti tomu 

říká: „Editoři ovlivňují to, aby jejich publikace přitahovala ‚správné‘ čtenáře. Naopak 

editoři jsou ovlivňováni vlastními ideologiemi, sociální třídou, moţná i věkem, rasou, 

nebo dokonce pohlavím.“
85

 Vidíme tedy, ţe „poslední slovo“ má vţdy Shoemakerova 

první, neboli individuální úroveň. Fotoeditor obvykle zadává práci fotoreportérům  

a poté, co jsou snímky pořízeny, také rozhoduje o tom, které budou pouţity. On je tedy 

za výsledný produkt zodpovědný.
86

 Mezitím na něj ale působí několik dalších vlivů. 

Například to, ţe se blíţí uzávěrka a jedna konaná akce je rychleji zpracovatelná neţ 

akce jiná, tudíţ se nakonec publikum dozví o té, která byla dostupnější. Dalším vlivem 

je samozřejmě také marketing, vţdy se musí myslet na to, aby dané téma a fotografie 

k němu byly pro publikum přitaţlivé, a daný produkt se tak lépe prodával. Editor také 

musí myslet na to, co si v daném politickém reţimu můţe dovolit. A v neposlední řadě 

hraje obrovskou roli samotná osobnost editora a faktory, které na něj působily a působí. 

Zde se tedy vracíme k Langtonově myšlence a tomu, ţe je důleţité to, z jakého 

kulturního a sociálního prostředí editor pochází, jaké jsou například jeho postoje nebo 

                                                
83 Shoemaker In FAHMY, Shahira. Photojournalists' and Photo Editors' Attitudes and Perceptions: The 

Visual Coverage of 9/11 and the Afghan War. Visual Communication Quarterly [online]. 2005, vol. 12, 

3–4, s. 146–163 [cit. 2014-01-26]. DOI: 10.1080/15551393.2005.9687454. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15551393.2005.9687454 s. 150 
84 NEWTON, Julianne Hickerson. The burden of visual truth: the role of photojournalism in mediating 

reality. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, xiii, 217 p. ISBN 08-058-3376-5. s. 75 
85 LANGTON, Loup. Photojournalism and today's news: creating visual reality. Malden, MA: Wiley-

Blackwell, 2009, xiv, 250 p. ISBN 14-051-7896-5. s. 73 (překlad autorka) 
86 ZAPOTILOVÁ, Mariana. Srovnání práce obrazových editorů ve vybraných českých a amerických 

periodikách [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. 76 listů. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Filip Láb. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15551393.2005.9687454


   

 

32 

  

přesvědčení. Tento mix různých vlivů se tedy nakonec projeví v médiích a v tom, čemu 

nakonec veřejnost věnuje (nebo spíše je předurčena věnovat) pozornost. 

 

3.3 Fotografie jako prostředek manipulace 

 

Standardní snahou pracovníka médií by mělo být především informovat publikum. 

Forma tohoto záměru by měla být co nejobjektivnější, aby si příjemce mediálního 

sdělení mohl sám na toto sdělení vytvořit názor. To je ovšem ideální stav a reálně není 

moţné 100% objektivity nikdy dosáhnout. Mediální obsahy totiţ formují lidé se svými 

názory a postoji, z různých kulturních prostředí a sociálních skupin, coţ se na jejich 

práci i při snaze o co největší objektivitu musí nějakým způsobem projevit. Takţe  

i ţurnalista s tím nejčistším úmyslem informovat objektivně veřejnost můţe v některých 

případech bezděčně publikum manipulovat. Na druhé straně ale stojí takoví tvůrci 

mediálních obsahů, jejichţ primárním záměrem je přímá manipulace publika. Jasným 

příkladem toho je propaganda, která jiţ byla v této práci zmíněna. Nemusí jít sice 

vţdycky o manipulaci v negativním slova smyslu. Někdy chce autor na své publikum 

působit „v dobré víře“, snaţí se o jakousi osvětu. V takovém případě hovoříme spíše  

o přesvědčování neţ manipulaci, ačkoli vyuţívané nástroje jsou ve své podstatě stejné. 

A protoţe (jak jiţ bylo řečeno výše) je fotografie často vnímána jako jakýsi „očitý 

svědek“, něco, co lze povaţovat za důkaz o dané události a navíc má všechny další 

vlastnosti popsané v kapitole 2., je manipulace pomocí ní poměrně snadno 

uskutečnitelná. 

Dnes se velmi často hovoří o digitální úpravě fotografií prostřednictvím počítače, 

které se budu věnovat v následující kapitole. Co si ale málokdo uvědomuje, je fakt, ţe  

i kdyţ má příjemce moţnost spatřit absolutně autentický záběr, který fotoreportér 

pořídil na místě, rozhodně se nedá mluvit o tom, ţe po spatření tohoto snímku má 

informace stejné, jako by byl na místě osobně přítomen. „Fotografický obraz  

(i nejpřesnější a nejvěrnější dokumentární fotografický přepis skutečnosti) se liší od 

fotografované skutečnosti tím, ţe je pouze dvojrozměrným zobrazením trojrozměrného 

prostoru. Je také pouhým výsekem celku, tak širokým, jak nám to dovolí objektiv 

fotoaparátu. Skutečnost zachycuje ve zmenšeném měřítku, ne ve skutečné velikosti. 

Fotografie je statická a nezachytí ani zvuky, ani vůně. V černobílém podání redukuje 

barevnou skutečnost na černobílou škálu odstínů. V barvě jen stěţí reprodukuje barevné 
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odstíny tak, jak je vidí lidské oko.“
87

 Fotografové si sami vybírají, co konkrétně budou 

fotit, z jakého úhlu, jaký moment vyuţijí. 100% objektivita nemůţe být ani při 

maximální snaze nikdy zaručena. „Objektivita fotografie je uskutečnitelná jen uvnitř 

fotografického přístroje během tvorby fotografického obrazu vznikajícího v mnohem 

komplexnějším rámci samotného aktu fotografování. Fotografování samo o sobě jako 

činnost vykonávaná osobou fotografa je ze své podstaty aktem navýsost 

subjektivním.“
88

 Podle Langtona navíc jezdí fotografové do cizích zemí plnit své 

představy o nich. Vţdy najdou nějakou kulturní výjimku.
89

 To, ţe zachytí jednoho 

příslušníka dané kultury, jak dělá věc, která je pro nás nepřípustná, neznamená to, ţe to 

dělají všichni příslušníci té kultury. Ačkoli my máme často tendenci se domnívat, ţe 

ano. Langton ve své knize uvádí příklad, kdy časopis Time otiskl fotografii, na které 

jakýsi Haiťan jí lidské maso. Podle Maggie Steber, kterou v knize cituje, fotografie 

můţe ve čtenáři vyvolávat dojem, ţe všichni Haiťané jsou kanibalové, jsou divocí  

a nepoddajní, ačkoli ona sama nikdy předtím ţádného Haiťana nic podobného dělat 

neviděla.
90

 Navíc taková fotografie je naprosto vytrţená z kontextu. My nevíme, co 

předcházelo situaci, kdy tento člověk začal jíst lidské maso, jaké okolnosti ho k tomu 

vedly. Ani nevíme, co následovalo poté, co byl snímek pořízen. Dost dobře mohlo jít ze 

strany Haiťana pouze o jistý druh recese. Právě to je jeden z příkladů, jak se reportáţní 

snímky v redakcích pořizují. Editor můţe mít například představu o nějakém článku. 

Pošle fotoreportéra na určité místo s jasným zadáním – aby mu pořídil fotografie jako 

důkaz nějaké skutečnosti. A tak fotograf jede na místo, a aby splnil zadání svého 

nadřízeného, čeká na situaci, kdy bude moct pořídit fotografii, která by zapadala do 

konceptu článku. Dříve nebo později taková situace nastane, ale rozhodně nemůţeme 

mluvit o takové fotografii, která by zprostředkovávala realitu takovou, jaká skutečně je. 

Největší snaha manipulovat publikum vychází obvykle z různých politických 

zájmů. Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3.1, politické strany se snaţí o co nejlepší 

mediální obraz a image, aby přesvědčily voliče o tom, ţe si zaslouţí jejich důvěru  

a jejich hlas ve volbách. Proto se jejich tisková oddělení snaţí, aby se na veřejnost 

dostávaly takové fotografie, které vyvolají patřičný dojem. Například Ondřej Liška vedl 

                                                
87 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu: manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. 

Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-802-4616-476. s. 13 
88 Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy 

žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Editor Barbora Osvaldová, 

Alice Němcová Tejkalová. Praha: Karolinum, 2009, 195 s. ISBN 978-802-4616-841. s. 119 
89 LANGTON, Loup. Photojournalism and today's news: creating visual reality. Malden, MA: Wiley-

Blackwell, 2009, xiv, 250 s. ISBN 14-051-7896-5. s. 4 
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svou kampaň ve volbách do poslanecké 

sněmovny 2013 v mladistvém duchu a tomu 

odpovídaly i fotografie, které se dostávaly na 

veřejnost (obr. 1). Některá média nebo 

někteří novináři naopak mohou být silně 

vyhranění vůči určitým politickým hnutím 

nebo osobnostem, a tak budou publikovat 

takové fotografie, které implicitně danou 

skupinu nebo osobu poškodí. Za příklad 

tohoto jevu bychom mohli povaţovat vyobrazování prezidenta Miloše Zemana 

v médiích. Zeman mezi novináři nemá 

zrovna velkou podporu a ať uţ záměrně nebo 

ne to dosvědčují i fotografie, na kterých je 

médii prezentován. Například fotografie na 

obr. 2 byla pouţita jako ilustrační fotografie 

k článku na serveru Tyden.cz o Zemanově 

údajném kolapsu s titulkem „Zeman 

zkolaboval, tvrdí zdroje z Hradu. Pečují o něj boromejky“. Taková fotografie můţe 

čtenářům podsouvat, ţe jeho kolaps byl způsoben zálibou v cigaretách a alkoholu. 

Dalším příkladem můţe být i situace, kdy vláda potřebuje alibi pro vojenský zásah, aby 

si zachovala důvěru a podporu občanů. Pouţije tedy takové fotografie, které dosvědčí, 

ţe zásah byl skutečně nezbytný. Na druhou stranu různé humanitární organizace se 

budou snaţit pomocí dojemných fotografií ţivelných katastrof přesvědčit veřejnost, ţe 

si zaslouţí její pomoc. 

3.4 Digitální úprava fotografií 

 

Barthes v roce 1994 prohlásil: „To, čím na mě účinkuje, nezáleţí v tom, ţe 

obnovuje cosi zrušeného, nýbrţ v tom, ţe dosvědčuje: to, co vidím, vskutku bylo.“
91

 Jak 

jiţ bylo v této práci několikrát zmíněno, fotografie pro nás představuje takového očitého 

svědka. Fotograf byl přítomen události, která je nám časově i prostorově vzdálená,  

a díky němu máme pocit, jako bychom tam byli s ním. V digitální době se ovšem tento 

                                                                                                                                          
90 Tamtéţ. s. 5 
91 BARTHES, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa, 1994, 107 s. Filosofie 

do kapsy, sv. 14. ISBN 80-711-5081-9. s. 74 

Obrázek 2 

Prezident Miloš Zeman 

Zdroj: http://www.tyden.cz/ 

Obrázek 1 

Ondřej Liška 

Zdroj: http://www.blesk.cz/ 
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pohled mění. Dnešní technologie má takové moţnosti, ţe skutečně není moţné určit, 

zda se jedná o fotografii originální, nebo do ní bylo zasahováno. Ne ţe by se před 

vynálezem digitálních fotoaparátů s fotografiemi manipulovat nedalo, při jejich 

zvětšování ve fotokomoře se jejich finální podoba dala upravit. Ovšem originální 

snímek bylo moţné dohledat alespoň na samotném negativu, který mohl fungovat jako 

důkaz ve sporech o pravost obrázků. Dnes uţ v podstatě takový doklad neexistuje. 

Typů fotografií je několik a u kaţdého z těchto typů má digitální úprava jinou 

závaţnost. Pokud se například jedná o uměleckou fotografii, asi nám nebude její úprava 

tolik vadit, jako kdyţ se jedná o fotografii zpravodajskou nebo dokumentární. Velmi 

často dochází také k „vylepšování“ fotografií v lifestylových a módních časopisech 

nebo v reklamě, aby fotografie a lidé na nich působili estetičtěji. Malé zásahy do těchto 

typů fotografií by zdánlivě neměly mít vliv na formování veřejného mínění. Tady si 

naopak musíme uvědomovat riziko šíření nedosaţitelného ideálu krásy a s ním 

spojených problémů, jako je anorexie nebo nesmyslné zásahy plastické chirurgie. Nás 

ale pro účely této práce bude nejvíce zajímat fotografie zpravodajská. 

Při digitální úpravě fotografií se pouţívá několik technik. Lábová a Láb ve své 

knize Soumrak fotoţurnalismu? popisují způsoby, jak lze digitálně manipulovat s 

fotografií: fotomontáţ, retuš a rearanţování. Fotomontáţ zahrnuje například klonování, 

kdy se objekt, který byl na původní fotografii, namnoţí v libovolném mnoţství. Takto 

například libanonský fotograf Adnan Hajj naklonoval rakety vypouštěné v izraelsko-

libanonském konfliktu izraelskými 

stíhačkami na Bejrút. V popisku pak 

dokonce obranné rakety uvedl jako 

útočné. Dalším typem fotomontáţe je 

kompozitní fotografie, která se vyznačuje 

tím, ţe se dvě rozdílné fotografie spojí 

v jednu tak, ţe jsou spolu na výsledné 

fotografii třeba lidé, kteří se v reálném 

ţivotě nikdy nesetkali. Touto technikou 

například vytvořil v roce 2006 válečný 

fotograf Patrick Chauvel cyklus fotografií, ve kterých propojil reálné snímky 

z válečného Čečenska a typické záběry Paříţe (obr. 3). Chauvel ovšem tyto obrázky 

nevytvořil se záměrem manipulovat s divákem, ale naopak chtěl upozornit na 

nedůvěryhodnost fotografií v digitálním věku.  

Obrázek 3 

Patrick Chauvel: ‚La Concièrgerie‘ 

Zdroj: http://paris-if-you-please.parissetmefree.com/ 
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Snad nejvyuţívanějším typem fotomontáţe je 

tzv. výměna hlavy neboli substituce. Obvykle se 

vyuţívá tak, ţe se vezme skutečná hlava 

vyobrazovaného a nasadí se na jiné tělo, aby celkový 

dojem odpovídal dnešním standardům ideálu krásy. 

Úplně první fotografií, která byla takto zfalšována, 

byla americká moderátorka Oprah Winfrey na obálce 

časopisu TV Guide z roku 1989 (obr. 4). Negativní 

reakce tato fotografie vyvolala zejména proto, ţe 

nebyla označena jako fotografická ilustrace. 

 Retuš fotografií se pouţívala ještě v době 

klasické fotografie, kdy obvykle z fotografií mizely 

politicky nepohodlné osoby. 

S příchodem digitální fotografie se 

však odstraňování nevhodných prvků 

stalo mnohem jednodušší. Ačkoli se 

dnes ve většině případů retušují různé 

detaily, ve zpravodajské fotografii se o 

podobných zásazích vedou neustálé 

diskuze z pohledu etiky. 

 Další z vyuţívaných metod 

v digitální manipulaci s fotografiemi je rearanţování. To se zakládá na principu, ţe 

jednotlivé části originální fotografie jsou různě přemísťovány. Takovým příkladem 

můţe být fotografie rozhovoru Bushe a Thatcher, která po pouţití rearanţování získala 

nádech intimity (obr. 5).
92

 

 

                                                
92 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu: manipulace fotografií v digitální éře. Vyd. 1. 

Praha: Karolinum, 2009, 155 s. ISBN 978-802-4616-476. s. 51–66 

Obrázek 4 

Oprah Winfrey na obálce TV 

Guide 

Zdroj: http://www.npr.org/ 

Obrázek 5 

Thatcher a Bush před digitální úpravou a po ní 
Zdroj: Lábová, Láb: 2009 
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4. Výzkum ověřující míru ovlivnitelnosti pomocí 
fotografie 

 

4.1 Metodologie a výzkumné otázky 

 

4.1.1 Definice cílové skupiny a výběr respondentů 

 

Pro výběr vzorku respondentů do svého výzkumu jsem pouţila tzv. kvótní 

výběr.
93

 Zvolila jsem si skupinu obyvatelstva ve věku 20–60 let, bez ohledu na pohlaví, 

s minimálním ukončeným středoškolským vzděláním, z měst i z venkova. Tuto skupinu 

jsem si vybrala z toho důvodu, ţe se jedná o skupinu, u které se předpokládá, ţe je 

hlavním konzumentem denního tisku, coţ také vyplývá z průzkumů mediální skupiny 

MAFRA
94

 nebo deníku Právo
95

. Myslím si, ţe na této skupině můţeme v souvislosti se 

záměrem této práce dostatečně popsat, jakým způsobem lidé vnímají fotografie 

v médiích. 

Jiné kritérium jsem si pro výběr respondentů nestanovila. Nicméně mým cílem 

bylo, aby byl výsledný vzorek respondentů v rámci cílové skupiny co nejrozmanitější,  

a tak jsem se snaţila o věkovou, genderovou i vzdělanostní vyváţenost, coţ se relativně 

podařilo. Celkem bylo osloveno 12 respondentů (seznam všech respondentů viz příloha 

č. 15)., kteří souhlasili s tím, aby byl rozhovor nahrávaný na diktafon a následně byl 

v přílohách práce pouţit jeho doslovný popis. V této práci je zachována anonymita 

respondentů, s čímţ byli respondenti před zahájením rozhovoru srozuměni. Je uvedeno 

pouze jejich pohlaví, věk, vzdělání a velikost města, kde ţijí, popřípadě venkov, pakliţe 

se jedná o obec s méně neţ 3 000 obyvateli. Respondenti jsou dále rozlišováni 

označením „respondent x“ (respektive „Rx“), přičemţ x zastupuje číslo, které bylo 

kaţdému respondentovi přiděleno a zůstává neměnné. K dodrţení anonymity bylo 

přistoupeno z toho důvodu, aby respondenti odpovídali na pokládané otázky co 

                                                
93 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 
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 Media kit. In: PRÁVO on-line [online]. 2013 [cit. 2014-04-12]. Dostupné 
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nejupřímněji bez obav, ţe budou na základě svých odpovědí nějak hodnoceni. Setkání 

k rozhovorům obvykle probíhala u respondentů doma, v jejich kanceláři nebo 

v kavárně. 

4.1.2 Kvalitativní výzkum a metoda sběru dat 

 

Vzhledem k povaze zvoleného tématu jsem se rozhodla v praktické části 

aplikovat kvalitativní výzkum, a sice formou experimentu spojeného s hloubkovými 

rozhovory. Kvalitativní výzkum jsem zvolila z toho důvodu, ţe pomocí něho je moţné 

odhalovat sociální a sociálně psychologické jevy a to, které faktory s těmito jevy souvisí 

a ovlivňují je. „Cílem kvalitativního výzkumu není změření jednotlivých parametrů 

stanovených ukazatelů, ale vytváření adekvátního popisu nebo logické konstrukce celku 

sociálního a sociálně psychického jevu,“
96

 coţ je přesně to, čeho chci v závěru svého 

výzkumu dosáhnout. Fotografie nenesou ţádnou univerzální výpověď, jejich 

interpretace je čistě subjektivní záleţitost úzce související s emocemi, názory, postoji, 

zkušenostmi nebo proţitky. V hloubkovém rozhovoru mi bylo umoţněno nechat 

respondenty dále rozvíjet jejich myšlenku a získávat širší souvislosti jejich způsobu 

interpretace fotografií, respektive událostí k nim se vztahujícím obecně. Hloubkové 

rozhovory jsou sice časově velmi náročné, avšak například dotazníková forma výzkumu 

by mi tak hluboký vhled zdaleka neumoţňovala. A tak i přes nízký počet respondentů 

data získaná z rozhovorů vykazují vysokou validitu. 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, rozhovory jsem si nahrávala na diktafon, abych se 

k nim mohla dále vracet a pracovat s nimi a zejména zhotovit jejich přepis, který je 

součástí této práce v přílohách č. 16–27 pro případné srovnání závěrů. Respondenti byli 

vţdy před zahájením rozhovoru seznámeni s tím, co je čeká. Bylo jim sděleno, ţe jim 

v rámci experimentu budu předkládat texty zpráv s fotografiemi a aby si představili, ţe 

jde o zprávy, které jsou součástí novin. Bylo jim řečeno, ţe tyto zprávy pak od nich 

budu chtít interpretovat a budu jim pokládat další doplňující otázky. Termín 

„interpretovat“ jim byl ještě před zahájením rozhovoru vysvětlen, protoţe se jedná  

o slovo, jehoţ význam (potaţmo tedy i význam celé první otázky) by dle mého názoru 

mohl někomu činit potíţe. Jak jiţ bylo uvedeno výše, respondentům také bylo sděleno, 

ţe bude zachována jejich anonymita. Ačkoli bývá běţnou praxí, ţe respondenti jsou 

                                                
96
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před začátkem dotazování také seznámeni s cílem výzkumu, já jsem jim oznámila, ţe cíl 

výzkumu jim sdělím aţ po skončení rozhovoru, protoţe se domnívám, ţe kdyby jim 

bylo známo, proč s nimi výzkum provádím, narušilo by to jejich spontánní vnímání 

předkládaných zpráv. Na závěr tohoto úvodního slova jsem také respondenty poţádala, 

aby se k předkládaným ukázkám stavěli pokud moţno tak, jako by se jednalo o aktuální 

události a snaţili se v odpovědích nevycházet z informací, které jiţ znali z minulosti. 

Respondentům byla vţdy poloţena první, základní otázka, kterou byli vybídnuti k tomu, 

aby interpretovali zprávu, která jim byla předloţena. Další otázky nebyly pevně dané, 

odvíjely se od toho, jakým způsobem respondenti vypovídali, abych ve výsledku získala 

od všech respondentů stejné typy informací, které by bylo moţné srovnávat. I tak jsem 

se ale snaţila pokládat otázky všem respondentům podobné, coţ nebylo tak těţké, 

protoţe ve svých výpovědích prokazovala většina respondentů podobné chování. 

 

4.1.3 Výzkumné otázky 

 

Ve své práci jsem si stanovila základní výzkumnou otázku: „Dokáţí fotografie 

v médiích ovlivňovat interpretaci zpráv, ke kterým se vztahují?“ S touto otázkou se pojí 

i související otázka, která by měla být v závěru výzkumu zodpovězena, a sice, zda jsou 

fotografie v médiích schopny ovlivňovat vnímání objektivní reality jako takové. 

V závěru výzkumu se také budu snaţit porovnat, jakým způsobem spolu souvisí 

výsledky výzkumu a teoretická východiska popsaná v kapitole 3. Respondentům za 

účelem zodpovězení těchto otázek byly předkládány čtyři ukázky informující  

o událostech, které se skutečně odehrály v období let 2012–2013. Ukázky měly formát 

krátké novinové textové zprávy, která se vztahovala k vyobrazené fotografii. Tyto 

ukázky byly rozděleny do tří variant, kde varianta 1 (viz příloha č. 1, 4, 7 a 10) 

zobrazovala k textu (dle mého názoru) silně emotivní fotografii, u varianty 2 (viz 

příloha č. 2, 5, 8 a 11) byla ke stejnému textu, který obsahovala varianta 1, připojena 

fotografie, která danou událost zobrazovala trochu jinak, méně sugestivně, či emotivně. 

Varianta 3 (viz příloha č. 3, 6, 9 a 12) obsahovala stejnou emotivní fotografii jako 

varianta 1, ovšem text k ní byl velmi strohý a málo informačně nasycený. Z této ukázky 

jsem chtěla vypozorovat, jestli zpráva, která přináší méně informací v textu, nutí 

čtenáře, aby více pracoval s obrazovou zprávou a také abych vypozorovala, jestli se 

v tomto případě takto sugestivní fotografií nechá čtenář více ovlivnit. Celkem bylo 

dotazováno 12 respondentů, tudíţ kaţdá varianta připadá na čtyři respondenty. 
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Protoţe jsem chtěla porovnat, jak moc se respondenti nechávali ovlivňovat tím, co 

se o daných událostech dozvěděli v minulosti, na závěr jim byla ještě předloţena ukázka 

k události smyšlené, která měla jen dvě varianty, z nichţ varianta 1 (viz příloha č. 13) 

obsahovala fotografii dramatičtější a více emotivní, kdeţto varianta 2 (viz příloha č. 14) 

měla poklidnější charakter. Texty byly k oběma variantám stejné. Jelikoţ se jednalo 

právě o smyšlenou událost a texty byly samy o sobě málo informačně nasycené, v tomto 

případě jsem variantu 3 vynechala. Celkem tedy na kaţdou variantu připadlo šest 

respondentů. 

Fotografie a některé úryvky textů byly čerpány z internetových zpravodajských 

zdrojů, konkrétně ze zpráv, které se vztahovaly přímo k předkládaným událostem. Jen  

u smyšlené události č. 5 jsem pouţila fotografie vztahující se k válce v Afghánistánu. 

Zdroje fotografií a popřípadě textu jsou vţdy označené v příloze pod příslušnou 

zprávou, která byla respondentům předkládána, avšak bez těchto zdrojů. Ráda bych 

ještě upozornila, ţe cílem této práce rozhodně není hodnotit práci jednotlivých 

zpravodajských redakcí, které vytvořily zprávy, ze kterých jsem následně čerpala, a to 

zejména z toho důvodu, ţe jejich zprávy jsem nepřebírala celé, ale jen jejich části. 

Zároveň fotografie, které jsem pouţila, často nebyly jedinými fotografiemi 

souvisejícími s danou zprávou, ale zpravodajské servery ve většině případů nabízely 

svým uţivatelům rozsáhlejší obrazové galerie. 

Většina zpráv pouţitých ve výzkumu je negativního charakteru. Tento typ událostí 

jsem vybrala z toho důvodu, ţe právě dramatické fotografie (jak bylo popsáno 

v kapitole 2) více přitahují pozornost diváků. Navíc se na základě teorií popsaných 

v kapitole 1.3 domnívám, ţe negativně laděné zprávy jsou schopny ovlivňovat veřejné 

mínění a celkový pohled na svět více (alespoň v tom smyslu, který by mohl být 

potenciálně nebezpečný), neţ zprávy neutrální či pozitivní. 

Při analýze zaznamenaných dat jsem se snaţila zaměřovat hlavně na části, které by 

mohly souviset s daným tématem a výzkumnými otázkami. Soustředila jsem se tedy 

zejména na to, jak respondenti ve svých výpovědích pracují s fotografií, zda o ní přímo 

referují nebo se dá na základě toho, ţe interpretované informace nezískali z textu, 

předpokládat, ţe je vyvodili právě z obrazu. Také jsem se snaţila zaznamenávat to, zda 

fotografie měly vliv na vyvolání emocí souvisejících se zprávou a jestli snímky hrají 

roli při formování různých představ o události, které přímo nevycházejí z textové části 

zprávy. 
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4.2 Interpretace zjištěných dat 

 

4.2.1 Ukázka 1, varianta 1 

 

Ukázka 1 se týkala výbuchu v Divadelní ulici v dubnu 2013. Respondenti, jimţ 

byla předloţena ukázka 1 varianty 1 (viz příloha č. 1) odpovídali na první otázku, jak by 

interpretovali předloţenou zprávu vesměs na základě toho, co obsahoval předloţený 

text. Obvykle z textu vytáhli nejpodstatnější informace, jen respondent 3 spíše popsal 

to, jak na něj zpráva zapůsobila, respondent 3 uvedl: „Zanechalo to ve mně to, ţe tam 

hlavně nikdo nezahynul a ţe je to hrozné a ţe bych měla strach, kdyby tam byl někdo 

z mých blízkých.“ (z rozhovoru 4. 4. 2014) Respondent 1 naopak konkrétně popsal 

informace z textu a navíc se zmínil i o obrázku, který pro něj v tomto případě znamenal 

jakýsi důkaz. Respondent 1 řekl: „Já jsem se dozvěděl, ţe v Praze v jedné ulici byl silný 

výbuch, který poničil obvodovou zeď jednoho z domů, tlaková vlna rozbila okna, 

zranila 40 lidí, ale nikdo nezemřel. A z obrázku vidím, ţe nějaká zranění tam skutečně 

byla, ale je tam ta informace, ţe nikdo nezahynul.“ (z rozhovoru 7. 4. 2014) Právě R1 

jako jediný explicitně odkazoval k fotografii, která mu zjevně pomáhala zprávu lépe 

interpretovat a utvořit si celkovou představu o události. Hned ve druhé odpovědi totiţ 

uvedl: „Já si to představuji, ţe to muselo být chaotické a emotivní.“ (z rozhovoru 7. 4. 

2014) Na otázku, na základě čeho tak usuzuje, odpověděl: „Na základě té fotografie, 

kde je vidět, ţe je zraněná ţena, má obvázanou hlavu docela amatérským způsobem, 

kolem ní jsou další tři ţeny, které se o ni starají.“ (z rozhovoru 7. 4. 2014) Respondenti 

2 a 3 pak z fotografie vycházeli spíše nepřímo, a to zejména při popisování zranění, 

která mohla být po výbuchu přítomna. U respondenta 3 se pak tento jev objevil ještě 

výrazněji, jelikoţ nebyl schopen popsat, jak místo vypadalo po výbuchu s tím, ţe nikdy 

nic takového nezaţil, zatímco zranění popsal bez potíţí, a sice taková, jaká byla vidět 

právě na fotografii. Kdo ale dle mého názoru z fotografie nevycházel vůbec, byl 

respondent 4, který celou událost popisoval podle informací dostupných z psaného textu 

a na základě zkušeností a vědomostí, které o podobných situacích má. Také byl jediný, 

kdo události nepřikládal ţádné emoce. Racionálně a na základě jakéhosi obecného 

povědomí a předchozích zkušeností také popisoval událost R1. Roli zde snad můţe hrát 

fakt, ţe oba tito respondenti jsou muţi. 
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4.2.2 Ukázka 1, varianta 2 

 

Také u varianty 2 (viz příloha č. 2) v první odpovědi respondenti popsali hlavně to, 

co se dozvěděli v psaném textu. Oproti variantě 1, ke které respondenti dostali fotografii 

se zraněnou ţenou, u varianty 2, kterou doprovázela fotografie, jíţ dominovaly postavy 

hasičů, policistů a záchranářů a ze které bylo částečně patrné, jak vypadalo okolí místa 

výbuchu, respondenti byli schopni lépe popsat, jak právě okolí místa výbuchu vypadalo 

a dva ze čtyř respondentů zasadilo do popisu okolí budovy i přítomnost hasičů, policistů 

a záchranářů. U varianty 1 do popisu okolí tyto záchranné sloţky nevkládal ţádný 

z respondentů. Respondent 5, který explicitně s fotografií pracoval, řekl: „Stoprocentně 

to muselo působit děsivě, protoţe i podle té fotky je vidět, ţe se dělo něco i venku, padal 

tam nějaký materiál z těch budov a u takovéto události, kdyţ došlo v centru Prahy, tak 

se tam sjíţdělo určitě spoustu záchranných sborů, ať uţ to byli hasiči nebo lékařská 

zdravotnická sluţba, takţe na kolemjdoucího to určitě muselo působit děsivě.“  

(z rozhovoru 8. 4. 2014) Stejný respondent také uvedl, ţe nepředpokládá, ţe by to byl 

„masakr plný krve“. Moţná právě proto, ţe na obrázku ţádná krev vidět není.  Oproti 

tomu respondent 6, který z fotografie vycházel nepřímo, hovořil sice o záchranných 

sborech, ale uvedl také, ţe si představuje, ţe na místě byli zranění a tekoucí krev. 

