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ABSTRAKT 

Historie fotografie představuje neustálý technologický vývoj daného média směrem ke 

stále větší sofistikovanosti, s níž souvisí rozšiřování možností komplexní kontroly nad 

sémantickým obsahem jednotlivých fotografických snímků. Práce se věnuje komparační 

analýze vyjadřovacích možností filmové a digitální fotografie s přihlédnutím k 

současnému stavu obou médií a jejich vztahu k dalším audiovizuálním komunikačním 

prostředkům. Práce představuje porovnání technologických možností obou na sebe 

navazujících médií ve srovnání s dalšími vizuálněobraznými vyjadřovacími technikami 

a stále rostoucí integraci digitálních metod zobrazování s novými médii v prostředí 

grafických editorů na počítači. Pozornost je věnována i měnící se roli fotografického 

média ve společnosti související s demokratizací přístupu k fotografickým aparátům a 

možnosti šíření vzniklých obrazů prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Na základě 

popsaných údajů autor poukazuje i na proměňující se role tvůrce a diváka v procesu 

interpretace vizuálněobrazných vyjádření. 

ABSTRACT 

The history of photography represents a constant technological development of the 

medium towards increasing sophistication, which is related to spreading possibilities of 

complex control upon semantic meaning of each camera image. The thesis 

comparatively analyses expressive possibilities of film and digital photography with 

emphasis on the relations of both medium with other audiovisual means of 

communication. The thesis compares technological possibilities of both medium and 

focuses on growing integration of digital methods of imaging with new media through 

computer graphics. The thesis focuses on transforming role of photography in the 

society which is connected with democratization of access to cameras and the 

possibility of sharing resulting images via internet and social media. Based on described 

data the author points out the changing role of the creator and the viewer in the process 

of interpretation of visual images. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Fotografie, média, digitální fotografie, filmová fotografie, sémantika, divák, tvůrce.  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1. ÚVOD 

 Fotografie v sobě od svých počátků slučuje umění a vědu, což bylo v době jejího 

zrodu považováno spíše za nedostatek. V dnešní době si je již většina lidí vědoma 

skutečnosti, že fotografie může být uměleckým dílem i vědeckým dokumentem, 

vytvářet mezi nimi jakýsi most . Fotografie je médiem, nástrojem sloužícím fotografovi 1

stejně jako štětec malíři nebo mikroskop biologovi. Záleží přitom na autorovi daného 

snímku, jaká bude na výsledném fotografickém obraze rovnováha mezi uměním a 

technikou. Právě technologická náročnost zpočátku potenciální zájemce o fotografii 

odrazovala a omezovala, a to nejenom vzhledem k její finanční nedostupnosti, ale i pro 

nutnost fotografovat se stativem, provádět komplexní expoziční výpočty a ovládat 

komplikované procedury v temné komoře. 

 Georges Didi-Huberman upozornil na fakt, že při interpretaci jakéhokoliv 

uměleckého díla je vždy zapotřebí se zabývat i technickými možnostmi daného média v 

určité době . Jen díky technickým zdokonalením fotografických přístrojů a digitalizaci 2

je nyní možné fotografovat téměř bez omezení a s fotografií se v dnešním světě 

setkáváme téměř všude. Informační společnost bývá charakterizována podstatným 

využíváním digitálního zpracování, uchovávání a přenosu informací. Vývoj 

technologických možností digitální fotografie přitom úzce souvisí s rozvojem internetu, 

a do značné míry i s příchodem dostupných mobilních telefonů vybavených 

fotoaparátem, čímž dochází ke zjevné demokratizaci fotografie. Od devadesátých let se 

ve fotografii hovoří o „digitální revoluci,“ obratu k digitální metodě zobrazování. 

„Mluví se o „digitální revoluci“, ale to není tak docela správný pojem. K digitalizaci 

nedošlo najednou; ta probíhá již celou řadu let. První digitální fotoaparát byl představen 

v roce 1975, tedy téměř před čtyřiceti lety. A jeho spiklenec ve vizuální revoluci, osobní 

počítač, vstoupil do naší společnosti na začátku osmdesátých let dvacátého století. Z 

hlediska většinové společnosti je to však spíše mnohem čerstvější dostupnost 

fotoaparátem vybavených mobilních telefonů a smartphonů, a obrazů, které jejich 

prostřednictvím pořizujeme a šíříme, která radikálně transformuje formu, obsah, 

 Sontagová, S. 2002. O fotografii. Praha: Paseka. s. 85. 1

 Didi-Huberman, G. 2008. Před časem. Brno: Barrister&Principal.2
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distribuci a dopad digitálních fotografií.“  Vizuální média přitom hrají značnou roli při 3

utváření mínění o realitě. Dá se tvrdit, že naše společnost se nachází ve fázi hypertrofie 

obrazů. Žijeme v prostoru, v němž jsou obrazy nejen stále četnější, ale také stále 

různorodější a zároveň stále více zaměnitelné. Podle Rolanda Barthese dokonce 

nežijeme ve světě, v němž něco zakoušíme, ale spíše ve světě znaků o něčem . 4

 Charles Sanders Peirce se zmiňuje o tom, že „fotografie je, jak známo, 

následkem záření objektu; to ji činí indexem, a to vysoce informativním. “ Fotografie 5

představují analogickou reprezentaci reality nacházející se před objektivem. Pokud jde o 

samotnou technologii fotografie, stále platí, co uvádí Peirce: „fotografie vznikají tak, že 

fyzikálně nutně odpovídají bod za bodem přírodě, “ v podstatě každý fotoaparát je 6

světlotěsná krabice, při jejíž zadní stěně je umístěn citlivý materiál a vepředu je 

vybavena otvorem s objektivem. „Původnost fotografie ve vztahu k malířství tkví tudíž 

v její zásadní objektivitě. A tak se plným právem skupině čoček, jež tvoří fotografické 

oko nahrazující lidský zrak, říká „objektiv”. (…) Velice věrná kresba nám toho o 

modelu sice může říct více, ale nikdy nebude mít, přes veškerý kritický duch, 

iracionální sílu fotografie, která uchvacuje naši důvěřivost. ” Vzhledem k optickým, 7

mechanickým a zejména elektronickým zdokonalením navíc fotografické přístroje 

dosáhly takového stupně vývoje, že vysoce zdařilé snímky se mohou podařit i 

naprostým začátečníkům. Z primitivních dřevěných bedýnek vybavených objektivem se 

vyvinuly malé fotografické přístroje nabité elektronikou, které umožňují nejen 

okamžitou reflexi pořízených snímků, ale i jejich instantní šíření prostřednictvím 

internetu. 

 Předkládaná práce se věnuje porovnání technických vlastností digitální a 

filmové fotografie. Autor považuje médium fotografie zejména za komunikační 

prostředek, který jako takový u diváka ovlivňuje poznávání primární reality a utváření 

 Heiferman, M. 2012. Photography Changes Everything. New York: Aperture. s. 14. 3

(Přeloženo autorem.)

 Hawkes, T. 1999. Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host.4

 Palek, B. 1997. Sémiotika. Praha: Karolinum. s. 52.5

 Palek, B. 1997. Sémiotika. Praha: Karolinum. s. 60.6

 Bazin, A. 1958. Ontologie fotografického obrazu. In: Císař, K. ed. 2004. Co je to fotografie? 7

Příbram: PB Tisk. s. 23.
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mínění o ní. První část práce se zaměřuje na teoretické vymezení výzkumného 

problému a je v ní shrnuto potřebné množství teoretických informací o rozdílech a 

podobnostech mezi technologiemi filmové a digitální fotografie a jejich sémantických 

důsledcích. Další část práce pak představuje analýza komunikačních přesahů, o které 

fotografii obohatila „digitální revoluce” a s ní související demokratizace nejen na úrovni 

dostupnosti a všudypřítomnosti samotných fotografických přístrojů, ale i v oblasti 

možných postprodukčních úprav a stále více relativnímu pojetí fotografie jako 

„naprosto objektivního” média. 

 Během výzkumu budou generovány dílčí závěry o sémantických možnostech 

digitální fotografie, jejichž platnost bude v závěru práce konfrontována s dnešním 

postavením média fotografie ve stále více automatizované  společnosti. Jako červená nit 8

se celou prací potáhne zhuštěný příběh technologických dějin fotografie, dobových 

možností, tendencí i limitů tohoto stále dynamicky se rozvíjejícího média. V konečném 

důsledku postupně dojdeme k závěru, že každý objekt je pro nás jen sumou vlastností, 

které mu připisujeme, souborem informací, které z něho v tom či onom momentě 

vytěžíme, a že kýžený objektivní svět existuje jen do té míry, do jaké si ho 

prostřednictvím fotografií reprezentujeme, tedy jako více či méně trvalá konstrukce 

našeho ducha.  9

 Flusser, V. 1994. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek.8

 Viz Virilio, P. 2002. Stroj videnia. Bratislava: Slovenský filmový ústav.9
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2. DIGITÁLNÍ A FILMOVÁ FOTOGRAFIE 

 Po více než 150 let své existence byla fotografie výlučně chemickým procesem. 

Fotografie byly zaznamenávány na fotografický film, jehož funkce byla založena na 

světlocitlivých vrstvách haldidu stříbra nanesených na celuloidový pás. Film vložený do 

fotoaparátu byl vystaven působení světla, což na něm zanechalo latentní obraz. Tento 

obraz byl posléze vyvolán prostřednictvím chemické reakce po ponoření filmu do 

vývojky. Výsledné fotografické obrazy, zvětšeniny, byly produkovány prosvícením 

obrázku z filmu na citlivý papír a ustáleny za pomoci dalších chemických lázní. 

Naprostá většina těchto procedur musela být realizována v temné komoře, aby 

světlocitlivé materiály nebyly poškozeny působením světla. 

 Digitální fotografie celý tento proces změnila. Není zapotřebí filmu, chemikálií 

ani temných komor. Obrazy jsou zaznamenávány pomocí fotocitlivých elektronických 

senzorů a upraveny prostřednictvím počítačového softwaru. Tisk fyzických 

fotografických obrazů spoléhá na mikroskopickou přesnost drobných trysek v 

digitálních tiskárnách, které na papír vystřikují barevný inkoust nebo pigment. 

 Skutečná budoucnost digitálního zobrazování však spočívá ve způsobu, jakým je 

nové médium propojeno s dalšími technologiemi. Fotografové sdílí snímky s diváky 

prostřednictvím internetových stránek a elektronické pošty. Zveřejnění fotografické 

galerie na internetu je otázkou okamžiku. S rostoucím výkonem výpočetní techniky jsou 

stále dostupnější jsou i grafické editory, jež umožňují extrémně komplexní úpravy 

fotografií, se kterými se retuše a cílené úpravy vyznění fotografických snímků v temné 

komoře zdaleka nemohou měřit - ať již jde o složitost jejich realizace či o jejich 

bezprecedentní rychlost a flexibilitu. 