Zajímavé bylo, ţe R6 uvedl, ţe kdyby byl u výbuchu přítomen, ptal by se pracovníků 

záchranných sloţek, jestli nechtějí s něčím pomoct. O vlastním zranění se nezmínil, 

vyloučil ho pravděpodobně z toho důvodu, ţe na fotografii ţádní zranění nejsou, ale 

naopak vidí hasiče, policisty a zdravotníky. Moţná měl pocit, ţe on by se nacházel 

přesně v místě, odkud byla pořízena fotografie, a tudíţ by byl v bezpečí. Respondent 7 

hodně pracoval s informacemi, které měl o události z minulosti a z jiných zdrojů  

a snaţil se dělat různé závěry (ačkoli i on byl, stejně jako všichni, před rozhovorem 

poţádán, aby jednal tak, jako by to byla nová informace a pouţíval jen předloţený 

podkladový materiál). Kromě toho ale v popisu okolí budovy uvedl: „Tak s tím 

výbuchem je spojená tlaková vlna, takţe ta určitě poškodila i podle toho obrázku auta, 

která byla na ulici přistavená (...).“ (z rozhovoru 4. 4. 2014), coţ byl jeden z výjevů 

viditelných na fotografii. Respondent 8 při odpovědích na mé otázky vycházel zejména 

z textu a z jakýchsi racionálních úvah. Jevilo se mi, ţe fotografie na něj nemá ţádný 

vliv. Ale zatímco v R4, který také z fotografie nevycházel, zpráva nevyvolala ţádné 

emoce, R8 vyjádřil svou lítost. Emoce naopak zpráva nevyvolala v R6. Na základě 

tohoto srovnání bychom mohli dojít k závěru, ţe to, jestli se příjemce nechává nebo 
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nenechává ovlivňovat fotografií, přímo nesouvisí s tím, zda bude příjemce zasaţen 

emocemi. 

 

4.2.3 Ukázka 1, varianta 3 

 

Respondenti varianty 3 (viz příloha č. 3) dostali fotografii varianty 1 se zraněnou 

ţenou od krve a k ní strohý text jen se základními informacemi. Právě to přinutilo dva 

ze čtyř respondentů, aby se více zaměřili na fotografii, ze které se snaţili vyčíst 

informace, které jim v textu chyběly. Ostatní dva respondenti vycházeli z fotografie 

nepřímo. Jejich první odpověď však také jako u předchozích variant vycházela z textu  

a aţ u dalších, detailnějších otázek si pomáhali obrázkem. Respondenti také celkově 

popisovali událost jako větší tragédii, neţ jak ji popisovali respondenti u předchozích 

dvou variant. Lze usoudit, ţe ji takto popisovali právě proto, ţe v textu nic o rozsahu 

škod nebylo uvedené a na fotografii nebylo zobrazeno místo výbuchu, nýbrţ jen ţena od 

krve, která právě mohla vyvolat onen dojem tragičnosti. Na otázku, jaká zranění mohly 

utrpět oběti výbuchu, všichni respondenti vesměs popsali typy zranění, která jsou patrná 

z fotografie. Nicméně respondent 10 vyjádřil pochybnosti nad tím, jakým způsobem 

byla fotografie ke zprávě vybrána, a celkový mediální obraz události v době, kdy se 

skutečně odehrála, zhodnotila takto: „Kaţdopádně je trochu těţké to posuzovat 

vzhledem k tomu, ţe jsem o tom, co se stalo, četla v tisku a přijde mi, ţe tohle je jediná 

krvavá fotka, kterou tam pořídili. Takţe se záměrně snaţili vyvolat dojem toho, ţe došlo 

k nějaké zcela zásadní tragické události. Přičemţ pokud bych četla jenom tu tištěnou 

zprávu, tak bych z toho nevyvozovala ţádné důsledky. Nebo prostě bych to nebrala 

tolik v potaz. Ale po zhlédnutí fotografií to ve mně vyvolalo dojem, ţe se stala nějaká 

neskutečná tragédie.“ (z rozhovoru 11. 4. 2014) Na tomto příkladu vidíme, ţe existují 

jedinci, kteří ačkoli pracují s fotografiemi v médiích a berou si z nich jisté informace, 

dokáţí také posléze kriticky zhodnotit původ fotografií a to, jak by mohly zkreslovat 

jejich úsudek. U varianty 3 se oproti předchozím dvěma variantám nenašel jediný 

respondent, ve kterém by zpráva nevyvolala ţádné emoce. 
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UKÁZKA 1 
Explicitně vychází 

z fotografie 

Z fotografie 

vychází nepřímo 

Z fotografie 

vůbec nevychází 
V

ar
ia

n
ta

 1
 Respondent 1 ●   

Respondent 2  ●  

Respondent 3  ●  

Respondent 4   ● 

V
ar

ia
n
ta

 2
 Respondent 5 ●   

Respondent 6  ●  

Respondent 7 ●   

Respondent 8   ● 

V
ar

ia
n
ta

 3
 Respondent 9  ●  

Respondent 10 ●   

Respondent 11  ●  

Respondent 12 ●   

Tabulka 1 Práce respondentů s fotografií v ukázce 1  

 

 

4.2.4 Ukázka 2 

 

Ukázka 2 se týkala prezidenta Zemana, kterého jsem si do svého výzkumu 

vybrala z toho důvodu, ţe se jedná o osobu, která je médii prezentována relativně 

kontroverzním způsobem. Ukázka informovala o kolapsu Zemana a jeho zdravotních 

komplikacích. Varianta 1 (viz příloha č. 4) byla doplněna fotografií, která by mohla 

příjemci vysílat informaci o tom, ţe Zemanovy zdravotní komplikace mohou mít původ 

v pití alkoholu a kouření, jelikoţ prezident se na ní netváří zcela střízlivě (respektive 

nebyl zachycen na snímku takovým způsobem, aby tak vypadal) a v ruce drţí cigaretu. 

Varianta 2 (viz příloha č. 5) pak ke stejnému textu nabídla obrázek, na kterém Zeman 

vypadal seriózně. Variantu 3 (viz příloha č. 6) opět doplňoval stejný obrazový doprovod 

jako variantu 1, tentokrát s chudším textem. Chtěla jsem vypozorovat, jestli příjemci 

varianty 1 a 3 budou na rozdíl od příjemců varianty 2 skutečně referovat o alkoholu  

a kouření. Z nasbíraných materiálů vyšlo najevo, ţe varianta nemá v případě této 

ukázky ţádný vliv a téměř všichni danou zprávu spojovali s alkoholem bez ohledu na 

fotografii. Obvykle respondenti na úvodní otázku odpovídali na základě informací, které 

získali z textu, někteří hned do první odpovědi vloţili pochybnosti o pravdivosti zprávy, 

jiní tyto pochybnosti vyjádřili aţ po dalších otázkách. Jen dva respondenti, R4, kterému 

byla předloţena varianta 1, a R5, kterému byla předloţena varianta 2, se o souvislostech 

s alkoholem vůbec nezmínili. R10, kterému byla předloţena varianta 3, sice slovo 

alkohol přímo nepouţil, ale celá jeho výpověď zněla velmi ironicky a na otázku, co stojí 
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za Zemanovými zdravotními potíţemi, se smíchem odpověděl: „Prostě vysoké pracovní 

nasazení. Na té fotce je vidět, ţe pracoval, ţe jo. Pravděpodobně pracoval i předešlou 

noc, nebo prostě návštěva z Ruska.“
97

 (z rozhovoru 11. 4. 2014) Tudíţ z této výpovědi 

vyvozuji, ţe tento respondent také přemýšlí nad prezidentovým vztahem k alkoholu.  

O fotografii se u této ukázky zmiňovali také R7 a R12. R7 řekl, ţe na předloţeném 

obrázku Zeman nepůsobí střízlivě, přitom se jednalo o variantu 2, která byla vybrána se 

záměrem, aby na ní zobrazovaný vypadal neutrálně. R12 pak uvedl, ţe obrázek ve 

variantě 3 jen potvrzuje jeho domněnky o tom, ţe Zemanova situace můţe mít 

souvislost s alkoholem. Tři respondenti se také neubránili tomu, aby do interpretace 

zprávy vloţili vlastní hodnocení Zemana, či jejich vztah k němu. Celkově by se na 

základě této ukázky dalo vyvodit, ţe pokud mají příjemci na něco nebo někoho 

vyhraněný názor, prostřednictvím filtru této skutečnosti vnímají také informace 

v médiích. Jsou schopni o daných zprávách pochybovat, pokud se zprávy neztotoţňují 

s jejich pohledem na věc a fotografie v takovém případě nemají velký vliv, ledaţe by 

příjemce v jeho názoru utvrdily, pokud právě s jejich názorem korespondují. 

 

4.2.5 Ukázka 3, varianta 1 

 
Ukázka 3 referovala o tajfunu na Filipínách z listopadu 2013. Varianta 1 (viz 

příloha č. 7) obsahovala text se základními informacemi o katastrofě a obrázek, na 

kterém byla tři mrtvá těla pod plachtou, jdoucí ţena a znečištěné okolí. V tomto případě 

R1 a R2 vychází z textu a zprávu interpretují na základě toho, co si o této události 

přečetli. R1 navíc odkazuje k fotografii, kterou zde pouţívá jako důkaz o tom, co se píše 

v textu. Také zapojuje vlastní fantazii a snaţí se událost popsat šíře na základě různých 

logických souvislostí. Na otázku, kolik by po 50 ušlých metrech v daném městě viděl 

mrtvých těl, R1 odpovídá: „Já doufám, ţe bych neviděl ţádné a netroufám si to vůbec 

odhadnout. Píše se tu v mnoţných číslech, na fotce vidím minimálně tři těla, takţe 

předpokládám, ţe to, co tady vidím na fotce, není nějaké sběrné místo mrtvol, ţe to je 

jen jedno z mnoha míst, takţe moţná bych nějaké viděl. Kolik si netroufám odhadnout, 

ale přál bych si nevidět ţádné.“ (z rozhovoru 7. 4. 2014) Oproti tomu R2 vychází čistě 

z informací z textu a zpočátku nedokáţe popsat, jak to na místě postiţeném tajfunem 

                                                
97 Média v květnu 2013 spekulovala nad tím, co způsobilo Zemanovu vrávoravou chůzi při slavnostním 

odemykání korunovačních klenot v katedrále sv. Víta. Některé verze hovořily o tom, ţe Zeman byl opilý 

po recepci na ruské ambasádě téhoţ dne. Odtud tedy pravděpodobně pochází naráţka na Rusko. 
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vypadalo. Po několika otázkách řekl, ţe by viděl „Poničené domy, poničené ulice, 

zaplavené ulice, spoustu raněných. A celkově nějaké devastace.“ (z rozhovoru 5. 4. 

2014) O dalších souvislostech, případně o mrtvých se nezmiňuje vůbec. R3 a R4 uţ 

tolik nevychází přímo z detailních informací, které jsou v textu obsaţeny, ale hovoří  

o události obecně jako o katastrofě tohoto typu. R3 dává ve svém projevu najevo, ţe se 

stala katastrofa v místě, které je naší civilizaci vzdálené. Říká například: „Kdyţ se 

vrátíme k tomu prvnímu článku, který jsem četla
98

, kde pomoc těch záchranářů, lékařů 

byla hned, tak tady si myslím, ţe si ty lidi musí hodně poradit sami, neţ se jim vůbec 

dostane nějaké pomoci.“ (z rozhovoru 4. 4. 2014) To můţe respondent usuzovat na 

základě fotografie, kde leţí bezvládná špinavá těla pod jakousi plachtou. Respondent 

také řekl, ţe by v místě katastrofy bylo „bláto, špína, lidi křičící, hlavně děti“. Právě 

bláto a špínu vidíme na fotografii, také nejzřetelnější mrtvé tělo působí jako dětské tělo. 

R4 sice nepouţívá fotografii k tomu, aby popsal, jak vypadalo postiţené místo, ale 

pouţívá slova jako katastrofa, neštěstí nebo utrpení, tedy pocity, které v něm silně 

emotivní obrázek mohl vyvolat, ačkoli to se můţeme pouze domýšlet. Celkově však tři 

ze čtyř respondentů uvedli, ţe v nich tato zpráva vyvolává lítost, zatímco u ukázky 1 

většina respondentů řekla, ţe by zprávě připsali emoci strachu. To můţe mít souvislost  

s tím, ţe výbuch se stal přímo tady v Praze, takţe není vyloučené, ţe něco podobného 

by je mohlo potkat. Zatímco tajfun se odehrál „někde daleko“ a, jak sami respondenti 

uváděli, u nás nebezpečí takového rozsahu nehrozí. 

 

4.2.6 Ukázka 3, varianta 2 

 

Varianta 2 ukázky 3 (příloha č. 8) obsahovala stejný text jako varianta 1, avšak 

fotografie k textu zobrazovala zpustošený dům, převrácené auto a celkový nepořádek. 

Fotografie ukazovala také lidi, kteří se kolem pohybovali, ţádné mrtvé tělo zde nebylo 

k vidění. R5 vychází nejdříve z textu, při odpovědi na otázku, jak by popsala místo 

zasaţené tajfunem v podstatě popíše fotografii a následně svou představu doplní 

informací z textu, ke které přidává své logické úvahy. R5 řekl: „Myslím si, ţe bych 

viděla zničené domy, hodně takového toho nepořádku nebo zničených věcí okolo. To, 

co vyplavila voda, co spadalo z těch rozbouraných domů a pravděpodobně tam kolem 

budou chodit lidi, kteří se budou snaţit sesbírat si věci ze svých domů, své osobní věci. 

                                                
98 Respondet má na mysli ukázku 1, výbuch v Divadelní ulici. 
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Zároveň tam bylo napsané, ţe dochází k drancování, takţe asi je tam nouze o jídlo,  

o pití, o hygienické věci, takţe ti lidi se budou snaţit sehnat takovéto věci ať uţ ve 

svých obydlích nebo v cizích nebo v obchodech, aby si zajistili bezpečí v tomto 

ohledu.“ (z rozhovoru 8. 4. 2014) Respondent předpokládá, ţe v době, kdy vyšla tato 

zpráva, uţ nebudou ranění nebo mrtví běţně na ulicích k vidění. Podle něj jiţ o ně bylo 

postaráno. R6 a R7 hovoří spíše o přírodních katastrofách obecně. R6 vychází při 

interpretaci zprávy z textu a následně si pomáhá i fotografií a popis události doplňuje  

i o vlastní úvahy. R7 má tendenci situaci hodnotit a také sám přiznává, ţe právě 

obrazové informace v médiích mu pomáhají si lépe představit jevy, se kterými nemá 

nějakou předchozí zkušenost, kdyţ uvádí: „Kdybych neviděl obrázky, videa, tak vůbec 

nevím, co vůbec tajfun dokáţe způsobit, ale musí to být masakr.“ (z rozhovoru 4. 4. 

2014) R8 ačkoli explicitně nevyjadřuje, ţe v interpretaci zprávy vychází z fotografie, 

tak činí zcela zřetelně. Evidentně ho nejvíce zaujal dominantní zničený dům na 

fotografii, a tak několikrát při popisu události opakuje, ţe lidé přišli o domov a nemají, 

kde bydlet. Informace z textu jinak prakticky nevyuţívá. O mrtvých hovoří, ale 

představuje si, ţe jsou právě pod troskami zničených domů. Aktuální situaci v postiţené 

oblasti popisuje takto: „Já nevím, tragédie, asi někde zbytky vody, trosky, lidi brečí, 

pobíhají, nevědí, co mají dělat, řev, někdo někoho hledá.“ (z rozhovoru 8. 4. 2014) 

Všichni respondenti opět v souvislosti s danou událostí vyjadřují svou lítost.  

 

4.2.7 Ukázka 3, varianta 3 

 

Respondentům varianty 3 (viz příloha č. 9) byla předloţena textová zpráva  

o tom, ţe na Filipínách je tajfun, který napáchal škody na majetku a vyţádal si lidské 

ţivoty. V textu také stálo, ţe obyvatelé ohroţených měst byli evakuováni. K této zprávě 

byla přiloţena stejná fotka, kterou dostali respondenty varianty 1, tedy tu s mrtvými 

těly. V textu nebyly ţádné bliţší informace například o tom, jak velké oblasti se škody 

týkaly, kolik bylo zraněných a mrtvých nebo jaké konkrétní škody tajfun napáchal. 

Přesto respondenti s obrazem nepracovali tolik, jak by se dalo v takovém případě, kdy 

nemají dostatek informací z textu, očekávat. Výjimkou byl R12, který sice v první 

odpovědi víceméně přeformuloval, co si přečetl v textu, následně uţ pak ale komentuje 

fotografii samotnou. Přestoţe přidává hodnocení „Ale ten obrázek je asi udělaný se 

záměrem prezentovat tu událost ještě horší, neţ je.“ (z rozhovoru 9. 4. 2014), několikrát 
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se k obrázku ještě vrací a je evidentní, ţe díky obrázku získal z celé události pocit 

hrůzy. Oproti tomu ale R9 vychází pouze z textu a dává najevo, ţe textu důvěřuje  

a k podrobnějšímu popsání události by ocenila právě více psaného slova. Říká, ţe 

„nikdy neviděla místo, kudy by prošel tajfun“ (z rozhovoru 4. 4. 2014) a ani 

v návaznosti na toto tvrzení se k fotografii neobrací. R10 popisuje událost velmi 

podobně jako R8, ačkoli tomu byl předloţený jiný text i jiná fotografie. R10 také jako 

nejvýznamnější následek tajfunu označuje fakt, ţe lidé přišli o své domovy a o svůj 

majetek. Zmiňuje se také o raněných, nemocných a mrtvých, ale těch předpokládá, ţe 

tam bylo málo. R11 také v první řadě vychází z textu. Dále událost popisuje 

pravděpodobně podle toho, co ví o katastrofách obecně, ale z její výpovědi se dá vycítit, 

ţe z pohledu emočního působení ji obrázek ovlivnil. Celkově respondenti popisují, ţe 

v nich zpráva vyvolala smutek, lítost a soucit. 

Na tomto příkladu tedy můţeme vidět, ţe i událost, která dokáţe být pro 

příjemce cizí, vzdálená, se kterou nemá empirickou zkušenost a je mu k ní dodáno malé 

mnoţství informací, neznamená, ţe se automaticky obrátí k fotografii z místa, aby se 

podle ní pokusil informace doplnit. Fotografie na naše příjemce většinou působila ve 

smyslu vyvolání dojmu a ne ve smyslu zdroje informací. Tedy aţ na jednu výjimku, 

která potvrzuje to, ţe působení obrazové sloţky médií na příjemce se nedá zobecňovat  

a musíme si uvědomovat, ţe kaţdý příjemce ke sdělení přistupuje jinak a jinak ho 

vnímá. Respektive by se moţná dalo hovořit o různých typech příjemců, kteří při 

zpracovávání mediálních obsahů vykazují podobné chování. 

 

UKÁZKA 3 
Explicitně vychází 

z fotografie 

Z fotografie 

vychází nepřímo 

Z fotografie 

vůbec nevychází 
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 Respondent 1 ●   

Respondent 2   ● 

Respondent 3  ●  

Respondent 4  ●  
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 Respondent 5  ●  

Respondent 6  ●  

Respondent 7 ●   

Respondent 8  ●  
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 3
 Respondent 9   ● 

Respondent 10  ●  

Respondent 11  ●  

Respondent 12 ●   

Tabulka 2 Práce respondentů s fotografií v ukázce 3 

 



   

 

49 

  

4.2.8 Ukázka 4, varianta 1 

 

Ukázka 4 se týkala jedné z demonstrací v Řecku související s ekonomickou krizí 

země a s úspornými opatřeními. Varianta 1 (viz příloha č. 10) informovala o tom, ţe se 

koná generální stávka a protesty právě z důvodu nesouhlasu obyvatel s úsporným 

programem vlády a byla zde informace, ţe se stávka týká některých státních institucí  

a je narušena doprava. Nebyly zde ţádné informace o tom, jakým způsobem protesty 

probíhají nebo v jakém městě se konají. Na fotografii jsou vidět policisté s helmami  

a ochrannými štíty a před nimi plápolá oheň. Chtěla jsem zaznamenat, jestli právě kvůli 

dramatičnosti fotografie budou respondenti, kterým byla tato varianta předloţena, 

událost interpretovat jinak neţ zejména respondenti varianty 2. U této varianty všichni 

respondenti s fotografií nějakým způsobem pracovali, ne sice v první interpretaci 

události, ale z jejich následných popisů představ spojených s událostí bylo zřetelné, ţe 

se fotografií ovlivnit nechali. Například R1 na otázku, jak si stávku představuje, 

odpověděl: „Tady podle fotky je vidět, ţe úplně spokojené demonstrace nebo stávky to 

nebyly, protoţe tady je vidět skupina policistů s plexi štíty a je vidět, ţe pod nimi hoří 

zem, takţe demonstranti po nich hází zápalné lahve, coţ nesvědčí v ţádném případě  

o pokojné demonstraci. Určitě to bylo se zraněními, snad tam nebyly nějaké ztráty na 

ţivotech, ale určitě to byl velice rozezlený dav.“ (z rozhovoru 7. 4. 2014) R2 také přímo 

hovoří o fotografii, ale nevěří ji. „Ten obrázek vypadá, jako ţe se tam děje něco 

hrozného, ale já osobně si myslím, ţe zase ten obrázek není úplně ilustrativní,“  

(z rozhovoru 5. 4. 2014) říká. Následně ale uznává: „Třeba na nějakém tom náměstí 

nebo před nějakou tou zásadní budovou jsou nějací radikálové a vyvádějí tam nějaké ty 

věci a musí tam proti nim někdo zasahovat.“ (z rozhovoru 5. 4. 2014)  R3 spíš událost 

hodnotí, neţ interpretuje. I na něj ale obrázek zřejmě zapůsobil, kdyţ na otázku, jak si 

myslí, ţe probíhala stávka, odpovídá: „Myslím si, ţe to bylo asi ve velkém, protoţe pak 

uţ je těm lidem asi jedno, jestli ničí auta soukromých osob nebo státní majetek.“  

(z rozhovoru 4. 4. 2014) R4 v rámci interpretace zprávy vyjmenuje jen několik hesel, 

která jsou s událostí spojená. Na otázky týkající se toho, jak si stávku a protesty 

představuje, není schopen odpovědět. Dále ale zmínil, ţe na dovolenou by tam v době 

protestů nejel. Kdyţ jsem se ho zeptala, co si myslí, ţe by se mu tam mohlo stát, řekl: 

„Mohl by člověk i umřít. Kdyby na něj někdo hodil zápalnou flašku nebo něco takového 

nebo by tam byl nějaký konflikt tvrdšího raţení, mohl by umřít.“ (z rozhovoru 6. 4. 

2014) I jeho mínění tedy evidentně fotografie ovlivnila. Kromě tohoto respondenta 
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ostatní respondenti nepředpokládají, ţe by se protesty odehrávaly v turistických 

letoviscích a myslí si, ţe postihly spíše větší města, zejména tedy centrum Atén. Tito 

respondenti by se nebáli v tu dobu vycestovat do Řecka, nicméně by je to znepokojilo  

a zjišťovali by si další informace ohledně této záleţitosti. 

 

4.2.9 Ukázka 4, varianta 2 

 

Varianta 2 (viz příloha č. 11) respondentům poskytla stejný text, jako měli 

respondenti u varianty 1, fotografie však zobrazovala pochod demonstrantů s jakýmisi 

transparenty, sice početný, ale poklidný. Záměrem bylo zjistit, zda na respondenty této 

varianty bude celkově událost působit mírnějším dojmem neţ na respondenty varianty 

předchozí. Potvrdilo se, ţe na respondenty protesty související se stávkou skutečně 

nepůsobily tak bouřlivě. Také tři ze čtyř respondentů této varianty mělo tendenci 

nějakým způsobem tuto událost hodnotit podle toho, co o krizi v Řecku vědí z informací 

dříve nabízených médii nebo jiným způsobem. Jediný respondent, u kterého se tento typ 

hodnocení vůbec neprojevil, byl R5, který vycházel ponejvíce z této zprávy. Ten hned 

v úvodu interpretoval velmi přesně text, který mu byl předloţen a následně mu k popisu 

situace pomáhá fotografie a připojuje i různé logické souvislosti. R5 si tedy protesty 

představuje následovně: „Podle toho obrázku usuzuji na to, ţe v ulicích jsou lidi, kteří 

nějakým způsobem dávají najevo ten nesouhlas. To znamená, ţe můţou něco 

skandovat, můţou nést nějaké ty transparenty, jak je vidět na tom obrázku.“  

(z rozhovoru 8. 4. 2014) Později ale také dodává, ţe by teoreticky mohlo dojít  

i k nějakým „výbušnějším činům“. R6 a R7 částečně vychází z textu, ale zejména 

interpretaci této zprávy vyuţili jako příleţitost vyslovit svůj názor na celkovou situaci 

Řecka. Nicméně nehovoří o formě protestů, která by mohla být nějak nebezpečná. 

Podobně i R8 částečně vychází z textu a dále do výpovědi vkládá své názory  

a domněnky. Z fotografie vychází, kdyţ říká, ţe účastníci demonstrací v ulicích „chodí, 

nějaké plakáty tam mají, vyřvávají, proti čemu stávkují“ (z rozhovoru 8. 4. 2014).  

I respondenti této varianty se shodují, ţe demonstrace se konají v hlavním městě, 

případně v jiných větších městech. Nikoho z respondentů by tato zpráva neodradila 

odcestovat do Řecka v době, kdy byla tato zpráva aktuální. Zdrţovali by se však pouze 

v rekreačních oblastech. 
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4.2.10 Ukázka 4, varianta 3 

 

Respondenti, kterým byla předloţena varianta 3 čtvrté ukázky (viz příloha č. 12), 

zhlédli stejnou fotografii jako respondenti varianty 1, tedy tu se zásahovou jednotkou 

policistů a ohněm. Text obsahoval informace o tom, ţe v Řecku se koná stávka kvůli 

škrtům, které souvisí s ekonomickou krizí. Také je v něm uvedeno, ţe obyvatelé vyšli 

do ulic protestovat a nálada ve společnosti je napjatá. Respondenti vţdy v úvodní 

interpretaci pracovali zejména s textem. Dále tři ze čtyř respondentů explicitně 

vyuţívali k popsání či hodnocení události fotografii. R9  však uvedl, ţe mu fotografie 

nepřipadá reálná a domnívá se, ţe je vypůjčená z nějaké jiné stávky, jiné události. 

Respondent uvádí, ţe po přečtení dané zprávy by si takový výjev, který je zobrazený na 

fotografii určitě nepředstavil. Následně ale doplňuje, ţe uznává, ţe by mohla existovat 

místa, kde se protestuje „radikálnějším způsobem“. Představuje si, ţe protesty se 

odehrávají hlavně ve větších městech, zejména v centru Atén. Právě do Atén by měl 

strach v době protestů jet, kdyby měl jet k moři, nebál by se, ale musel by předem vědět, 

ţe právě v tom místě nejsou ony radikální protesty. Vidíme tedy, ţe ačkoli respondent 

výběr fotografie hodnotí kriticky a říká, ţe jí nevěří, jistým způsobem ho fotografie 

přece jen ovlivnila. R10 na otázku, jak si představuje protesty spojené se stávkou, 

odpověděl: „Vzhledem k tomu, ţe v textu se tomu ten člověk moc nevěnoval, aby to 

tady rozepsal, tak z toho textu to nejde úplně posoudit, ale podle toho obrázku to bylo 

asi opravdu napjaté.“ (z rozhovoru 11. 4. 2014) Respondent tedy spoléhá na to, ţe díky 

fotografii najde alespoň částečně informace, které mu v textu chybí, coţ dokládá i jeho 

další popis demonstrace: „Vidím policisty, překvapuje mě, ţe nevidím demonstranty. 

Ale vzhledem k tomu, ţe ti policisti nejsou vyloţeně v nějaké komfortní situaci, tak 

předpokládám, ţe to bylo asi masivní demonstrování, které vyústilo v určité násilí, 

vzhledem k tomu, ţe tam museli policisté zasahovat a dokonce jsou v plamenech.“  

(z rozhovoru 11. 4. 2014) Ačkoli tedy respondent určitým způsobem pochybuje  

o přesné výpovědnosti snímku, obrázek ho v tomto případě velmi ovlivnil, co se týče 

dojmu z dané události. R10 si myslí, ţe demonstrace se odehrávají v Aténách a pokud 

by jeho cesta nesměřovala právě tam, na dovolenou do Řecka by se po získání 

doplňujících informací jet nebál. R11 naopak z fotografie prakticky nevychází a při 

popisu události spíš mluví o tom, jak si pravděpodobně demonstrace představuje obecně 

nebo jaké má s protesty zkušenost z minulosti. Nicméně říká, ţe kdyby do Řecka měl 

v době protestů jet, hodně by se bál a nejspíš by cestu i zrušil. Bál by se údajně toho, ţe 
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by ho demonstranti mohli například ušlapat. Těţko tedy zhodnotit, zda v respondentovi 

obavu bezděčně vyvolala dramatičnost fotografie nebo obecná negativní představa  

o demonstraci, či nějaká dřívější zkušenost. R12 přečtený text obohacuje o jakési osobní 

hodnocení, hodně ale také vychází z fotografie. Kdyţ má popsat, co se v Řecku podle 

dané zprávy děje, říká: „Nějaká stávka, ale spíš to podle obrázku vypadá jako víc neţ 

jen stávka. Tam vidím nějaký oheň a vypadá to horší, neţ jak je to popsané.“  

(z rozhovoru 9. 4. 2014) Celkově si respondent myslí, ţe demonstrace mají velký rozsah 

a konají se víceméně v celém Řecku. Domnívá se, ţe počet demonstrantů je vysoký, 

ačkoli jejich počet není napsaný ani v textu, ani není patrný z obrázku; „Kdyţ se dívám 

na ten obrázek, tak mi to připadá, ţe tam musí být hodně lidí a opravdu velmi 

nespokojených.“ (z rozhovoru 9. 4. 2014) Dramatičnost fotografie v něm tedy asi 

vyvolává pocit nějaké velkoleposti. Nakonec ale respondent říká, ţe osobně by ho tato 

zpráva od cesty do Řecka neodradila. 

 

UKÁZKA 4 
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 Respondent 9 ●   

Respondent 10 ●   

Respondent 11   ● 

Respondent 12 ●   

Tabulka 3 Práce respondentů s fotografií v ukázce 4 

 

4.2.11 Ukázka 5, varianta 1 

 

Ukázka 5 představovala smyšlenou zprávu o tom, ţe americká vojska obsadila 

Pákistán, a sice z toho důvodu, ţe chtějí zatknout představitele smyšlené teroristické 

skupiny. Zpráva byla smyšlená proto, abych mohla reflektovat, jak moc byli respondenti 

u předchozích ukázek ovlivněni tím, ţe se jednalo o reálné události, o nichţ většinou jiţ 

v minulosti slyšeli. Konkrétně varianta 1 (viz příloha č. 13) ukazovala fotografii, která 

byla převzatá z reportáţí o válce v Afghánistánu a na níţ jsou vojáci v terénu, mají 
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zbraně a nesou na nosítkách zraněného vojáka. Zajímalo mě, jestli respondenti díky této 

fotografii budou nějakým způsobem danou událost s válkou v Afghánistánu srovnávat. 

Většina respondentů stejně jako u předchozích ukázek nejprve interpretovala psaný text, 

aţ v dalším popisu pak eventuálně vycházeli z fotografie. Nicméně bylo relativně 

překvapující, ţe polovina respondentů (tedy tři ze šesti) z fotografie nevycházela vůbec, 

ačkoli psaný text obsahoval jen velmi omezené informace. Jeden respondent pak sám 

uvedl, ţe při vytváření představ o události pouţívá obrázek, zbylí dva to sice explicitně 

nevyjádřili, ale z jejich odpovědí bylo patrné, ţe právě obrázek je ovlivnil. R5 nejprve 

interpretuje daný text, ale interpretuje ho chybně. Říká, ţe američtí vojáci zadrţeli 

vedoucí místní teroristické skupiny, v textu však bylo uvedeno, ţe zadrţení je cílem 

akce. Na otázku, jak akce probíhala, odpovídá: „To vůbec nevím, vůbec si to nedokáţu 

představit, jak něco takového vypadá. Můţu usuzovat jen podle obrázku. Takţe vojáci 

v plné polní se samopaly. Nesou někoho raněného, takţe to byl asi trochu nějaký 

masakr a představuji si, ţe někde je nějaké sídlo teroristické skupiny, ale jak to sídlo té 

teroristické skupiny můţe vypadat, to vůbec nevím.“ (z rozhovoru 8. 4. 2014) Následně 

vyjadřuje různé domněnky, jak mohlo probíhat zatčení teroristů. R7 prakticky ani 

neinterpretuje zprávu, ale spíš vyjadřuje jakýsi svůj názor na teroristy a USA a různě 

hodnotí jejich vztah. To, ţe byl částečně ovlivněn fotografií, se projevilo, kdyţ řekl: 

„Oni vlastně ti obyčejní Pákistánci nemusí vědět, co se tam děje, protoţe vidí vojáky 

oblečené v uniformách, zbraně, tanky, takţe určitě se jich bojí.“ (z rozhovoru 4. 4. 

2014) R8 při interpretaci zprávy vychází zejména z textu a bliţší popis události 

odvozuje od toho, jak bývají podobné akce vyobrazeny ve filmech, coţ sám přiznává.  

R9 vychází z textu, ale nedokáţe si na základě něho vůbec představit, jak to v místě 

události vypadá, pouze se domýšlí. R10 také interpretuje text, ale jeví se mu neúplný  

a říká, ţe bez dalších informací si nedokáţe vůbec představit, co se tam děje. R9 ani 

R10 nevyuţívá k popisu události fotografii. Naopak R11 po úvodní interpretaci textu 

popisuje situaci přesně podle toho, co vidí na fotografii; „Myslím si, ţe se tam hodně 

střílelo a zase spousta zraněných a prach, protoţe je to v Pákistánu.“ (z rozhovoru 5. 4. 

2014) Respondenti obvykle uváděli, ţe tato událost v nich v podstatě ţádné emoce 

nevyvolává, ţe je to pro ně cosi vzdáleného a něco, čemu dost dobře nerozumí. Jen R7 

uvedl, ţe je mu líto civilních obyvatel v Pákistánu. 
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4.2.12 Ukázka 5, varianta 2 

 

 Varianta 2 páté ukázky (viz příloha č. 14) obsahovala stejný text jako varianta 1, 

ovšem měla jinou fotografii, takovou, která vyobrazovala ozbrojené vojáky, jak sedí 

kdesi na zemi a jeden z nich kouří. Celkově působí tato fotografie, jako by vojáci spíše 

odpočívali a nic váţného se nedělo. Respondenti této varianty také v první řadě 

interpretovali text, i kdyţ tři ze šesti respondentů místo interpretace spíš hodnotili 

terorismus nebo vztah teroristů a USA obecně. Dva respondenti se dokonce vyjádřili, ţe 

jim zpráva připadá nevěrohodná. R1 ve své první odpovědi čistě interpretoval text. 

Kdyţ ale byl vyzván, aby popsal, jak si danou událost představuje, vyjádřil se, ţe se mu 

zpráva jeví jako nevěrohodná a polemizoval nad tím, při jaké variantě by věřil tomu, ţe 

jsou američtí vojáci v Pákistánu. Fotografie v jeho výpovědích nehraje ţádnou roli. R2 

uţ přímo s fotografií pracoval. Sice si nedokázal představit, jak to v místě události 

vypadá, ale kdyţ jsem se ptala, jestli si myslí, ţe se tam bojuje, tak řekl: „V tuto chvíli 

to podle toho obrázku moc nevypadá. Ti vypadají, ţe odpočívají, ne ţe jsou ranění nebo 

něco.“ (z rozhovoru 5. 4. 2014) Také R3 byl pravděpodobně fotografií nějak ovlivněn. 

Zpočátku zprávu spíš hodnotil, neţ interpretoval, hovořil o terorismu obecně.  

Na otázku, jestli si myslí, ţe se tam bojuje, odpověděl: „To myslím, ţe ne. Já myslím, ţe 

oni jsou tam nasazení, pozorují, co se tam děje. Snaţí se navázat nějaké kontakty 

s někým, kdo by jim mohl pomoci se k těm předním představitelům nějakým způsobem 

dostat.“ (z rozhovoru 4. 4. 2014) Naopak R4, který také spíš hodnotí terorismus obecně, 

se domnívá, ţe mohou vzniknout nějaké lokální konflikty a ţe mohou nastat situace, 

které jsou „otázkou ţivota a smrti“. I R6 situaci, o které se píše, hodnotí na základě 

nějakých svých vědomostí a názorů. Představuje si, ţe v místě, které američtí vojáci 

obsadili, se navenek jakoby nic neděje, ale hrozí nějaký náhlý atentát. R12 v odpovědi 

na úvodní otázku rekapituluje text zprávy, kdyţ má ale popsat, jak si danou událost 

představuje, vyjadřuje se, ţe podle něj je daná zpráva leţ, nebo tedy alespoň důvod 

obsazení Pákistánu americkými vojsky, a předkládá vlastní návrhy, proč Američané do 

Pákistánu přijeli. Domnívá se například, ţe vojáci USA jsou v Pákistánu z toho důvodu, 

aby tam postavili svou základu, kam by mohli umístit své jednotky, a ţe odůvodnění ve 

zprávě související s teroristy je lţivé. Celkově tato zpráva v respondentech nevyvolává 

ţádné emoce, coţ odůvodňují stejně jako respondenti první varianty.  
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UKÁZKA 5 
Explicitně vychází 

z fotografie 

Z fotografie 

vychází nepřímo 

Z fotografie 

vůbec nevychází 
V

ar
ia

n
ta

 1
 

Respondent 5 ●   

Respondent 7  ●  

Respondent 8   ● 

Respondent 9   ● 

Respondent 10   ● 

Respondent 11  ●  

V
ar

ia
n
ta

 2
 

Respondent 1   ● 

Respondent 2 ●   

Respondent 3  ●  

Respondent 4   ● 

Respondent 6  ●  

Respondent 12  ●  
Tabulka 4 Práce respondentů s fotografií v ukázce 5 

 

4.3 Závěry výzkumu 

 

 Analýza dat získaných z výzkumu ukázala následující chování respondentů. 

Respondenti vţdy po přečtení zprávy, která obsahovala tištěný text a fotografii, 

interpretovali zprávu na základě samotného textu. Někteří respondenti jiţ v úvodu 

projevovali své osobní názory a měli tendenci danou událost nějakým způsobem 

hodnotit. Toto chování se projevilo zejména u respondentů s nejvyšším dosaţeným 

středoškolským vzděláním. Ti měli často potřebu skládat si dané události do kontextu 

s událostmi jinými a vytvářet si tak celkovou mozaiku svého pohledu na svět. Působilo 

to, jako kdyby v téměř kaţdé předloţené zprávě hledali odpověď na nějakou otázku 

týkající se světa kolem nás. Tento způsob přístupu ke zpravodajství se nejvíce projevil  

u respondentů 3, 6, 7 a částečně i 4. Naopak respondenti s vysokoškolským vzděláním 

vnímali předkládané zprávy izolovaněji, přesně se řídili instrukcemi podanými před 

zahájením rozhovorů a odpovídali přímo na otázky, které jim byly pokládány. Nelze 

samozřejmě vyloučit, ţe tito respondenti při běţném kaţdodenním konzumování médií 

nevykazují podobné chování jako respondenti s niţším vzděláním, nicméně byl to 

poměrně zajímavý jev, který se v tomto výzkumu ukázal.  

 Fotografie tedy v prvotní interpretaci zprávy nehrála ţádnou roli, ačkoli jak je 

popsáno v kapitole 2, obrázky čtenáře zaujmou dříve neţ samotný text. Potvrdila se tedy 

spíše teorie Rolanda Bartha zmíněná v kapitole 3, ţe „jsme stále víc neţ kdy jindy 

civilizací písma, protoţe slovo a písmo jsou stále plnohodnotné součásti informační 
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struktury“
99

. Fotografie tedy mým respondentům slouţily spíše k dokreslení jejich 

představy o události. Pomocí nich byli schopni popsat i různé detaily události, které by 

pravděpodobně nepopsali, kdyby fotografii k dispozici neměli. Pro některé 

z respondentů představovaly fotografie jakýsi důkaz toho, ţe se daná událost skutečně 

stala, nebo se pomocí ní mohli utvrdit v tom, ţe jejich představa o události je správná. 

Ne všichni respondenti ale pracovali s fotografií stejným způsobem. Pod rozborem 

kaţdé ukázky v kapitole 4.2 je tabulka, kde je přehledně zaznamenáno, kteří respondenti 

pracovali s fotografií explicitně, kteří z fotografie vycházeli, ačkoli to přímo neřekli a ti, 

kteří se na základě svých výpovědí jevili, jako by je fotografie vůbec neovlivnila. Kdyţ 

tabulky porovnáme, zjistíme, ţe většina respondentů při práci s fotografií vykazuje 

téměř pokaţdé stejné nebo podobné chování. Zejména pak ti respondenti, kteří 

s fotografií pracují explicitně, tak činí skoro pokaţdé. Rozhodně tedy nemůţeme při 

zkoumání působení fotografií na veřejné mínění operovat s obecnými závěry, ale 

musíme si uvědomit, ţe existují různé typy příjemců a kaţdý z těchto typů pracuje 

s fotografiemi v médiích jiným způsobem. 

 Výzkum také ukázal, ţe jakmile jsou v respondentovi zakořeněny určité názory, 

zejména pak předsudky, vnímá události související s těmito názory zkresleně a jeho 

běţný způsob přijímání mediálních obsahů se mění. V mém výzkumu to bylo dokázáno 

na příkladu ukázky 2, která referovala o zdravotních potíţích prezidenta Miloše 

Zemana. Bez ohledu na variantu ukázky deset z dvanácti respondentů uvedlo, ţe zpráva 

se jim jeví jako neúplná nebo nepravdivá a ţe skutečným důvodem Zemanových potíţí 

je alkohol. Naopak u ukázky 5, která byla reálně nepravdivá, se kromě dvou 

respondentů nikdo nad pravdivostí zprávy nepozastavil a pracovali s ní tak, jako by byla 

pravdivá.  

 Výzkumná otázka, která měla zjistit, jestli fotografie v médiích mohou 

ovlivňovat interpretaci zpráv a také vnímání objektivní reality, byla potvrzena, ale ne se 

100% platností. Respondenti skutečně ve většině případů s fotografiemi nějakým 

způsobem pracovali a vytvářeli si pomocí nich detailní představy o události samotné, 

nicméně za hlavní zdroj informací povaţovali text. Nedá se tedy říci, ţe by fotografie 

vybraná ke zpravodajskému textu výrazně ovlivňovala vnímání základních 

charakteristik dané zprávy. Ukázalo se, ţe při interpretaci zpráv respondenti velmi často 

vycházejí z toho, jaké mají předchozí zkušenosti s podobnými typy událostí. Pokud tedy 

                                                
99 BARTHES, Roland. Rétorika obrazu. In: Co je to fotografie?. Vyd. 1. Praha: Herrmann, 2004, s. 10. 

ISBN 80-239-5169-6. s. 54 
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zpráva referuje o typu události, se kterým příjemce v minulosti přišel ať uţ osobně nebo 

zprostředkovaně do styku, vysvětluje si ji právě pomocí těchto zkušeností. Jistě tedy 

bude určitou zprávu jinak interpretovat člověk, který denně konzumuje média, je 

všeobecně vzdělaný a zcestovalý a jinak stejnou zprávu bude interpretovat člověk, který 

byl převáţnou část svého ţivota odtrţen od vnějšího dění. Roli by tedy měl hrát i proces 

socializace jedince a jeho kulturní pozadí. To ale neznamená, ţe by byl výběr fotografií 

v médiích nepodstatný. Na základě výsledků výzkumu nepředpokládám, ţe by jedna 

mystifikující fotografie, která se objeví v jednom médiu, měla velký vliv na veřejné 

mínění. Podstatný vliv by ale mělo, kdyby byl jistý jev předkládán mystifikujícím 

způsobem příjemcům soustavně. Příjemci, kteří by totiţ s daným jevem neměli ţádnou 

empirickou zkušenost, by neměli jiné srovnání, tudíţ by předkládanou formu jevu 

povaţovali za pravdivou. Protoţe si tedy příjemci pomocí obrazové sloţky médií 

dotváří představy o okolním světě, je velmi důleţité, aby byly fotografie v médiích 

vybírány zodpovědně a aby bylo dosaţeno co největšího moţného stupně objektivity 

(jak víme z kapitoly 3, 100% objektivity i při největší snaze nelze dosáhnout nikdy). 

Osobně bych navrhovala, aby bylo vţdy příjemcům k jedné zprávě nabídnuto větší 

mnoţství různorodých fotografií, aby si příjemce mohl o skutečnosti učinit vlastní 

představu. Ideálním prostředkem pro takové předávání obrazových informací jsou  

on-line média, u kterých lze vytvořit galerii s prakticky neomezeným mnoţstvím 

fotografií. Jako nejnebezpečnější se tedy z tohoto úhlu pohledu jeví tištěná média, kde 

je přece jen prostor pro obrazový materiál fyzicky omezený. 



   

 

58 

  

Závěr 
 

Tato práce ukázala, jaká je role fotoţurnalistiky v dnešních médiích. Fotografie 

je v médiích prakticky nezastupitelná a její hodnota tkví zejména v tom, ţe v ní kaţdý 

dokáţe nějakým způsobem číst a získat z ní jisté informace bez ohledu na to, jestli je 

gramotný, či jakým jazykem hovoří. Fotografie navíc funguje jako jakýsi důkaz o tom, 

ţe se zobrazený jev skutečně stal. V tom ale odborníci zabývající se fotografií v médiích 

spatřují největší problém. Fungování médií je totiţ zaloţené na obchodním modelu. Čím 

více má médium čtenářů, tím více má inzerentů a tedy i větší příjem financí. Proto se 

kaţdé médium snaţí získat co nejvíce čtenářů, coţ se daří mimo jiné i atraktivní 

vizuální sloţkou média. Tuto atraktivitu mají často zastupovat různé senzace, katastrofy 

a tragédie. Proto nastávají situace, kdy se média záměrně uchylují k výběru těch 

nejdojemnějších, nejpřekvapivějších nebo nejvíc pobuřujících snímků, ačkoli mohou 

být vytrţené z kontextu a nepopisují související událost objektivně. S procesem výběru 

publikovaných fotografií souvisí také pojmy jako je visual agenda setting a visual 

gatekeeping, kdy visual agenda setting předurčuje, jakým způsobem bude veřejnost 

vnímat různé události a visual gatekeeping zase popisuje proces, jakým se publikované 

fotografie vybírají. Často tak dochází k tomu, ţe o tom, jaký obrázek bude vybrán, aby 

charakterizoval danou událost, nerozhoduje fotograf, jenţ snímky nafotil, ale mediální 

pracovník, který u události vůbec nebyl přítomen. 

Vyskytly se i případy toho, kdy byly fotografie různě upravovány, coţ je 

v dnešní době existence digitálních fotoaparátů a počítačů čím dál snadnější. S tím 

souvisí i etika ve fotoţurnalistice, která se právě díky případům manipulace 

s fotografiemi dostala do popředí zájmu odborníků na mediální komunikaci i médií 

samotných. Jak ale tato práce zmiňuje, 100% objektivity nikdy nemohou dosáhnout ani 

ta nejserióznější média, která se právě o absolutní objektivitu snaţí. V případě fotografií 

jde totiţ vţdy o výřez nějaké scény, fotograf musí fotoaparát někam namířit  

a zmáčknout spoušť v určitý moment. My však nevíme, co se v tu dobu dělo mimo 

objektiv fotoaparátu nebo za fotografovými zády, ani nevíme, co dané situaci 

předcházelo a co po ní následovalo. 

Kaţdý příjemce navíc vizuální sdělení vnímá trochu jinak. Uţ jen při cestě 

zrakového vjemu do mozku je daný obraz konfrontován s našimi zkušenostmi, 

znalostmi, kulturním prostředím, ze kterého pocházíme, nebo s aktuální náladou, a to 
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aniţ bychom si to vůbec uvědomovali. Při interpretaci obrazu na vědomé úrovni pak 

můţe efekt manipulace pomocí obrazu zmírnit například vizuální gramotnost, která se 

postupně spolu s mediální gramotností dostává do povědomí pedagogů. 

 Praktická část této práce zahrnovala výzkum, jehoţ cílem bylo zjistit, jak jsou při 

interpretaci událostí zprostředkovávaných médii lidé ovlivňováni fotografiemi, které 

jsou součástí tištěných zpráv. Analýza dat nasbíraných pomocí hloubkových rozhovorů 

ukázala, ţe kdyţ se příjemci do rukou dostane tištěná zpráva doprovázena fotografií, 

v první řadě ji interpretuje na základě toho, co se dozvěděl z psaného textu zprávy. 

Fotografii pouţívá k tomu, aby si představil souvislosti a detaily události. Příjemci se 

také pomocí fotografií utvrzují v tom, ţe jejich představa o podobě události je správná. 

Ne všichni respondenti výzkumu ale pracovali s fotografií stejně. Někteří se k fotografii 

přímo vyjadřovali a pomocí ní si utvářeli základní představu o události. Druhá skupina 

respondentů byla fotografií jistým způsobem ovlivněna, ale bylo moţné to poznat jen na 

základě jejich odpovědí na otázky. Nakonec se také v některých případech vyskytli 

respondenti, kteří nebyli fotografií ovlivněni vůbec. Nastaly ale i situace, kdy někteří 

respondenti explicitně pochybovali o věrohodnosti fotografií. 

 Na základě porovnání teoretických východisek a kvalitativního výzkumu 

můţeme říci, ţe fotografie skutečně mají schopnost přenášet různé informace. Samy  

o sobě mají podle zjištění odborníků věnujících se vizuální komunikaci velkou sílu 

působení na příjemce, v médiích ale téměř nikdy nebývají fotografie zobrazovány 

samostatně, nýbrţ za doprovodu psaného či mluveného slova. Fotografie a text tak tvoří 

jeden celek a jak bylo zjištěno z výzkumu, příjemci při intepretaci tohoto celku nejprve 

vycházejí z textu a aţ posléze si informace získané z textu ověřují pomocí fotografie. 

Jedna nevhodně vybraná fotografie tedy pravděpodobně nemá schopnost zásadním 

způsobem ovlivnit veřejné mínění a to, jak vnímáme objektivní realitu, ovšem pokud by 

příjemci byli pravidelně vystavováni mystifikujícím fotografiím společně s málo 

informačně nasycenými texty, můţeme se domnívat, ţe příjemci začnou realitu světa 

vnímat mylně. 
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Summary 

This thesis has demonstrated what the role of photojournalism in today's media 

is. Photography in the media is virtually irreplaceable and its value lies mainly in the 

fact that anyone can somehow read and get some information from it, regardless of 

whether he is literate, or what language he speaks. Photography also acts as a kind of 

evidence that the displayed affair truly happened. This is the point in which experts 

dealing with the photos in the media see the greatest problem. Due to the business 

model of media functioning, media try to be attractive for their consumers. The 

attractiveness is often represented by various sensations, disasters and tragedies. 

Therefore, there are situations when the media deliberately resort to the selection of the 

most moving, the most suprising or the most outrageous images, although they may be 

taken out of context and do not describe the related event objectively. With the selection 

process of published images there are related concepts such as visual agenda setting and 

visual gatekeeping. The visual agenda setting determines how the public will perceive 

the events and visual gatekeeping describes the process by which the published 

photographs are sellected. It happens often, though, that about which image will be 

selected to characterize the event, does not decide the photographer who shot the 

pictures, but a media worker who was not present the event at all. 

There also appeared cases of the photographs that were variously modified, 

which is nowadays thanks to the existence of digital cameras and computers becoming 

much easier. This is related to topic of ethics in photojournalism, but as we know, 100% 

objectivity can be never reached even by the most serious media, which are trying to be 

fully objective. Furthemore, experts agree that each recipient perceives visual 

communication differently. Only on the way of the visual perception in the brain, the 

image is confronted with our experience, knowledge, cultural background from which 

we come from, or current mood, without even realizing it. 

 The practical part of this work included research, whose goal was to determine 

how are people influenced by photographs that are included in printed news during their 

interpretation of events mediated by the media. Analysis of the data collected through 

in-depth interviews showed that when a recipient gets printed news accompanied by an 

image, his primary interpretation is based on what he learned from the written text. 

Picture is used to imagining the context and details of the event. Recipients also use 

images to reaffirm that their idea about the events is correct. 
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Based on the comparison of theoretical foundations and qualitative research, we 

can claim that images do have the ability to transmit various information. According to 

professionals, who deal with visual communication, they have a very strong effect on a 

recipient, but in the media images are almost never displayed alone, but they are 

accompanied by written or spoken word. Photographs and text form one unit and, as 

was found from the research, recipients during the intepretation of this unit come out 

from the text first and then they verify information obtained from the text through the 

photography. One inappropriately selected photo will probably not have the ability to 

significantly influence public opinion and the way we perceive objective reality, but if 

the recipients were regularly exposed to mystifying photographs together with little 

information-saturated texts, we can assume that the recipients will begin to perceive the 

reality of the world mistakenly. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Ukázka k výzkumu 1, varianta 1 (fotografie + text) 

 

Výbuch u Národního divadla zničil dům, trosky zranily 

desítky lidí 
 

Jedním z domů v centru Prahy - v Divadelní ulici číslo 5 - otřásl dvě hodiny před 

polednem velmi silný výbuch, který poničil velké mnoţství oken, nadzvedl střechu a 

dokonce o několik centimetrů posunul jednu z obvodových zdí. Výbuch zranil 40 lidí, 

na místě zasahovali hasiči, záchranáři i policie. V troskách nikdo nezahynul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-

jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct 

Zdroj textu: Tamtéţ 

http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct
http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct
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Příloha č. 2: Ukázka k výzkumu 1, varianta 2 (fotografie + text) 

 

Výbuch u Národního divadla zničil dům, trosky zranily 

desítky lidí 
 

Jedním z domů v centru Prahy - v Divadelní ulici číslo 5 - otřásl dvě hodiny před 

polednem velmi silný výbuch, který poničil velké mnoţství oken, nadzvedl střechu a 

dokonce o několik centimetrů posunul jednu z obvodových zdí. Výbuch zranil 40 lidí, 

na místě zasahovali hasiči, záchranáři i policie. V troskách nikdo nezahynul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-

jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct 

Zdroj textu: Tamtéţ 

http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct
http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct
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Příloha č. 3: Ukázka k výzkumu 1, varianta 3 (fotografie + text) 

 

Výbuch zničil dům u Národního divadla 
 

V jednom z domů v centru Prahy kousek od Národního divadla došlo k výbuchu. Ten 

silně poškodil samotný dům a částečně také domy okolní. Na místě zasahovali hasiči, 

záchranáři a policie. Zatím se neví, co výbuch způsobilo, zda šlo o úmyslné odpálení 

nebo o nehodu. V oblasti kolem Národního divadla a Smetanova nábřeţí bude několik 

dní částečně omezená doprava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-

jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct 

http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct
http://www.lidovky.cz/v-dome-v-praze-1-doslo-k-vybuchu-na-miste-jsou-asi-zraneni-p2h-/zpravy-domov.aspx?c=A130429_102353_ln_domov_mct
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Příloha č. 4: Ukázka k výzkumu 2, varianta 1 (fotografie + text) 

 

Zeman zkolaboval, tvrdí zdroje z Hradu. Pečují o něj 

boromejky 
 

Noční pád o shrnutý koberec. Tak odůvodnili lékaři nejnovější zdravotní problémy 

prezidenta Miloše Zemana. Podle hlasů z okolí hlavy státu je však situace mnohem 

váţnější. Zeman zkolaboval. 

 

Na zdravotní indispozici prezidenta se podle zdrojů z Hradu nepodepsal pouze 

neobratný pohyb po bytě, ale i nadměrné pracovní vytíţení. Strana práv občanů 

Zemanovci z něj udělala hlavní magnet své volební kampaně. "Vůbec ho nešetřili. 

Týden od týdne bylo patrné, jak uvadá," řekl zdroj TÝDNE, který je prezidentovi 

nablízku prakticky denně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zeman-zkolaboval-tvrdi-zdroje-

z-hradu-pecuji-o-nej-boromejky_287687.html#.Ux9uMj95M2Y 

Zdroj textu: Tamtéţ
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Příloha č. 5: Ukázka k výzkumu 2, varianta 2 (fotografie + text) 

 

Zeman zkolaboval, tvrdí zdroje z Hradu. Pečují o něj 

boromejky 
 

Noční pád o shrnutý koberec. Tak odůvodnili lékaři nejnovější zdravotní problémy 

prezidenta Miloše Zemana. Podle hlasů z okolí hlavy státu je však situace mnohem 

váţnější. Zeman zkolaboval. 

 

Na zdravotní indispozici prezidenta se podle zdrojů z Hradu nepodepsal pouze 

neobratný pohyb po bytě, ale i nadměrné pracovní vytíţení. Strana práv občanů 

Zemanovci z něj udělala hlavní magnet své volební kampaně. "Vůbec ho nešetřili. 

Týden od týdne bylo patrné, jak uvadá," řekl zdroj TÝDNE, který je prezidentovi 

nablízku prakticky denně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.novinky.cz/domaci/318462-zadny-alkohol-ani-kolaps-

utal-ministr-dohady-o-zemanove-urazu.html 

Zdroj textu: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zeman-zkolaboval-tvrdi-zdroje-z-

hradu-pecuji-o-nej-boromejky_287687.html#.Ux9uMj95M2Y  

http://www.novinky.cz/domaci/318462-zadny-alkohol-ani-kolaps-utal-ministr-dohady-o-zemanove-urazu.html
http://www.novinky.cz/domaci/318462-zadny-alkohol-ani-kolaps-utal-ministr-dohady-o-zemanove-urazu.html
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Příloha č. 6: Ukázka k výzkumu 2, varianta 3 (fotografie + text) 

 

Prezident Zeman zkolaboval 
 

Po včerejším kolapsu byl prezident Miloš Zeman převezen do Ústřední vojenské 

nemocnice v Praze, kde má podle zdroje z Hradu zůstat na pozorování minimálně tři 

dny. Příčinu kolapsu okruh spolupracovníků prezidenta přičítá jeho vysokému 

pracovnímu nasazení. Lékaři se k jeho stavu zatím odmítli vyjádřit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zeman-zkolaboval-tvrdi-zdroje-

z-hradu-pecuji-o-nej-boromejky_287687.html#.Ux9uMj95M2Y 
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Příloha č. 7: Ukázka k výzkumu 3, varianta 1 (fotografie + text) 

 

Tajfun Haiyan pustoší Filipíny 
 

Zdevastované domy, zničené sloupy elektrického vedení, bezvládná mrtvá těla plující 

ve vodě, čtyřmetrové vlny, drancování obchodů. Takovou zkázu způsobil tajfun ve 

městě Tacloban, ve kterém ţije 220 tisíc obyvatel. Místní obyvatelé přirovnávají řádění 

ţivlu k tsunami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://zahranicni.eurozpravy.cz/asie-a-australie/81503-tajfun-na-

filipinach-podle-oficialni-bilance-zabil-1744-lidi/ 

Zdroj textu: http://zpravy.ihned.cz/c1-61197360-mohutny-tajfun-dal-pustosi-

filipiny#fotogalerie-gf621971-8-2501060
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Příloha č. 8: Ukázka k výzkumu 3, varianta 2 (fotografie + text) 

 

Tajfun Haiyan pustoší Filipíny 
 

Zdevastované domy, zničené sloupy elektrického vedení, bezvládná mrtvá těla plující 

ve vodě, čtyřmetrové vlny, drancování obchodů. Takovou zkázu způsobil tajfun ve 

městě Tacloban, ve kterém ţije 220 tisíc obyvatel. Místní obyvatelé přirovnávají řádění 

ţivlu k tsunami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://zpravy.ihned.cz/c1-61197360-mohutny-tajfun-dal-pustosi-

filipiny#fotogalerie-gf621971-8-2501060 

Zdroj textu: Tamtéţ
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Příloha č. 9: Ukázka k výzkumu 3, varianta 3 (fotografie + text) 

 

Na Filipínách řádí tajfun 
 

Ţivelná katastrofa v podobě tajfunu, který dostal jméno Haiyan, v současné době 

devastuje pobřeţí Filipín. Tajfun napáchal škody na majetku a vyţádal si také lidské 

ţivoty. Obyvatelé ohroţených měst byli evakuováni s tím, ţe ani meteorologové nevědí, 

jak se situace bude nadále vyvíjet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://zahranicni.eurozpravy.cz/asie-a-australie/81503-tajfun-na-

filipinach-podle-oficialni-bilance-zabil-1744-lidi/ 
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Příloha č. 10: Ukázka k výzkumu 4, varianta 1 (fotografie + text) 

 
V Řecku je po měsíci opět generální stávka proti úsporám 
 

V Řecku se dnes koná 24hodinová generální stávka proti novému úspornému programu 

vlády. Odborové organizace soukromého i státního sektoru protestují proti úspornému 

balíčku ve výši 13,5 miliardy eur (333,8 miliardy Kč). Podle agentury DPA zůstaly 

uzavřeny školy, ministerstva a řada dalších státních institucí. Narušena je z velké části 

doprava a na devět hodin se ke stávce připojili i řidiči taxíků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-

generalni-stavka-proti-usporam-924287 

Zdroj textu: Tamtéţ 

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-generalni-stavka-proti-usporam-924287
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-generalni-stavka-proti-usporam-924287
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Příloha č. 11: Ukázka k výzkumu 4, varianta 2 (fotografie + text) 

 

V Řecku je po měsíci opět generální stávka proti úsporám 

 

V Řecku se dnes koná 24hodinová generální stávka proti novému úspornému programu 

vlády. Odborové organizace soukromého i státního sektoru protestují proti úspornému 

balíčku ve výši 13,5 miliardy eur (333,8 miliardy Kč). Podle agentury DPA zůstaly 

uzavřeny školy, ministerstva a řada dalších státních institucí. Narušena je z velké části 

doprava a na devět hodin se ke stávce připojili i řidiči taxíků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://zpravy.tiscali.cz/v-recku-zacala-dalsi-generalni-stavka-

tentokrat-dvoudenni-203646 

Zdroj textu: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-

generalni-stavka-proti-usporam-924287 

http://zpravy.tiscali.cz/v-recku-zacala-dalsi-generalni-stavka-tentokrat-dvoudenni-203646
http://zpravy.tiscali.cz/v-recku-zacala-dalsi-generalni-stavka-tentokrat-dvoudenni-203646
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-generalni-stavka-proti-usporam-924287
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-generalni-stavka-proti-usporam-924287
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Příloha č. 12: Ukázka k výzkumu 4, varianta 3 (fotografie + text) 

 

V Řecku se opět stávkuje 

 

Řekové se nechtějí smířit se škrty souvisejícími s podmínkami půjčky, kterou země 

přijala po propuknutí ekonomické krize. Nálada ve společnosti je napjatá, a tak mnoho 

místních vyšlo do ulic, aby protestovali proti úsporným opatřením, které se v první řadě 

dotknou peněţenek řadových občanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-

generalni-stavka-proti-usporam-924287 

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-generalni-stavka-proti-usporam-924287
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/v-recku-je-po-mesici-opet-generalni-stavka-proti-usporam-924287
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Příloha č. 13: Ukázka k výzkumu 5, varianta 1 (fotografie + text) 

 

Američtí vojáci obsadili Pákistán 

 

V rámci operace Trvalá svoboda obsadily ve včerejších odpoledních hodinách jednotky 

armády Spojených států amerických území severního Pákistánu, kde je podle agentury 

Reuters sídlo teroristické skupiny Hai-Tumse. Zadrţení předních představitelů této 

teroristické skupiny je cílem celé mise. Bliţší informace o akci zatím odmítá Bílý dům 

sdělit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.nbcnews.com/id/42978523/ns/business-

devices?q=Devices 

http://www.nbcnews.com/id/42978523/ns/business-devices?q=Devices
http://www.nbcnews.com/id/42978523/ns/business-devices?q=Devices
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Příloha č. 14: Ukázka k výzkumu 5, varianta 2 (fotografie + text) 

 

Američtí vojáci obsadili Pákistán 

 

V rámci operace Trvalá svoboda obsadily ve včerejších odpoledních hodinách jednotky 

armády Spojených států amerických území severního Pákistánu, kde je podle agentury 

Reuters sídlo teroristické skupiny Hai-Tumse. Zadrţení předních představitelů této 

teroristické skupiny je cílem celé mise. Bliţší informace o akci zatím odmítá Bílý dům 

sdělit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografie: http://www.salon.com/2011/06/08/afghanistan_war_2017/ 

http://www.salon.com/2011/06/08/afghanistan_war_2017/
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Příloha č. 15: Seznam respondentů (tabulka) 

Označení 

respondenta 
Pohlaví Věk Vzdělání Bydliště 

Respondent 1 Muţ 34 Vysokoškolské Město 44 tis. obyvatel 

Respondent 2 Ţena 52 Vysokoškolské Město 5 tis. obyvatel 

Respondent 3 Ţena 45 Středoškolské s maturitou Venkov 

Respondent 4 Muţ 50 Středoškolské s maturitou Město 5 tis. obyvatel 

Respondent 5 Ţena 30 Vysokoškolské Město 44 tis. obyvatel 

Respondent 6 Muţ 53 Středoškolské s maturitou Město 5 tis. obyvatel 

Respondent 7 Muţ 24 Středoškolské s maturitou Město 20 tis. obyvatel 

Respondent 8 Ţena 26 Vysokoškolské Venkov 

Respondent 9 Ţena 20 Středoškolské s maturitou Město 5 tis. obyvatel 

Respondent 10 Muţ 25 Vysokoškolské Hlavní město Praha 

Respondent 11 Ţena 22 Středoškolské s maturitou Město 5 tis. obyvatel 

Respondent 12 Ţena 35 Vysokoškolské Hlavní město Praha 
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Příloha č. 16: Přepis rozhovoru, Respondent 1 (text) 

 

R1 - muţ, 34 let, vysokoškolské vzdělání, město 44 tis. obyvatel 

 

Varianta 1 

 

Ukázka 1 

 

Jak byste interpretoval předloţenou zprávu? Co jste se v ní dozvěděl? 