 Ačkoliv někteří fotografové při své práci stále preferují film, naprostá většina 

profesionálů - o amatérských fotografech nemluvě - plně přešla na digitální systém 

zobrazování. Digitální fotoaparáty produkují skutečně instantní  fotografie. Zlomky 10

vteřiny po expozici si autor může prohlédnout výsledný snímek na LCD displeji svého 

fotoaparátu a na základě této revize se okamžitě rozhodnout o tom, zda si snímek 

 Instantní filmy, neboli okamžité filmy jsou fotografické filmy vyvinuté společností Polaroid, 10

poskytující fotografie během několika sekund nebo minut od pořízení obrázku, pozn. aut.
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ponechá, anebo jej nenávratně smaže. Fotograf a pedagog Jonathan Worth upozorňuje 

na to, že digitální fotografie umožnila nevídané zrychlení porozumění faktorům 

fotografické expozice . Elévové fotografie s sebou dříve vždy nosili zápisník, do 11

kterého si poznamenávali expoziční hodnoty jednotlivých snímků, aby mohli výsledky 

své práce po vyvolání filmu posoudit a poučit se, co příště udělat jinak. Digitální 

fotografické soubory v sobě implicitně obsahují informace o datu a čase pořízení 

snímku, informace o fotografické expozici , ale například i GPS souřadnice, přičemž 12

veškeré informace lze okamžitě vyvolat na displeji digitálního fotoaparátu. Tyto 

informace umožňují opětovné nasnímání dané scény za použití odlišných expozičních 

nastavení clony a expozičního času či citlivosti snímače fotoaparátu, a zároveň do 

značné míry usnadňují a zrychlují práci s fotografickým archivem v postprodukci.  

 Fotograf Joachim Ladefoged se dokonce domnívá, že digitální fotografie dává 

autorům prostor k větším experimentům  a s tím vede i k rozvoji kreativity. 13

Fotografické snímky jsou transformovány do podoby digitálních dat a ukládány na 

vyměnitelné paměťové karty. Paměťové karty jsou na rozdíl od klasických 

fotografických filmů určeny k opětovnému použití. Jakmile jsou data zkopírována na 

externí úložiště, mohou být snímky z paměťové karty vymazány a kartu lze takřka do 

nekonečna recyklovat. Tento krok osvobozuje digitální fotografii od celé řady 

produkčních nákladů a umožňuje fotografům pracovat s nekonvenčními fotografickými 

metodami a postupy. 

 Digitální soubor jsou data, která se nijak neliší od jakýchkoliv jiných 

počítačových souborů. Mohou být uložena na jakémkoliv paměťovém médiu. Digitální 

fotografie lze teoreticky neustále kopírovat bez jakékoliv ztráty kvality , avšak 14

přesvědčení o absolutní identičnosti jednotlivých elektronických snímků je možné 

 Scott, G. HungryEye Magazine Podcast interview with Jonathan Worth. Dostupné z <http://11

hungryeyemagazine.com/podcasts/Hungry_Eye_PC11_Jonathan_Worth.mp3> [cit. 2014-05-20]

 EXIF data (Exchangeable image file format) - specifikace pro formát metadat, vkládaných do 12

souborů digitálními fotoaparáty. Metadata mohou obsahovat značku a model fotoaparátu, datum 
a čas pořízení snímku, nastavení fotoaparátu, informace o místu pořízení nebo komentáře a 
informace o fotografovi, pozn. aut.

 Fuchs, M. Interview with VII Photographer Joachim Ladefoged. Dostupné z  < http://13

www.journalofaphotographer.com/interview_joachim_ladefoged.html> [cit. 2014-05-20]

 Srov. Benjamin, W. 1979. Umělecké dílo ve věku své technologické reprodukovatelnosti. In: 14

Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon.
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považovat přinejmenším za diskutabilní. Existuje celá řada technologií zobrazování, 

každý displej fotoaparátu, počítač či mobilní zařízení do jisté míry zkresluje zobrazení 

vyfotografované scény. Profesionální fotografové věnují značnou dávku úsilí tomu, aby 

fotografie zobrazené ihned po vyfotografování dané scény na displeji fotoaparátu co 

nejvíce odpovídaly podání barev a kontrastů na jejich počítačovém monitoru, který byl 

ještě předtím kalibrován tak, aby jeho obrazový výstup odpovídal podání tiskárny, s níž 

daný fotograf pracuje . Kopie fotografií ve vysokém rozlišení mohou být uloženy ve 15

více obrazových knihovnách nebo i na vzdálených úložištích, se kterými pracují 

softwarové editory. Další zpracování fotografií se odehrává v grafických editorech, jako 

je například Adobe Photoshop, a téměř veškerá (digitální i tištěná) média jsou 

produkována výhradně na počítačích. 

 Pro fotografování za pomoci filmu se vžilo označení „analogová fotografie,“ aby 

byl tento proces zřetelně odlišen od digitální fotografie. Analog ovšem ve fyzice 

představuje signál, ve kterém vstupní hodnoty odpovídají hodnotám výstupním, a v 

tomto smyslu je senzor digitálního fotoaparátu taktéž analogový. Každý digitální pixel 

je světlocitlivá dioda, která generuje určitý elektrický proud na základě intenzity světla, 

jež na ni působí. Čím větší je působení světla, tím silnější proud je diodou zaznamenán. 

Digitalizace vstupuje do procesu až ve chvíli, kdy jsou tyto světelné hodnoty 

překódovány do binárního systému, aby vytvořily počítačový soubor. Ve francouzštině 

se proto k popisu ne-digitální fotografie používá pojem „argentic“. Argentic znamená 

stříbro a zastupuje zde světlocitlivé krystaly haldidu stříbra, ze kterého se vyráběla 

filmová emulze. Aby bylo zamezeno nepřesnostem, rozhodl se autor práce pro užití 

termínu „filmová fotografie“ namísto nepřesného označení „analogová fotografie“.  

 Srov. McNally, J. 2009. The Hot Shoe Diaries. Berkeley, CA: New Riders. s. 16.15
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2.1. OBRAZOVÁ KVALITA 

2.1.1. OBRAZOVÉ ROZLIŠENÍ 

 Obrazové rozlišení je jednou z možností popisu technické kvality digitálních a 

digitalizovaných filmových fotografií. Zjednodušeně se dá říct, že obrazové rozlišení 

odpovídá množství detailů, které jsou na výsledném obraze patrné oku diváka. 

Fotografické obrazy produkované digitálními fotoaparáty představují množiny 

barevných bodů uspořádaných do pravidelné mozaiky. „Jeden bod obrazu se nazývá 

pixel (Picture Element) a nese informaci o barvě a jasu bodu.“  Ve fotografické 16

terminologii se často setkáme s pojmem „megapixel,“ který představuje jeden milion 

pixelů, tedy obrazových elementů, umístěných na senzoru digitálního fotoaparátu. Větší 

obrazové rozlišení poskytuje vyšší technickou kvalitu fotografie. Totéž platí pro 

fotografie pořízené na filmový pás, které mohou být pomocí filmového scanneru 

digitalizovány. V praxi je obrazové rozlišení jednotlivých fotoaparátů a filmových 

scannerů, jež převádějí informace z filmových pásů do digitální podoby pro další 

zpracování či šíření důležité zejména pro možnost postprodukčních úprav, a především 

pro velikost zvětšenin, které lze z původních dat vytisknout pro fyzickou prezentaci. 

 Obrazové rozlišení filmových fotografií ovlivňuje velikost filmového políčka 

(standardní „35 mm“ kinofilm, střední formát a velký formát) a citlivost použitého 

filmu, přesné rozlišení filmové fotografie proto není možné exaktně stanovit. V případě 

užití filmu s jemným zrnem a speciální jemnozrnné vývojky v temné komoře bude na 

výsledné fotografii zachyceno více detailních informací, než pokud fotograf použije 

zrnitý film, standardní vývojku nebo například nekvalitní zvětšovák s mizerným 

objektivem. Obecně se však odhaduje, že běžný „35 mm“ kinofilmový snímek o 

velikosti políčka 36 mm x 24 mm poskytuje snímky o obrazovém rozlišení 4 až 16 

megapixelů ve vztahu k citlivosti užitého filmového materiálu.  Současné profesionální 17

 Pihan, R. 2006. Zpracování obrazu - 1. Rozlišení a tisk. Dostupné z <http://16

www.fotografovani.cz/fotopraxe/zakladni-postupy1/zpracovani-obrazu-1-rozliseni-a-
tisk-151832cz> [cit. 2014-05-21]

 Clark, R. N. 2002. Digital vs. film, executive summary. Dostupné z <http://17

www.clarkvision.com/articles/film.vs.digital.summary1/index.html> [cit. 2014-05-21]
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digitální zrcadlovky pracují s obrazovými senzory „fullframe“ odpovídající velikosti 

kinofilmového políčka (36mm x 24 mm) a dosahují rozlišení 36 megapixelů. 

 Řada profesionálních fotoaparátů nadstandardní kvality pracuje s filmy a 

obrazovými senzory o středním (přibližně 100 mm x 125 mm) nebo velkém (200 mm x 

250 mm) formátu. Filmová fotografie pořízená přístrojem na střední formát 

zaznamenává snímky v poměrném obrazovém rozlišení přibližně 50 megapixelů, 

zatímco velkoformátové filmové fotoaparáty pořizují fotografie o rozlišení mezi 200 a 

800 megapixelů . Středoformátové digitální přístroje přitom dosahují maximálních 18

hodnot rozlišení 40 až 200 megapixelů, velkoformátové digitální fotoaparáty nejsou 

dostupné. 

 Pokud jde o obrazové rozlišení, výkon filmových a digitálních přístrojů se v 

mnoha ohledech překrývá, v absolutních hodnotách však přesto stále vítězí film. 

Skutečný obrazový výkon ovšem závisí na řadě dalších faktorů, jakými je například 

kvalita použitých objektivů. Záleží také na konkrétním médiu, jehož bude použito při 

konečné prezentaci daného fotografického snímku. Jak již bylo zmíněno, čím větší má 

daný fotografický soubor obrazové rozlišení, tím větší finální snímek lze vytisknout či 

nazvětšovat. Středoformátových a velkoformátových přístrojů proto používá minoritní 

skupina autorů, zejména krajinářských a reklamních fotografů, kteří pro svoje obrazové 

výstupy často používají velké tisky a zvětšeniny. 

 Filmová fotografie tedy čistě teoreticky dokáže poskytnout sémanticky bohatší 

snímky, které jsou definovány nepoměrně vyšším obrazovým rozlišením a s tím i 

množstvím detailů, které nejpokročilejší digitální fotoaparáty nedokážou zaznamenat. V 

běžné praxi se ovšem se snímky z velkoformátových přístrojů setkáme zřídkakdy, jejich 

obrazovou kvalitu navíc divák dokáže ocenit pouze na fotografických obrazech 

olbřímích rozměrů. „Pátrání po obrazovém elementu na úrovni mikroelementů 

sloučenin stříbra, na jejichž aktivaci světlem jsou fotografie i filmy založeny, nemá nic 

společného s jejich znakovou podstatou, protože tyto elementy nejsou v procesu 

vnímání fotografie a filmu (…) rozlišitelné v disparátním rozměru, nejsou tedy pro 

 Clark, R. N. 2001. Resolution Test Area 2: Trees and Mountains. <http://18

www.users.qwest.net/~rnclark/scandetail.htm#digicamres2> [cit. 2014-05-22]
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myšelní znakovým objektem. ” V běžném zobrazování je sémantická kvalita 19

digitálních a filmových snímků zcela srovnatelná. V 21. století se s fotografiemi v 

naprosté většině případů setkáváme na stránkách časopisů, na veřejných reklamních 

plochách a zejména na displejích počítačů a dalších digitálních zařízení, pro které je v 

oblasti obrazového rozlišení plně dostačující výkon běžně dostupných fotoaparátů 

vstupní úrovně, nebo i fotoaparátem vybavených mobilních telefonů. 

2.1.2. CITLIVOST, FILMOVÉ ZRNO A DIGITÁLNÍ ŠUM 

 Citlivost  je v technice fotografie jedním ze tří základních parametrů 20

ovlivňujících expozici  výsledného fotografického snímku. Další dva představuje clona 21

a expoziční čas . Citlivost různých látek na světlo byla v počátcích dějin fotografického 22

média středem pozornosti experimentátorů, kteří se pokoušeli zachytit pomíjivou okolní 

realitu. V dané době se ovšem zdaleka nejednalo o možnost reagovat volbou citlivého 

materiálu na proměnlivé atmosférické podmínky, ale vůbec o snahu objevit látku, díky 

níž by bylo možné „zastavit tok času“. Po desítkách let vývoje ovšem dospěl 

fotografický průmysl do takového stádia vývoje, kdy někteří fotografové začali vnímat 

citlivost filmu nejen jako nepříjemně limitující faktor, ale i jako určitý prostředek 

vyjádření. 

 Citlivost je nejčastěji udávána dle normy ISO 5800 . Citlivost fotografických 23

filmů se obvykle pohybuje v rozmezí od 25 do 3200 ISO, nejčastěji používané hodnoty 

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 19

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 107.

 „Citlivosť. Schopnosť fotografickej vrstvy reagovať (...) na pohltené aktinické žiarenie 20

(svetlo).“ Viz  Morvay, G. a kol. 1988. Fotolexikon. Bratislava: Alfa. s. 42. 

 Pihan, R. 2006. Expozice – 1. Expoziční základy. Dostupné z < http://www.fotografovani.cz/21

fotopraxe/zakladni-postupy1/expozice-1-expozicni-zaklady-151675cz > [cit. 22-5-2014]

 Srov. Česálek, T. 2011. Clona a expoziční čas ve fotografii. Praha: Univerzita Karlova.22

 ISO 5800: 1987. Photography - color negative films for still photography - determination of 23

ISO speed. Dostupné z <http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?
csnumber=11948> [cit. 22-5-2014]
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jsou 100, 200 a 400. Dvojnásobná citlivost snižuje potřebný expoziční čas (účinný čas 

otevřené závěrky při fotografování, po který dopadá na světlocitlivý materiál světlo skrz 

objektiv ) na polovinu. Při dvakrát větší citlivosti filmu nebo digitálního obrazového 24

snímače tedy stačí pro stejnou úroveň expozice pouhá polovina dopadajícího světla. Při 

zdvojnásobení citlivosti tedy beze změny množství dopadajícího světla můžeme zkrátit 

expoziční čas na polovinu, díky čemuž lze snížit rozmazání pohybu ve fotografované 

scéně za sníženého množství světla, anebo zvýšit clonu o jedno clonové číslo, čímž se 

adekvátně zvýší i hloubka ostrosti. Kreativní fotografové často pracují s nižší citlivostí, 

kdy dochází k prodloužení času potřebného k expozici, čímž fotograf docílí zvýraznění 

pohybu ve fotografované scéně. Další fotografický trik snížení citlivosti pracuje s 

možností snížení clonového čísla, kdy na výsledném snímku dojde k oddělení hlavního 

fotografovaného objektu od objektů, které se nacházejí v odlišné rovině zaostření. 

 Práce s citlivostí světlocitlivého materiálu tedy ovlivňuje sémantiku fotografie. 

Dosud popisované fotografické techniky jsou ovšem v podstatě totožné ve filmové i 

digitální fotografii. Citlivost filmu nebo softwarově nastavená citlivost digitálního 

snímače má však v praxi vliv i na kvalitu textury výsledné fotografie. U filmové 

fotografie dochází s rostoucí citlivostí filmového materiálu k výraznému zrnění, zatímco 

u digitální fotografie se projevuje pouze „elektronický šum“. Někteří fotografové, jako 

je například český dokumentarista Jindřich Štreit  cíleně pracují s filmy o vysoké 25

citlivosti a jejich přirozeně zrnitou texturou pro dosažení určité estetické vypovídací 

hodnoty svých snímků. Naproti tomu šum  u digitální fotografie, charakterizovaný 26

nepravidelnými barevnými skvrnami, které se objevují na snímcích pořízených při 

zvýšené citlivosti, bývá běžně považován za extrémně degradující faktor, definovaný v 

teorii informace jako falešná informace, nejčastěji nahodilého původu. 

 Skutečností ovšem zůstává, že hodnoty citlivosti u digitálních fotoaparátů jsou 

zcela bezprecedentní. Zatímco běžně dostupné a používané nejcitlivější fotografické 

 Morvay, G. a kol. 1988. Fotolexikon. Bratislava: Alfa. s 85.24

 Viz například fotografie Jindřicha Štreita v jeho portfoliu. Dostupné z <http://25

www.jindrichstreit.cz/#/cz/portfolio/25> [cit. 2014-05-22]

 Neff, O. 2000. Co je to šum. Dostupné z <http://www.digineff.cz/cojeto/ruzne/sum.html> [cit. 26

2014-05-22]
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filmy  dosahují hodnot ISO 3200, digitální fotoaparáty běžně pracují s hodnotami 6400 27

a více, nejnovější digitální zrcadlovky dokážou užívat hodnot citlivosti až 409600 , 28

přičemž k viditelné degradaci obrazové informace dochází u současných přístrojů až při 

softwarovém nastavení citlivosti na ISO 3200, tedy tam, kde běžně dostupné filmové 

materiály končí, přičemž zrnění na nich je již od IS0 800 jasně patrné.  

 Vývoj technologie digitální fotografie v oblasti citlivosti proto poskytuje 

fotografům možnost pracovat v dříve nepředstavitelných světelných podmínkách. 

Americký dokumentarista John Stanmeyer si ve své praxi povšiml, že po přechodu z 

filmové fotografie na digitální začal mnohem častěji fotografovat v pozdních večerních 

a nočních hodinách . Technologie digitální fotografie mu podle jeho slov umožňuje 29

mnohem lepší práci v situacích, které se vyznačují komplexními světelnými 

podmínkami. „Lidský život probíhá ve všech denních i nočních hodinách. “ Vyšší 30

hodnoty ISO umožňují fotografům pracujícím s digitálními přístroji pořizovat snímky 

bez ztráty informací v širším spektru světelných podmínek , a tím technologie digitální 31

fotografie rozšiřuje možnost kreativní práce se sémantickými možnostmi fotografického 

média. 

 Nemluvíme zde o speciálních fotografických filmech, které se používají např. ve vědecké 27

fotografii pro studium hvězdné oblohy. Takové filmové materiály sice existují, v běžné praxi se 
s nimi však divák setká velice zřídka. Pozn. aut.

 Cade, D. L. 2014. Sony Reveals Insane A7s Low-Light Demo, But How Much Will Night 28

Vision Cost? Dostupné z <http://petapixel.com/2014/04/11/sony-releases-another-insane-a7s-
low-light-demo-much-will-night-vision-cost/> [cit. 2014-05-22]

 Stanmeyer, J. 2012. Canon Interviews John Stanmeyer on capturing complex light with the 29

EOS 5D Mark II. Dostupné z <http://learn.usa.canon.com/galleries/galleries/interviews/
canon_interviews_vii.shtml> [cit. 2014-05-22]

 Stanmeyer, J. 2012. Canon Interviews John Stanmeyer on capturing complex light with the 30

EOS 5D Mark II. Dostupné z <http://learn.usa.canon.com/galleries/galleries/interviews/
canon_interviews_vii.shtml> [cit. 2014-05-22]

 Koren, N. 2000. Shannon information theory, noise and perceived image quality. Dostupné z 31

<http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF7A.html#Shannon> [cit. 2014-05-22]
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2.1.3. DYNAMICKÝ ROZSAH 

 Dynamický rozsah je vlastnost světlocitlivého materiálu, která udává, jak velký 

rozsah jasu nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu fotografované scény lze zaznamenat. 

Dynamický rozsah má významný vliv na optickou kvalitu filmové i digitální fotografie. 

Filmové i digitální přístroje reagují na proměnlivý jas fotografované scény nelineárně a 

na obou koncích jasové škály (v nejsvětlejších a nejtmavších bodech dané scény) 

dochází k významným ztrátám obrazových informací, především pokud jde o gradienty 

jednotlivých tonálních úrovní a o korektní zobrazování barev. 

  Podle analýzy firmy Kodak z roku 2007 digitální fotoaparáty nedisponují 

stejně pružným dynamickým rozsahem jako filmové materiály, dochází u nich zejména 

ke ztrátám detailních obrazových informací v obzvláště světlých oblastech 

fotografované scény . Pokud dojde v okamžiku pořízení snímku ke ztrátě detailních 32

obrazových informací, je takřka nemožné je opět získat během postprodukce v 

grafickém editoru na počítači. Naproti tomu film lze do jisté míry přeexponovat a 

podexponovat, a při jeho zpracování v temné komoře a během zvětšování výsledných 

snímků lze informace z oblastí vysokého jasu opět vyvolat. Proto běžné filmové 

fotoaparáty dokážou poskytnout amatérům uspokojivé momentky i přesto, že se 

fotograf v momentu pořizování snímku cele podřídil dadaistické náhodě a nechal 

výpočet expozice na automatice fotoaparátu. Pracovníci minilabu si pře- nebo 

podexpozice všimli při vyvolávání snímku a nebyl pro ně problém na specifické 

požadavky daného snímku zareagovat. Výrobci digitálních aparátů ovšem na tomto 

problému intenzivně pracují a dynamický rozsah současných digitálních fotoaparátů se 

již přibližuje filmovým materiálům. Digitální fotoaparáty navíc disponují nesrovnatelně 

lepším systémem měření expozice, díky kterému jsou jejich snímky o poznání lépe 

exponované již v těle fotoaparátu a není třeba výrazných korekcí v postprodukci, tak 

jako tomu bylo zapotřebí v případě filmu. 

 Na tomto místě je opět nutné poznamenat, že v případě filmové fotografie také 

vždy záleží na volbě filmového materiálu. Mnozí fotografové považují nelineární 

 Kodak, Inc. 2007. Capturing Information on Film. Dostupné z <http://32

www.motion.kodak.com/motion/uploadedFiles/
US_plugins_acrobat_en_motion_education_film_info.pdf> [cit. 2014-05-22]
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dynamický rozsah fotografického filmu za požadovaný efekt, se kterým na svých 

snímcích vědomě pracují. Černobílé snímky fotografa Antonína Kratochvíla se 

například vyznačují tím, že na nich dochází k potlačení odstínů šedi, fotograf pracuje s 

vysoce kontrastním filmovým materiálem a na jeho snímcích divák často spatřuje  

téměř výlučně dva extrémy: černou nebo bílou barvu . Ani existence takzvaných 33

„přepalů,“ tedy totálně bílých míst míst bez jakékoliv kresby  sama o sobě neznamená, 34

že je fotografie exponována zcela špatně. „Přepaly lze (…) využít ve svůj prospěch a 

sice pro separaci objektu při požadavku na průhledné pozadí. To bývá typické např. pro 

produktovou fotografii.“  Nelineární dynamický rozsah se tak v rukou fotografa stává 35

sémanticky významným činitelem a záleží na autorovi daného snímku, jakým způsobem 

chce s dynamickým rozsahem pracovat. Pokud chce autor získat snímky s věrným 

podáním všech tonálních rovin a postupných barevných přechodů, musí se v případě 

filmové i digitální fotografie vzdát kontrastu a do jisté míry i saturace barev, a naopak, 

pokud fotografovi jde o získání poutavých snímků s dramatickými barevnými přechody, 

odrazí se tato volba ve ztrátě dynamického rozsahu daného snímku. 