 

Já jsem se dozvěděl, ţe v Praze v jedné ulici byl silný výbuch, který poničil obvodovou 

zeď jednoho z domů, tlaková vlna rozbila okna, zranila 40 lidí, ale nikdo nezemřel. A z 

obrázku vidím, ţe nějaká zranění tam skutečně byla, ale je tam ta informace, ţe nikdo 

nezahynul. 

 

Dokáţete si představit, jak to tam vypadalo bezprostředně po tom výbuchu? 

 

Já si to představuju, ţe to muselo být chaotické a emotivní. 

 

Na základě čeho tak usuzujete? 

 

Na základě té fotografie, kde je vidět, ţe je zraněná ţena, má obvázanou hlavu docela 

amatérským způsobem, kolem ní jsou další tři ţeny, které se o ní starají. Evidentně 

ţádná z nich není lékařka, alespoň ne ve sluţbě, protoţe ţádná nemá lékařský oděv. 

Takţe je vidět, ţe tam musela být nějaká sounáleţitost kolemjdoucích, dalo by se říct. A 

to uţ dneska musí něco být, aby se něco takového stalo. Ta lhostejnost. Nevidím tam tu 

lhostejnost a to uţ musí být opravdu silný podnět. 

 

A jaká myslíte, ţe byla ještě jiná zranění, kromě toho, co vidíte na obrázku? 

 

Můţu předpokládat, ţe vzhledem k tomu, ţe byla poničena zeď a rozbitá okna, tak ţe 

tam lítalo spoustu ostrých úlomků, to znamená, ţe většinu zranění bych očekával jako 

nějaká zranění řezného charakteru. Takţe tam musela téct krev a očekával bych spíš 

lehčí zranění. Povrchová a lehčí. Na první pohled třeba nepěkně vypadající, ale pokud 

to vyloţeně nikoho nezavalilo, tak bych očekával spíš zranění lehčího charakteru. To 

znamená bez trvalých následků. Prostě pořezaná kůţe od letících střepů a tak. 

 

Kolik myslíte, ţe se zapojilo nějakých zásahových jednotek? 

 

No, bylo to v centru Prahy, byl to velký silný výbuch, nepíše se tady nic o tom, co ho 

způsobilo, takţe se to asi úplně nevědělo v době, kdy se to psalo, takţe musely 

zareagovat všechny sloţky správným způsobem. To znamená, ţe museli počítat i s tím, 

ţe se ten výbuch můţe opakovat nebo ţe můţe nastat další výbuch, protoţe neznali 

příčinu. Takţe si myslím, ţe se tam do toho muselo zapojit aţ... Stovky lidí... To 

nevím... Ale ke stovce bych tomu věřil, protoţe museli určitě uzavřít celou ulici, museli 

prohledávat trosky, museli zajistit, aby tam nikdo další nešel, aby se prostě zabránilo 

nějakým následným škodám a předešlo se nějakými dalšímu nebezpečí. A jelikoţ se 

nevědělo, čím to bylo způsobené, takţe se muselo počítat s tím nejhorším, to znamená, 

ţe těch lidí tam do toho muselo být zapojeno docela dost. 
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A jaké tedy myslíte, ţe bylo jejich poměrné rozloţení? 

 

Určitě bych čekal, ţe bude nejvíc hasičů, to je taková ta první sloţka, která je asi v 

takovém případě přivolaná, která vf té první vlně se snaţí zachránit ţivoty a zabránit 

dalším škodám, třeba poţáru nebo problémům s vodou, s plynem... Takţe v první vlně 

bych čekal nejvíce hasičů a v poměru k policistům, kteří museli mít podezření na nějaký 

výbušný systém. Řekl bych tak 4:1 hasiči versus policisti. Ale záleţí v jaké fázi. 

Zezačátku, kdyţ tam šlo o zachraňování ţivotů nebo zjišťování, jestli tam nejsou 

v troskách nějací lidé, tak to byl určitě větší poměr hasičů a postupem času se to asi 

obracelo k policistům. Očekával bych, ţe policie pak bude vyšetřovat, proč se to stalo a 

jestli tam hrozí něco dalšího atd. Ale v okamţiku, kdy tam je ta fotka, to znamená, ţe 

tam jsou ošetřovaní zranění bezprostředně po výbuchu, tak bych čekal větší poměr 

hasičů. 

 

Vy uţ jste předtím zmínil, ţe to tam muselo být chaotické. Dokázal byste tedy té 

události přiřadit nějaké emoce? 

 

 

Emoce? No, určitě strach… Nevím, asi strach je to nejsilnější, co mě napadá. Protoţe 

nikdo nevěděl, zdá se, proč se to stalo a… Nejde jen o ty lidi, kteří toho byli přímo 

zúčastnění, ale i o lidi, kteří se to dozvídali z médií a nevěděli, jestli někdo z jejich 

známých se tam nepohyboval. Jestli náhodou někdo z jejich známých, kamarádů nebyl 

také zraněný. Takţe strach těch lidí přímo tam, tak těch lidí, kteří se o tom dozvídali. 

 

Dokáţete si tipnout, co mohlo způsobit ten výbuch? 

 

Já bych si tipnul plyn, protoţe mě napadají jenom dvě věci, a to je buďto plyn nebo 

nějaký výbušný nástraţný systém. Nebo nějaký teroristický čin pravděpodobně, nebo 

nějaký kutil ve sklepě, v lepším případě, kterému to bouchlo pod rukama, ale pořád si 

nemyslím, ţe jsme země, ve které stojí za to dělat nějaké teroristické útoky tohoto typu.  

 

A jaký rozsah myslíte, ţe měly škody po tom výbuchu? 

 

Jako finanční? 

 

Myslím spíš oblast, jakou to zasáhlo. 

 

U tak silného výbuchu bych řekl, ţe v celé ulici byla vysklená okna. 

 

Kolik domů tedy celkem přibliţně? 

 

Dobře, nevím, jak je ta ulice dlouhá, ale na kaţdou stranu od centra výbuchu tak 20 

domů, ţe mohlo mít vysklená okna. 

 

Takţe jen ta vysklená okna. 

 

Ne. V bezprostřední blízkosti asi byla poničená i fasáda. Tady se píše, ţe u toho domu 

byla posunutá i jedna obvodová zeď, co svědčí o velké síle toho výbuchu. To znamená, 

ţe i okolní baráky, které navazují na ten, kde byl výbuch, tak mohou mít narušenou 
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statiku. A praskliny v nosných zdech a pravděpodobně v nejhorším případě by to mohlo 

znamenat, ţe ty domy mohou být nařízené k strţení, ale to uţ opravdu jen spekuluji. 

 

 

Ukázka 2 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Dozvěděl jsem se, ţe prezident republiky Zeman zkolaboval kvůli nadměrné zátěţi, 

pravděpodobně kvůli nadměrné zátěţi v předvolební kampani. 

 

Jak na vás ta zpráva působí? 

 

Působí na mě trošku nevěrohodně, jelikoţ mám na prezidenta Zemana určitý názor, tak 

nevěřím tomu, ţe to bylo z nadměrné zátěţe. 

 

A z čeho myslíte, ţe to mohlo být? 

 

Ze zprávy to sice není patrné, ale očekával bych tam nějaké problémy s alkoholem. 

 

Proč? 

 

Protoţe se tady jedná o pád. Tady píšou: „Noční pád o shrnutý koberec.“ Takţe bych to 

přičítal spíš vlivu alkoholu. Protoţe ten pád má něco společného s vlivem alkoholu, to je 

takový můj pocit, který samozřejmě z toho článku není zjevný, ale jelikoţ mám na 

osobu Zemana určitý názor, tak to na mě dělá takový dojem. Samozřejmě následky 

zdravotní uţ jistě nejsou předstírané, ale tu prvotní příčinu bych připisoval alkoholu. 

 

Jaké emoce ve vás ta zpráva vůči panu prezidentovi vyvolává? 

 

Vůči panu prezidentovi? 

 

Ano, je vám ho třeba líto? 

 

Ne. Není mi ho líto, ani mu to nijak nepřeju. Nemám k tomu ţádný citově zabarvený 

postoj. Beru to prostě jako fakt. Spíš se mi dere trošku úsměv do tváře nad tím 

zdůvodněním. 

 

 

Ukázka 3 

 

Můţete prosím interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Ta zpráva je o neštěstí na Filipínách, kde tajfun Haiyan pustoší Filipíny. A je vidět, jak 

z popisovaných informací, tak z fotky, ţe nejde jen o materiální škody, ale i o ztráty na 

ţivotech, takţe asi půjde o velké neštěstí. 

 

Jak si představujete, ţe to tam po tom tajfunu vypadlo. Dokázal byste to nějak 

popsat? 
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Já jsem nikdy nic takového nezaţil, takţe to dokáţu popsat jen z toho, co tady čtu a tady 

čtu, ţe po vodě plují bezvládná mrtvá těla, coţ znamená, ţe opravdu tam jsou ztráty na 

ţivotech, kdyţ tam plují ty těla, tak znamená, ţe jich je asi víc a ţe asi není dost lidí na 

to, aby se o ně dokázali okamţitě postarat, to znamená, ţe tam musí vládnout chaos 

trošku a ţe opravdu to musí být tragédie veliká. Kaţdopádně v takovéto situaci jde o 

holý ţivot. 

 

Vy hodně mluvíte o mrtvých tělech, tak dokázal byste si představit, kolik byste těch 

těl viděl, kdyby vás tam v době, kdy byla psána tato zpráva, někdo postavil na ulici 

a popošel byste asi 50 metrů? 

 

Já doufám, ţe bych neviděl ţádné a netroufám si to vůbec odhadnout. Píše se tu 

v mnoţných číslech, na fotce vidím minimálně tři těla, takţe předpokládám, ţe to, co 

tady vidím na fotce, není nějaké sběrné místo mrtvol, ţe to je jen jedno z mnoha míst, 

takţe moţná bych nějaké viděl. Kolik, si netroufám odhadnout, ale přál bych si nevidět 

ţádné. 

 

Co myslíte, ţe byste ještě viděl kolem sebe? 

 

Pravděpodobně bych viděl v ulici všude spousty bahna, trosek, pravděpodobně bych 

viděl rozbité výlohy obchodů, píše se tu o drancování obchodů, takţe bych nejspíš viděl 

rozbité výlohy, moţná i nějaké gangy, nebo i normální lidi, kteří se snaţí z obchodu 

vynést něco, co potřebují ať uţ k ţivotu nebo jen k přilepšení. Těţko říct. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Tato zpráva uţ ve mně vyvolává lítost a vyvolává to ve mně takový pocit „ještě ţe to 

nemáme tady“, protoţe bych to fakt nechtěl zaţít. 

 

Takţe si myslíte, ţe něco takového by se vám tady stát nemohlo? 

 

Kaţdopádně tajfun s takovými následky tady, myslím, historie nezaznamenala a 

doufám, ţe v nejbliţší době se to nezmění. Moţná by se to dalo přirovnat k ničivým 

povodním třeba v 90. letech, kdyţ to bylo na Moravě, tam bylo taky spousta mrtvých. 

Ale asi by se to dalo přirovnat jen vzdáleně, myslím si, ţe tohle musí být horší, mnohem 

horší. 

 

 

Ukázka 4 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Dočetl jsem se, ţe po měsících klidu je v Řecku opět generální stávka, která protestuje 

proti státním úsporám, škrtům ve státním rozpočtu. Protestují zástupci dopravy, zástupci 

soukromého i státního sektoru, uzavřely se školy, ministerstva a spousta dalších státních 

institucí. 

 

Jak si jinak ještě tu stávku představujete? 
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Tady podle fotky je vidět, ţe úplně pokojné demonstrace nebo stávky to nebyly, protoţe 

tady je vidět skupina policistů s plexi štíty a je vidět, ţe pod nimi hoří zem, takţe 

demonstranti po nich hází zápalné lahve, coţ nesvědčí v ţádném případě o pokojné 

demonstraci. Určitě to bylo se zraněními, snad tam nebyly ţádné ztráty na ţivotech, ale 

určitě to byl velice rozezlený dav. 

 

Jak velký myslíte, ţe byl ten dav nebo jak velké oblasti se týkaly ty protesty? 

 

Píše se tu o Řecku, nevztahuje se to třeba jen na Atény nebo tak a píše se tu generální 

stávka, tak já bych očekával, ţe to bude celoplošné v tom smyslu, ţe to bude skoro ve 

všech velkých městech. To znamená, venkova se to pravděpodobně nedotkne, protoţe 

z venkova se moţná ti protestující budou sjíţdět do větších měst protestovat, takţe bych 

to viděl ve všech větších městech. Tím myslím, dejme tomu, od 100 tisíců obyvatel výš, 

bych si to tak představoval. Samozřejmě nejvíc bych čekal v Aténách jako v hlavním 

městě. 

 

Myslíte, ţe v tom městě, kde se protestuje, to nějak významně ovlivňuje ostatní 

obyvatele toho města, kteří neprotestují? 

 

Pokud zůstali doma a měli v plánu zůstat doma, tak je to asi nijak nepostihlo, ale pokud 

se někam chtěli dostat, tak tady je napsáno, ţe z velké části byla narušená doprava, 

dokonce ani taxíky nejezdily, takţe pravděpodobně byla ochromená doprava. To 

znamená, kdokoli chtěl vyjít z domu a někam se dostat městskou dopravou nebo 

taxíkem, tak měl asi problém. Samozřejmě školáci, zavřené školy, ministerstva, takţe 

asi nemělo smysl zkoušet navštívit nějaký úřad a něco si vyřídit. Takţe v tomto smyslu 

to asi lidi potrefilo. 

 

Kdybyste měl třeba naplánovanou cestu do Řecka, dejme tomu dovolenou, a 

přečetl byste si tuto zprávu, odradilo by vás to jet do Řecka? 

 

Určitě bych se nad tím pozastavil, pokud by to bylo s cestovní kanceláří, tak bych se 

zeptal v cestovní kanceláři, o co se jedná, jestli se to týká i destinace, kam mám 

namířeno nebo ne, jestli tam jsou nějaká rizika. Předpokládám, ţe bych asi nejel do 

Atén, ţe bych měl dovolenou naplánovanou na nějaký ostrůvek, tam bych třeba osobně 

protesty nečekal, protoţe ostrůvky, si myslím, ţe neţijí z podpory státu, ale z cestovního 

ruchu. To si myslím, to nevím. Ale čekal bych, ţe té turistické oblasti se to nedotkne. 

Kdybych měl naplánovaný nějaký výlet do Atén, tak tam bych se toho asi obával, ale na 

nějaký ostrůvek asi ne, ale samozřejmě bych se nejdřív zeptal cestovky, jestli tam mají 

nějaké riziko. 

 

 

Ukázka 5, varianta 2 

 

Mohl byste interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Tady v té zprávě stojí, ţe američtí vojáci obsadili severní území Pákistánu, kde se 

údajně má nacházet sídlo teroristické skupiny Hai-Tumse a cílem této operace má být 

zadrţení představitelů skupiny. Ale Pentagon odmítá jakékoli informace o této akci 

sdělit. 
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Jak vy si představujete, ţe to tam vypadá poté, co přijeli Američani do toho 

Pákistánu? 

 

Já si to opravdu neumím představit, protoţe Pákistán je veliká země a tady je to 

specifikované jako „severní území Pákistánu“, to zní strašně rozsáhle, neumím si 

představit nějakou invazi Ameriky do Pákistánu, mně to přijde jako neuvěřitelná zpráva, 

protoţe si opravdu neumím představit nějakou rozsáhlou akci USA na území Pákistánu. 

Protoţe Pákistán je veliká země, která není vojensky slabá, spíš naopak, vlastní dokonce 

jaderné zbraně a jen tak si obsadit část území Pákistánu si nemůţe dovolit ţádná země 

na světě. 

 

Co si tedy myslíte, ţe tam dělají ti vojáci teď, kdyţ tam přijeli? 

 

Hlavně na mě tato zpráva nepůsobí věrohodně pro to, co jsem teď řekl a pokud to je 

pravda alespoň částečně, tak by šlo o obsazení jedné vesničky s tím, ţe to nebude bráno 

jako invaze, ale ţe třeba to mohlo být domluvené s představiteli Pákistánu nebo 

schválené nějakým způsobem v rámci nějaké bezpečnostní akce, ale tady to tak úplně 

není napsané, alespoň z toho článku já to chápu, ţe Spojené státy obsadily kus 

pákistánského území, coţ mi přijde naprosto nepředstavitelné. 

 

Kdybyste tedy přijal tu variantu, ţe tam ti vojáci obsadili jen nějakou vesničku 

nebo zkrátka něco, co vám připadá přijatelné, tak jak byste si tu situaci tam 

představoval? Dějí se tam podle vás nějaké boje? 

 

Pokud by to nebylo ve spolupráci s Pákistánci nebo po nějakém schválení, prostě 

s vědomím a souhlasem Pákistánu, pak by to bylo hodně váţné i kdyby se jednalo jen o 

malinkatou vesničku, protoţe tady se nejedná o ţádný bezvýznamný stát, který nemá 

moţnost se bránit. To je docela veliký stát, jak říkám, s velikou armádní silou, 

s jadernými zbraněmi, s velkým počtem lidí. Byl by to váţný diplomatický problém a 

klidně by to mohlo přejít… Ve válku, to si myslím, ţe by do toho Američani asi nešli, 

ale udělali by si velkého nepřítele a samozřejmě by ti američtí vojáci byli vytlačení.  

 

Jestli to správně chápu, tak vy uvaţujete vůbec nad pravdivostí té zprávy a … 

 

Já uvaţuju nad pravdivostí té zprávy a nad tím, jestli jí vůbec interpretuju dobře. Já sice 

nečtu moc dobře, ale jestli jsem to pochopil správně, tak si myslím, ţe to je blbost, nebo 

je to špatně napsané. Ţe prostě tomu nevěřím. 

 

Tím pádem si tedy asi ani nedokáţete představit, jak to tam vypadá. 

 

Pokud to byla vojenská akce, přijmu-li fakt, ţe se skutečně něco takového stalo, tak 

bych očekával, ţe to bylo zaměřené proti nějakým ozbrojencům, takţe ozbrojenci byli 

odzbrojení nějakým způsobem. Pokud se bránili, tak byli zabití nebo zajatí a počítám, ţe 

tam Američani hledali nějaké zbraně, aby zajistili území, aby na ně nikdo nezaútočil ze 

zálohy, ale myslím si, ţe prosté vesničany nechali být, ţe jim nechali jakousi volnost 

pohybu a snaţili se je jen zajistit svoje pozice, to znamená nějaká strategická místa. 

Pokud by šlo o jednu vesnici, tak by pravděpodobně zabrali příjezdovou, odjezdovou 

cestu a pokud by někoho hledali, jakoţe tady píšou, ţe hledají nějaké teroristy, tak by 

prohledali barák od baráku, lidi by snad nechali být a buďto by našli někoho, koho 

hledají, nebo ne. 
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Kdybychom tedy přijali fakt, ţe je to pravdivé z té části, kterou vy jste si domyslel, 

myslíte, ţe by to nějak mohlo ohrozit i nás tady v Česku? 

 

Já doufám, ţe ne, protoţe tady je napsáno, ţe to byla akce Spojených států, my jsme 

členem NATO, tohle je sice akce Spojených států, které jsou sice členem NATO, ale 

tohle nebyla akce NATO, ale Spojených států samotných, takţe si myslím, ţe by to snad 

nás nijak nepostihlo. Zatím tomu nic nenasvědčuje, ţe by nás to mohlo nějak 

postihnout. Moţná by nás to mohlo postihnout, kdyby tam vznikla nějaká místní krize 

spíš obchodně neţ vojensky. 
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Příloha č. 17: Přepis rozhovoru, Respondent 2 (text) 

 

R2– ţena, 52 let, vysokoškolské vzdělání, město 5 tis. obyvatel 

 

Varianta 1 

 

Ukázka 1 

 

Interpretujte mi prosím zprávu, kterou jsem Vám předloţila. 

 

U Národního divadla došlo k výbuchu, ta budova byla zničená a byli tam zranění lidi, 

zasahovali hasiči a nikdo při té akci nezahynul. 

 

Můţete nějak blíţe popsat, jak to tam vypadalo bezprostředně po té události? 

Dokáţete si udělat představu na základě těch informací, které jste získala z té 

zprávy? 

 

Já si to představuju tak, ţe tam vzniklo nějaké mnoţství trosek a byl tam nějaký pohyb 

těch lidí, kteří tam zasahovali a pomáhali s likvidací a se zachraňováním těch 

zraněných. A pak tam zřejmě zůstali ti lidé, kteří byli ošetřovaní. 

 

Kolik bylo těch poraněných lidí? Bylo jich tam hodně? 

 

40. 

 

A jaká myslíte, ţe měli zranění? 

 

Myslím, ţe převáţně nějaká povrchová, řezná od těch rozbitých oken. 

 

Jak myslíte, ţe vypadala ta budova po tom výbuchu? 

 

Určitě tam byla nějaká rozbitá okna a něco trochu pobouraného. 

 

A myslíte, ţe se to týkalo jenom toho baráku? 

 

Nevím. V nějakém blízkém okolí byla asi také rozbitá nějaká okna. 

 

Vy jste také říkala, ţe bezprostředně po té události se tam pohybovaly nějaké 

záchranné sloţky. Dokázala byste tedy odhadnout jejich počet? 

 

Hasičská auta přijela asi 3-5 a také přijely asi nějaké sanitky. Také asi tak. 

 

A policisti? 

 

Jo a policisti. Já myslím také v takovém nějakém počtu. 

 

A můţete nějak popsat emoce, které ve vás vyvolává tato zpráva? 
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Asi takové hlavní, ţe to je taková nenadálá událost, kterou by člověk na takovém místě 

nečekal. Člověka to překvapí, ţe na takovém místě, kudy prochází kaţdou chvíli a 

najednou se tam stane takováto věc. Spíš, ţe to je takové nečekané. 

 

Takţe hlavní emoci byste řekla... 

 

Překvapení. 

 

Dokáţete se třeba i vţít do kůţe těch lidí, kteří tam byli přímo u toho? 

Myslím si, ţe taky byli v šoku. 

 

A co myslíte, ţe způsobilo ten výbuch? 

 

Asi nějaká závada. Asi plynu. 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Ve zprávě se hovoří o indispozici pana prezidenta, který podle zdroje z Hradu zakopl o 

koberec a je nyní indisponován. Nicméně hlasy z jeho okolí hovoří o tom, ţe problém je 

daleko váţnější, ţe zřejmě zkolaboval a ţe jde o nějaké vyčerpání, které bylo způsobené 

hlavně po volební kampani, kde se stal magnetem strany Zemanovců. 

 

Co ve vás tato zpráva vyvolala? 

 

Já si nemyslím, ţe to bylo pracovním vyčerpáním, myslím si, ţe pan prezident není 

zrovna typ, který by se nechal pracovně vyčerpat a znám jeho náklonnost k alkoholu, 

takţe si myslím, ţe mohlo jít o nějaký pád, který mohl být částečně způsoben tímto 

důvodem. 

 

Takţe se domníváte, ţe ta zpráva není úplně pravdivá? 

 

Myslím si, ţe za ní můţe být nějaké jiné pozadí. 

 

Vyvolává to ve vás nějaké emoce vůči panu prezidentovi? 

 

V podstatě ani ne. Jako ţe by mi ho bylo líto, nebo? 

 

Třeba. 

 

Ani ne. Já bych řekla, ţe můj postoj k tomu je v podstatě neutrální. 

 

 

Ukázka 3 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 
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Ve zprávě se hovoří o následcích tajfunu na Filipínách, který tam úplně všechno 

zpustošil, zničil, pozabíjel spoustu lidí a zničil spoustu domovů lidem a všeho moţného. 

 

Dokáţete si představit, jak to tam po tom tajfunu vypadalo? 

 

Ani nedokáţu, abych pravdu řekla. Představuju si podle té zprávy nějakou hroznou 

hrůzu. 

 

Hroznou hrůzu – tím myslíte co? 

 

Úplně konkrétně si nedovedu představit, jak to tam vypadá. I si myslím, ţe podle toho, 

jak se to tu popisuje, to je něco, co si ani my tady ve střední Evropě představit 

nedokáţeme. 

 

Takţe kdyby vám teď někdo řekl, ţe vás tam odveze, tak vám by se před očima 

nezobrazily nějaké obrazy o tom, jak by to tam mohlo vypadat? 

 

Představovala bych si nějakou hroznou spoušť, ale úplně konkrétně bych si to asi 

nedokázala úplně představit. 

 

Kdyţ tedy říkáte hroznou spoušť, tak co tím myslíte? 

 

No poničené domy, poničené ulice, zaplavené ulice, spoustu raněných. A celkově nějaké 

devastace. 

 

A kdybyste se tam někde prošla tak 50 metrů po ulici, kolik myslíte, ţe byste 

potkala raněných? 

 

Podle té zprávy já si to vůbec nedokáţu představit. Ono to mohlo zasáhnout nějakou 

malou oblast, kde to mohlo být nějaké hodně špatné, ale mohlo to být také nějaké hodně 

lokální. To z té zprávy nejde nijak poznat, jak to bylo rozsáhlé. 

 

Jaké emoce ve vás vyvolává tato zpráva? 

 

Tato zpráva ve mně vyvolává emoce nějakého jednak soucitu s těmi lidmi, co tam jsou a 

pak takové té hrůzy. 

 

Vy jste říkala, ţe to je něco, co my si tady v Evropě nedovedeme představit. Takţe 

vy si myslíte, ţe něco takového by se nám tady stát nemohlo? 

 

Tak tajfun v takovémto rozsahu třeba ne, ale myslím si, ţe kdyţ tady byly ty povodně, 

tak ţe taky byly hodně ničivé. Asi ne aţ do takovéto míry, ale ţe to taky byla dost ničivá 

záleţitost. 

 

 

Ukázka 4 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 
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Ve zprávě se hovoří o generální stávce v Řecku, která má trvat 24 hodin a koná se proti 

novému úspornému balíčku. Podle nějaké té agentury zůstanou uzavřeny školy, 

ministerstva a další instituce. Bude narušená doprava. 

 

Dokáţete si představit, jak to tam v době té stávky a těch protestů vypadá? 

 

No ten obrázek vypadá, jako ţe se tam děje něco hrozného, ale já osobně si myslím, ţe 

zase ten obrázek není úplně ilustrativní. Ţe třeba někde nějaké hloučky manifestují, 

nějaký provoz někde něčeho je omezený nebo narušený, ale jinak ţe nejde o nějakou 

velkou katastrofu. 

 

Takţe si myslíte, ţe ty protesty nejsou tak velké? 

 

Pokud, tak třeba jen lokálně. 

 

Tím myslíte co? 

 

Třeba na nějakém náměstí nebo před nějakou tou zásadní budovou ţe jsou nějací 

radikálové a vyvádějí tam nějaké ty věci a musí tam proti nim někdo zasahovat, ale 

jinak ţe to nezasahuje celé město, natoţ pak celé Řecko. 

 

Mluvíte o náměstí a městu. Které město máte na mysli? 

 

Myslím Atény třeba. 

 

Kdybyste si přečetla tuto zprávu a měla jste zrovna naplánovanou dovolenou 

v Řecku, odradila by vás tato zpráva od cesty tam? 

 

Asi by mě to úplně neodradilo. Trochu bych měla moţná obavy z té dopravy, jestli 

nevzniknou nějaké komplikace někde na letišti nebo kdekoliv jinde někde po cestě. Ale 

jinak si myslím, ţe by mě to úplně neodradilo. Nějaké obavy bych asi trochu měla. 

 

 

Ukázka 5, varianta 2 

 

Můţete prosím interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Dozvěděla jsem se, ţe američtí vojáci obsadili severní území Pákistánu, kde má sídlit 

nějaké centrum teroristické skupiny a jejich úkolem tam je zadrţet hlavy této 

teroristické skupiny. 

 

Dovedete si představit, jak to tam vypadá? 

 

Nedovedu. 

 

Vůbec? 

 

Moc ne. Myslím, ţe tam jezdí nějaká vojenská auta, pohybují se tam vojáci. Ti teroristi, 

to si vůbec nedovedu představit, kde oni jako sídlí. Jestli tam někde sídlí v těch městech 

nebo jestli jsou někde zalezlí v horách nebo něco takového. 
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Přirovnala byste tu situaci třeba k válce? 

 

Moţná nějaké konflikty, které tam nastanou, tak ţe budou podobné nějakým situacím ve 

válce. 

 

Zatím tedy v tuto chvíli ne? 

 

V tuto chvíli to podle toho obrázku moc nevypadá. Ti vypadají, ţe odpočívají, ne ţe 

jsou ranění nebo něco. 

 

Takţe myslíte, ţe spíš do budoucna hrozí něco jako válečný konflikt? 

 

Myslím si, ţe v rámci takovéto operace by tam mohla nastat taková nějaká situace 

připomínající válečné situace. 

 

Jaké emoce ve vás vyvolává tato zpráva? 

 

V podstatě ţádné moc velké. Je to někde daleko a je to situace, která mi je vzdálená. 

Nedokáţu si nějak představit konkrétně nic, takţe to ve mně ţádné emoce nevyvolává. 

Asi je to spravedlivé, kdyţ tam chtějí zajmout nějaké zlé lidi, ale jinak to nějak velké 

emoce nevyvolává. 

 

Takţe vy si myslíte, ţe nás tady by tato vojenská akce nemohla ţádným způsobem 

ohrozit? 

 

To, ţe jsou američtí vojáci v severním Pákistánu? 

 

Ano. 

 

Myslím, ţe takové procento je úplně minimální. Spíš ţe by tam od nás těm Američanům 

šel někam pomáhat, ale to je tak asi jediné, co bychom s tím mohli mít společného. 



   

 

93 

  

Příloha č. 18: Přepis rozhovoru, Respondent 3 (text) 

 

R3 – ţena, 45 let, středoškolské vzdělání s maturitou, venkov 

 

Varianta 1 

 

Ukázka 1: 

 

Můţete mi interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Zanechalo to ve mně to, ţe tam hlavně nikdo nezahynul a ţe to je hrozné a ţe bych měla 

strach, kdyby tam byl někdo z mých blízkých. 

 

Co přesně se tam tedy stalo? 

 

Něco vybouchlo a zničilo to okna a střechu a celý dům v podstatě. 

 

Dovedete si představit, jak to tam vypadalo v tu chvíli hned po tom výbuchu? 

 

Ne. 

 

Vůbec, ani trochu? 

 

Ne. Protoţe jsem nikdy nic takového nezaţila, tak si nedovedu představit, jak to tam 

vypadalo. 

 

Byli tam i nějací zranění? 

 

Ano. 

 

Dovedete si představit, jaká zranění měli ti lidé? 

 

Tak určitě střepiny ze skel, z nějaké té suti, poranění kůţe, hlav a tak dále. 

 

A jaké emoce to ve vás vzbuzuje? 

 

Strach. 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Dozvěděla jsem se něco, co je mi úplně jedno. 

 

A jak byste tedy popsala, co se stalo? 

 

Popsala bych to tak, ţe se člověku, který mi vůbec nic neříká, kterého nemám ráda, se 

stalo něco, čemuţ ani nevěřím, ţe se to takhle stalo. 
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Co myslíte, ţe se stalo? 

 

No tím, ţe je všeobecně známo, ţe je alkoholik, tak se prostě napil a spadnul. 

 

 

Ukázka 3 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Zase se lidem stalo něco, za coţ v podstatě můţeme všichni, ţe se dneska s tou přírodou 

tohle děje, hlavně náš západní konzumní svět. Odnáší to bohuţel lidé, kteří ţijí v těchto 

oblastech, coţ je prostě hrozné. Kteří tam ţijí v neskutečné bídě a odnáší to prostě oni. 