2.1.4. AUTOMATICKÉ OSTŘENÍ A MĚŘENÍ EXPOZICE 

 Naprostá většina fotoaparátů disponuje možností automatického ostření (AF, 

Autofocus). „Jedná se o automatický posun čoček v objektivu tak, aby předměty ve 

zvolené vzdálenosti od fotoaparátu byly ostré.“  Automatické ostření je založeno na 36

jednom nebo více senzorech, kontrolním systému a motoru, které dokážou určit 

 Viz například některé fotografie Antonína Kratochvíla v jeho portfoliu. Dostupné z < http://33

antoninkratochvil.com/#/Stories%201/Galapagos/1> [cit. 2014-05-22]

 Pihan, R. 2012. Měření expozice. Dostupné z <http://www.fotoroman.cz/techniques3/34

expozice2_mereni.htm> [cit. 2014-05-22]

 Pihan, R. 2012. Měření expozice. Dostupné z <http://www.fotoroman.cz/techniques3/35

expozice2_mereni.htm> [cit. 2014-05-22]

 Pihan, R. 2012. AF, Autofocus, Automatické ostření. Dostupné z <http://www.fotoroman.cz/36

glossary2/4_autofocus.htm> [cit. 2014-05-22]
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správnou rovinu zaostření. Automatické ostření může být aktivní, pasivní, anebo 

hybridní, které pracuje s výhodami obou předchozích variant. 

 Aktivní AF systémy měří vzdálenost světlocitlivého materiálu od objektu 

nezávisle na optickém systému, který se teprve po změření vzdálenosti nastaví do 

správné roviny zaostření. Fotoaparáty měří vzdálenost ultrasonickými zvukovými 

vlnami nebo infračerveným světlem. Měření probíhá tak, že fotoaparát vyšle zvukové 

nebo optické vlny a posléze změří odchylku jejich reflexe, na jejímž základě vypočítá 

vzdálenost od předmětu, na který se fotograf rozhodl zaostřit.  

 Pasivní AF systémy vypočítávají správné zaostření prostřednictvím pasivní 

analýzy obrazu, který prochází optickým systémem fotoaparátu. Obvykle nevysílají 

žádné energetické vlny, ale pracují s fázovou detekcí  nebo detekcí kontrastu . Fázová 37 38

detekce rozděluje paprsky světla přicházející do fotoaparátu na dvě poloviny, jejichž 

obraz na snímacím materiálu následně porovnává. Intenzita světla na obou získaných 

vzorcích obrazu je postavena do juxtapozice a následně systém automatického ostření 

vypočítá požadovanou rovinu zaostření. Detekce kontrastu je docíleno za pomoci 

měření kontrastu napříč scénou snímanou skrze objektiv. Čím větší kontrast je mezi 

sousedícími pixely na senzoru fotoaparátu, tím přesnější je zaostření fotografované 

scény. 

 Hybridní AF systémy užívané naprostou většinou digitálních fotoaparátů pracují 

se dvěma a více výše zmíněnými metodami automatického ostření, čímž dochází k 

eliminaci problémů jednotlivých automatických zaostřovacích systémů. Aktivní 

mechanismy obvykle nedokážou zaostřit objekty, které se nacházejí za oknem, protože 

ultrasonické vlny a infračervené světlo se odrážejí od skla. Výrazně horší je i přesnost 

aktivních systémů automatického zaostření. Naproti tomu se pasivní systémy dostávají 

do potíží, když je fotografovaná scéna málo kontrastní, zejména pokud na ní jsou velké 

jednobarevné plochy, jako například zdi nebo čistě modrá obloha. Pasivní systémy také 

obtížně ostří ve špatných světelných podmínkách. Pasivní systémy proto závisí na 

určitém množství osvětlení fotografované scény, zatímco aktivní systémy teoreticky 

 Pihan, R. 2012. AF: Phase Detection (Fázová detekce). Dostupné z <http://37

www.fotoroman.cz/glossary2/4_phase_detect.htm> [cit. 2014-05-22]

 Pihan, R. 2012. AF: Contrast Detection (Detekce kontrastu). Dostupné z <http://38

www.fotoroman.cz/glossary2/4_contrast_detect.htm> [cit. 2014-05-22]
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dokážou zaostřit i v naprosté tmě. Mnohé digitální i filmové fotoaparáty proto pracují s 

hybridními systémy automatického ostření, které si v obtížných podmínkách dokážou 

„rozdělit práci“. 

 Současné filmové a digitální fotoaparáty jsou v práci s automatickým ostřením 

prakticky srovnatelné, většina z nich pracuje s hybridním systémem automatického 

ostření pro dosažení co nejvyšší ostrosti výsledných snímků. Zásadní rozdíl ovšem 

spočívá ve skutečnosti, že pasivní systémy automatického ostření dosahují maxima 

svého potenciálu teprve za použití digitálního snímače, který vzhledem ke svému 

elektronickému systému sběru informací na rozdíl od filmového materiálu dokáže 

poskytnout obrazovému procesoru fotoaparátu o poznání širší spektrum informací. 

Světlocitlivý digitální senzor lze na rozdíl od filmového pásu specificky naprogramovat 

pro získávání informací o obrazové kvalitě fotografované scény. S tím neoddělitelně 

souvisí i problematika automatického měření expozice. 

 Automatické měření expozice dokáže automaticky nastavit nebo správně 

„poradit” nastavení trojice zásadních hodnot správné expozice, tedy expozičního času, 

clony a citlivosti snímacího materiálu.  Automatickým měřením disponují i mnohé 39

filmové fotoaparáty, opět však z principu nedokážou pracovat se naprosto aktuálními 

světelnými podmínkami dané fotografované scény. Většina moderních digitálních 

přístrojů pracuje s řadou režimů pro měření expozice, které se liší velikostí plochy, 

kterou z celkové fotografované scény berou na vědomí. Tato funkce je pro expozimetry 

filmových přístrojů zcela nedostupná, filmové přístroje proto dokážou pracovat pouze s 

celoplošným měřením. Poměrové měření expozice digitálního fotoaparátu dokáže 

rozdělit celou fotografii na určitý počet zón. V každé zóně je posléze zjištěn průměrný 

jas a připojí se další údaje, jako je například plocha zaostřovacího bodu, vzdálenost 

objektu, svislé či vodorovné fotografování (založené na detekci naklonění fotoaparátu, 

která je opět filmovým přístrojům pro absenci elektroniky neznámá) a podobně. 

Následně jsou získané údaje porovnány s databází uloženou v obrazovém procesoru 

fotoaparátu, a ten posléze na základě získaných závěrů provede komplexní výpočet 

nutný pro nastavení správné expozice přesně odpovídající fotografované scéně. 

 Pihan, R. 2012. Měření expozice. Dostupné z <http://www.fotoroman.cz/techniques3/39

expozice2_mereni.htm> [cit. 2014-05-22]
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 Řada pokročilých technik automatického ostření je tedy přímo založena na 

funkci snímacího senzoru digitálních fotoaparátů a jejich přesnost posouvá technologii 

fotografického média o krok dál. Fotografové díky nim získávají větší svobodu a 

možnost věnovat víc pozornosti kompozici, než když se dříve museli starat o manuální 

ostření a provádět složité výpočty expozičních hodnot. I tento fakt přispívá k 

demokratizaci fotografie a jejímu masovému rozšíření a každodennímu užívání. 

2.2. VÝBAVA A FLEXIBILITA 

 Digitální fotoaparáty nejsou pouhými aparáty, které umožňují zaznamenání a 

uchování obrazu za pomoci specifických reakcí materiálů citlivých na světlo. Mezi 

jejich hlavní přednosti patří jejich doplňková výbava a flexibilita. Fotografický film 

musí být až do vyvolání pečlivě chráněn před světlem a dokud není vyvolán, nemůže 

fotograf zkontrolovat, jaký je výsledek jeho práce. Naproti tomu v případě digitálního 

snímání si autor může své snímky okamžitě prohlédnout na displeji fotoaparátu, 

zkontrolovat jejich kvalitu, prohlédnout si dodatečné informace o expozici, jako 

například histogram , a na místě se rozhodnout celou scénu zakomponovat jinak, s 40

jiným expozičním nastavením, nebo okamžitě smazat snímky, se kterými není spokojen. 

 Fotografické filmy se vyrábějí s předem určenými charakteristikami teploty 

chromatičnosti  a citlivosti ISO. Světelné podmínky jsou v praxi ovšem často odlišné 41

od těch, pro které byl daný film vyroben, a fotograf musí při své práci reagovat na 

proměnlivé atmosférické podmínky odpovídajícími fotografickými pomůckami, mezi 

něž patří nutnost použití barevných filtrů nebo korekcí v postprodukci. Digitální 

přístroje přinášejí možnost specifického nastavení barevné teploty a citlivosti pro každý 

jednotlivý snímek, a to nejen manuálně, ale i automaticky. Fotograf tak může pružně 

 „Histogram je graf, který pro každý jas od černé vlevo (R, G i B = 0) do bílé vpravo (R, G i B 40

= 255) říká, jaká plocha fotky (kolik pixelů) ho má. Neboli říká, jaké je rozložení jasů v 
obraze.“ Pihan, R. 2012. Histogram a jeho praktické použití. Dostupné z <http://
www.fotoroman.cz/techniques2/exposure_histo.htm> [cit. 2014-05-22]

 Viz Jedlička, J. 2001. Teplota chromatičnosti, jaké je světlo? Dostupné z < http://41

www.fotoaparat.cz/article/2145/print> [cit. 2014-05-23]
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reagovat na nejrůznější světelné podmínky, může však také kreativně pracovat s 

nejrůznějšími nastaveními svého přístroje pro dosažení specifických obrazových efektů. 

Jiné nastavení vyvážení bílé použije, když chce zachytit sytost a chromatičnost barev 

padajícího podzimního listí, a se zcela jiným nastavením bude pracovat v případě 

fotografování portrétu, kde velmi záleží na zachování správné barevné charakteristiky 

pleťových barev. Filmoví fotografové pochopitelně mohou na dané atmosférické 

podmínky reagovat volbou různých filmů, zastánce digitální technologie však disponuje 

výhodou okamžité možnosti nastavení různých parametrů výstupu fotoaparátu. V praxi 

si tak lze představit okamžiky, kdy si fotograf během práce na určitém projektu všimne 

zcela odlišné scény, kterou by rád vyfotografoval a později zařadil do jiné série, a díky 

pružnosti digitální technologie může během několika sekund pořídit snímek přesně 

podle svých představ - a opět se vrátit ke svému hlavnímu tématu. Americký 

fotožurnalista Christopher Morris například popisuje svoji zkušenost, kdy se věnoval 

dokumentování prezidentských voleb. Fotograf jel s jedním z prezidentských kandidátů 

jeho limuzínou, když si při příjezdu na předvolební míting všiml bizarní scény, na níž 

byla žena sedící se soustředěným výrazem na židli umístěné čelem k vratům, z nichž 

vychází průmyslové potrubí. Pozoruhodný obraz fotografa zaujal natolik, že jakmile 

automobil zastavil, vyskočil z něj, zanechal prezidentského kandidáta jeho osudu, a 

utíkal pořídit snímek, na kterém mu v tu chvíli záleželo nejvíc. Během několika 

okamžiků se však mohl vrátit zpět k pódiu, na němž se odehrávala hlavní fotografovaná 

scéna.  V popisovaném případě se ovšem jedná o jakousi snahu reagovat na poněkud 42

vágně definovanou „správnou” teplotu chromatičnosti dané fotografované scény. Pokud 

jde o sémantiku digitální fotografie, možnost aktivní změny nastavení teploty vyvážení 

barev ve fotografickém přístroji (a možnosti její snadné následné úpravy v grafickém 

editoru na počítači) umožňuje fotografům pružně pracovat s fotografickým médiem pro 

dosažení různých kreativních efektů, přičemž na „objektivním” barevném vyznění 

fotografované scény záleží pouze okrajově. 

 Stranou by ovšem neměla zůstat ani skutečnost, že současné digitální 

fotoaparáty poskytují možnost pořizovat nejen fotografické obrazy coby časové 

 Morris, C. 2012. Canon interviews Christopher Morris on how he documents America using 42

EOS cameras. Dostupné z <http://learn.usa.canon.com/galleries/galleries/interviews/
canon_interviews_vii.shtml> [cit. 2014-05-23]
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konzervy , okamžiky zmrazené v čase, ale i pohyblivé obrázky v podobě videjí, které 43

do práce fotografů přinášejí zcela nové sémantické možnosti. Mnozí fotografové se 

proto s příchodem digitální technologie ocitli na křižovatce, a řada z nich se rozhodla 

redefinovat svoje původní poslání. Například fotodokumentarista Ed Kashi o sobě proto 

již nemluví jako o fotografovi, ale jako o „vizuálním vypravěči“ . Kashi byl jedním z 44

prvních autorů, kteří přišli na myšlenku propojení fotografie a videa ještě předtím, než 

se tato funkce objevila ve výbavě většiny digitálních fotoaparátů. Příchod 

profesionálních fotoaparátů s videem však přinesl do jeho práce dříve netušené 

možnosti. „Moje práce s videem začala v roce 2000. Pracoval jsem tehdy na svém osm 

let trvajícím časosběrném projektu ‚Stárnutí v Americe’ (…) a po třech nebo čtyřech 

letech této práce mě najednou napadlo: ‚Nebylo by úžasné natočit rozhovory s lidmi, 

které dokumentuji? Mohli bychom udělat výstavu, na které by visely moje černobílé 

fotky a mezi nimi by byl LCD displej, na kterém by jeden z fotografovaných lidí 

mluvil!’ Z nynější perspektivy to zní nudně a naivně, ale tehdy to bylo něco ohromného 

a opravdu nového. Dnes svá videa natáčím výhradně na fotoaparát [Canon] 5D Mark II. 

Je to vynikající fotoaparát jako takový (…), ale integrace funkce videokamery, a to 

videokamery s velmi kvalitním obrazovým výstupem, přinesla do mojí práce totální 

změnu. Posunulo to moji tvorbu směrem k multimédiím.“  Kashi dále rozvádí svoji 45

myšlenku o tom, jakou svobodu a flexibilitu umožňuje integrace dvou stěžejních 

dokumentaristických nástrojů, tedy videokamery a fotoaparátu, do jediného zařízení, 

když popisuje okamžik vzniku jedné ze svých nejslavnějších fotografií, kterou pořídil 

během práce na téma dětí postižených používáním herbicidů ve Vietnamu. „Jel jsem 

tehdy do Vietnamu pouze za účelem natáčení videa (…), fotografie představovaly sotva 

pět procent materiálu, který jsem při práci na tomto projektu pořídil. Je ironií osudu, že 

jeden z těch snímků vyhrál ocenění World Press Photo a stal se fotografií roku podle 

organizace UNICEF. (…) Ironicky jsem tuto fotografii pořídil ve chvíli, kdy jsem se 

 Sontagová, S. 2002. O fotografii. Praha: Paseka.43

 Kashi, E. 2012. Canon interviews Ed Kashi on the versatility of the EOS 5D Mark II. 44

Dostupné z <http://learn.usa.canon.com/galleries/galleries/interviews/
canon_interviews_vii.shtml> [cit. 2014-05-23]

 Kashi, E. 2012. Canon interviews Ed Kashi on the versatility of the EOS 5D Mark II. 45

Dostupné z <http://learn.usa.canon.com/galleries/galleries/interviews/
canon_interviews_vii.shtml> [cit. 2014-05-23]
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plně soustředil na natáčení videa. V jednom okamžiku jsem se jen tak ohlédl a spatřil 

svůj subjekt ozářený úžasným světlem, a říkám si: „To je úchvatný fotografický 

moment!“ A jediné, co jsem v tu chvíli musel udělat, bylo stisknout spoušť.“  Kashi 46

dále upozorňuje na to, že sotva před pěti lety by ani nepomyslel na to, že by mohl 

pracovat s nástrojem, který by mu cokoliv podobného umožnil. Na tomto místě je nutné 

poznamenat, že zařazení funkce natáčení videa do fotografického přístroje jen zdánlivě 

přímo neovlivňuje médium fotografie jako takové. Fotografie zůstává fotografií a video 

videem, ale v souvislosti s technologickým vývojem obou médií dochází k jejich stále 

častějšímu a hlubšímu propojení. V kinematografii jsme již dlouho zvyklí na narušení 

časové simultaneity obrazové plochy, vytváření vizuálních objektových trsů neboli 

clusterů  i na zapojování nepohyblivých fotografií do průběžného toku 47

kinematografického materiálu, v Kashiho popisu se ovšem přímo realizuje 

McLuhanovo heslo „the medium is the message” - vizuální vypravěč se na místě 

rozhoduje, zda se pro vyjádření jeho tvůrčího záměru více hodí médium fotografie nebo 

filmu a může toto rozhodnutí v reálném čase i realizovat a uplatnit ve prospěch 

komunikačního potenciálu daného média vůči divákovi. 

 Díky možnosti pružně reagovat na nejrůznější světelné podmínky, pracovat 

přímo na místě s obrazovým archivem a kombinovat fotografii s videem dochází s 

příchodem digitální metody zobrazování ke značnému zrychlení a efektivizaci práce 

fotografů, kteří potřebují pracovat v komplexních světelných podmínkách, pod časovým 

tlakem, a vytvářet invenční multimediální prezentace. Digitální fotoaparáty jim 

umožňují rychlé a snadné pořizování rozličných snímků za nevyzpytatelných situací, a 

tím rozšiřují možnosti vypovídací hodnoty jednotlivých témat, jimž se rozhodnou ve 

své tvorbě věnovat pozornost. 

  

 Kashi, E. 2012. Canon interviews Ed Kashi on the versatility of the EOS 5D Mark II. 46

Dostupné z <http://learn.usa.canon.com/galleries/galleries/interviews/
canon_interviews_vii.shtml> [cit. 2014-05-23]

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 47

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 139.
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2.3. INTEGRITA 

 Filmové fotoaparáty poskytují automatické obrazy první generace. Na filmový 

materiál jsou zachyceny pouze obrazové informace, které prošly objektivem aparátu, s 

čímž souvisí nejenom obtížnější realizace jakýchkoliv „triků”, ale například i falzifikace 

výsledných obrazů. Naproti tomu digitální soubory lze snadno modifikovat za použití 

počítačového softwaru. Dlouho se proto filmové snímky považovaly za důvěryhodnější 

například při použití v bezpečnostních systémech. Softwaroví vývojáři ovšem již přišli 

se speciálními programy, které dokážou zjistit, zda bylo s digitálními fotografickými 

obrazy nějak manipulováno . 48

 Digitální obrazy naproti tomu přinášejí snímky druhé generace, které v sobě 

implicitně obsahují řadu informací o fotografované scéně, nejen obrazové informace, 

jež prošly skrz objektiv. Právě díky tomu dokáže počítačový software identifikovat, zda 

byly dané obrazové informace jakkoliv modifikovány. Dalším sémantickým přesahem 

digitální fotografie je ovšem i to, že díky daným EXIF datům se dá zcela jinak pracovat 

s obrazovým archivem. Například v případě skandálu americké věznice v Abú Ghraib 

za irácké války došlo na straně vyšetřovatelů k extenzivní práci s digitálními 

fotografiemi, jež byly u soudu využity jako důkazní materiál, a to předeveším na 

základě možnosti chronologického řazení pořízených snímků z různých fotoaparátů. 

 Lidskoprávní organizace Amnesty International roku 2003 upozornila na své 

podezření, že američtí vojáci a jejich spojenci v iráckých centrech zadržovací vazby 

porušují základní lidská práva.  Při následujícím vyšetřování byly sesbírány nejrůznější 49

důkazy, stěžejní roli však sehrály fotografické snímky pořízené fotoaparáty, jež patřily 

obžalovaným americkým vojákům., „Dostal jsem dvanáct CD, na kterých byly tisíce 

obrázků z Abú Ghraib. Mým úkolem bylo najít všechny [snímky], které zobrazují 

zneužívání zadržených a identifikovat osoby, které byly události přítomny. (…) Obrázky 

dokážou říct tisíc slov, ale pokud přesně nevíte, kdy byly pořízeny, nedokážete zjistit, 

 Například Nikon image authentication. Dostupné z <http://imaging.nikon.com/lineup/48

software/img_auth/index.htm> [cit. 2014-05-24]

 Hersh, S. M. 2004. Chain of Command. How the Department of Defence mishandled the 49

disaster at Abu Ghraib. Dostupné z <http://www.newyorker.com/archive/
2004/05/17/040517fa_fact2?currentPage=all> [cit. 2014-05-2014]
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jaký příběh vyprávějí,“  vysvětluje svoji práci vyšetřovatel válečného zločinu v 50

rozhovoru s režisérem Errolem Morrisem v dokumentárním snímku Standard Operating 

Procedure. Díky rekonstrukci událostí na základě metadat obsahujících informace o 

přesném datu a čase pořízení jednotlivých snímků byli vyšetřovatelé schopni exaktně 

určit, kdo z aktérů hrál v organizaci válečných zločinů v Abú Ghraib jakou úlohu. 

 Publicista píšící o fotografii Jorg M. Colberg ve svém kontroverzním článku 

‘Photography After Photography (Further Down the Rabbit Hole)’ zpochybňuje často 

užívaný argument, že všichni vizuálně gramotní lidé s příchodem digitální fotografie a s 

obecným povědomím o možnostech její manipulace v grafických editorech na počítači 

nevěří autenticitě digitálních snímků tolik, jako tomu bylo v případě filmové fotografie, 

která byla považována za naprosto objektivní. „(…) když Rozzo [autor článku , na 51

který Colberg ve své stati reaguje, pozn. aut.] tvrdí, že digitální fotografie změnila naše 

přemýšlení o fotografii, z naprosté většiny to není pravda. Vzhledem k tomu, jaké 

množství lidí pořizuje právě v tuto chvíli takové množství fotografií a šťastně je 

„publikuje“ na internetu, mohli bychom dokonce tvrdit, že lidé věří fotografiím více než 

kdy dříve: Každý dnes vesele sdílí své fotografie se světem! Ahoj, světe, koukej na 

tyhle fotky! Při svém letu z New Yorku do Charlotte jsem seděl na sedadle 34A, a mám 

fotku, která to dokazuje!“  Autor poukazuje na to, že kdyby většinové publikum 52

latentně nevěřilo autenticitě fotografických snímků, nebyly by tak masivně šířeny na 

internetových publikačních platformách a považovány za relevantní důkaz toho, že 

jejich autor někde byl, a že jeho snímky reprezentují výřez primární reality, kterou 

svýma očima na daném místě spatřil. 