 

Co přesně se tedy stalo? 

 

Zasáhl ten ostrov nebo to město… Co to tam je..? To město zasáhl tajfun, takţe zase 

přírodní katastrofa. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam vypadalo? 

 

Myslím si, ţe v tom, v čem tam ti lidé ţijí, tak ţe to tam muselo vypadat neskutečně 

hrozně. Protoţe kdyţ se vrátíme k tomu prvnímu článku, který jsem četla, kde pomoc 

těch záchranářů, lékařů byla hned, tak tady si myslím, ţe si ty lidi musí hodně poradit 

sami, neţ se jim vůbec dostane nějaké pomoci. 

 

Jak si tedy představujete, ţe to tam celkově vypadalo v tu chvíli, kdy to tam zasáhl 

ten tajfun? 

 

Kromě toho, ţe tady čtu zničené sloupy elektrického vedení, kterých si myslím, ţe jich 

tam aţ tak moc není, ţe si to ani my nedovedeme představit, jak to v takovémto světě 

vypadá. Kdo tam tedy nebyl, kdo něco takového nezaţil kromě těch krásných 

turistických míst. Takţe to muselo vypadat hrozně. Bláto, špína, lidi křičící, děti hlavně. 

 

Myslíte, ţe tam bylo hodně zraněných? 

 

To si myslím, ţe ano. I si myslím, ţe mrtvých. 

 

Kolik asi tak, dokáţete to odhadnout? Dejme tomu, ţe byste tam šla po ulici, tak 

kolik byste jich viděla? 

 

Tak mělo to 220 tisíc obyvatel, coţ je tedy velké město poměrně. Tak já nevím. 

Kdybych šla po ulici, tak kolik bych viděla mrtvých? Já myslím, ţe desítky. 

 

A jaké to ve vás zanechává emoce? 

 

Zanechává to ve mně ty emoce, ţe mi vadí, ţe v dnešní době ještě ti lidi ţijí 

v takovýchto podmínkách hrozných. To mi vadí. 

 

Bojíte se třeba, ţe by se něco takového mohlo stát i u nás? 
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Tak samozřejmě ne úplně toto třeba, protoţe jsme vlastně jakoby ve středozemí, takţe 

tam si myslím, ţe nic takového nehrozí, ale s tou vodou si myslím, ţe se setkalo x tisíců 

lidí i u nás. Ta voda řádí šíleným způsobem. Kromě toho, ţe tohle byl tedy tajfun.  

 

 

Ukázka 4 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Je to o tom, ţe Řekové byli zvyklí na nějaký standard, který uţ teď nemají a je to 

spojené zase prostě s celým světem v podstatě. 

 

Dokáţete na základě té zprávy nějak popsat, co se tam děje? 

 

No lidem se to prostě nelíbí a není to tak jako u nás, ţe všichni jenom pokyvujeme a 

dokáţou se tímto způsobem proti tomu vzbouřit. 

 

Jak myslíte, ţe probíhala ta stávka? 

 

Myslím si, ţe to bylo asi ve velkém, protoţe pak uţ je těm lidem jedno, jestli ničí auta 

soukromých osob nebo státní majetek. 

 

Kdyby vy jste si přečetla v novinách tuto zprávu a měla byste naplánovanou 

dovolenou v Řecku, jela byste tam? 

 

Vzhledem k tomu, ţe tu nepíšou, ţe by se to týkalo přímo těch letních letovisek, tak 

bych to zvaţovala samozřejmě. Ale takhle to říct nedokáţu. 

 

Kterých oblastí myslíte, ţe se to týká? 

 

Asi bych řekla, ţe se to týká spíš vnitrozemských měst, vnitrozemí celkově, neţ prostě 

těch přímořských letovisek, protoţe tam ty lidi nějaké peníze přiváţejí. A tam pokud 

vím, tak leckdo ani nechápe, co se v tom vnitrozemí děje. 

 

Ve kterých městech tedy myslíte, ţe byla hlavně ta stávka? 

 

Hlavně v Aténách.  

 

Myslíte si, ţe celé město bylo tedy plné těch stávkujících? 

 

Myslím si, ţe celé město ne. Tedy to co tady píšou, ţe byla narušena z velké části 

doprava a na devět hodin se k tomu připojili i taxíky, to bych neviděla jako takový 

velký problém. Uzavření škol… Spíš si myslím, ţe se to týkalo nějakého centra dění.  

 

Takţe si myslíte, ţe ty lidi, kteří tam ţijí, to tolik neomezovalo? 

 

Myslím si, ţe ne. 

 

 

Ukázka 5, varianta 2 
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Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Mluví se do zasahování do vnitřních záleţitostí nějakého státu, ale jestliţe tedy teroristé 

ohroţují v podstatě dneska celý svět, tak jsem pro. Pro, aby ti hlavní představitelé byli 

zlikvidovaní. I kdyţ ono to v podstatě moc věcí neřeší, protoţe oni se najdou zase další 

představitelé těch teroristů a tak dále. Ale v těch lidech je prostě ta zloba vůči 

západnímu světu a to neskončí. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam vypadá na tom místě, kam ti vojáci teď 

přijeli? 

 

To si vůbec nedokáţu představit. Pro ně to musí být hrozné, protoţe jsou v úplně cizím 

prostředí, pro ty vojáky jako takové. Na druhou stranu jsou odsuzovaní některými 

západními mladými lidmi… Jak bych to řekla… Některými pacifisty třeba. A na druhou 

stranu kdyţ potom se stane nějaký teroristický útok, kde zahynou desítky nevinných lidí 

a dětí, tak v tom já nevidím ţádný problém. 

 

Myslíte se, ţe tam v tuto chvíli probíhá třeba i válka jako taková? 

 

To si myslím, ţe ne. Já si myslím, ţe oni jsou tam nasazení, pozorují, co se tam děje. 

Snaţí se navázat nějaké kontakty s někým, kdo by jim mohl pomoci se k těm předním 

představitelům nějakým způsobem dostat. S tím, ţe samozřejmě si myslím, ţe by to 

mohlo zasáhnout i nějaké civilní obyvatelstvo. 

 

A myslíte si, ţe by se to mohlo nějakým způsobem dotknout i nás tady ve střední 

Evropě? 

 

Tak samozřejmě ţe mohlo. 

 

Jakým způsobem? 

 

Protoţe jim je jedno, jestli jsou to Američani nebo Němci nebo francouzští vojáci, oni 

vůči Američanům jsou ještě více zaujatí, ale my jako Evropa jsme pro ně západ, 

křesťané, takţe tam já vidím hlavně tento problém. Protoţe oni uţ to nerozlišují, jestli je 

to Čech, nebo jestli je to Američan. Hlavně to není muslim, takţe jim je jedno, kam to 

namíří. 
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Příloha č. 19: Přepis rozhovoru, Respondent 4 (text) 

 

R4 - muţ, 50 let, středoškolské vzdělání s maturitou, město 5 tis. obyvatel 

 

Varianta 1 

 

Ukázka 1 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. Můţete popsat, co jste se dozvěděl? 

 

Ţe výbuch u Národního divadla zničil dům, trosky, lidi tam přišli k úrazu a tak dále, 

záchranáři. 

 

Dovedete si představit, jak to tam vypadalo po tom výbuchu? 

To víte, ţe ano. Vţdyť já jsem bývalý důlní záchranář. To je vţdycky špatné, taková 

věc. To je hromada zraněných, hromada někdy i pohřešovaných a není to jednoduché 

zajistit to místo, aby se dál nikomu nic nestalo, jak těm záchranářům, tak těm lidem. 

Tam je to i o rychlosti zásahu, aby ti lidi, kteří jsou opravdu těţce zranění, tak aby měli 

nějakou první pomoc co nejdřív. 

 

Dokáţete si i představit, jaká měli ti lidé zranění? 

 

Myslím si, ţe vesměs pořezaní a moţná i nějaké zlomeniny pádem toho zdiva, ale 

myslím si, ţe vesměs sklo, při tom výbuchu to tak bývá, ţe ta tříšť z těch skel ty lidi 

nejvíc poraní. 

 

Jak podle vás vypadal ten dům a okolí toho domu, co vybouchl? 

 

Tak to bylo asi někde v ulici, takţe klasická městská zástavba, ulice, baráky po obou 

stranách a o to je to horší, protoţe kdyţ potom ta tlaková vlna se projeví, tak to nemá, 

kam jít a odráţí se to z druhé strany a ti lidi, kteří chodí mezi tím, o to je to pro ně horší, 

ţe to není na volném prostranství. 

 

Takţe si myslíte, ţe byli poničené i ty okolní domy? 

 

Určitě. 

 

A jak? 

 

Tou tlakovou vlnou. Hlavně rozbitá okna… 

 

Myslíte, ţe byly i nějak pobourané ty okolní domy? 

 

To si myslím, ţe ne. To se děje vesměs v tom epicentru toho výbuchu, to ostatní je 

zničené pak jen tou tlakovou vlnou, to obyčejně odnesou jen ta okna. 

 

Co byste dělal, kdybyste tam zrovna byl v té době toho výbuchu? 

 

Jako kdybych byl někde na ulici? 
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Třeba. 

 

Tak v tom momentě si to člověk neuvědomí, co se stalo… No já nevím. Určitě kdybych 

viděl, ţe někde něco takhle vybuchne, ţe někde někdo leţí, tak pokud bych mohl, nebyl 

bych třeba poraněný, tak bych se snaţil pomoct těm druhým. A jinak určitě bych nikam 

neutíkal honem pryč a nenechal to být, ty lidi, co tam jsou. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Nevím. To jsou věci ze ţivota, to se děje běţně tyhle havárie, to je na světě normální, ţe 

se něco takového stává. Nemělo by se to stávat, ale stává se to. 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Já nevím, co k tomu mám říct? 

 

A co se teda stalo, co jste se dozvěděl? 

 

Ţe zakopnul o koberec, ţe se zranil, co jiného tam je ještě... Já nevím… 

 

Je vám třeba pana prezidenta líto? 
 

Tak jako asi kaţdé lidské neštěstí, to není tak, ţe by to člověku nebylo líto.  

Samozřejmě, stát se to můţe. 

 

Jak na vás celkově ta zpráva působí? 

 

Nevím. 

 

Připadá vám ta zpráva úplná, nebo vám v ní něco chybí? 

 

To nevím, jestli je úplná nebo neúplná. Co média napíšou, co nám sdělí, to těţko říct, 

jestli je to pravda nebo ne. Nebo jak to vůbec ve skutečnosti všechno bylo. 

 

A jak vy si myslíte, ţe to ve skutečnosti bylo? 

 

Nevím, nic mě nenapadá. 

 

 

Ukázka 3 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

To je světová přírodní katastrofa, těţko se dá předvídat, i kdyţ uţ jsou dneska nějaké 

moderní přístroje, které zaznamenávají nějaké pohyby těchto tajfunů a tak dále. Těţko 

se proti tomu ti lidi brání, protoţe tam mají domovy, mají tam určité omezení, jestli jsou 
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na ostrovech nebo někde. Těţko se proti tomu dá bránit. To je prostě světová katastrofa 

z počasí a tak dál. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam vypadalo po tom tajfunu? 

 

Úplně nedovedu, protoţe člověk, kdyţ to nezaţije na vlastní kůţi, tak se to nedovede 

představit, ale jenom to, co bylo vidět z médií, tak to muselo být hodně, hodně špatné. 

 

Kdyby vás tam tedy po tom tajfunu někdo postavil dejme tomu na ulici, jak byste 

popsal někomu, kdo tam není, co vidíte kolem sebe? 

 

To je jednoduché. Neštěstí. Utrpení. Neštěstí lidí, utrpení lidí, protoţe prakticky se proti 

tomu bránit nemůţou nebo nestihnou. Takţe to je velká zkáza od přírodního ţivlu pro ty 

lidi. 

 

A myslíte, ţe byste tam viděl i nějaké zraněné lidi? 

 

Tak určitě, to je jasné. U těch katastrof, tam se to neobejde bez zranění, tam se ty lidi 

vyloţeně i ztratí do moře, třeba vlnou tsunami a tak dále. To je zkáza obrovského 

rozsahu, to si nedovede asi nikdo představit, kdo to neproţil na vlastní kůţi. 

 

Kdybyste se tam tedy třeba 50 metrů prošel po ulici, kolik myslíte, ţe byste viděl 

zraněných nebo třeba dokonce mrtvých? 

 

Těţko říct. To záleţí, kde se zrovna ti lidi nacházeli, jestli někde vevnitř nebo třeba ve 

sklepě nebo na volném prostranství. To všechno souvisí v tom momentě, kdy to přijde, 

takováto zkáza, kde ti lidi se zrovna nacházejí. A určitě, jak je vidno, tak ti lidi určitě 

byli na nějakém volném prostranství a proti tomu se potom nedá ubránit, kdyţ pak něco 

spadne, nějaké budovy a sloupy a všechno moţné. Tam uţ pak není ani čas se někam 

skrýt, ani kam. 

 

Bojíte se, ţe by se něco takového mohlo stát i tady u nás? 

 

Já nevím, no. Tak nejsem meteorolog, nejsem vědec, ale myslím si, ţe tady v té naší 

lokalitě to asi v takovémto rozsahu nehrozí. Samozřejmě mohou přijít nějaké věci, jako 

je třeba krupobití, i třeba velký vítr. Ale takového rozsahu, to si myslím, ţe tady v tom 

pásmu nehrozí. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Lítost nad tím, co ti lidi proţili, co se jim stalo. 

 

 

Ukázka 4 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Stávka, odbory, protesty proti úsporám. 

 

Dokáţete si představit, jak probíhala ta stávka a ty protesty? 
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Ne, to nevím. 

 

Myslíte, ţe to bylo velkého rozsahu nebo spíš menší? 

 

Já nevím, opravdu nevím. 

 

Kdybyste si přečetl tuto zprávu a měl jste naplánovanou cestu do Řecka, jak byste 

reagoval? Odradilo by vás to? 

 

Já nevím, kde to bylo, ve kterých místech, ale asi určitě bych do toho jako turista nešel. 

Protoţe člověk nikdy neví, co se tam stane. 

 

Co myslíte, ţe by se vám mohlo stát, kdybyste tam jel zrovna v té době těch 

protestů? 

 

Mohl by člověk i umřít. Kdyby na něj někdo hodil zápalnou flašku nebo něco takového 

nebo by tam byl nějaký konflikt tvrdšího raţení, mohl by umřít. 

 

 

Ukázka 5, varianta 2 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

To jsou vojenské konflikty, politické konflikty. Aby se terorismus nešířil po celém 

světě, svět se proti tomu snaţí bránit. Stojí to spoustu úsilí, lidstva, spoustu peněz, ale 

terorismus jako takový je věc špatná, proti tomu si myslím, ţe by se mělo vţdycky 

bojovat. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam vypadalo po tom, co ti američtí vojáci tam 

přijeli? 

 

Určitě nebezpečí pro ně. Kdyţ takovéto vojenské jednotky někam přijdou do cizí země 

a teď tam mají vykonávat nějakou takovou misi, tak to není ţádná procházka růţovou 

zahradou, protoţe ti lidi nevědí, co na ně čeká. 

 

Myslíte, ţe v té době, kdy se v novinách objevila tato zpráva, tam probíhá něco 

jako válka? 

 

Já si myslím, ţe válka vyloţeně ne. Spíš konflikty lokální nebo v určitých oblastech. 

Pokud tam takoví lidé jsou, kteří se skrývají, a ti vojáci by měli zajistit to, aby tam byl 

klid pro ty civilní občany a tak dále, tak si myslím, ţe úplně jako válečný konflikt se to 

nedá říct, ale je to konflikt. Ale válka je úplně jiná, to je daleko, daleko horší věc. 

 

Ale nějakým způsobem se tam podle vás bojuje, jestli to chápu správně. 

 

Pokud tam dojde k nějakému tomu střetu, tak určitě, tam je to na ţivot a na smrt jak 

z jedné, tak z druhé strany. Protoţe oni mají zajišťovat nějakou bezpečnost pro ty 

obyvatele, kteří tam jsou a zabraňovat tomu, aby tam docházelo k nějakým těm 

atentátům. Takţe určitě je to pro ně otázka ţivota a smrti, jak pro ty teroristy, tak pro ty 

vojáky. 
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Myslíte si, ţe by tento konflikt mohl nějak ovlivnit i nás tady? 

 

Pokud by se to šířilo v takovém měřítku ve světě, co se týče terorismu jako takového, 

tak to se určitě dotýká kaţdé země. To jsou lidi, kterým prakticky nezáleţí na ţivotě, 

mají nějaký svůj fanatismus, svoji víru a těm je v podstatě jedno, kde umřou, jestli 

umřou v Evropě nebo v Asii za takovou tu jejich správnou věc, co oni říkají. 

 

Takţe byste se bál nějakých zvýšených teroristických útoků? 

 

Co se týče České republiky, tak asi ne. Oni řeší vesměs ten konflikt, ţe říkají, ţe za 

všechno můţou Spojené státy. Ale přitom to taky není pravda, protoţe to jsou jednotky 

smíšené, třeba Angličani, Francouzi. Jim vadí spíš ty spojenecké vojska. Evropa nevím, 

no… Přímo nás ţe by to ohroţovalo, oni vidí jako nepřítele tyto lidi. 
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Příloha č. 20: Přepis rozhovoru, Respondent 5 (text) 

 

R5 - ţena, 30 let, vysokoškolské vzdělání, město 44 tis. obyvatel 

 

Varianta 2 

 

Ukázka 1 

 

Mohla byste mi interpretovat předloţenou zprávu? 

 

V centru Prahy něco vybuchlo, bylo zraněno docela dost lidí, ale nikdo nezahynul a ta 

budova je hodně zničená, rozbilo se hodně oken a dokonce to posunulo jednu 

obvodovou zeď. 

 

A dokáţete si podle informací, které máte k dispozici, představit, jak to tam po 

tom výbuchu vypadalo? 

 

No, na fotce je obrázek jenom zvenku, takţe o tom, jak to vypadá vevnitř podle toho 

popisu, si můţu udělat jenom odhadem a předpokládám, ţe kdyţ se rozbilo hodně oken 

a posunula se obvodová zeď, tak ţe tam bude vysypané sklo, asi rozházené věci z polic, 

popadané moţná nějaké police, které nebyly připevněné, popadané věci ze stolů a 

hlavně asi to bude působit takovým nepořádkem – nějaké střepy, kusy omítky a to sklo. 

Ale nejsou tam naštěstí lidi, kteří by zahynuli v těch troskách, takţe nepředpokládám, ţe 

by to byl nějaký masakr plný krve. 

 

Říkáte, ţe nepředpokládáte, ţe by to byl masakr plný krve. Dokáţete si tedy 

představit, jak vypadali ti zranění, o kterých jste říkala, ţe jich tam bylo docela 

dost? 

 

Předpokládám, ţe to byli hlavně zranění od toho vysypaného skla, kteří seděli, nebo 

stáli, nebo se pohybovali se tam v té době. 

 

Jak myslíte, ţe to celé působilo na lidi, kteří se bezprostředně po té události 

vyskytli u toho místa výbuchu? 

 

100% to muselo působit děsivě, protoţe i podlé té fotky je vidět, ţe se dělo něco i 

venku, padal tam nějaký materiál z těch budov a u takovéto události, kdyţ došlo 

v centru Prahy, tak se tam sjíţdělo určitě spoustu záchranných sborů, ať uţ to byli hasiči 

nebo lékařská zdravotnická sluţba, takţe na kolemjdoucího to určitě muselo působit 

děsivě.  

 

Dokáţete říct, kolik tam bylo právě těch hasičů, záchranářů, policistů? 

 

Nedokáţu odhadnout počet, ale předpokládám, ţe relativně hodně. Určitě několik aut 

záchranky se tam vystřídalo, bylo tam 40 zraněných, tak dejme tomu, ţe kdyţ řeknu 15 

vozů, tak ţe to není úplně nadsazené. 

 

15 vozů tedy myslíte jen té záchranky, nebo dohromady? 

 

Ne, hasiče do toho nepočítám, ale těch tam bylo určitě taky hodně. Tak 10, 20 aut. 
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A kolik myslíte, ţe tam bylo policistů? 

 

No, to se strašně těţko odhaduje. Tak tipla bych asi 10-15 lidí. 

 

Co myslíte, ţe způsobilo ten výbuch? 

 

To nevím, to v té zprávě není napsané. 

 

Takţe vás vůbec nenapadá, co by to mohlo být? 

 

Ne. To uţ by se člověk jenom domýšlel. V Čechách nejsou ţádná zemětřesení, takţe to 

určitě nebylo zemětřesení nebo nějaký podobný přírodní jev, takţe to muselo být něco 

týkající se té techniky. Topení nebo něco takového. 

 

Myslíte, ţe ten výbuch kromě toho samotného domu zasáhl i okolí? 

 

Škoda určitě byla na tom baráku jak zevnitř, tak zvenku. A těţko říct, jak velké dopady 

to mělo na okolí. Minimálně co se týká odklízení těch sutin, nebo toho, co je vidět na té 

fotce. Takţe nějaký úklid to muselo obnášet.  A jestli to poškodilo okolní budovy, 

nevím. 

 

Jaký celkový dojem máte z té události? Co to ve vás zanechalo? 

 

Ţe to bylo nějaké neštěstí, při kterém se bohuţel zranilo a které je v Čechách docela 

neobvyklé, moţná nepředvídatelné. 

 

Jaké emoce byste přiřadila té události? 

 

Strach kombinovaný s lítostí. 

 

Koho je vám nejvíc líto? 

 

Těch zraněných. Ještě mi to trošku vyvolává takovou úzkost kolem lidí, rodin a přátel 

těch zraněných nebo těch, kteří věděli, ţe mají ty blízké v té budově. Kdyţ se začne 

internetem nebo rozhlasem šířit takováto zpráva, tak to určitě muselo vyděsit rodiny 

těch lidí, o kterých se vědělo, ţe jsou uvnitř té budovy.  

 

Dokázala byste to přirovnat k nějakému jinému takovému neštěstí? 

 

Třeba nehoda autobusu. 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete prosím interpretovat předloţenou zprávu? 

 

V článku jsem se dozvěděla, ţe Zeman zkolaboval a pravděpodobně šlo o pracovní  

vytíţení, nejen o neobratný pohyb po bytě. V článku také bylo, ţe strana Zemanovci 

vyuţívala Zemana jako magnet na voliče a bylo patrné, jak ho to vyčerpává. Je tam 
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napsané, ţe bylo vidět, jak kaţdým dnem uvadá. A ţe informace poskytl někdo, kdo je 

se Zemanem prakticky denně v kontaktu. 

 

Jak na vás celkově ta zpráva působí? 

 

Ţe informuje o tom, ţe se něco přihodilo s panem prezidentem, nejsou tam nějaké 

spekulace o tom, co všechno se mohlo stát, Připadá mi to taková stroze napsaná zpráva, 

která pravděpodobně reálně píše o tom, co se stalo 

 

„Pravděpodobně reálně.“ – tím máte na mysli, ţe vy byste ještě něco doplnila? 

 

Tak určitě o tom, kdyţ někdo jen tak spadne v bytě, se dají vést nějaké polemiky, o tom, 

co se všechno se mohlo stát a tato zpráva to nerozvádí. 

 

Takţe vy se domýšlíte, co všechno se mohlo stát? 

 

Já se domýšlím, ale protoţe ty zprávy znám. 

 

Co se tedy domýšlíte? 

 

Já se nedomýšlím. 

 

Je vám líto pana prezidenta, ţe se mu něco takového stalo? 

 

Samozřejmě je mi líto kaţdého člověka, který se nějak zraní nebo je nemocný. Takový 

normální altruistický pocit. Nemám radost z toho, ţe si někdo ublíţil. 

 

 

Ukázka 3 

 

Jak byste interpretovala předloţenou zprávu? 

 

Dočetla jsem se, ţe na Filipínách v nějakém městě, kde ţije 220 tisíc obyvatel, způsobil 

tajfun hodně velké škody, místní to dokonce přirovnávají k řádění vln tsunami, zemřelo 

tam asi docela dost lidí, protoţe v článku je napsané, ţe mrtvá těla jsou vidět, jak plavou 

ve vodě. Jsou zničené sloupy elektrického vedení, zdevastované domy. 

 

Jak vy si představujete, ţe to tam vypadá? Dejme tomu, ţe by vás tam někdo 

postavil a vy byste se rozhlédla kolem sebe, co myslíte, ţe byste viděla? 

 

Myslím si, ţe bych viděla zničené domy, hodně takového toho nepořádku nebo 

zničených věcí okolo, to, co vyplavila voda, co spadalo z těch rozbouraných domů a 

pravděpodobně tam kolem budou chodit lidi, kteří se budou snaţit sesbírat si věci ze 

svých domů, své osobní věci. Zároveň tam bylo napsané, ţe dochází k drancování, takţe 

asi i je tam nouze o jídlo, o pití, o hygienické věci, takţe ti lidi se budou snaţit sehnat 

takovéto věci ať uţ ve svých obydlích nebo v cizích nebo v obchodech, aby si zajistili 

bezpečí pro sebe v tomto ohledu. 

 

Myslíte, ţe byste tam viděla i nějaké raněné nebo dokonce mrtvé? 
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Těţko říct, jaká doba uběhla po tom, co bylo to největší řádění toho tajfunu. Já si 

představuju, ţe pokud uţ vyšel článek v tisku u nás, tak bych nepředpokládala, ţe ranění 

nebo mrtví budou na ulicích k vidění. Pravděpodobně tam mrtví jsou, ale jsou buď 

v troskách, nebo právě v té vodě, jak je to tam napsané, ţe se bohuţel ještě nestihli ti 

zemřelí ještě uklidit. Ale nečekala bych, ţe tam budou nějací ranění, kteří by volali o 

pomoc. To si myslím, ţe jejich odvoz uţ byl zabezpečený. 

 

Kolik myslíte, ţe tam bylo těch raněných a mrtvých bezprostředně poté, co tajfun 

utichl? 

 

Těţko odhadovat. U nás se bohudík taková neštěstí nedějí… Představuju si, ţe kdybych 

se rozhlédla, tak bych viděla desítky raněných. 

 

Bojíte se, ţe by se něco takového mohlo stát i u nás? 

 

Nepředpokládám, ţe by se něco takového stalo u nás. Takováto přírodní katastrofa. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Tohle ve mně vyvolává docela silné emoce. S tím, ţe tam bylo asi fakt hodně mrtvých a 

hodně zraněných, tak takový ten strach a lítost a úzkost. Je mi líto těch lidí, kterým se 

něco stalo a i jejich příbuzných, nebo příbuzných, kteří s tím přišli do kontaktu, mají 

strach o ty lidi, kterým se něco stalo nebo kteří jsou nezvěstní. A samozřejmě 

pozůstalých. Takový smutek, no. 

 

 

Ukázka 4 

 

Jak byste interpretovala předloţenou zprávu? 

 

V článku bylo napsané, ţe v Řecku proběhne generální stávka proti úspornému balíčku, 

proti balíčku vlády. Budou stávkovat státní organizace, ministerstva, školy, doprava a 

dokonce se připojí i taxikáři. K té stávce dochází kvůli tomu, ţe vláda chce zavést 

nějaké úsporné opatření, které je ve výši asi 13,5 miliardy eur. 

 

Jak si myslíte, ţe ta stávka probíhá? 

 

Myslím si, ţe jsou uzavřené školy, státní instituce, takţe děti nejdou do školy, nevím, 

jestli jsou tam připojení i lékaři. Je to moţné, ţe část ano. A podle toho obrázku usuzuji 

na to, ţe v ulicích jsou lidi, kteří nějakým způsobem dávají najevo ten nesouhlas. To 

znamená, ţe můţou něco skandovat, můţou nést nějaké ty transparenty, jak je vidět na 

tom obrázku. 

 

Jaký rozsah myslíte, ţe ty protesty mají? 

 

Předpokládám, ţe ty hlavní stávky a protesty se odehrávají v hlavním městě, to tak 

většinou bývá. Ale je moţné, ţe i jinde. Jak velké mnoţství, to si vůbec netroufnu 

odhadnout. Ty davy se špatně odhadují, kolik je to lidí, ale předpokládala bych, ţe jde 

takový velký průvod třeba odněkud někam k těm vládním institucím. 
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Myslíte, ţe ti protestující nějak omezují ty ostatní obyvatele, kteří tam 

neprotestují? 

 

Tak určité omezení je uţ ta samotná stávka škol, dopravy, to určitě lidi omezí. Pokud 

třeba nemají hlídání pro děti a potřebují něco vyřídit na státních institucích, tak to je 

samo o sobě omezující. Pak je určitě omezující to, jestli tam jde nějaký větší dav, tak 

ten zase omezí dopravu ve městě, v centru města. To zase je limitující pro ty, kteří 

potřebují jet někam do práce nebo něco zařídit, konec konců i do nemocnice k lékaři. A 

mohlo by tam docházet i k takovým výbušnějším činům, občas při těch protestech něco 

takového j, tak by to potenciálně mohlo být nebezpečné. Určitě já za sebe bych někam, 

kde se tohle děje nešla třeba s dětmi. 

 

Těmi výbušnějšími reakcemi myslíte co? 

 

Nevím. Nějaké dýmovnice nebo někdo něco někam hází… Já nevím. 

 

Vy kdybyste do Řecka měla naplánovanou cestu zrovna v době, kdy byste si  

přečetla tuto zprávu, odradilo by vás to tam jet? 

 

Neodradilo by mě to od té dovolené, ale, jak jsem říkala, do míst, na kterých bych 

věděla, ţe se protestuje, bych určitě nešla se svou rodinou a vlastně ani sama, proč… 

Ale nepředpokládám, ţe něco takového by ohrozilo dovolenou v nějakém menším 

městě u moře. 

 

 

Ukázka 5, varianta 1 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Ve zprávě je, ţe včera američtí vojáci obsadili severní část Pákistánu, ţe zadrţeli nějaké 

vedoucí místní teroristické skupiny a zadrţení té teroristické skupiny bylo cílem 

plánované mise těch amerických vojáků. 

 

Jak myslíte, ţe ta akce probíhala? 

 

To vůbec nevím, vůbec ni nedokáţu představit, jak něco takového vypadá. Můţu 

usuzovat jen podle obrázku. Takţe vojáci v plné polní se samopaly. Nesou někoho 

raněného, takţe to asi byl trochu nějaký masakr a představuju si, ţe někde je nějaké 

sídlo teroristické skupiny, ale jak sídlo teroristické skupiny můţe vypadat, to tedy vůbec 

nevím. A to sídlo je nějakým způsobem asi nějaký čas obléhané, je to asi ze strany těch 

amerických vojáků hodně plánované, co se udělá, jak se to podnikne, jak se to zpracuje. 

A pak v naplánovaný čas tam ti vojáci nějakým způsobem vniknou a ty hlavní postavy 

toho teroristického hnutí nějakým způsobem jako zatknou, nebo jak bych to řekla. 

Prostě je nějakým způsobem zpacifikují a nevím, jestli jsou pak… V zajetí asi těţko, ale 

prostě jakoby zatčení. 

 

Jak jste to popisovala podle toho obrázku, tak myslíte, ţe ten proces zatýkání mohl 

připomínat i nějaký válečný konflikt? 
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Asi ano. Jsou tam vojáci, mají zbraně, někdo se tam zranil, tak to asi nebylo jenom tak 

jako, ţe si popovídali. 

 

Jaké emoce to ve vás vzbuzuje? 

 

Tohle je pro mě hodně vzdálené, tak to se mě tolik nedotýká, jako kdyţ umírají lidi na 

základě nějaké přírodní katastrofy nebo nehody nebo tak. Tohle je pro mě takové cizejší 

nebo jak bych to řekla. Takţe tohle ve mně vyvolává spíš takový odpor k těm 

teroristickým hnutím. Více spíš vztek neţ smutek a lítost. 

 

Myslíte si, ţe tato vojenská akce by mohla ovlivnit i nás tady v Čechách nějakým 

způsobem? 

 

Myslím si, ţe ne. 
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Příloha č. 21: Přepis rozhovoru, Respondent 6 (text) 

 

R6 - muţ, 53 let, středoškolské vzdělání s maturitou, město 5 tis. obyvatel 

 

Varianta 2 

 

Ukázka 1 

 

Jak byste interpretoval předloţenou zprávu? 

 

V Divadelní ulici v Praze se stal výbuch, zranilo to 40 lidí a ţe... Pokud neznám 

podrobnosti, tak si můţu myslet, co chci – jestli tam někdo hodil granát nebo co se tam 

stalo. 