 Pozoruhodné ovšem je, s jakou četností se na Colbergově kritickém blogu 

objevují pohoršené komentáře s odkazy na webové stránky studií, která se specializují 

na profesionální retuš fotografických portrétů a reklamních snímků. Retuš byla přitom 

zcela běžnou součástí fotografie od jejích prvopočátků. Již piktoriální fotografové, 

 Standard Operating Procedure. [film] Režie Errol Morris. USA, 2008. (Přeloženo autorem.)50

 Rozzo, E. Photography after Photography: a good question, Joerg. Dostupné z < http://51

www.thevisualexperience.org/web/photography-photography-good-question-joerg/> [cit. 
2014-05-24]

 Colberg, J. M. 2012. Photography After Photography (Further Down the Rabbit Hole). 52

Dostupné z < http://jmcolberg.com/weblog/extended/archives/
photography_after_photography_further_down_the_rabbit_hole/> [cit. 2014-05-24]
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jakými byli O. S. Rejlander nebo H. P. Robinson využívali pro dosažení iluze scény 

důmyslných montáží dílčích figurativních studií do společného celku. Na věhlasném 

snímku „Fading Away” Robinson zkombinoval pět zcela oddělených negativů, aby 

vytvořil „intimní narativ rodinné tragédie” . Respekt vůči fotografii coby znakovému 53

systému realisticky odrážejícímu skutečnost ovšem vyplývá z obecně respektovaného 

komunikačního vizuálněobrazného systému , jehož podstata je založena na konceptu 54

„monokulárního” pohledu, ve kterém jeho autoři i adresáti „dešifrují způsob organizace 

objektů v prostou scény ve sjednoceném (simultánním) časovém okamžiku . právě tato 55

simultánní vztažnost vnímaných objektů k jednomu bodu nazírání a k jednomu 

časovému okamžiku  je podstatou univerzalistického způsobu vizuální abstrakce do 56

systému” , který tímto způsobem ovšem zdaleka neprobíhá . „Pohled objektivem není 57 58

lidský způsob vidění, jedním okem hledí Kyklop.”  Další šrám získává tato iluze 59

fotografie coby automatického záznamu jednotného pohledu v jednotném časovém 

okamžiku jako průkaznosti souvislosti objektů nebo souslednosti jevů v souvislosti s 

rostoucím povědomím o možnostech montáže a retuše. Autenticita spojení 

zobrazovaných jevů přestává být chápána jako bezpochybná, diváci ji začínají 

považovat za předmět konkrétního kritického zkoumání.  

 Podobně je tomu s nedublovatelně jedinečnou pozicí, z níž byly dříve fotografie 

a filmy nazírány. Devátého října 2004 rozdali členové kapely Beastie Boys před 

 The Metropolitan Museum of Art, The Collection Online: Fading Away. Dostupné z <http://53

metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7B36d81705-241d-4934-ab02-
fd7c8dbbb3e5%7D&oid=302289> [cit. 2014-12-05]

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 54

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 108.

 Simultaneita je zde chápána jako bod, v němž se obsah reality může přenést do obrazu „jako 55

otisk prstu”, viz Bazin, A. 1979. Co je film. Praha: Československý filmový ústav. s. 18. 

 Za základní faktory sémantického systému vyjádření prostorové hloubky v obraze se považují 56

relativní velikost, překrývání objektů vnímaných jako uzavřené, stíny, orientovanost objektu, 
elevace, gradient textury, atmosférická perspektiva, barevnost - zejména v její teplotě, a lineární 
perspektivu. Viz. Solso, R. L. 1997. Cognition and the Visual Arts. Massachusets: MIT Press.

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 57

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 108.

 Viz Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 58

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum.

 Francastel, P. 2003. Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno: 59

Barrister & Principal. s. 31.
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vyprodaným koncertem v newyorské Madison Square Garden do obecenstva 50 

kamer . Z padesáti různých perspektiv tak vznikl unikátní dokument, který zachycuje 60

atmosféru koncertu na simultánně sdíleném místě a v simultánně sdíleném čase, díky 

individuálnímu pohledu jednotlivých diváků/kameramanů ovšem můžeme na záznamu 

spatřit desítky odlišných vztahů zobrazovaných identických objektů. Univerzalistické 

pojetí fotografie jako indexu se v pluralitě náhledů modifikuje na jedinečné 

neopakovatelné interakce, jejichž „realističnost” nemůže být žádným univerzálně 

platným způsobem verifikována. 

 Awesome; I Fuckin’ Shot That! [film] Režie Adam Yauch. USA, 2006.60
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3. POSTPRODUKCE NA POČÍTAČI, FOTOMOBILY A INTERNET 

JAKO PUBLIKAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ 

PLATFORMA 

 V dnešní době je již zcela zřejmé, že není možné vyprávět jeden jednoduchý a 

víceméně lineární příběh fotografie . Fotografie se pořizují v takovém množství a pro 61

tak rozličné účely, že zjednodušený narativ o médiu fotografie není možné 

zkonstruovat. Médium fotografie se ze své podstaty vzpouzí tomu, aby bylo utvářeno 

jediným souborem imperativů nebo standardů. Jiný rozměr má fotografie totožné osoby 

v pase a její profilová fotka na Facebooku. Fotografii lze použít jako důkaz epochálního 

vědeckého objevu, fotografie modelky v časopise na křídovém papíře má potenciál 

ovlivnit (ať již negativním či pozitivním směrem) pohled žen na vlastní tělo. Fotografie 

postupně nekontrolovatelně prostoupila naše veřejné i osobní, ale i racionální či 

dokonce vysněné životy.  

 V polovině třicátých let 20. století popsal mediální magnát Henry Luce, ve své 

době jeden z nejvlivnějších mužů světa, sílu fotografického média pro magazín Life: 

„Spatřit život, spatřit svět, být očitým svědkem významných událostí; sledovat tváře 

chudoby a gesta hrdosti; pozorovat pozoruhodné věci - stroje, armády, zástupy, stíny 

džungle i měsíce, studovat práci člověka - jeho malby, věže a objevy, vidět na tisíce mil 

daleko, vidět věci skryté za zdmi a uvnitř místností, nebezpečná stekání… vidět a být 

ohromeni; vidět a být poučeni.“  Dnes abychom spatřili svět, nejenom si obrázky 62

prohlížíme, ale také je sami pořizujeme - a často. Podle instituce internet.org bylo do 

září 2013 na Facebook nahráno více než 250 miliard fotografií, a průměrně je na něj 

denně nahráno 350 milionů snímků denně . Podle Marvina Heifermana, autora 63

publikace Photography Changes Everything, jsme dokonce definováni a motivováni 

 Srov. Mrázková, D. 1985. Příběh fotografie. Praha: Mladá fronta.61

 Brinkley, A. 2011. The Publisher: Henry Luce and His American Century. New York: Knopf. 62

s. 214. (Přeloženo autorem.)

 Smith, C. 2013. Facebook Users Are Uploading 350 Million New Photos Each Day. 63

Dostupné z <http://www.businessinsider.com/facebook-350-million-photos-each-day-2013-9> 
[cit. 2014-05-26]
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fotografiemi, na které se díváme, které pořizujeme, používáme, sdílíme a na které 

reagujeme.  „Čím více jsem přemýšlela o tom, co to jsou fotografie, tím 64

komplexnějšími a sugestivnějšími se stávaly,“  napsala Susan Sontagová. 65

 Předkládaná práce se dívá na fotografii primárně jako na komunikační nástroj. 

Jak již bylo řečeno, digitální revoluce ve fotografii jde v ruku v ruce s rozvojem 

internetu, který rapidním způsobem zrychlil možnosti práce profesionálních fotografů. 

Byly to však až moderní mobilní telefony a smartphony, které daly milionům běžných 

lidí do ruky nástroj umožňující dokumentování jejich každodenního života. V 

souvislosti s možností instantně pracovat s obrazovým archivem, možností editace 

snímků přímo na displeji chytrého telefonu a možností je přímo sdílet za použití 

jediného zařízení, které má naprostá většina lidí neustále po ruce, se dramaticky 

proměňuje krajina fotografické reality. 

 „Když se zamysíme nad sociálními sítěmi, uvědomíme si, že to není zrovna ten 

nejlepší termín,“  domnívá se John Stanmeyer, který zvítězil v soutěži World Press 66

Photo 2014 se snímkem, na kterém zachytil africké migranty v Džibutské republice, 

kteří se v blízkosti hranic pokoušejí zachytit telefonní signál ze sousedního Somálska. 

„Sociální sítě ve skutečnosti představují osobní publikační platformu. (…) Nikdy dříve 

jsme neměli tak obrovské možnosti komunikace s ostatními lidmi.“  Stanmeyer 67

dokonce věří, že současná doba je tou nejvíce fascinující periodou v celé historii 

mezilidské komunikace. 

 S rostoucí sofistikovaností digitální fotografie a její stále větší integraci s dalšími 

technologiemi ovšem vzniká i potřeba důkladnější analýzy jednotlivých 

vizuálněobrazných vyjádření. V souvislosti s množstvím obrazových informací, se 

kterými se v každodenním životě potýkáme s s jejich stále větší komplikovaností se 

proměňuje i lidská schopnost pracovat s jednotivými jazyky fotografických děl při 

jejich tvorbě i interpretaci. Následující kapitola se věnuje proměně zkušeností, které s 

 Heiferman, M. 2012. Photography Changes Everything. New York: Aperture. s. 12.64

 Sontagová, S. 2002. O fotografii. Praha: Paseka.65

 World Press Photo Academy. 2014. Interview with John Stanmeyer. Dostupné z <https://66

www.youtube.com/watch?v=8goHs5xmy10> [cit 18-12-2014]

 World Press Photo Academy. 2014. Interview with John Stanmeyer. Dostupné z <https://67

www.youtube.com/watch?v=8goHs5xmy10> [cit 18-12-2014]
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vizuálněobrazným materiálem získáváme, emancipaci diváka v publikujícího tvůrce a 

související neustálou transformací fotografického média jako takového.  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3.1. POSTPRODUKČNÍ ÚPRAVY,  

POČÍTAČOVÉ GRAFICKÉ EDITORY 

 Téměř všechny fotografie, se kterými se v současnosti setkáváme, ať už je 

spatříme na obrazovce počítače nebo v magazínu či na billboardu, byly retušovány nebo 

nějakým způsobem digitálně manipulovány, s největší pravděpodobností za využití 

grafického počítačového programu Adobe Photoshop. Může jít o pouhé drobnosti, 

jakými je odstranění efektu červených očí způsobeného reakcí oční sítnice na 

fotografický blesk, ale i o poměrně dramatické manipulace, jako například odstranění 

nevhodných věcí či dokonce osob z daných fotografických snímků. 

 Skutečností však je, že techniky retuše byly fotografům známy dávno předtím, 

než svět (téměř výhradně) přešel na digitální metodu zobrazování. Na samotném 

začátku se fotografové snažili vypořádat s omezeními, která souvisela s dosud 

nedokonalým vývojem fotografické technologie. Zpočátku byla těchto limitací celá 

řada, v jejímž čele stál velmi málo citlivý materiál, dosud ne zcela dokonale vypočítané 

objektivy a jejich chromatičnost. Pro dosažení fotografické iluze co nejvíce 

připomínající primární realitu byl zapotřebí vynález citlivého materiálu rozšiřujícího 

škálu světlostních poměrů a ještě později panchromatického materiálu  k převádění 68

modré a fialové vůči světlosti ostatních barev. Někteří fotografové se ovšem věnovali 

retuši a montáži nejen za cílem zachycení „reálného odrazu skutečnosti”, jejich médiem 

byla manipulace fotografických obrazů za účelem vytvoření zcela uměle 

zkonstruovaných scén. 

 Se skutečnými manipulacemi fotografického materiálu začali fotografové 

pracovat nedlouho po etablování samotného vynálezu fotografie. Naprostá většina 

nejstarších manipulačních technik se zaměřovala na kompenzaci technologických limitů 

raného fotografického média - především jeho neschopnosti zaznamenat svět způsobem, 

který se zdá přibližným lidskému vidění. Krátce po zavedení fotografie do obecného 

povědomí se laická veřejnost začala divit, jak je možné, že médium disponující tak 

 Panchromatický film. Fotografický film citlivý ke všem barvám viditelného spektra 68

elektromagnetického záření. Viz. např. Terminologický slovník zeměměřičstí a katastru 
nemovitostí. Dostupné z <http://www.vugtk.cz/slovnik/6625_panchromaticky-film> [cit. 
16-12-2014]
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překvapivě dokonalou schopností věrné reprodukce tvarů a textur není schopné 

zaznamenat lidskému zraku zcela přirozenou existenci barev. Fotografové, kteří nechtěli 

přijít o zákazníky, se okamžitě uchýlili k manuální postprodukční intervenci, která 

spočívala v oživování jejich snímků za pomoci práškových pigmentů či vodových a 

olejových barev. 

 Rané černobílé fotografické technologie byly vůči barvám slepé ještě v dalším 

ohledu. V 19. století byly fotografické emulze mnohem citlivější vůči modré a fialové 

než vzhledem k ostatním odstínům barevného spektra, což mělo za důsledek, že tyto 

barvy vypadaly na výsledných snímcích skvrnitě a přepáleně. Mnozí krajinářští 

fotografové na tento fakt reagovali prostřednictvím pořízení dvou separátních negativů - 

přičemž pro jednu expozici vypočítali správné hodnoty expozičního času a clony pro 

snímek krajiny, a pro druhou použili expoziční čísla odpovídající expozičním hodnotám 

modré oblohy. Při úpravě výsledného snímku v temné komoře posléze zkombinovali 

odpovídající negativy pro vyvolání svého finálního výtvarného díla.  

Obr. 1: Studie mraků, světlá - tmavá. Gustave Le Gray, 1856-57.  
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 Tuto techniku využíval při pořizování svých majestátních snímků mořské 

hladiny Gustave Le Gray, považovaný pro své technologické inovace v dosud „novém 

médiu” fotografie za nejvýznamnějšího francouzského fotografa 19. století. Další 

metodou práce s fotografickými negativy pro řešení tehdy zcela nedostatečného 

dynamického rozsahu fotografie a nevyvážené citlivosti vůči různým odstínům barevné 

škály představovalo prosté nahrazení chybějících detailů oblohy prostřednictvím výřezu 

ze zcela odlišné fotografie, jako je tomu například v případě fotografického snímku 

amerického krajináře Carletona Watkinse. 

Obr. 2: Mys Horn, Řeka Columbia, Oregon. Carleton E. Watkins, 1867. 

 Další výzvou pro fotografy představovaly skupinové portréty. Vzhledem k 

nutnosti fotografovat se stativem za využití dlouhých expozičních časů bylo zapotřebí 

používat při fotografování portrétů důmyslné kostrukce, které umožňovaly, aby 

fotografovaná osoba dokázala po dostatečně dlouhou dobu stát či sedět takřka bez 

pohnutí. Bez toho by nebylo možné pořídit správně exponovaný snímek. V případě 

skupinových portrétů by toto bylo zcela nereálné, nejen vzhledem k finanční a 

logistické náročnosti rozmístění desítek stojánků, ale i vzhledem k tomu, že s rostoucím 

počtem osob na daném snímku se implicitně zvětšuje šance, že jediná z portrétovaných 

osob pokazí celý rozměrný snímek. Proto mnozí fotografové přistoupili k řešení, které 
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se z dnešního pohledu podobá téměř koláži, kdy fotografovali jednotlivé osoby zvlášť, a 

jejich podobizny posléze aranžovali do rozsáhlých obrazových kompozic. Mistrem této 

disciplíny byl například francouzský portrétní fotograf André-Adolphe-Eugène Disdéri. 

Obr. 3: Taneční divadlo. André-Adolphe-Eugène Disdéri, cca 1860. 

 Jinou motivaci pro práci s montáží měli umělci pracující s fotografií jako 

médiem pro tvorbu výtvarného umění. Výtvarníci jako například Henry Peach 

Robinson, Oscar Gustave Rejlander nebo Camille Silvy nepovažovali za akt umělecké 

tvorby prosté stisknutí spouště a zaznamenání obrazu skutečné reality tak, jak ji viděli 

před objektivem fotografického aparátu, jak praví obecně přijímaná dikce. Výše 

jmenovaní fotografové a celá řada jejich následovníků vypracovali složitý systém tzv. 

„kompozitních fotografií”. Tato fotografická technologie pracuje s celou řadou 

odlišných negativů, které jsou posléze zkomponovány do jediné realisticky působící 

scény. 
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 V roce 1858 představil Henry Peach Robinson svoje mistrovské dílo nazvané 

Odcházení, fotografický obraz složený z pěti naprosto odlišných negativů. Proslavený 

snímek zachycuje vypjatou scénu umírání mladé dívky, která je obklopena svou 

truchlící rodinou. Ačkoliv se kompletně jedná o výtvor Robinsonovy fotografické 

imaginace, řada soudobých diváků se domnívala, že takto bolestivá scéna se nehodí k 

„dokumentování” za použití tak realitě odpovídajícího média, jakým je fotografie.  69

Vzniklá kontroverze učinila z Henryho Peache Robinsona nejznámějšího fotografa v 

Anglii a vedoucího hnutí piktorialistické fotografie, jež se ve fotografii pokoušela 

dosáhnout malířských efektů. 

Obr. 4: Odcházení. Henry Peach Robinson, 1858. 

 Na počátku své historie se fotografie pokoušela vypořádat i se svou nejistou rolí 

na poli výtvarného umění. Fotografické obrazy byly považovány za technické, domněle 

vzniklé bez dotyku lidské ruky. Řada raných fotografů proto toužila po etablování 

média prostřednictvím jeho vizuálního přibížení malířské tvorbě, čehož se tito autoři 

snažili dosažením několikanásobného tisku a kolorování stále ještě černobílých 

fotografických snímků. Fotografie mladého piktorialisty Edwarda Steichena nazvaná 

Jezero - Měsíční svit této iluze dosahuje za pomoci manuální aplikace světlocitlivých 

vrstev klovatiny na fotografický papír během vyvolávání výsledného fotografického 

snímku.  

 Viz. Encyclopaedia Brittanica. Henry Peach Robinson. Dostupné z <http://69

www.britannica.com/EBchecked/topic/505726/Henry-Peach-Robinson> [cit. 16-12-2014]
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Obr. 5: Jezero - Měsíční svit. Edward J. Steichen, 1904. 

 Ani kontroverze týkající se Robinsonových kompozitních fotografií či 

skutečnost, že první fotografický materiál schopný zaznamenat na výsledných snímcích 

celou škálu barevného světla spatřil světlo světa až v roce 1907, tedy tři roky po zde 

diskutovaném Steichenově kolorovaném snímku, neohrozila reputaci fotografie coby 

objektivního a věrohodného média věrně reflektujícího primární realitu. Právě díky 

tomu se toto médium stalo nepostradatelným nástrojem pro snadnou manipulaci 

veřejného mínění. Celá řada fotografií v historii byla důsledně manipulována za účelem 

dosažení explicitně definovaných politických nebo ideologických cílů. 

 Po prohře v prusko-francouzské válce a svržení Napoleona III. revoltovaly tisíce 

obyvatel Paříže proti nové vládě, aby následně prohlásili Paříž za nezávislou komunitu. 

Následovalo několik týdnů bojů, během kterých versailleská vojska útočila na barikády 

komunardů, zatímco tito stříleli rukojmí a zapalovali veřejné budovy. Nedlouho poté 

vystavil francouzský portrétní fotograf Ernest Eugène Appert svoji sérii nazvanou 

Zločiny spáchané komunou, soubor devíti tendenčních fotografických děl, která 

akcentují brutalitu zločinů spáchaných rebely. Ačkoliv však mají témata Appertových 

fotografických snímků svůj původ v reálné události, samotné fotografie byly od samého 

začátku uměle vykonstruované. Fotograf si najal herce, kteří podle jeho instrukcí 

zrekonstruovali domnělé scény v jeho ateliéru, aby mohl umělec posléze zasadit jejich 

figury do snímků příslušných míst činu a namísto hlav herců dosadit obličeje 
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skutečných aktérů, jež získal z portrétních snímků nejaktivnějších rebelů.  To, že 70

snímky na dobové diváky působily účinně, svědčí skutečnost, že jejich reprodukce byla 

později francouzskou vládou zakázána pro „narušování veřejného klidu”. 

Obr. 6: Masakr dominikánů, route d’Italie č. 38, 25. května 1871, o půl páté odpoledne.  
Ernest E. Appert, 1871. 

 Další příklady ideologického snažení můžeme pochopitelně snadno najít v 

archivech diktátorů 20. století. Vyhlášený je v tomto ohledu státnický portrét Benita 

Mussoliniho sedícího na koni, ze kterého byl odstraněn muž držící otěže Mussoliniho 

oře a naopak přidána dramaticky zamračená obloha, či postupně mizející nevhodné 

osoby z oficiálních fotografií Stalina.  

 Viz. Metropolitan Museum of Art. Massacre des dominicains d'Arcueil, route d'Italie no. 38, 70

le 25 mai 1871, à 4 heures et demie - Ernest Eugène Appert. Dostupné z <http://
www.metmuseum.org/exhibitions/view?exhibitionId=%7b36D81705-241D-4934-AB02-
FD7C8DBBB3E5%7d&oid=302333&pkgids=197&pg=4&rpp=60&pos=187&ft=*> [cit. 
16-12-2014]
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Obr. 7: Nikolai Antipov, Stalin, Sergei Kirov, Nikolai Shvernik,  
Patnáctý regionální sjezd strany v Leningradu. Autor neznámý, 1926. 

 Montáže ve filmové fotografii se ovšem netýkaly jenom kontroverzních 

uměleckých či kvazi dokumentaristických proudů. O poznání uvolněnější atmosféra v 

tomto ohledu panovala v prostředí komerční i amatérské fotografie, jejímž cílem bylo 

ohromit, rozveselit a pobavit diváka. 

Obr. 8: Muž si připíjí s Měsícem. Autor neznámý, cca 1910. 
Obr. 9: Náklad výběrové drůbeže. William H. Martin, 1909. 
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 Zcela specifickým fenoménem období mezi šedesátými lety 19. století a 

třicátými lety 20. století byly fotografické montáže sestávající ze zobrazování odťatých 

hlav a jejich, často i několikanásobného, výskytu mimo tělo vlastníka na výsledné 

fotografii - jde o variace na téma muže držícího v jedné ruce nůž a v druhé svou 

oddělenou hlavu, muže žonglujícího s vlastní hlavou, muže nafukujícího hlavu 

pumpičkou na kolo či muže, kterému je servírována jeho vlastní hlava k večeři. 

Kurátorka Mia Finemanová na tento fenomén narazila při přípravě expozice Faking It: 

Manipulated Photography Before Photoshop, která byla k vidění v Metropolitním 

Muzeu Umění v New Yorku v lednu 2013.  Ze začátku si Finemanová nedokázala 71

vysvětlit četnost těchto snímků, posléze se však odhalilo dobové propojení mezi 

trikovou fotografií a kouzelnickými vystoupeními, jež představovaly nejpopulárnější 

formu masové zábavy v pozdním 19. století. „Kouzelníci často předváděli kouzla, v 

nichž vystupovaly mluvící odťaté hlavy, a tento motiv byl brzy převzat profesionálními 

i amatérskými fotografy.”   72

 Obr. 10: Sťatý muž držící nůž a hlavu. Autor neznámý, cca 1875. 

Obr. 11: Muž žonglující s vlastní hlavou. Fotografické studiu Saint Thomas D’Aquin, cca 1880. 