 

To by mě právě zajímalo. Jaké dojmy to ve Vás vyvolává. Takţe vy si myslíte, ţe 

ten výbuch byl způsobený granátem? 

 

No pokud by to bylo třeba jiné město... 

 

To nás v tuto chvíli ani tak nezajímá. Nás zajímá právě konkrétně to místo, kde se 

to stalo. 

 

V tom případě mě jako jedna z moţností napadá právě nějaká nastraţená výbušnina. To 

určitě. 

 

Kdo myslíte, ţe by ji tam nastraţil? 

 

V dnešní době mě napadají dvě moţnosti, kdo by to mohl udělat. Nějací psychopati 

nebo radikálové. 

 

A jak myslíte, ţe to tam vypadalo bezprostředně po tom výbuchu? Dokáţete si to 

nějak představit na základě těch informací, co tu máte k dispozici? 

 

Dokáţu si představit, jak tam pobíhají nějací lidé, kteří mají nějaká poranění, nějaká 

tekoucí krev, zmatek. Hlavně zmatek. 

 

Jak myslíte, ţe vypadalo to samotné místo, kde se konal ten výbuch? 

 

No já jsem ho neviděl, ale... Vţdycky kdyţ něco vybouchne, tak v bezprostředním okolí 

jsou vţdycky vysypaná všechna okna, takţe plná ulice skla třeba. A v něm pobíhající 

lidé – zranění, policisté, kteří přijeli jako první, hasiči, kteří přijeli jako první, 

záchranka, která taky přijela jako první. 

 

A jaké té sloţky, z těch záchranných sloţek tam bylo podle vás nejvíc? 

 

Já bych řekl, ţe hlavně teda policisti, hasiči a následně záchranná sluţba. 

 

Dokáţete říct i nějaká čísla? Nějak rozloţit ty jednotlivé síly... 

 

Tam bych si dokázal představit tak 50 lidí. 



   

 

109 

  

 

A konkrétně teda rozdělených... 

 

20 hasičů, 20 policistů a 10 záchranářů. 

 

Jaké emoce ve vás vzbuzuje tato zpráva, o které jste si přečetl? 

 

V podstatě téměř ţádné... Bohuţel... Dneska takové zprávy bereme jako součást 

současného světa. 

 

Takţe vás to nijak nezasáhlo... 

 

Ne. Bohuţel, v tom objemu zpráv z celého světa mě to nijak nezasáhlo. 

 

Dokáţete se nějak vcítit do těch lidí, kteří tam byli v době toho výbuchu? 

 

Dokáţu, protoţe pořád je spoustu lidí, kteří si myslí, ţe svět je absolutně bezpečný a pak 

asi nejvíc to zasáhne ty lidi, kteří si myslí, ţe svět je bezpečný a ty pak asi... Kdyţ bych 

se měl vcítit do těchto lidí, tak ty v tu chvíli vůbec nechápou, co se děje. 

 

Takţe vy kdybyste tam v tu chvíli byl, tak byste nechápal, co se děje a... 

 

Já kdybych tam v tu chvíli byl... Tak netvrdím, ţe by se mě to nijak nedotýkalo, nebo ţe 

bych to dobře snášel, ale asi bych se dokázal během několika minut nějakým způsobem 

zorientovat, ţe i taková věc patří k současnému ţivotu. 

 

Takţe vás by to nejdřív překvapilo a... 

 

Nejdřív by mě to určitě překvapilo, to 100%. Ale v té druhé fázi bych to bral, ţe tohle je 

bohuţel součást dnešního ţivota. 

 

Takţe Vy kdybyste byl u toho domu, najednou by to tam bouchlo, tak teda byste se 

nějakým způsobem vyděsil... 

 

Lekl bych se... Vyděsil se... 

 

A pak byste šel někam třeba do kavárny. 

 

To asi ne. Spíš si myslím, ţe by se ve mně nastartovalo něco jako pomoct nějak těm 

ostatním. Do kavárny bych nešel, to ne. 

 

Takţe byste pomáhal těm ostatním. A jakým způsobem? 

 

Jako amatér bych se třeba ptal těch hasičů, záchranářů, policistů, jestli je potřeba s 

něčím pomoct. 

 

 

Ukázka 2 

 

Mohl byste prosím interpretovat předloţenou zprávu? 
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Můj dojem je, ţe pan Zeman moc chlastá a pochopitelně třeba v noci, kdyţ šel na WC a 

podobně, tak ţe prostě ve svém věku pod vlivem většího mnoţství alkoholu se s největší 

pravděpodobností zranil a to všechno kolem, ţe situace je váţnější a hlavní magnet 

kampaně a já nevím, co, tak to je spíš omáčka kolem. Pokud chtěl dělat prezidenta, tak 

si to měl včas rozmyslet, protoţe pokud chci dělat prezidenta, tak musím být osobnost. 

A ať byl Klaus, jaký chtěl, měl bych k němu také nějaké výhrady, tak byl osobnost. 

Osobnost, která si uměla dát skleničku a nenachlastat se jako dobytek s odpuštěním. 

 

Jestli jsem to tedy správně pochopila, tak na vás ta zpráva nepůsobí jako 

věrohodná nebo byste ji eventuálně něčím doplnil. 

 

To bych setsakra doplnil. 

 

Takţe je asi zbytečné se ptát, jestli je vám líto pana prezidenta, ţe má zdravotní 

potíţe. 

 

Je mi ho líto právě ţe nedokáţe unést tu tíhu toho prezidentského křesla a aby ji unesl, 

tak se musí nachlastat. V tomto směru je mi ho líto. Ale ţe má nějaké zranění, to má kde 

kdo. 

 

 

Ukázka 3 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Lidem nějaký tajfun zničil domy a zabil nějaké lidi. Těchto lidí je mi líto. Jestli ty lidi si 

tam udělali nějaký domov a nějaký tajfun nebo tsunami jim vzali domov, tak tam bych 

mohl hovořit o lítosti. 

 

Takţe jako hlavní emoci byste této zprávě připsal lítost? 

 

V podstatě ano. V tomto případě to ve mně opravdu vyvolává lítost nad těmi lidmi, kteří 

tam měli nějaký domov, a tohle se jim přihodilo. 

 

Myslíte, ţe něco takového by se mohlo stát i vám tady ve střední Evropě? 

 

Myslím, ţe ano. 

 

Takţe po přečtení této zprávy máte strach, ţe by se vám něco takového stalo? 

 

To ne. Byť tady nikdy nebyl – nebo nebýval – tajfun a teď se tu začíná objevovat, tak na 

celé planetě se dneska můţe objevit cokoli kdykoli. Ale aby ta zpráva ve mně vyvolala 

strach, ţe zítra se něco podobného stane u nás, to v ţádném případě. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam po tom tajfunu vypadalo? 

 

Dokáţu. 

 

A můţete to popsat? 
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Zdrancované domy, tady je to napsané – mrtvá těla, coţ s sebou nese mimo jiné různé 

infekce a nějaké sekundární problémy, ty nákazy z těch mrtvých těl a tak. 

 

Dokáţete si tedy představit, kdyby vás tam teď někdo postavil na ulici, jak byste 

popisoval někomu, kdo tam není, co vidíte kolem sebe? 

 

Zpustošené baráky, ty lidi, kteří přeţili, tak hrůzu, kterou proţili, tak bych asi těţko 

chápal, kdybych tam byl postavený posléze. A určitě instinktivně by prvotní myšlenka 

byla, jak těm lidem pomoct. 

 

S čím myslíte, ţe by ti lidé potřebovali pomoct? 

 

V té první fázi asi aby vůbec měli o té své tragédii vůbec s někým bavit. Pak teprve 

pomoct nějak fyzicky nebo materiálně. 

 

 

Ukázka 4 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

V Řecku je generální stávka proti úspornému programu vlády. 

 

Co přesně se tam podle té zprávy děje, můţete to nějak přiblíţit? 

 

Já to vnímám tak, ţe lidi jdou prostě do ulic a nechtějí si takzvaně utahovat opasky v té 

výši, která je tady napsaná, o nějakých 3,5 miliardy eur. Prostě s tím nesouhlasí a na 

druhé straně pokud jsou součástí Evropské unie, tak ačkoli mám na Evropskou unii svůj 

osobní názor, tak oni moc dobře vědí, ţe ty země, které se dostanou do těchto finančních 

problémů, tak se z nich nemůţou jinak vyhrabat, neţ ţe si utáhnou ty opasky. A ty Řeky 

to bolí, utahovat si ty opasky, protoţe spousta státních úředníků přijde o místa, 

paradoxně spousta státních úředníků tam byla ţivená jakoby nadbytečně podle těch 

informací, které mám z těch různých předchozích reportáţí, které jsem viděl. Takţe 

logicky vyjdou do ulic, protoţe vědí, ţe je to bude bolet, spousta lidí přijde o práci a 

navíc tam byla postavená laťka, ţe Řekové si ţili svým způsobem nad poměry a 

najednou někdo chce, aby tohle opustili. 

 

Dovedete si představit, jak vypadá ta stávka samotná? 

 

Lidi se seberou, vezmou si nějaké své batůţky, někdo vezme i děti a jdou před nějakou 

budovu státního úřadu manifestovat, ţe s nějakým utahováním opasku nesouhlasí. 

 

Takţe předpokládáte, ţe lidi tedy šli jen před budovu nějakého úřadu? 

 

Ano, před nějaký úřad spojený s vládou v nějakém větším městě v Aténách nebo 

v Soluni a tam jim chtěli dát najevo, ţe s utahováním opasků nesouhlasí. 

 

Jak myslíte, ţe mohla ta stávka ovlivnit ostatní obyvatele toho města, kde se koná? 
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Podle mě je to nijak neobtěţuje, tak ti lidi v těch ulicích bojují i za ně, protoţe pokud se 

nacházejí ve vnitrozemí, tak obecně v Řecku ve vnitrozemí jde o ţivobytí jak těch, kteří 

jsou v ulicích, tak těm, kteří jsou zalezlí někde doma. 

 

Kdybyste měl naplánovanou dovolenou v Řecku a v tu dobu si přečetl tuto zprávu, 

odradila by vás ta zpráva od cesty tam? 

Já bych tam normálně jel, protoţe si myslím, ţe tohle se týká čistě vnitrozemí a já 

pokud bych jel do Řecka, tak bych do vnitrozemí necestoval a drţel bych se nějaké té 

rekreační zóny, která se nachází kolem pobřeţí, kde si myslím, ţe ty lidi, i kdyţ jim taky 

vláda nařídí utahování opasků, tak tam se dokáţou prostřednictvím turistického ruchu o 

sebe postarat. 

 

 

Ukázka 5, varianta 2 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Aniţ bych tedy věděl, o jaké sídlo a město a teroristickou skupinu se jedná, tak obecně 

vzato- kdysi si tam vylámali zuby Rusáci, teď si tam lámou zuby Američani a 

Američani na to podle mě nemají, aby ty teroristické skupiny tam zlikvidovali. 

 

A kdybych byla člověk, který o tom ještě neslyšel, jak byste mi na základě té 

zprávy převyprávěl, co se tam děje? 

 

Na nějaké území byli vyslaní Američani, kteří tam měli zakročit proti nějaké teroristické 

skupině a zadrţet přední představitele té teroristické skupiny, ale třeba v této konkrétní 

akci mohou být úspěšní, ale globálně aby vyřešili situaci v Pákistánu, na to Američani 

nemají. 

 

Dokáţete si tedy představit, jak to tam teď po příjezdu těch amerických vojáků 

vypadá, co konkrétně se tam děje? 

 

Ono toho asi není moc vidět, protoţe všechno se to odehrává, jakoţe je všechno 

v pohodě a najednou bouchne autobus s civilisty, takţe já bych to viděl tak, ţe tam můţe 

být docela hezká příroda, docela hezké památky a najednou tam něco vybouchne. 

Takhle bych si to představoval. 

 

Takţe chcete říct, ţe v tuto chvíli se tam nic moc neděje? 

 

Ano. 

 

K válce byste to tedy nepřirovnával. 

 

To vůbec. 

 

Myslíte, ţe tato akce by nějakým způsobem mohla ohrozit i nás tady? 

 

Ne, to myslím, ţe ne. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 
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V podstatě ţádné. 

 

Máte tedy pocit, ţe to s vámi nesouvisí, nebo jak to vnímáte? 

 

Tak samozřejmě nejsem tak naivní, abych si myslel, ţe to, co se děje na druhém konci 

světa, nás nemůţe nijak ovlivnit. Přímo či nepřímo, dříve nebo později nás to ovlivnit 

můţe. 

 

Jakým způsobem třeba? 

 

Třeba tak, ţe ti civilisté odtamtud začnou utíkat do západního světa a aniţ by nás tu 

třeba přímo ohroţovali, tak ty jednotlivé země nebo Evropská unie, Amerika a tak 

nebudou vědět, co s těmi přistěhovalci. 
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Příloha č. 22: Přepis rozhovoru, Respondent 7 (text) 

 

R7 – muţ, 24 let, středoškolské vzdělání s maturitou, město 20 tis. obyvatel 

 

Varianta 2 

 

Ukázka 1 

 

Můţete mi převyprávět, co jste se dozvěděl v této zprávě, můţete ji nějak 

interpretovat? 

 

Já jsem tady z té zprávy, i z toho, co jsem viděl v televizi, pak jsem viděl, ţe ten dům se 

prodal za nějakou směšnou částku, neţ se měl prodávat… Takţe to, co jsem z toho 

vydedukoval a jak jsem pracoval s těmi informacemi, tak podle mě to celé bylo udělané 

naschvál, zfingované, aby třeba poníţili částku toho domu, toho prodeje. To si o tom 

myslím já. Ale jinak je to samozřejmě smutné, co se tam stalo. 

 

A můţete mi tedy přiblíţit, co se tam stalo? Kdybych byla člověk, který o tom 

neslyšel a vy jste si přečetl tuto zprávu, jak byste mi vysvětlil, co se stalo? 

 

Určitě tam bouchl někde nějaký přívod plynu. 

 

Dokáţete nějak popsat, jak to tam bezprostředně po tom výbuchu vypadalo? 

 

To nemůţu, protoţe jsem tam nebyl. 

 

A tato zpráva vám nepomůţe udělat si nějakou představu o tom, jak to tam mohlo 

vypadat? 

 

Určitě to muselo být na delší dobu ten úklid. Muselo se zavřít několik ulic okolo, coţ je 

tady z toho taky patrné, tím pádem tam z toho ty firmy neměly ţádný zisk, kdyţ by tam 

bylo okolo víc nějakých restaurací nebo něčeho takového. Ale vůbec nevím, jak to bylo 

dělané, jestli to byl nějaký teroristický útok nebo nějaká závada… Kaţdopádně kdyţ 

tady čtu, ţe ten výbuch posunul jednu z obvodových zdí o několik centimetrů, tak tím 

pádem bude narušená i statika toho domu a půjde určitě cena níţ, coţ uţ šla. Tím pádem 

by se ten dům měl i zbourat, ale tam je to problematické z nějakého kulturního 

hlediska… 

 

Dokáţete nějak popsat, jak to v tom okolí toho domu vypadalo? Uţ jste říkal, ţe u 

toho domu, kde se stal ten výbuch, byla posunutá obvodová zeď. Co třeba ty 

ostatní domy? 

 

Tak s tím výbuchem je spojená tlaková vlna, takţe ta poškodila určitě i podle toho 

obrázku auta, která byla na ulici přistavená a poškodila určitým způsobem i ty okolní 

baráky, co se týká třeba skel a podobných zařízení. 

 

Kolik myslíte, ţe bylo takto poškozených těch domů, v jaké vzdálenosti je to mohlo 

poškodit? 
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Stovky metrů to asi nebudou, budou to spíš desítky metrů. Někde kolem do 50 metrů 

bych řekl, coţ je moţná přehnané, 30 spíš. 

 

Co vy byste dělal, kdybyste tam zrovna byl v té době toho výbuchu nebo 

bezprostředně po něm? 

Nevím vůbec, jak bych se zachoval. Ale asi bych se zachoval tak, kdyby mi nic nebylo, 

nebylo by nic mým blízkým, tak určitě bych se nějakým způsobem snaţil pomoct těm 

zraněným lidem, přivolat hasiče, policii, záchranku. Byl bych v tom momentě otřesený, 

to určitě, to je jasné. A určitě by tam nějak působil pud sebezáchovy. 

 

Můţete k tomu třeba ještě připojit nějaké emoce, jaké to ve vás vyvolává? 

 

Kdyţ bych si představil, ţe by se tohle mělo stát v nějakém mém blízkém okolí, 

případně u mě v bytě, tak kdyţ bych se vţil do role těch lidí, tak určitě emoce by tam 

byly obrovské a nemluvím vůbec o emocích těch lidí, který tam přišli o ty svoje blízké a 

o emocích těch lidí, kteří pak museli jít za těmi svými blízkými do nemocnice… Za 

těmi 40 zraněnými lidmi. 

 

Takţe by se dalo říct, ţe to ve vás vyvolává lítost? 

 

No klasicky normální člověk by toto měl v sobě mít, kdyţ by to nebyl ţádný dejme 

tomu terorista s šátkem na hlavě a tihle blázni, tak ti to v sobě asi nemají, ale tam je to 

zase náboţensky nějakým způsobem vyhnané do tohoto extremismu. 

 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete mi interpretovat tuto zprávu? 

 

No, tady vám chybí část věty, ţe neobratný pohyb po bytě, ale i nadměrné pracovní 

vytíţení a mělo by tam být a nadměrné mnoţství alkoholu. To je to samé jako s těmi 

korunovačními klenoty a to, co se děje teď… Takový člověk by tam podle mě neměl 

vůbec na tom Hradě být. Jak reprezentuje Evropskou unii a Českou republiku – 

katastrofa. No a co se týká toho článku, kdyţ pominu ty informace, které o tom vím, 

které běţely ve zprávách a budu se věnovat jen tomu článku, tak to je prostě kapitola 

sama o sobě… 

 

A můţete mi tedy říct, co se stalo přesně? 

 

Co se stalo? No upadnul a pak byl na těch francouzských holích… 

 

Chápu to tedy správně, ţe vy si myslíte, ţe není tak úplně pravda to, co se tam 

píše? 

 

Já bych to přisuzoval spíš něčemu jinému, mám na to svůj názor jako na politiku téhle 

celé republiky, ale z toho článku… Určitě na to můţe mít vliv nějaké to pracovní 

vytíţení, není to sranda dělat prezidenta, ale ten měl zůstat na Vysočině u té svojí 

slivovice a vůbec tam nelézt, protoţe to prostě musí dělat člověk, který se na to cítí. A 

neobratný pohyb po bytě – samozřejmě s tím můţe mít nějakou souvislost zakopnutí o 
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shrnutý koberec, i to se můţe stát. Já někdy taky zakopnu, ale ţe bych měl doma v noci 

někde shrnutém koberec, to jako se mi moc nezdá… 

 

A vzbuzuje to tedy ve vás nějaké emoce? 

 

To ve mně vzbuzuje hodně velké emoce… 

 

Je vám líto pana prezidenta? 

Spíš je mi líto občanů České republiky, tedy i mě. Co nám to vlastně šéfuje za experta. 

A jinak emoce… Nemusel bych ani číst ten text a ten obrázek uţ dává sám o sobě dost 

emocí. 

 

Co tedy můţete vyčíst z toho obrázku? 

 

No podle mě tam není úplně střízlivý a i jako ta jeho gestikulace, jak on vypadá 

v obličeji, tváření se… Nevím, z jakého je to zdroje, jestli nebyl focený zrovna v nějaké 

chvilce, kdy si nepřál být focený. 

 

 

Ukázka 3 

 

Interpretujte mi prosím předloţenou zprávu. 

 

Tohle je samozřejmě hodně nepříjemné. To je jako byly ty tajfuny a různé orkány 

v Americe, Filipíny nejsou jedny z prvních. Nevím jak je to dlouho, tak 10 let nazpátek, 

Srí Lanka a ty Maledivy, tam vlastně nebyl tajfun, ale ty vlny tsunami. To jsou ty 

přírodní katastrofy a podle mě to člověku něco napovídá, ţe něco je v nepořádku, 

globální oteplování a podobně. Takţe jestli si z toho ty lidi vezmou nějaký názor, ale 

nicméně stává se to většinou v těch chudých oblastech, kde ty lidi vesměs za to 

nemůţou a my jako prostě Evropané nebo Amerika a ty okolní státy, tak tohle se tu 

vesměs neděje. 

 

Jak byste tedy na základě té zprávy, kterou jste si přečetl popsal někomu, kdo o 

tom neslyšel, co se stalo? 

 

Popsal bych to jako ţivelnou katastrofu přírodní, určitě tam bude do budoucna hodně 

práce s úklidem, s vybudováním úplně stejného prostředí, jaké tam bylo, jestli se to 

vábec podaří to nějak vybudovat. Podle mě je tam spousta pomoci od ostatních států i 

od Červeného kříţe. Tuto informaci bych předával jako informaci ne pro mě zrovna 

příjemnou… 

 

Dokáţete si představit, jak to tam vůbec vypadalo po tom tajfunu? 

 

Kdybych neviděl obrázky, videa, tak vůbec nevím, co vůbec tajfun dokáţe způsobit, ale 

musí to být masakr. Musí to být masakr i pro ty lidi, moţná ještě daleko horší neţ byl 

v Praze ten výbuch toho domu. 

 

Byli tam i nějací zranění? 
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Bylo tam 220 tisíc obyvatel. V tom článku nic nevidím, ale určitě tam bylo několik tisíc 

lidí zraněných. 

 

Myslíte, ţe tam byli i nějaké objeti na ţivotech? 

 

To určitě. 

 

A kdybyste tam měl jít zrovna po tom tajfunu tím městem někde po ulici, kolik 

myslíte, ţe byste jich viděl? 

 

Desítky, stovky… Určitě někde na ulicích by byli, nevím, jestli je pak někde 

shromaţďují na nějaké hromadné pohřebiště, na nějaké společné místo, odkud se to pak 

někam sváţí. Baráky, auta, budou tam i škody na majetku. Ty lidi jsou prostě chudáci.  

 

Takţe to ve vás vzbuzuje lítost? 

 

Určitě. 

 

Bojíte se, ţe by se něco takového mohlo stát i tady? 

 

Je to málo pravděpodobné, protoţe to jde vesměs od toho moře, ale ne takovýmto 

způsobem, ale jinými způsoby. Třeba sněhové kalamity, povodně, různé ty orkány a 

samozřejmě to můţe mít dopad i tady. Ale do té doby neţ se to stane, tak nad tím ani 

nepřemýšlím, neuvaţuji, protoţe to jinak bych se musel zbláznit. 

 

 

Ukázka 4 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

To uţ je dlouhosáhlá historie, jedná se o velké peníze. Tam jde o to, ţe jsou to ty 

jiţanské státy jako třeba Itálie, Španělsko, jsou tam různé pracovní doby, mají tam 

siesty, nejsou zvyklí pracovat jako tady u nás. Nebo třeba by i pracovali, ale to počasí 

jim to prostě neumoţňuje a s tím jsou spojené i ty platy a uzavřené školy a jiné no. 

 

A konkrétně v této zprávě jste se tedy dozvěděl co? 

 

Ţe to tam vlastně vesměs přetrvává ty problémy s těmi penězi, ţe tam budou nějaké 

úsporné balíčky, injekce od Evropské unie v podobě peněz a je to dlouhosáhlá kauza a 

v podstatě by mě zajímalo, jaké na tohle najdou řešení, i kdyţ v podstatě Řecko si 

nárokuje Čína, to taky dávali ve zprávách, ţe skupují ty řecké přístavy Číňané, takţe 

tam do toho tečou peníze z úplně jiné strany. 

 

Co se týče tedy této stávky, tak jak myslíte, ţe vypadala ta stávka, co myslíte, ţe se 

tam dělo během těch protestů? 

 

Nespokojenost, projevy názorů, které by měl ten prezident vzít na vědomí, aby nějakým 

způsobem se to vyřešilo a ti lidé zase měli práci, jako měli předtím, i kdyţ nevím, jestli 

si ti lidé uvědomují, ţe nějakým způsobem je to zadluţené, ţe si za to můţou sami, jako 

si třeba za to tady v Čechách můţeme sami za to zadluţování. Samozřejmě pak je s tím 
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spojený i ten turistický ruch s těmi zájezdy. Na pobřeţí určitě je to úplně něco jiného 

neţ v tom vnitrozemí, tam v tom vnitrozemí ţijí někdy i na pokraji bídy neţ u toho 

moře, tam profitují z té turistiky. Nevím, kde tohle bylo, jestli to bylo v hlavním městě 

nebo kde. 

 

Kde tedy podle vás všude byly ty protesty? Myslíte, ţe jen v hlavním městě? 

 

Někde prostě ve vnitrozemí. Řekl bych hlavně v hlavním městě kolem Atén. 

Samozřejmě ţe to má odraz na celou tu republiku. 

 

Myslíte, ţe to nějakým způsobem omezovalo ţivot obyvatel v době té stávky? 

 

Tak kaţdá stávka vţdycky určitým způsobem omezuje ţivot lidí, kteří k té stávce nejsou 

připojení, ale moţná to bude mít nějaký kladný efekt. 

 

A vy byste tam jel například na dovolenou po tom, co byste si přečetl tuto zprávu? 

 

Já nemám problém s tím jet do Řecka, nemám problém s demonstracemi do té míry, 

kdyţ tam nejde prostě o ţivot. Na tom pobřeţí si myslím, ţe to tam nebude, ţe tam 

v těch turistických oblastech je to hlídané. Ale třeba bych nejel do Egypta, kde tam je 

zase úplně jiné náboţenství, jiná sorta lidí a tam je to i na tom pobřeţí v těch 

turistických centrech a tam uţ jde i o ţivot, takţe pokud bych věděl, ţe mi nejde o ţivot 

a nejde o ţivot mých blízkých, tak bych tam jel. V Řecku jsem byl několikrát, v Řecku 

se mi líbí, je to hezká země. 

 

Kdybyste měl tedy k dispozici jen tuto jedinou zprávu a měl byste tam 

naplánovanou cestu, tak jak byste se rozhodl? 

 

Musel bych vědět, ţe se to netýká toho místa tam, kam zrovna jedu. 

 

Takţe byste si o tom dál zjišťoval nějaké informace? 

 

Určitě. S tou zprávou bych určitě pracoval, dál bych si zjišťoval, jestli se mě to nějak 

dotkne, nebo ne. 

 

 

Ukázka 5, varianta 1 

 

Interpretujte mi prosím předloţenou zprávu. Můţete nějak převyprávět, co jste se 

v ní dozvěděl? 

 

V podstatě to souvisí se vším, i s těmi předchozími články. Jedná se o to ty teroristické 

skupiny co nejvíce minimalizovat a řekl bych, ţe Američané určitě bojují o to tyto lidi 

zlikvidovat, aby se to uţ nedělo, nicméně tam je to určitým druhem náboţenství, prostě 

je to vyhnaného extremismu. Oni mají něco proti Američanům, ţe se jim to nelíbí, ale 

tak ať si tam v Pákistánu dělají, co chtějí a necpou nám to sem. Pak bychom je my měli 

nechat taky v pohodě… 

 

Dovedete si představit, co se tam děje, kdyţ si takto přečtete tu zprávu? Jaké 

představy to ve vás vyvolá? 



   

 

119 

  

 

Oni se snaţí jim tam nějakým způsobem Američani Pákistáncům pomoct, i kdyţ 

Pákistánci to tak neberou. Nicméně je to určitý… Kdyţ by s tím nesouhlasili Pákistánci, 

je to určitý druh okupace toho jejich státu, coţ prostě nekoresponduje s americkou 

demokracií. Podle mě by se jim taky nelíbilo, kdyby je někdo chtěl okupovat. 

 

Takţe myslíte, ţe v tuto chvíli tam Američané okupují to jejich území a něco třeba 

se tam děje? 

 

Určitým způsobem moţná jo. 

 

Myslíte, ţe by to mohlo znamenat i válku? 

 

 

Je moţné no. Je to moţné, protoţe nevím, co se jim honí v hlavách těm teroristům, 

zvlášť těm skupinám… Těch skupin je několik a vlastně americký prezident to musí 

řešit. Tady píšou, ţe informace o akci zatím odmítá Pentagon sdělit. Takţe bůhví, co se 

tam děje. 

 

Myslíte, ţe by se to mohlo dotknout i nás tady ve střední Evropě? 

 

Tak určitým způsobem ano, protoţe my jsme v tom členství NATO, kde jsou země 

Evropské unie a Amerika taky a kdyţ je jeden z těch států NATO ohroţený, tak ty 

ostatní státy se jim snaţí pomoct… Pákistán nevím, jestli tam je, asi ty arabské země 

tam nebudou… A mohlo by se nás to dotknout no. 

 

A jakým způsobem myslíte? 

 

Tak tady jsou také určité komunity těch lidí, Arabů. Jsou i okolo nás v těch zemích, 

takţe by to mohlo být bráno tak… Jak to bylo v těch zprávách… Jak na tom 

velvyslanectví našli ty zbraně, coţ by tam taky být neměly, ţe jo. Takţe bůhví, co se 

tam děje. My tady asi taky nějaké pákistánské velvyslanectví máme, moţná i české 

velvyslanectví v Pákistánu, takţe určitým způsobem tam to nějak takhle propachtované 

bude. 

 

Takţe vy byste se bál, ţe ty menšiny by tu na nás mohly zaútočit? 

 

Mohlo by to tak být no. I co se týká těch zbraní. Ty vlastně tam mají spoustu zbraní i 

z bývalého Sovětského bloku, kde vlastně Češi to tam dováţeli. Tady byla zbrojovka a 

v některých zprávách oni tam popisují, ţe tam mají zbraně ještě z bývalého 

Československa, s kterými oni dodneška střílejí. 

 

Připsal byste této zprávě nějaké emoce? 

 

Emoce ve mně samozřejmě taky vyvolává. Vyvolává to ve mně lítost vůči těm lidem, 

kteří nejsou v těch teroristických skupinách, jenom co se týká těch běţných občanů 

Pákistánu, těch lidí, kteří tam ţijí a kteří určitým způsobem za to odnášejí daň a taky to 

na ně dopadá. 

 

Jakým způsobem myslíte, ţe se jich to dotýká? 
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Uţ na jejich běţném ţivotě se jich to dotýká. Ţe třeba nemohou vycházet v určité 

hodiny ven, ţe by na ně mohli ti vojáci začít střílet s domněnkou, ţe to můţe být nějaký 

terorista. Poškozuje to vlastně jejich pracovní činnost, jejich majetek, souţití s rodinami, 

které se třeba dennodenně vídají a z jejich hromadnými modlitbami, kdyby tam byla 

nějaká větší část náboţenství, které se musí modlit v různých chrámech a podobně. 

Takţe to má určitě vliv i na ty chrámy a na to stýkání těch lidí. 

 

Takţe myslíte, ţe ti obyčejní lidé, kteří jsou v tom Pákistánu, se bojí těch 

Američanů? 

 

Asi určitě. Oni vlastně ani ti obyčejní Pákistánci nemusí vědět, co se tam děje, protoţe 

vidí vojáky oblečené v uniformách, zbraně, tanky, takţe určitě se jich bojí. 
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Příloha č. 23: Přepis rozhovoru, Respondent 8 (text) 

 

R8 – ţena, 26 let, vysokoškolské vzdělání, venkov 

 

Varianta 2 

 

Ukázka 1 

 

Můţete prosím interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Tak já jsem se v této zprávě dozvěděla, ţe v Národní ulici vybouchla nějaká bomba, 

zranila 40 lidí, poničila i ostatní okolní baráky do nějakých metrů, třeba 40 metrů. 

Takţe nějaká tragédie v centru Prahy. 

 

Dokáţete si představit, jak to tam na tom místě vypadalo po tom výbuchu? 

 

No jako po výbuchu. Všude střepy, poničené ty baráky i ty okolní, zranění lidé.  

 

Jaká zranění myslíte, ţe měli ti lidé? 

 

Mohli mít poranění právě převáţně od těch střepů, si myslím. Otázka je, kolik lidí se 

tam v tu dobu zrovna pohybovalo. Tady píšou asi 40. Tak já si myslím spíš takové ty 

řezné rány od těch střepů. 

 

Co vy byste dělala, kdybyste tam na tom místě zrovna byla v době toho výbuchu? 

 

Nevím. Samozřejmě bych se lekla. Asi bych začala hledat příčinu toho výbuchu. Začala 

bych se ohlíţet, co, kde, jestli se někomu něco stalo. Tak otázkou je, jestli by se něco 

stalo mně. Moţná bych se snaţila pomoct, kdybych tam viděla někoho zraněného. 

 

Vy jste říkala, ţe tam vybouchla bomba. Kdo myslíte, ţe ji tam nastraţil? 

 

Tak buď to mohlo být samovolné. Nějaká tragédie v tom baráku, nevím, co tam je za 

lidi, nebo jestli tam je nějaká firma, cokoliv. Ale nedivila bych se tady v Čechách, 

kdyby to byla nějaká bomba připravená od někoho, třeba nějaká pomsta někomu. I to 

můţe být nějaká blbá náhoda. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Je mi líto těch lidí, které to zasáhlo, vlastně i těch historických budov, co tam stojí. Je to 

zase takový zbytečný zásah. 

 

 

Ukázka 2 

 

Jak byste interpretovala předloţenou zprávu? 

 

V této zprávě jsem se dozvěděla, ţe náš pan prezident má nějaké problémy zdravotního 

rázu, kdy tedy asi vyčerpán zatíţením svých činností co se týká povinností role 

prezidenta. Takţe asi nadchází problémy toho, ţe je asi unaven a asi spadne na 
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veřejnosti a shrne koberec. Jsou to takové ty neohrabané pohyby, kdy je tedy opravdu 

vyčerpán z těch svých povinností. 

 

Jaké pocity ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Smíšené. I takové neinformované, takové popisování ničeho. Nevím, jaké zdravotní 

problémy nebo co teda je zapříčinilo. Můţeme se jen domnívat, ţe jsou to nějaké 

povinnosti. Připadá mi, jako kdyţ to není všechno v té zprávě. 

 

Co si myslíte, ţe tam chybí? 

 

Já nevím, tak buďto má nějaké váţnější zdravotní problémy a uţ teda nemá na to, aby 

vykonával takto, řekněme, nabitý program, anebo za tím mohou být takové ty fámy 

ohledně alkoholu. I kdyţ to jsou tedy jiné zprávy, co já vím… 

 

Takţe si myslíte, ţe i alkohol by zde mohl hrát nějakou roli? 

 

Nevím, to si můţeme jenom domýšlet. Ale tak on sám říká, ţe si dá nějakou tu 

skleničku nebo to, ale zase mi přijde, ţe by se opravdu opíjel a chodil na veřejnost… 

Nevím… 

 

Je vám třeba líto pana prezidenta kvůli tomu, co se mu stalo? 

 

Upřímně je mi to úplně jedno. Já jsem ho nevolila. Neříkám, ţe není inteligentní, ale on 

se s lidmi taky úplně nepáře. On si poradí, mně ho líto není. 

 

 

Ukázka 3 

 

Můţete prosím interpretovat předloţenou zprávu? 

 

V této zprávě na Filipínách nějaký ten tajfun v nějakém na naše poměry velkém městě 

tam drancuje to obydlí těch obyvatel. Tak to je vţdycky zpráva, která zasáhne, ţe 

člověk jakoby není na tom místě. To je nepříjemné. Kdyţ vlastně devastuje rodinné 

baráky, lidi vlastně nemají, kde bydlet, musejí začít od znova. 

 

Takţe vy si představujete, ţe po tom tajfunu jsou tam zdevastované baráky, co 

ještě byste si představovala, jak to tam vypadá? 

 

Tak ty lidi, někomu to třeba sebere dítě, tátu od rodiny nebo vůbec celou rodinu. To je 

vţdycky hrozně těţké se vţít do těch rodin, co oni proţívají, protoţe pokud se ti něco 

nestane jako tady povodně, tak nám to můţe být líto, můţeme zaloţit nějaké fondy, ale 

to pak nikdy člověk neví, jestli ty peníze opravdu jdou na ty účely. Jak jako pomoct… 

Tak buď tady můţeme třeba přidat ruku k dílu, coţ jsem tedy nikdy neudělala, ţe bych 

jela do těch oblastí pomáhat. 

 

Dokáţete si představit, ţe by vás tam třeba někdo odvezl a pak byste měla 

popisovat, co vidíte kolem sebe? Co byste asi tak říkala. 
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Já nevím, tragédie, asi někde zbytky vody, trosky, lidi brečí, pobíhají, nevědí, co mají 

dělat, řev, někdo někoho hledá. 

 

Myslíte, ţe byste viděla i nějaké raněné lidi nebo dokonce mrtvé? 

 

Určitě. 

 

Kolik myslíte, ţe byste jich viděla, kdybyste se rozhlédla kolem sebe? 

 

Tak hodně lidí je asi taky schovaných pod troskami, takţe to člověk ani nevidí, mohou 

být v baráku. Těţko říct. Otázka je, na jakém místě se také sdruţují, jestli je to těsně po 

havárii… No ale v tu chvíli si myslím, ţe bych mohla zahlédnout tak 10 nějakých 

zraněných lidí, dvě nějaké mrtvoly. 

 

Bojíte se, ţe něco takového by se mohlo stát i tady u nás? 

 

Do budoucna asi třeba ano, to bych se nedivila, ta příroda si hraje. Neříkám, ţe tedy 

takovýto, ale nějaký silný vítr uţ tady taky není nic neobvyklého. Ale zase my ty baráky 

máme postavené na jiném principu. Někomu sebrat střechu, to si myslím, ţe není úplně 

tak obvyklé. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Tak daleko silnější neţ třeba u pana Zemana. Kdyţ se něco takového stane, tak je mi to 

hrozně líto, těch lidí… Ale člověk si nedokáţe představit, co musí proţívat ti lidi. 

Ačkoli mi jich je hrozně líto a nevím, co bych pro ně mohla udělat, tak pro ně to musí 

být úplně hrozné. Po kaţdé takovéto tragédii, co se člověk dozví, si pak váţí toho, co 

má. 

 

 

Ukázka 4 

 

Mohla byste prosím interpretovat předloţenou zprávu? 

 

V Řecku je generální stávka proti úsporám, co se týče ze strany státu. Lidé se bouří, ţe 

by tedy úspory měly narušit i instituce, jako jsou školy, doprava… Jo to narušuje 

vlastně ta stávka. Já se vůbec nedivím, ţe Řecko musí šetřit. Prostě se stávkuje proti 

úspornému balíčku, co nařídila vláda. 

 

Jak si představujete tu stávku, jak vypadá? 

 

Chodí v ulicích, zablokovali tedy tu dopravu. Nevím tedy, jak se tihle lidi sdruţují, 

podle mě na nějakých sociálních sítích a všude moţně, mají nějaké datum, stejně uţ se o 

tom dává i dopředu vědět, i co se týče té dopravy, ţe tedy se bude stávkovat. A pak tedy 

vyjdou do ulic. 

 

A v těch ulicích co tedy dělají? 
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Chodí, nějaké plakáty tam mají, vyřvávají, proti čemu stávkují, aby třeba nalákali další 

lidi, aby se k nim přidali, pak přijdou před ten dům té vlády a tam tedy asi dávají 

najevo, ţe s tím nesouhlasí. 

 

Takţe si myslíte, ţe ty protesty jsou jen v hlavním městě nebo se týkají nějakého 

většího území Řecka? 

 

Tak buď se sdruţí, ţe tam tedy dojedou, většinou si myslím, ţe to je v tom hlavním 

městě. Spíš mám zkušenost, ţe ti lidi přijedou do toho hlavního města, aby stávkovali. 

Pak nějaké ty pochody městem… 

 

Myslíte, ţe ti protestující zaberou celé město? 

 

Já bych si myslela, ţe pochodují těmi ulicemi v tom centru přímo nějak k té budově. 

 

Kdyby vy jste měla zrovna v době, kdy si přečtete tuto zprávu, naplánovanou cestu 

do Řecka, odradilo by vás to od ní nějakým způsobem? 

 

Ne, protoţe si myslím, ţe takových těch turistických oblastí se to netýká, ţe tam zase 

naopak ti lidi chtějí, aby měli tu trţbu od těch klientů, ale vím, ţe na většinu lidí to asi 

vliv má. Ţe to není jakoby bezpečné. 

 

 

Ukázka 5, varianta 1 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Tady je zpráva, ţe ve včerejších večerních hodinách obsadili američtí vojáci Pákistán, 

nějaké území, kde se tedy zřejmě sdruţovaly nějaké organizace teroristů, přičemţ tady 

Pentagon nechce sdělit ţádné informace, coţ je celkem pochopitelné, kdyţ je to v rámci 

vyšetřování. 

 

Dokáţete si představit, jak to na tom místě, kde to obsadili ti američtí vojáci, 

vypadá? 

 

Tak moc velkou představu nemám. Jestli to teda byli nebo nebyli ti teroristi, to je 

otázka. Ale asi zřejmě v tom Pákistánu jestli tam byli nějací… Já nevím, to mám 

fantazii z filmů, ţe se tam někde v podzemí sdruţovali. Nebo nějaká chata, kde teda 

měli třeba schované ty zbraně, nevím. Jestli to byly zbraně přímo hromadného ničení, to 

těţko říct. 

 

Co si tedy myslíte, ţe se tam teď děje? Bojuje se tam, nebo jak to tam probíhá? 

 

No podle mě spíš to byla nějaká akce, kde z nějakého kontaktu, nějakého nahlášení tedy 

zřejmě nebo z nějakého dlouhého vyšetřování. Spíš mi to nepřijde jako válka, ale ţe je 

to spíš o teroristech. Ţe šli na jistotu, zatkli nějaké lidi a ještě nechtějí říct podrobné 

informace. 

 

Takţe si myslíte, ţe bez nějakých bojů tam prostě zatkli ty teroristy. 
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Těţko říct, jestli tam byly nějaké boji. Pákistán není zrovna nějaká klidná oblast. 

Nevím, z té zprávy to na mě působí, ţe to byla akce na teroristy. Nevím, jestli ty 

jednotky armády byly na místě a obsadily nějaké území a získávaly informace o 

moţnosti výskytu teroristů. 

 

Myslíte, ţe tato vojenská akce by mohla ovlivnit i nás tady v České republice? 

 

Tak jakákoli teroristická akce se nějakým způsobem vztahuje, navíc armády si 

navzájem pomáhají i čeští vojáci bývají někam vysláni na pomoc. Otázka je, jestli tam 

tedy probíhaly nějaké váţnější boje, nebo to byla akce vyloţeně pro zatknutí té skupiny, 

co tam byla. Jakýchkoli teroristů se můţeme bát. To nikdo neví, někdo můţe být 

schovaný i tady. 

 

Vy si tedy myslíte, ţe vás osobně by mohli ohrozit ti teroristé, kteří by tady 

nějakým způsobem zaútočili? 

 

Ne, ne, ne. Spíš si myslím, ţe mohli plánovat nějakou akci, na kterou třeba nedojde, 

protoţe v hlavním městě v Praze nikdy nevíš, kdy se budou vyskytovat někde v metru. 

Takţe pokud by třeba chystali nějaký útok na Prahu, pokud by tu byla nějaká větší akce, 

coţ oni většinou mají tak naplánované. Spíš si myslím, ţe jestli zatkli teroristickou 

skupinu, tak pomohli více lidem. 

 

Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Jelikoţ nevím více informací, jestli tedy zatkli nějakou skupinu nebo ne, tak můţu být 

ráda, ţe alespoň něco dělají, ţe tedy prostě pracují, jsou na svých místech a zatýkají lidi, 

kteří by nás mohli ohrozit. 
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Příloha č. 24: Přepis rozhovoru, Respondent 9 (text) 

 

R9 - ţena, 20 let, středoškolské vzdělání s maturitou, město 5 tis. obyvatel 

 

Varianta 3 

 

Ukázka 1 

 

Můţete mi interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Píše se tam, ţe došlo k výbuchu kousek od Národního divadla v Praze v jednom z 

domů. Ještě se neví, čím to bylo způsobené, jestli šlo o nehodu, nebo jestli to někdo 

zavinil. 

 

Dokáţete si na základě informací, které máte k dispozici, představit, jak to na tom 

místě bezprostředně po tom výbuchu vypadalo? 

 

Asi tam bylo hodně aut hasičů, záchranářů a policie. Také nějací zranění lidé. Asi ten 

dům musel být zničený, takţe nějaké trosky toho domu. 

 

Jak moc myslíte, ţe byl ten dům zničený? 

 

Podle této zprávy to vypadá, ţe hodně. Já bych si představila, ţe se úplně rozpadl. 

 

Vy jste také zmínila, ţe tam byli hasiči, policisté a záchranáři. Ţe tam také byli 

zranění. Dokáţete si představit, jaká tam konkrétně mohla být zranění? 

 

Tak jestli byl někdo přímo v tom domě, tak ti museli asi být zranění hodně. Třeba na ně 

něco spadlo, tak mohli mít něco rozseknutého nebo tak. Ale jestli tam uvnitř nikdo 

nebyl a byli tam jen lidé okolo, tak asi měli jen nějaká lehká zranění. 

 

Lehkými zraněními myslíte co? 

 

Typu škrábance a odřeniny. Také na ně mohlo kousek něčeho spadnout. Ne ţe by to 

bylo přímo na nějakou operaci, ale stačilo to třeba jenom sešít. 

 

Kolik myslíte, ţe tam těch zraněných celkem bylo? 

 

Já myslím, ţe ne zase tolik. I kdyţ je to hodně frekventované místo, tak si myslím, ţe 

ten dům asi v tu chvíli nebyl plný. A okolo si myslím, ţe lidí také tolik nebylo. Řekla 

bych jenom 10. 

 

A kolik myslíte, ţe tam bylo poměrně těch záchranných sloţek? 

 

Policistů bych řekla, ţe bezprostředně ne tolik. Asi to tam nejdřív zabezpečovali hasiči a 

záchranáři ošetřovali ty lidi. No hasičů tam asi taky nebylo tolik, řekla bych, ţe nejvíc 

tedy asi těch záchranářů. 

 

Kolik asi tak? 
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Nebo asi stejně jako těch hasičů. Takţe asi tak 3 auta. Policistů tam asi taky bylo hodně, 

ale asi aţ později. 

 

Můţete nějak popsat emoce, které ve vás vyvolává tato zpráva? 

 

Určitě soucit s lidmi, kterých se to týkalo. Kterým to třeba zničilo ten dům nebo kteří 

byli zranění. A takový pocit, ţe kdyby tam člověk zrovna byl, tak by se mu mohlo něco 

stát, protoţe zrovna kolem Národního divadla chodí spousta lidí. A myslím si, ţe v 

kaţdém to vyvolá takovou myšlenku, ţe jsem tam zrovna mohla stát taky a mohlo se mi 

třeba něco stát. 

 

Čeho se tedy bojíte, ţe by se vám mohlo stát, kdybyste tam zrovna byla někde 

poblíţ? 

 

Kdybych byla přímo u toho, tak by se mi mohlo stát nějaké zranění. 

 

Jaké třeba? 

 

Tak já si myslím, ţe záleţí, jak velký výbuch to byl. Ale kdyby byl tak velký, ţe z toho 

domu vyletí cihly, tak kdyţ to někomu spadne na hlavu, tak to můţe udělat aţ smrtelné 

zranění. 

 

A co myslíte, ţe způsobilo ten výbuch? Dokáţete to odhadnout? 

 

To nevím... Asi nejčastější výbuchy jsou z toho, ţe někde zůstane zapnutý plyn. Jinak 

mě nic nenapadá, to by jinak muselo být nějak nastraţené. 

 

Jaký rozsah tedy myslíte, ţe měl ten výbuch? 

 

Tak tady je napsáno, ţe to částečně poškodilo i ty domy okolní, takţe jestli jen částečně 

a jen ty bezprostředně okolní, tak to asi tak velký výbuch nebyl. 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

V této zprávě stojí, ţe prezident Miloš Zeman utrpěl jakýsi kolaps a v té době, kdy byla 

ta zpráva napsána, tak byl ve vojenské nemocnici v Praze, kde by měl zůstat na 

pozorování ještě další minimálně tři dny. 

 

Můţete nějak odhadnout, čím třeba byl ten kolaps způsobený? 

 

Zde píšou, ţe se to přičítá jeho vysokému pracovnímu nasazení, coţ samozřejmě můţe 

být jeden z faktorů, ale řekla bych, ţe to mohly způsobit i nějaké zdravotní komplikace. 

 

Jaké třeba? 

 

S jeho osobou mě napadá, ţe by to mohla způsobit i třeba jeho ţivotospráva. Například 

alkohol nebo něco podobného. 
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Proč si myslíte, ţe by to mohl být alkohol? 

 

Protoţe se jedná o tuto konkrétní osobu. Takţe z některých jiných předchozích 

zkušeností by mě to mohlo napadnout. 

 

Jaké emoce ve vás tedy vyvolává ta zpráva, kterou jste si přečetla? 

 

Připadá mi, ţe to asi není napsané úplně tak, jak se to stalo. 

 

Takţe máte pocit, ţe ta zpráva je neúplná? 

 

Ano. 

 

A v čem? Co vám na ní nesedí? 

 

Připadá mi taková, ţe je tam tak diplomaticky řečeno, ţe se ten kolaps přičítá jeho 

vysokému pracovnímu nasazení, coţ mi připadá jako trochu blbost. I kdyţ by se to taky 

mohlo stát. Ale připadá mi to jako taková vymyšlená fráze, aby tam napsali nějaký 

důvod, ale myslím si, ţe to není úplně podle pravdy. A celkově mi to připadá, ţe ta 

zpráva působí tak, ţe z pana prezidenta dělá jako by chudáka, nebo ţe se mu stalo něco 

špatného. Je postavená prostě tak, aby vyvolávala soucit, coţ si myslím, ţe úplně není 

na místě. 

 

Takţe ve vás ta zpráva soucit s panem prezidentem a s jeho zdravotním stavem 

nevyvolává? 

 

Tak do určité míry ano, ale víc neţ soucit to ve mně vyvolává otázky, co k tomu vedlo 

nebo co je mu doopravdy. 

 

 

Ukázka 3 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Tady se jedná o zprávu o tom, ţe byl na Filipínách tajfun. O tom, ţe to napáchalo nějaké 

škody, nejen na majetku, ale i ţe to zabilo některé lidi. 

 

Dokáţete si na základě této zprávy představit, jak to tam vypadalo na těch 

Filipínách po tom tajfunu? 

 

Upřímně úplně konkrétně ne, protoţe je to dost krátká zpráva a úplně tam není popsané, 

kolik přesně škod to napáchalo a vzhledem k tomu, ţe jsem nikdy neviděla místo, kudy 

by prošel tajfun, tak úplně bych si to nedokázala představit 100%. Ale asi bych si 

představila nějaké zbořené domy nebo něco takového. 

 

Takţe kdybyste se tam teď ocitla na ulici, tak kolem sebe byste viděla jen zbořené 

domy? 
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Tak určitě by tam byly třeba i polámané stromy, přenesené různé věci… Jak bych to 

řekla… No prostě ţe ten vítr nebo ten tajfun přenese různé věci někam úplně jinam a 

tak. 

 

Myslíte, ţe byste tam viděla i nějaké lidi na té ulici? Byl by tam někdo? 

 

Tak tady píšou, ţe ti obyvatelé byli evakuovaní, takţe nejspíš asi ne. Nebo určitě 

někoho, kdo tam asi bude nějak i nějaké největší škody odklízet, ale jestli byli všichni 

evakuovaní a nikdo nevím, jestli přijde ten tajfun znova, tak asi tam nikdo snad nebude.  

 

A byl tam někdo zraněný? 

 

No, byl. Tady vlastně… Vyţádalo si to i lidské ţivoty, takţe vlastně i někdo zemřel. 

 

Myslíte, ţe kdyţ by ten tajfun utichl a někdo vás tam postavil na ulici, tak byste 

viděla nějaké ty zraněné, dokáţete si to představit, jak to tam vypadalo? 

 

Bezprostředně po tom bych tam asi i nějaké raněné viděla. Vyţádalo si to i lidské ţivoty, 

takţe nejen někoho raněného, ale i usmrceného. Myslím si, ţe těch mrtvých lidí tam zas 

tolik nebylo, protoţe to by tam napsali v té zprávě něco jako, ţe si to vyţádalo velké 

mnoţství ţivotů. Ale těch zraněných myslím, ţe tam muselo být hodně. 

 

Máte pocit, ţe něco takového by se mohlo stát i u nás? 

 

Řekla bych, ţe s nejvyšší pravděpodobností spíš ne. 

 

Takţe se toho nebojíte, nepociťujete po přečtení této zprávy třeba strach, ţe by vás 

to tu také jednou mohlo potkat? 

 

Uvědomuji si po přečtení této zprávy, ţe existují ţivelné katastrofy, určitě mám tady 

v České republice větší strach z povodní a jiných ţivelných katastrof, ale z tajfunu asi 

ne. 

 

Jaké ta zpráva ve vás vyvolává emoce? 

 

Určitě soucit s těmi obyvateli, kteří ţijí v těchto oblastech, kde tyto ţivelné katastrofy 

jsou, protoţe to je většinou někde blízko oceánu, my na to nejsme tolik zvyklí, ţe by se 

ve vnitrozemí něco takového stávalo, takţe soucit s tím, ţe jim se to můţe stát 

několikrát za ţivot, tohle proţít a mně třeba ani jednou. 

 

 

Ukázka 4 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Souvisí to s krizí v Řecku, kdy po tom, co Řecko přijalo určité půjčky na pomoc jejich 

ekonomice, tak teď mají přijít nějaké škrty v souvislosti s těmi půjčkami a těm 

obyvatelům se to nelíbí a protestují i v ulicích. Asi i z důvodu toho, ţe se to dotýká i 

jejich běţných ţivotů, protoţe se tu píše, ţe se to dotkne peněţenek řadových občanů, 

takţe asi spoustu lidí je naštvaná z toho. 
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Dokáţete si nějak představit, jak to tam během té stávky vypadá? 

 

Upřímně úplně ne, ale ta fotka mi připadá tak trochu ne úplně reálná. 

 

Proč myslíte? 

 

Tak kdybych si přečetla jen ten článek, tak bych si asi nepředstavila takovýto obrázek. 

 

A po tom, co máte k dispozici i ten obrázek i ten text, tak jak si to představujete, ţe 

to tam vypadá? 

 

Tak asi v místech, kde protestují ti nejradikálnější obyvatelé, kteří jsou hodně proti 

tomu… Tak asi je to takové ostřejší… 

 

Ostřejší, tím myslíte co? 

 

A ta fotka je přímo k tomu článku? 

 

Ano. Je to součást zprávy. 

 

No nevím, já bych si stejně nepředstavila někde lidi v ohni. Ale tak asi tedy pokud 

protestují nějakým radikálnějším způsobem, tak je musí policie nějak zahnat. 

 

Takţe vy byste této fotce, kterou tu vidíte, nedůvěřovala? 

 

Asi ne. 

 

A co byste si o ní myslela, kdybyste jí takto viděla v novinách? 

 

Kdybych jí takto viděla k tomuto článku, tak bych si moţná myslela, ţe ej to vytrţené 

z nějaké jiné stávky, co byla třeba někdy při jiné události, kdyţ lidé protestovali proti 

něčemu jinému. 

 

Vy jste předtím zmínila něco o místech, kde protestují nějaké radikálnější skupiny. 

Jaká to tedy podle vás jsou místa. Nebo jakých oblastí myslíte, ţe se týkala ta 

stávka? 

 

Myslím si, ţe ve velkých městech, hlavně v hlavním městě a dalších velkých městech se 

dokáţí zformovat nějaké radikálnější skupiny, které jsou proti tomu. Ale v těch menších 

městech si myslím, ţe k tomu aţ tak nedochází. 

 

Kdyţ tedy vezmeme v potaz hlavní město Atény – jak velké části toho města 

myslíte, ţe se to dotýká? Omezuje to občany toho města podle vás? 

 

V nějaké části určitě. Kdyţ někdo někde proti něčemu protestuje, tak zabere nějakou 

část města, takţe ti, co neprotestují, tak nemůţou přes tu část toho města jít a tak. 

 

Jak velká myslíte, ţe byla ta část toho města, kde byli ti protestující? 
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Řekla bych, ţe nějaká část centra. V celých Aténách určitě ne. 

 

Dokáţete si představit, ţe máte naplánovanou cestu do Řecka a přečetla jste si tuto 

zprávu v novinách, tak jak byste na to zareagovala? 

 

Asi by záleţelo, kam by ta moje cesta měla být, jestli by to mělo být právě do těch Atén 

nebo někam, kde bych si zjistila, ţe ty protesty jsou, tak bych měla asi trochu strach 

nebo dejme tomu, kdybych tam měla jet s dětmi, tak bych asi měla strach tam vyjet. Ale 

kdybych měla jet někam k moři, někam na pobřeţí, kde bych věděla, ţe ty lidi nějak 

zásadně radikálně neprotestují, tak by mě to asi nijak neovlivnilo. 

 

A jak byste věděla, ţe se to zrovna té vaší oblasti netýká? 

 

To bych si musela najít nějaké další informace. 

 

 

Ukázka 5, varianta 1 

 

Interpretujte mi prosím předloţenou zprávu. 

 

Tento článek je o tom, ţe američtí vojáci obsadili nějaké území severního Pákistánu, kde 

podle zdrojů amerických by mělo být sídlo nějaké teroristické skupiny, kvůli tomu to 

tam obsadili. A cílem té mise je zadrţet ty hlavy té teroristické skupiny. 

 

Dovedete si nějak představit, jak to tam vypadá na tom místě, kde zrovna jsou ti 

američtí vojáci? 

 

Úplně ţivě si to představit nedokáţu, ale řekla bych, ţe asi... Ani si vlastně nedokáţu 

představit, co znamená slovo „obsadili“. Protoţe podle tohoto článku si nedovedu ani 

představit, jestli se musí jakoby skrývat a tajně působit na tu teroristickou skupinu a 

nebo jestli mají dostatečnou armádu a dostatek muţů na to, aby tam přímo nějak přišli 

do místa, kde ta teroristická skupina je a začali s nimi bojovat. 

 

Takţe nevíte, jestli se bojuje, nebo jestli se na něco čeká… 

 

No, no, jestli se skrývají a třeba vymýšlí nějakou strategii nebo jestli uţ začaly nějaké 

boje. Nebo jestli přímo jsou tam někde a střílí po sobě nebo tak. 

 

Je tedy nějaká z těch moţností, které jste vyjmenovala převládající? Napadla vás 

některá z nich ještě před tím, neţ jste nad celou tou událostí začala racionálně 

přemýšlet? 

 

Já se přikláním spíš k tomu, ţe se tam ještě nebojuje. Spíš bych řekla, ţe tam nějak 

dorazili a v podstatě plánují, co se bude dít a jak právě zadrţí ty nejvyšší ty nejvyšší 

představitele té skupiny. Myslím si, ţe by tam nějak bojovali a stříleli po sobě, to se v té 

době toho článku ještě neděje. 

 

Takţe válku to podle vás zatím neznamená? 
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Tak já bych si představovala, ţe část z nich je někde třeba na hlídkách na území, kde je 

ta teroristická skupina. Jsou tam normálně ozbrojení a podávají zprávy, co se děje a 

kdyby měli nějakou šanci na ně zaútočit, tak ţe by mohli, ale myslím si, ţe část z nich 

ještě připravuje nějakou strategii, tu situaci, do které se tam včera dostali, tak co tam 

podniknou. 

 

Myslíte, ţe by tato vojenská akce mohla nějak ohrozit i nás tady? 

 

Nemyslím si, ţe by to s námi mělo nějak souviset. 

 

A jaké emoce ve vás ta zpráva vzbuzuje? 

 

U kaţdé z těchto zpráv byla určité pocity nějaké lítosti těch lidí, co to tam proţívají. 

Tady ta armáda, tak to jsou profesionální vojáci, kteří to dělají dobrovolně. Uvědomuju 

si, ţe můţou přijít o ţivot, ale není to zase taková lítost, jako kdyţ přijde nějaká ta 

ţivelná pohroma a zabije to úplně nevinné lidi. Tady vlastně ti vojáci vědí, do čeho 

jdou. A ještě to ve mně vyvolává zvědavost, jak to celé dopadne, jestli jsou lepší, neţ ta 

teroristická skupina nebo ne. 
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Příloha č. 25: Přepis rozhovoru, Respondent 10 (text) 

 

R10 - muţ, 25 let, vysokoškolské vzdělání, hlavní město Praha 

 

Varianta 3 

 

Ukázka 1 

 

Můţete nějak interpretovat předloţenou zprávu? 

 

V jednom domě v centru Prahy došlo k výbuchu. Zatím z neznámých příčin, není jasné, 

jestli to bylo úmyslné, nebo spontánní a bude tam v okolí omezená doprava. Zasahovala 

tam policie a hasiči, moţná zdravotníci, to nevím. 

 

Co vy se domníváte, ţe se stalo? Co podle vás mohlo způsobit ten výbuch? 

 

Mám zohlednit i ten obrázek, nebo i tu zprávu? 

 

To záleţí na vás, představte si, ţe to, co jsem vám předloţila je jako celek součástí 

novin. 

 

Na základě textu lze velmi špatně posoudit, co se stalo, vzhledem k tomu, ţe tam není 

naznačená ţádná příčina, ani to, ţe by to mohli být teroristé. A pokud bych měl 

zohlednit i obrázek, tak z toho lze usuzovat, ţe došlo k nějakému velkému výbuchu, 

nějaké tragédii a ve mně osobně to evokuje moţnost teroristického útoku. Vzhledem 

k tomu, ţe obrazově je ta zpráva popsána velmi krvavě. 

Kaţdopádně je trochu těţké to posuzovat vzhledem k tomu, ţe jsem o tom, co se stalo, 

četl v tisku a přijde mi, ţe tohle je jediná krvavá fotka, kterou tam pořídili. Takţe se 

záměrně snaţili vyvolat dojem toho, ţe došlo k nějaké… zcela zásadní tragické události. 

Přičemţ pokud bych četl, jenom tu tištěnou zprávu, tak bych z toho nevyvozoval ţádné 

důsledky. Nebo prostě bych to nebral tolik v potaz, ale po zhlédnutí fotografií to ve mně 

vyvolalo dojem, ţe se stala nějaká neskutečná tragédie. Nehledě na to, ţe je to kousek 

od místa, kde pracuji. 

 

Takţe vás v první chvíli, při prvním čtení napadlo, ţe se jedná o teroristický útok? 

 

Ano, při první chvíli po zhlédnutí té fotky i zprávy to člověku vyvolává dojem, ţe se  

stalo něco velmi váţného.  Člověk si začne uvědomovat, ţe se to stalo v jeho okolí, 

začne mít strach o své blízké, kteří se tam mohli pohybovat, takţe to vyvolá poměrně 

silný dojem. Nevím, jak přesně ho označit. Nejen strach, ale takovou obavu a nejistotu. 

 

To jsou tedy emoce, které ve vás tato zpráva vyvolává? 

 

Ano, pokud bych si tohle zrovna teď přečetl, ţe se to stalo tam, kde se to stalo, tak by to 

ve mně vyvolalo tyto emoce. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam na tom místě bezprostředně po tom 

výbuchu vypadalo? 
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Vzhledem k tomu, ţe ta fotka ukazuje v podstatě jen jednu osobu, tak je těţké si 

vytvořit nějaký obrázek toho, co se tam mohlo dít. Kaţdopádně vzhledem k tomu, ţe je 

celá obvázaná a od krve, tak to poukazuje pravděpodobně na to, ţe tam mohl být chaos, 

ţe to mohlo být takové hodně hektické, stresové. Ale celá ta situace je těţko 

posouditelná, protoţe vzhledem k tomu, ţe v té zprávě není tolik toho napsáno o tom, co 

se tam dělo, jak moc byl ten výbuch velký, tak je to opravdu těţké posoudit. 

 

Takţe ve vás nevyvstaly nějaké asociace a představy o tom, jak to tam mohlo 

celkově vypadat, ačkoli to není konkrétně řečeno v tom textu? 

 

Je to opravdu těţké posoudit vzhledem k tomu, ţe jsem o tom četl, kdyţ se to stalo, 

takţe teď to ve mně nevyvolá takovou tu okamţitou reakci. Teď to vnímám totiţ trochu 

jinak, kdyţ to vidím s odstupem času a vím, jak to dopadlo. 

 

A kdybyste vy byl přímo u místa toho výbuchu, dokáţete si nějak představit, ţe vy 

byste byl jedním z těch, kteří by tam zrovna byli? 

 

Nedokáţu si to vůbec představit, jak bych na to reagoval. 

 

A co byste dělal, kdybyste se tam takto ocitl? 

 

Myslíte přímo v té budově? 

 

Buď v té budově, nebo někde velmi blízko. 

 

Tak kdybych byl v té budově, tak vůbec nevím, jak bych reagoval, protoţe buď bych 

úplně ztuhl, a nebo bych se snaţil těm lidem nebo sobě pomoct. Ale vůbec si nedokáţu 

představit, která z těch variant by to byla. Asi bych nemávl rukou a nešel dál. Ale tak 

kdyby byl člověk někde v okolí, tak by byl minimálně zvědavý, co se tam stalo a pokud 

by viděl, ţe ti lidé potřebují pomoct nebo je třeba něco udělat, tak by to udělal.  

 

A vy jste také říkal, ţe si představujete, ţe hned po tom výbuchu tam byl velký 

chaos. Dokáţete ten chaos nějak konkrétně popsat? 

 

Asi by tam byl všude prach, nějaké trosky, zmatek, lidé by byli dezorientovaní, nevěděli 

by, co mají dělat. Někdo by se jim snaţil pomoct, někdo by jen tak koukal, někdo by to 

fotil… Bylo by to hodně zmatečné. 

 

Myslíte, ţe kromě té paní, co tady vidíte na fotografii, tam byli i jiní zranění? 

 

Podle té fotky bych předpokládal, ţe tam jiní zranění byli. Ale vzhledem k tomu, ţe 

jsem viděl i jiné fotografie, tak jsem zjistil, ţe to je snad jediná zraněná paní. Moţná 

tedy měl někdo nějakou náplast… Ale jinak podle této zprávy bych předpokládal, ţe 

kdyţ došlo k poměrně silnému výbuchu, který poškodil dům a okolní domy, tak člověk 

samozřejmě předpokládá, ţe se jedná o dům, kde byli lidé a asi tam došlo k nějakým 

zraněním. 

 

A jaká myslíte, ţe měli ti ostatní lidé zranění? 
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Tak moţná nějaká trţná zranění, odřeniny, ale v podstatě všechna moţná zranění by 

mohla být způsobena tím výbuchem. 

 

Dokáţete si nějak představit i rozsah škod? 

 

Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o dům v centru Prahy a píší, ţe byly poškozené i okolní 

domy, tak se mohlo jednat o poměrně značné škody, vzhledem k tomu, ţe se to 

nacházelo kousek nebo přímo v historické části, nehledě na to, ţe v okolí je Národní 

divadlo, coţ je tam zmiňované. Takţe pokud by došlo k nějakému intenzivnímu 

výbuchu, mohlo by to mít vliv minimálně na to, ţe by to vymlátilo okna nebo by to 

případně mohlo poškodit výzdobu Národního divadla. 

 

Takţe se domníváte, ţe i okolní domy byly tím výbuchem nějakým způsobem 

poničeny? 

 

To je tam přímo napsané, ţe byly poškozené. 

 

A co si tedy pod tím poškozením představujete? 

 

Vzhledem k tomu, ţe je to těţko posouditelné na základě toho, ţe je tam obrázek pouze 

lidí a ne toho, co se tam stalo a v té zprávě to není moc uvedené. Na základě jen toho 

zjištění a po zhlédnutí takto tragické fotky by člověk očekával, ţe došlo k velmi 

zásadnímu poškození. Ţe třeba ten dům po výbuchu spadnul, okolní domy… Čeká se na 

takové ty posudky, jestli se tam vůbec smí, takţe to asi nebylo nic banálního. 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete mi interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Probíhalo nějaké interview tady s naší hlavou státu a vzhledem k tomu, ţe samozřejmě 

jakoţto prezident má strašně moc pracovních povinností a byl přetíţený a museli ho 

z toho odvézt do nemocnice, kde musel zůstat na pozorování. Já doufám, ţe se mu nic 

nestalo. 

 

Jak na vás působí ta zpráva? 

 

Ta zpráva mě v podstatě ani nepřekvapuje vzhledem k tomu, ţe náš prezident bývá 

často pracovně vytíţen a tím pádem i vyčerpán, také je do jisté míry tímto způsobem 

médi prezentován, ţe tyto hospitalizace má často, tak mě to ani nepřekvapuje. 

V podstatě tato zpráva by ani nemusela proběhnout. Mám takový pocit, ţe to asi není 

úplně váţné. 

 

Co by to tedy podle vás mohlo být? 

 

Tak já nejsem lékař, takţe to nemůţu takhle lékařsky zhodnotit. 

 

Mě spíš zajímá, co vás napadá. 
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Prostě vysoké pracovní nasazení. Na té fotce je vidět, ţe pracoval, ţe jo. (smích) 

Pravděpodobně pracoval i předešlou noc, nebo prostě návštěva z Ruska. Je prostě 

spoustu příleţitostí, kdy člověk můţe být unavený. Tak se mu to asi sešlo najednou, já 

nevím… 

 

Je vám tedy líto pana prezidenta, ţe se mu to takhle ošklivě sešlo? 

 

Tak nevím, jestli ošklivě. Asi bych tam zase nedával nějaký hodnotící prvek. Prostě se 

mu to sešlo. Vzhledem k tomu, ţe si myslím, ţe tahle zpráva by ani v médiích být 

nemusela, tak mi to asi moc líto není. 

 

 

Ukázka 3 

 

Mohl byste prosím interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Tento úryvek nám prezentuje to, ţe Filipíny byly zasaţené tajfunem, který napáchal 

spoustu škod a stále tam pravděpodobně ještě je ten tajfun a netuší se, jak se to bude 

vyvíjet. 

 

Dokáţete si představit, jak to tam vypadá v době, kdy je ta zpráva aktuální? 

 

Pravděpodobně asi lidé přicházejí o střechu nad hlavou, budou tam pravděpodobně 

záplavy, tím pádem bude všude bahno. Budou poničené domy, ty lidi nebudou mít, kde 

bydlet. Budou muset opustit ta města a přebývat někde jinde. Budou tam nějací zranění, 

budou tam nemocní, bude se to tam šířit, takţe to bude hrozné. 

 

Kdyby vás tam tedy někdo postavil, jak byste popisoval, co konkrétně vidíte kolem 

sebe? 

 

Asi by tam byl zmatek, nepořádek, asi by panovalo nějaké zoufalství mezi těmi lidmi, 

vzhledem k tomu, ţe přišli o střechu nad hlavou, o svůj majetek, určitě mohli přijít i o 

své blízké. Zároveň by se tam angaţovaly i různé ty organizace, které se jim snaţí 

pomoct, takţe by tam prostě byl neuvěřitelný chaos. 

 

Myslíte, ţe byste viděl i nějaké zraněné a mrtvé lidi? 

 

Záleţí, kde bych stál. Záleţí i na situaci. Pokud by tam byla vyloţeně povodeň, tak třeba 

by tam mohli plavat kolem. 

 

Kolik by jich tam tak plavalo? 

 

Já nevím, třeba tři. 

 

Jaké emoce ve vás ta zpráva vyvolává? 

 

Samozřejmě to ve mně vzbuzuje soucit, vzhledem k tomu, ţe jsem přímo na Filipínách 

byl. Kdyţ člověk ví, jak to tam je ve skutečnosti krásné a vzhledem k tomu, ţe ten 

tajfun tam přichází v podstatě kaţdý rok do těchto zemí, tak je to neskutečné, ţe ti lidi si 
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zase vybudují nějaké bydlení a ten tajfun tam přijde znovu. To ve mně vyvolává 

samozřejmě lítost. 

 

Bojíte se, ţe by se něco takového mohlo stát i tady? 

 

Vyloţeně přírodní katastrofy se tu zatím neděly nějaké zásadní. Samozřejmě povodně 

jsou, ale něco v takovém rozměru, jako se stalo tam, si myslím, ţe tady zatím v blízké 

době nehrozí. 

 

 

Ukázka 4 

 

Jak byste interpretoval předloţenou zprávu? 

 

Tady se dočítám, ţe obyvatelé Řecka se úplně neztotoţnili s tím, ţe jejich země přijala 

nějakou půjčku a je nucená dělat nějaká úsporná opatření, která se jich patrně dotýkají, a 

proto vyšli do ulic protestovat. 

 

Dokáţete si představit, jak vypadaly ty protesty jako takové? 

 

Vzhledem k tomu, ţe v článku se tomu ten člověk moc nevěnoval, aby to tady rozepsal, 

tak z toho textu to nejde úplně posoudit, ale dle obrázku to bylo asi opravdu napjaté. 

 

Tím, ţe to bylo napjaté, myslíte co? 

 

Tak vidíme tady sice tedy asi jenom policisty, hořící policisty, takţe to vypadá, ţe asi 

nešlo o nějakou sametovou revoluci. 

 

Jak byste tedy ty demonstrace popisoval? Říkáte, ţe vidíte policisty… 

 

Vidím policisty, překvapuje mě, ţe nevidím demonstranty. Ale vzhledem k tomu, ţe ti 

policisti nejsou vyloţeně v nějaké komfortní situaci, tak předpokládám, ţe to bylo asi 

masivní demonstrování, které vyústilo v určité násilí, vzhledem k tomu, ţe tam museli 

policisté zasahovat a dokonce jsou v plamenech. 

 

Jaký rozsah myslíte, ţe měla ta demonstrace? Mám na mysli, jaké oblasti se týkala, 

kolik lidí tak mohlo demonstrovat. 

 

To se z textu i na základě obrázku těţko popisuje vzhledem k tomu, ţe na obrázku není 

ani jeden demonstrant a v textu se o tom nepíše, tak předpokládám, ţe se jednalo hlavně 

o hlavní město, kde sídlí vláda a většinou se tam soustředí tam ta inteligence. Třeba 

v těch menších městech se tomu nevěnuje taková pozornost a ti lidé tolik aţ necítí to, ţe 

se jich to přímo dotýká. 

 

Jak myslíte, ţe se to dotýkalo lidí, kteří nešli protestovat? 

 

Předpokládám, ţe to ochromilo běţný provoz třeba dopravy. Otázkou je, jak ta 

demonstrace byla masivní. Těţko odhadnout. Jestli šlo protestovat velké mnoţství lidí, 

tak asi byly zavřené obchody a nechodilo se do práce třeba několik dní. Těţko posoudit 

na základě toho úryvku. 
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A kdyby vy jste měl naplánovanou cestu do Řecka a těsně před odjezdem byste si 

přečetl tuto zprávu, odradilo by vás to tam jet? 

 

Tak asi by mě to nenechalo úplně klidného, ale předpokládám, ţe tu dovolenou bych 

měl zaplacenou a nejela bych do Atén, ale někam k moři. Tak bych si asi zjistil, jestli by 

se mě to mělo nějak dotýkat v rámci té dovolené a pokud bych si byl jitý, ţe mě to nijak 

neohroţuje, tak bych tam asi jel. Ale jinak bych to asi nenechal bez povšimnutí. 

 

 

Ukázka 5, varianta 1 

 

Jak byste interpretoval předloţenou zprávu? 

 

Američtí vojáci obsadili nějakou část Pákistánu, protoţe mají podezření, ţe je tam sídlo 

nějaké teroristické organizace. A pokud vím, tak tady je napsáno, ţe k tomu nesdělili 

ţádné oficiální informace, takţe vůbec nechápu, kdo mohl vytvořit tento článek, kdyţ 

k tomu nejsou ţádné oficiální informace. 

 

Jak si představujete, ţe to tam vypadalo po tom, co tam ti američtí vojáci přijeli? 

 

Vzhledem k tomu, ţe se o tuhle problematiku moc nezajímám, tak mohu pouze hádat. 

Takţe předpokládám, ţe američtí vojáci tam přijeli a prostě tam obsadili nějaké území 

s tím, ţe jsou tím pověření a asi nebrali moc ohled na to, co se tam děje nebo neděje. 

 

Můţete nějak blíţ vysvětlit, co myslíte tím, ţe „nebrali ohled na to, co se tam děje 

nebo neděje“? 

 

Prostě to obsadili bez ohledu na nějakou danou situaci. 

 

Myslíte si, ţe tam probíhaly během toho obsazování i nějaké boje? 

 

O tom jsem se tady nedočetl, ale jestli se opravdu jednalo o sídlo nějaké teroristické 

organizace, tak tam mohlo dojít k nějakému násilí. Otázkou je, jak masivní je ta oblast 

toho obsazení. 

 

Myslíte, ţe to násilí, které tam probíhalo, by mohlo připomínat dokonce válku? 

 

Myslím si, ţe ne. Otázkou je, jak velké území obsadili a do jaké míry na tom území ţijí 

běţní občané, nebo jestli se jedná o nějaké odlehlé místo, kde má sídlo nějaká 

teroristická organizace nebo tak. 

 

Myslíte si, ţe tato vojenská akce by mohla nějak ovlivnit i nás tady v České 

republice? 

 

Myslím si, ţe tady přímo ta akce ne. 
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Příloha č. 26: Přepis rozhovoru, Respondent 11 (text) 

 

R11 – ţena, 22 let, středoškolské vzdělání s maturitou, město 5 tis. obyvatel 

 

Varianta 3 

 

Ukázka 1 

 

Poprosím vás, jestli byste mi předloţenou zprávu mohla interpretovat. 

 

V Národním divadle, nebo kousek od toho, se stal výbuch a na místě byli záchranáři a 

tak a bylo tam asi hodně zraněných. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam hned po tom výbuchu vypadalo? 

 

Asi ohořelý dům, spousta toho nepořádku z toho domu, zastavená doprava. Asi hodně 

lidí, kteří byli okolo a přihlíţeli. 

 

Dokáţete si také představit, co byste dělala, kdybyste tam zrovna byla v době toho 

výbuchu nebo bezprostředně po něm? 

 

Určitě bych se asi lekla a začala bych zjišťovat, jestli náhodou tam nebude někdo, koho 

znám, coţ by bylo asi nejhorší. A kdybych viděla někoho zraněného, ke komu by nikdo 

nepřiběhl a nepomohl mu, tak bych asi zkusila mu pomoct 

 

Jaká zranění předpokládáte, ţe měli ti lidé, kteří tam u toho byli? 

 

Podle toho, jestli byli blízko nebo daleko, mohlo na ně třeba jenom něco spadnout, měli 

odřeniny a tak. A kdo byl blíţ, tak na něj mohlo něco spadnout. Poranění hlavy, 

zlomeniny. 

 

Víte, kolik tam bylo těch zraněných lidí? 

 

Ne. 

 

A dokáţete si to nějak představit, kolik jich tam mohlo být? 

 

Těţko. Tu situaci asi celkově ne. 

 

Vy jste také říkala, ţe tam byli záchranáři a další sloţky. Dokáţete odhadnout, 

kolik těch tam bylo celkem? 

 

Tak 3 záchranky, policisti, hasiči třeba 2 vozy nebo tak. 

 

Jaké emoce ve vás vzbuzuje tato zpráva? 

 

Určitě ţe to bylo pro ty kolemjdoucí dost nepříjemné a báli se, jestli se nestalo něco 

opravdu hodně váţného.  
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Vy jste mluvila o tom domě a popisovala jste, jak vypadal po tom výbuchu. 

Myslíte, ţe bylo nějak zasaţeno i jeho okolí? 

 

Moţná částečně ano, trochu. Já tedy nevím, jak byl velký, ale podle mě trochu to okolí 

zasaţené bylo. 

 

Jak si tedy představujete, ţe vypadaly ty okolní domy? 

 

Jestli třeba byly napojené hned vedle, tak je to mohlo zasáhnout, taky to mohlo 

zasáhnout do ulice. 

 

Jakým způsobem myslíte, ţe byly ty domy poničené? Byly také nějak ohořelé? 

 

Asi ano, mohly být také trochu rozpadlé. 

 

Dokáţete si tipnout, co způsobilo ten výbuch? 

 

Třeba únik plynu. 

 

 

Ukázka 2 

 

Můţete interpretovat danou zprávu? 

 

Našemu prezidentovi se udělalo nevolno a zkolaboval například na nějakém zasedání.  

 

Z čeho myslíte, ţe se mu udělalo nevolno? 

 

Třeba z nedostatku čerstvého vzduchu. Nebo z nějaké akce minulý večer. 

 

Jakou akci máte na mysli. Myslíte, ţe byl hodně pracovně vytíţen ten předchozí 

večer? 

 

Tak třeba mohl být. 

 

Napadá vás ještě něco jiného, čím to mohlo být? 

 

Vzhledem k tomu, o koho jde, tak tam mohl popít něco dobrého třeba a tak. Ale 

samozřejmě to mohlo být i, jak jsem řekla, z toho vydýchaného prostředí, kde byl. Nebo 

špatný zdravotní stav. 

 

Cítíte k panu prezidentovi nějakou lítost ohledně toho, co se mu stalo? 

 

Moc ne. 

 

 

Ukázka 3 

 

Interpretujte mi prosím předloţenou zprávu. 
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Na Filipínách byl velký tajfun, který určitě zničil hodně lidských obydlí a lidských 

ţivotů. A ţe to byla přírodní katastrofa, která zasáhla hodně oblastí na Filipínách. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam po tom tajfunu vypadalo? 

 

Určitě ztráta lidských příbytků, hrozný nepořádek v okolí, hodně zraněných lidí, kteří 

byli zoufalí, ţe nemají kde bydlet a tak. 

 

Kdyby vás tam někdo postavil na ulici, tak co si myslíte, ţe byste viděla kolem 

sebe?  

 

No asi bych začala brečet. Protoţe to musel být hrozný pohled tam na to. A asi bych se 

snaţila těm lidem nějak pomoct, kdyby to šlo. Kdyby třeba bylo někde nějaké centrum, 

které by poskytovalo těm lidem nějakou pomoc. 

 

Takţe si myslíte, ţe byste tam viděla nějaké lidi, kteří by tu pomoc potřebovali? 

 

Určitě by tam byli nějací ranění a v takovém tom špatném psychickém stavu. Já vůbec 

nevím, jak bych ty lidi uklidňovala, kdyby pak tam oni přišli o všechno. 

 

Myslíte, ţe byste tam viděla i nějaké mrtvé lidi? 

 

Doufala bych, abych neviděla. Ale kdybych je viděla, tak to by se na mě určitě někde 

podepsalo. 

 

Jaké emoce byste přiřadila této zprávě? Vy uţ jste tedy říkala, ţe by vás to asi 

hodně vyděsilo. Jsou ještě nějaké další emoce, které to ve vás vyvolává? 

 

Taková bezmoc. Smutek z toho, ţe bys chtěla pomoct, ale nevíš jak. To musí být 

hrozné. 

 

Myslíte, ţe něco takového by se mohlo stát i tady u nás? 

 

No takový tajfun myslím, ţe snad ne. Doufám, ţe ne. 

 

 

Ukázka 4 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Dočetla jsem se něco o peněţní krizi v Řecku, a ţe lidi vyšli do ulic demonstrovat kvůli 

nespokojenosti. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak ty demonstrace vypadaly? 

 

Určitě hromada lidí na ulici, transparenty, na tom různé nápisy. Jinak moc ne.  

 

Myslíte, ţe to byly velké protesty? Ţe to třeba nějak omezovalo ty ostatní 

obyvatele, kteří neprotestovali? 
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Myslím si, ţe to byli velké protesty. 

 

Takţe myslíte, ţe byly v celé zemi? 

 

Ne, to asi nebyly v celé zemi. Jenom v nějaké oblasti. 

 

Tipla byste si, v jaké oblasti? 

 

Ne.  

 

Kdybyste měla naplánovanou dovolenou v Řecku a přečetla byste si takovouto 

zprávu těsně před odjezdem, jela byste tam? 

 

Určitě bych se hodně bála, kdybych tam opravdu měla letět a nic uţ by se s tím nedalo 

dělat. A moţná bych to i zrušila. Asi bych tam nejela, kdybych věděla, ţe se tam něco 

takového děje. 

 

A proč? Čeho byste se bála? 

 

Asi o sebe, ţe se třeba připletu někam, kde bude nějaká skupinka těch demonstrantů a 

budou hodně projevovat ten svůj názor. Abych se prostě někam nepřimíchala a 

nedopadlo by to špatně. 

 

Jak myslíte, ţe by to mohlo dopadnout? Co by se vám mohlo stát? 

 

Nevím. Kdyby bylo třeba hodně lidí, tak se tam můţou třeba ušlapat a tak. 

 

 

Ukázka 5, varianta 1 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Nějací američtí vojáci byli vysláni do Pákistánu na nějakou misi, která měla zadrţet 

nějaké ty představitele nějakých těch teroristů. 

 

Dokáţete si představit, jak to tam vypadá po tom, co tam ti Američané přijeli? 

 

Myslím si, ţe se tam hodně střílelo a zase spousta zraněných a všude prach, protoţe to 

je v Pákistánu a tak. 

 

Takţe byste to přirovnala k válce? 

 

Moţná i ano. 

 

Jaké emoce to ve vás vzbuzuje? 

 

Já nevím, mně tyhle války připadají ne zbytečné… Ale asi to tam je hodně vyhrocené ta 

situace tam. Vůbec nevím, co bych si o tom měla myslet. Jestli tedy mají nějakou víru a 

tímto způsobem to dávají najevo… Já nevím. 
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A myslíte si, ţe tento konflikt by mohl nějakým způsobem ohrozit i nás tady? 

 

Já doufám, ţe ne. 
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Příloha č. 27: Přepis rozhovoru, Respondent 12 (text) 

 

R12 – ţena, 35 let, vysokoškolské vzdělání, hlavní město Praha 

 

Varianta 3 

 

Ukázka 1 

 

Jak byste interpretovala předloţenou zprávu? 

 

Ţe v nějakém domě vedle národního divadla byl výbuch a ţe se neví, jestli šlo o 

nějakou nehodu nebo o nějakou plánovanou věc. 

 

Můţete k tomu říct ještě nějaké podrobnosti? 

 

Ţe bude omezená doprava. 

 

Máte nějakou představu, jak to tam po tom výbuchu vypadalo? 

 

Tramvaje asi nejezdí nebo moţná auta nejezdí, je tam policie, asi jsou nějací zranění, 

obzvlášť kdyţ se dívám na ten obrázek. 

 

Jak myslíte, ţe vypadalo okolí toho domu po výbuchu? Mám na mysli, jak to 

mohlo ten dům a to okolí poškodit. 

 

Asi tam bylo nějaké rozbité sklo, moţná nějaká zničená stěna, nevím. 

 

Vy jste také mluvila o těch zraněních. Jaká zranění myslíte, ţe ti lidi měli? 

 

Já jsem to posoudila podle obrázku, protoţe tady o tom nic není. 

 

Takţe kdyţ byste si zase měla pomoct tím obrázkem… 

 

Podle obrázku to vypadá, ţe se jednalo o taková drobná zranění, není to asi nic váţného. 

Ale ten obrázek tedy vypadá hrozně. Ale kdyţ v textu o tom nic není, tak asi se dá 

posoudit, ţe nikdo nezemřel, ţe to asi nebyla aţ taková velká tragédie. 

 

Předpokládáte tedy, ţe kdyby tam někdo zemřel, tak ţe by se o tom v textu psalo. 

 

Ano. 

 

Kolik myslíte, ţe tam těch zraněných bylo? Dokáţete si to nějak představit? 

 

Myslím, ţe ne hodně, protoţe kdyby jich bylo hodně, tak by o tom byla alespoň věta. 

Asi to bylo v nějaký čas, kdy tam bylo málo lidí, nebo já nevím… 

 

Dokáţete si představit, co byste dělala, kdybyste tam v době toho výbuchu byla? 

 

Asi bych byla vystrašená. Já nevím, já bych asi jela domů. 
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Jaké emoce ve vás tato zpráva vyvolává? Vy jste říkala, ţe byste měla strach, jsou  

ještě další emoce, které byste dokázala popsat kromě toho strachu? 

 

Je to nepříjemná zpráva. Hlavně tady v té větě, jak se píše, ţe se neví, jestli je to 

úmyslné odpálení nebo nehoda. Tak já si hned představuju, ţe to je třeba terorismus, 

který se odehrává všude, v Londýně, nebo třeba v Rusku… Tak se bojíš toho, ţe se to 

přesunulo i do Prahy. V Praze nic takového neočekáváš. 

 

 

Ukázka 2 

 

Jak byste interpretovala předloţenou zprávu? 

Zeman zkolaboval a je v nemocnici. Tohle mi přijde trochu vtipné, ţe prý je to kvůli 

jeho vysokému pracovnímu nasazení. Já osobně mám asi takový předsudek vůči 

Zemanovi, ţe on jako chlastá. A ţe lékaři odmítli to nějak komentovat, tak to taky 

vyvolává představu, ţe je tam něco, co by měli skrývat. 

 

Takţe si myslíte, ţe ta zpráva je neúplná nebo třeba není zcela pravdivá? 

 

Ano. Ta věta, ţe okruh spolupracovníků to přičítá vysokému pracovnímu nasazení 

prezidenta, mi připadá jako leţ. Nebo ţe nechtějí říct, co se opravdu stalo. A ještě ten 

obrázek… Ten mi připadá takový vtipný. Jako kdyby to bylo z nějakého Blesku. 

 

Ten obrázek tedy ještě více podtrhuje tu vaší představu o tom, co se skutečně 

stalo? 

 

Ano. 

 

Jestli to chápu správně, tak vám asi není moc líto pana prezidenta kvůli tomu, co 

se mu stalo. 

 

Moc ne. 

 

 

Ukázka 3 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Na Filipínách je tajfun a uţ tam zemřeli nějací lidé a umírají moţná kaţdý den a nikdo 

neví, kdy to skončí a jak se to bude vyvíjet. 

 

Dokáţete si nějak představit, jak to tam vypadá? 

 

Asi je všechno zničené. Kdyţ se dívám na ten obrázek, tak to je hrůza. Moţná tam jsou 

zničené domy, zemřeli tam lidi. Tady ještě je nějaká voda, tak to vypadá hrozně. 

 

Kdybyste se tam měla někde projít kousek po ulici, kolik myslíte, ţe byste viděla 

těch mrtvých lidí? 
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Kdyţ se dívám na ten obrázek, tak to fakt vypadá, jako ţe tam leţí jen tak na ulici. Ţe je 

jich hodně, ale zase to můţe tady být vedle nějaké nemocnice, ţe leţí ti lidi. Ale ten 

obrázek je asi udělaný se záměrem prezentovat tu událost ještě horší, neţ je. Ale tak 

kdyţ se dívám na ten obrázek, taksi myslím, ţe je to fakt hrůza. 

 

Jaké emoce to ve vás vyvolává, dokáţete je ještě blíţe popsat? 

 

Je to nepříjemné. Ještě jak ta ţena… Já nevím, proč má tu šálu, jestli to tam nějak smrdí 

nebo jestli se bojí, ţe se z něčeho nakazí od těch mrtvol. Já nevím, to musí být hrozné. 

 

Bojíte se, ţe by se něco takového mohlo stát i tady? 

 

To by asi musela přijít nějaká apokalypsa. Těţko si představuju, ţe by se to stalo tady 

ve vnitrozemí, kde oceán máme docela daleko. Ta pravděpodobnost je podle mě malá. 

Tady se spíš bojím nějakých válek, ţe vybuchne Temelín nebo něco… 

 

 

Ukázka 4 

 

Interpretujte prosím předloţenou zprávu. 

 

Občani jsou nespokojení asi s nějakými podvody ve vládě. Myslí si, ţe někdo jim něco 

tají a bere peníze do kapsy a potom si bere peníze u těch občanů. 

 

A co konkrétně se tam teď děje podle toho, jak to popisuje ta zpráva? 

 

Nějaká stávka, ale to spíš podle obrázku vypadá jako více neţ jen stávka. Tam vidím 

nějaký oheň a vypadá to horší, neţ jak je to popsané. 

 

Takţe si to představujete jako demonstraci? 

 

Ano. 

 

Jaký myslíte, ţe má ta demonstrace rozsah? 

 

Kdyţ se nedívám na obrázek a jenom to čtu, tak mi to nepřipadá tak hrozné. Ani tak, ţe 

tam někdo něco krade… No to uţ je taková skoro běţná věc, to není jako nějaké 

Švýcarsko, ţe by to měla být nějaká senzace, ţe někdo něco krade. Ale kdyţ se dívám 

na ten obrázek, tak mi to připadá, ţe tam musí mýt hodně lidí a opravdu velmi 

nespokojených. 

 

A jak velké oblasti myslíte, ţe se týkají ty demonstrace? Myslíte, ţe to je v celém 

Řecku nebo je to jen nějak lokální? 

 

Myslím, ţe je to v celém Řecku. Já to tam moc neznám, ale jestli jsou tam nějaké bohaté 

části, tak tam to není tak hodně. Ale myslím si, ţe v celém Řecku jsou nějaké drobnější 

skupiny, neţ ţe by to bylo nějak centralizované jen do hlavního města. Spíš tak všude a 

moţná ţe v těch malých městech je to víc neţ v tom hlavním městě. Protoţe právě 

v těch malých městech asi nemají tu práci a tak… 
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Jakým způsobem myslíte, ţe tyto protesty ovlivňují lidi, kteří se jich neúčastní? 

 

Budou mít míň peněz jako vţdy. 

 

Já mám na mysli spíš ty demonstrace jako takové. Myslíte, ţe je to nějak omezuje? 

 

Samozřejmě. Já myslím, ţe nestabilní politická situace, obzvlášť kdyţ je tu takovýto  

obrázek, tak lidi budou míň jezdit jako turisté do Řecka a tím pádem zas někteří lidi 

přijdou o práci kvůli tomu, ţe se tam stávkuje. 

 

Vy kdybyste měla naplánovanou cestu do Řecka, řekněme třeba dovolenou, a 

přečetla byste si tuto zprávu, odradilo by vás to? 

 

Mě osobně to neodrazuje, ale vím, ţe mého přítele by to odradilo. Já bych tam klidně 

jela. 

 

A proč myslíte, ţe by to odradilo vašeho přítele? 

On by se určitě bál, ţe se nedostaneme zpátky, ţe tam nějak zablokují letiště nebo něco 

takového. 

 

 

Ukázka 5, varianta 2 

 

Můţete interpretovat předloţenou zprávu? 

 

Kdyţ to řeknu bez svého osobního názoru, tak tady se jedná o to, ţe armáda Spojených 

státu se nějak dostala do Pákistánu z důvodu, ţe jsou tam nějaké teroristické skupiny. A 

ještě ţe bliţší informace Pentagon nechce sdělit. 

 

Dokáţete si představit, jak to tam vypadá po tom, co tam ti američtí vojáci přijeli? 

 

Já myslím, ţe tam přijeli a… já nevím, co tam přesně dělali. Já osobně si myslím, ţe ta 

skupina teroristická ani neexistuje. A to, ţe Pentagon nechce sdělit bliţší informace, 

znamená jen to, ţe je to v podstatě nějaká leţ a ţe Amerika má svoje důvody proč tam 

být a chce to místo nějak okupovat. Moţná tam chtějí dát ty svoje jednotky, postavit 

tam nějakou tu svojí základnu a tím důvodem můţe být cokoli, v podstatě i leţ. 

 

Takţe si nemyslíte, ţe by se tam bojovalo? 

 

Já myslím, ţe ne. Já myslím, ţe tam nemají s kým bojovat. 

 

Jak si to tedy představujete? Ţe tam staví nějakou tu svojí základnu, jak uţ jste  

předtím říkala? 

 

Ano. 

 

Myslíte, ţe by tato vojenská akce mohla nějak ohrozit nás tady? 

 

Přímo tahle situace asi ne. Ale celková politika Američanů, kterou chtějí prosadit po 

celém světě podle mě a ţe chtějí ty svoje základny vybudovat skoro všude a ovlivňuje 
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celou Evropskou unii a Česko, ţe v Česku vidím, ţe ta politika je hodně ovlivněná 

Amerikou. Tady se podepisují dohody o tom, ţe se tu něco bude budovat. V Rusku se 

třeba říká, ţe proti Rusku. Ţe to je jejich hlavní takový nepřítel. Já jsem prostě proti 

nějakým těm základnám, protoţe nás to teoreticky můţe nějak ovlivňovat. 

 

Jaké emoce byste připojila k této zprávě? 

 

Já do toho nechci dávat ţádné emoce, ale mám pocit, ţe to je taková zpráva, kde je 

moţná samá leţ. Prostě na rozdíl od nějakých tajfunů na Filipínách a něčeho, co 

opravdu je, tady vidím něco a vůbec nevím, co z toho můţe být pravda. Věřím, ţe tam 

jsou americká vojska, ale nevím, proč, protoţe to vůbec není jasné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