 Viz. The Metropolitan Museum of Art: Faking It. Manipulated Photography Before 71

Photoshop. Dostupné z <http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/faking-it> [cit. 
16-12-2014]

 Legro, T. What Did We Do Before Photoshop? Interview with Mia Fineman. Dostupné z 72

<http://www.pbs.org/newshour/art/slide-show-what-did-we-do-before-photoshop/> [cit 
16-12-2014]
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 V podání dadaistů, surrealistů či poetistů se na počátku 20. století stala 

fotografická koláž výrazem rovnocenným poezii. Umělci objevovali ve vztazích mezi 

jednotlivými vizuálními objekty stejné metaforické principy, jaké spatřovali ve vztazích 

mezi pojmy. Právě „demontáž fotografie jako obrazu vzniklého „vcelku” a „odrazem” 

měla podstatný vliv na uvažování o skladbě elementů ve fotografii. V této souvislosti je 

třeba říci, že přvážná část metaforických sdělení takto vzniklých koláží nesla 

psychologickou a sociální úroveň sémantizace, odvozenou z dobového uplatnění 

dadaismu a surrealismu v malbě. (…) Z povahy figurativního chápání fotografie mělo 

typologickou převahu nahrazování figur (…) a částí figur jinými částmi, chápanými 

povětšinou také jako figury (…). Tato substituce na úrovni sociálně a psychologicky 

chápaných elementů se velmi brzo stala komunikačně uchopitelným jazykem - napřed v 

politické agitaci, posléze v reklamě.”  Moderní umělci jako například Herbert Bayer, 73

Dora Maar či Maurice Tabard používali médium fotografie pro evokování subjektivních 

myšlenkových pochodů a navozování snových scénářů a surreálných imaginárních 

světů, ve kterých ženy morfují v kočky a oči zírají ze zdí do prázdného pokoje. 

Obr. 12: Místnost s okem. Maurice Tabard, 1930. 

 Herbert Bayer byl grafický designér vyškolený v Bauhausu, známý pro svou 

inovativní práci v reklamě a publikaci knih. Ačkoli nebývá formálně spojován se 

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 73

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 112.
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surrealismem, byl Bayer fascinován zobrazením snů a využíval fotografickou montáž 

jako prostředek pro vizualizaci psychologické reality modernity. V roce 1931 začal s 

prací na sérii fotomontáží ilustrujících jeho vlastních sny. Do této kategorie patří i jeho 

dílo Osamělý metropolita, emblematický snímek, ze kterého na diváka zírají oči umělce 

z dlaní jeho rukou, které jsou odříznuty a mysteriózně plují vnitroblokem Berlínského 

sídliště. 

Obr. 13: Osamělý metropolita. Herbert Bayer, 1932. 

 Na předchozí tvůrce navázali posléze konceptuální umělci šedesátých let 20. 

století, kteří převzali řadu z již zmíněných technik obrazové manipulace, aby vytvořili 

díla, která sebevědomě a často humorně zdůrazňují, že fotografie může být ze své 

podstaty vždy mutována a manipulována. Jerry Uelsmann oživil techniku kombinačního 

tisku, kterou zavedli fotografové Viktoriánské éry, jakými byli Rejlander a Robinson. 

Právě v 60. letech byla manipulace fotografických snímků v temné komoře 

znevažována zastánci „straight photography”  jako pobuřující porušení fotografické 74

 „Čistá fotografie” neboli „straight photography” je fotografická disciplína, která se snaží o co 74

nejrealističtější a nejobjektivnější zachycení dané scény v rámci možností daného média, jež se 
naprosto vyhýbá jakékoliv manipulaci. Jedná se ovšem o velmi vágní definici, protože u 
jakéhokoli snímku lze např. jeho tonální hodnoty ovlivnit již expozičním nastavením 
fotoaparátu. Viz. Česálek, T. 2011. Clona a expoziční čas ve fotografii. Praha: Univerzita 
Karlova. s. 6.
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čistoty. Uelsmannovy snímky, jež vznikaly v temné komoře vybavené sedmi 

zvětšovacími přístroji pro vyvolávání kompozitních fotografií, jsou naplněny paradoxy, 

jež se divákova mysl zdráhá uchopit, kosým symbolismem a bizarními kontrasty 

velikostních poměrů. Uelsmannova tvorba je považována za důležitý prekurzor pro 

bezešvé fotografické úpravy, které si obecně asociujeme s digitální fotografií a 

Photoshopem. 

Obr. 14: Bez názvu. Jerry N. Uelsmann, 1969. 

 Když se však v dnešní době člověk podívá na fotografie, se kterými se 

denodenně setkává na všech možných místech (na webových stránkách, na billboardech 

a reklamních plakátech, v novinách a časopisech), již téměř automaticky počítá s tím, že 

byly nějakým způsobem modifikovány ve Photoshopu nebo jiném grafickém editoru na 

počítači. Těžko se chce uvěřit, že krajina naší mediální reality se díky digitalizaci 

fotografie za vehementního příspění počítačové technologie začala měnit teprve před 

necelým čtvrtstoletím. Během necelých tří dekád proměnily grafické editory způsob, 
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jakým se díváme na svět, mění lidskou percepci reality a zejména transformují způsob, 

jakým se můžeme vyjadřovat. 

 Pozoruhodné přitom je, že když bratři Thomas a John Knollovi vytvořili první 

beta verzi počítačového programu na úpravu fotografií na počítači, naprostá většina 

investorů jejich nápad považovala za nesmyslný s tím, že fotografové přece nepracují s 

počítači.  Na počátku vývoje tohoto programu stáli John Knoll, profesionální 75

kameraman ve firmě Industrial Light & Magic, který toužil po nástroji, který by mu 

umožnil snazší manipulaci s obrazovým materiálem, a jeho bratr Thomas, který si s 

podobnou myšlenkou pohrával během svých doktorských studií. Pro profesionály 

pracující s fotografickým materiálem se podle obou bratrů jednalo o průlomovou 

technologii, která měla zrychlit a zefektivnit jejich práci. Firma Adobe byla přitom 

jedinou softwarovou společností, kterou vynález bratří Knollů zaujal natolik, aby se 

pustila do jeho dalšího vývoje. Roku 1990 se dostalo do veřejné distribuce prvních 200 

kusů grafického editoru Adobe Photoshop 1.0, v rámci balíčku byl k dispozici i filmový 

scanner, protože digitální fotoaparáty byly ještě skutečně na počátku a bylo zapotřebí 

digitalizovat filmové snímky. Během následujících několika let se Photoshop v 

souvislosti s rapidním rozvojem digitální fotografické technologie stal stálicí, bez které 

si naprostá většina profesionálních fotografů nedokáže svou práci vůbec představit. Na 

tomto místě je ovšem zapotřebí poznamenat, že Photoshop je nyní již jedním z mnoha 

počítačových grafických editorů, byl však pionýrem srovnatelným v důsledcích své 

působnosti pro digitální fotografii s vlivem Niépceova Pohledu oknem na dvůr na poli 

její filmové předchůdkyně.  

 Viz. Boudreau, J. 2010. In 20 Years, Photoshop has changed the way we see and use images. 75

Dostupné z <http://www.dispatch.com/content/stories/business/2010/03/01/photo-redo.html> 
[cit. 17-12-2014]
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Obr. 15: Pohled oknem na dvůr. Nicéphore Niépce, 1826. 
Obr. 16: Snímek obrazovky grafického editoru Adobe Photoshop 1.0, cca 1990. 

 Na malbě Jacoba van Ruisdaela, náhodné fotografii získané prostřednictvím 

vyhledávače Google a na počítačové grafice vytvořené v prostředí grafického editoru 

Autodesk MAYA vidíme tři velmi podobné scény: ve všech třech případech se jedná o 

„realistické” vizuální zobrazení vln na mořské hladině. Při pohledu na daná 

vizuálněobrazná vyjádření se nabízí otázka, které z nich nejvíce odpovídá primární 

realitě. Fotografie moře dává jasně najevo, jak všudypřítomným se toto médium stalo. 

Téměř identický snímek vln odrážejících se od pobřeží má ve své sbírce s největší 

pravděpodobností téměř každý, kdo se kdy vyskytoval na písečné pláži u moře. Při 

pohledu na tento snímek je zřejmé, že přes veškerou inovaci, která umožnila, aby s 

sebou každý turista mohl v plážové tašce nést kromě osušky i fotoaparát či mobilní 

telefon, představuje fotografie velmi omezený prostředek pro sdílení naší emocionální 

zkušenosti reality , protože reprezentuje pohled z pozice jediného ohniska 76

perspektivy  a navíc jedniném momentu v čase stisknutí spoušti - a i když člověk zavře 77

jedno oko a rozhlíží se kolem sebe tím druhým, získá o okolním světě více informací, 

než dokáže jakýkoliv fotoaparát. Lidská hlava se neustále pohybuje a vizuální data 

vstupující do lidského oka jsou okamžitě interpretována mozkem, kde jsou filtrována a 

organizována na základě určitých preferencí a priorit. Lidský mozek a v něm nastřádané 

 Srov. Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické 76

předpoklady analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 22.

 Srov. Francastel, P. 1984. Figura a místo: Vizuální řád v italském malířství 15. století. Praha: 77

Odeon.
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zkušenosti  vždy ovlivňují to, co jedinec v okolním světě reflektuje i způsob, kterým k 78

této reflexi dochází. 

Obr. 26: Rough Sea at a Jetty. Jacob van Ruisdael, cca 1650. (Malba) 
Obr. 27: Náhodná fotografie moře. Google image search. 

Obr. 28: Bez názvu. Duncan Brinsmead, 2009. (Počítačová grafika) 

 Při pohledu na fotografickou reprodukci malby Jacoba van Ruysdaela naprostá 

většina diváků podvědomě nabývá dojmu, že takto vyobrazená scéna není tak 

realistická, jako by byla její fotografie. Na druhou stranu se dá tvrdit, že Ruysdaelovo 

plátno v sobě obsahuje mnohem více temporálních a senzorických informací, než jaké 

je schopna zachytit jakákoliv fotografie. Prostřednictvím expresivního zdůraznění se 

malíř snaží docílit u diváka intenzivního emocionálního prožitku. Přírodní scenérie není 

zachycena mechanickým zařízením, jakým je fotografický aparát, je během času 

filtrována myšlením jedince a schopnostmi zkušeného malíře. Empirický efekt je ještě 

patrnější v případě portrétů, často se dokážeme snáze vztahovat ke kariturám než k 

 Srov. Mukařovský, J. 1966. Studie z estetiky. Praha.78
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fotografiím, protože dobře provedená karikatura v sobě dokáže agregovat celou škálu 

typických výrazů a obličejových rysů . 79

 Když byla na počátku 20. století fotografie ještě ve svých počátcích, věhlasný 

francouzský sochař Auguste Rodin ji podrobil kritice s tím, že ve srování s jeho sochami 

není realistická. To se může zdát podivné, dokud se člověk nepokusí napodobit 

například pózu jeho proslavené sochy Myslitele. Stejně jako karikatura je Rodinův 

výtvarný jazyk založen na expresivním zdůraznění, jímž umělec dosahuje jakési iluze 

vyšší reality. Jiným příkladem tohoto konceptu mohou být díla malířského 

hyperrealismu , který pracuje s výtvarným jazykem fotografie a zdůrazňuje její 80

nedostatky, což ústí ve vysoce uvěřitelnou karikaturu fotografie. 

 V souvislosti se stále rostoucím záběrem digitální fotografie se šíří domněnka, 

že dokonalá věrnost fotografické reprezentace primární reality stoupá s obrazovým 

rozlišením, tedy počtem megapixelů, jimiž daný fotoaparát disponuje. Stačí se však 

podívat na Rembrandtova umělecká díla, abychom si uvědomili, že to není docela 

pravda. Rembrandt se jednou nechal slyšet, že diváci by se neměli na jeho malby dívat 

příliš zblízka, aby se neotrávili pachem barvy. Stejně jako v případě karikatury získává 

divák při pohledu na Rembrantovy podobizny pocit, jako by se díval přímo na skutečně 

existující osobu. Výtvarník ve své tvorbě - ať už vědomě či podvědomě - odhalil jeden z 

principů, na jejichž základě lidský mozek interpretuje vizuálněobrazná vyjádření 

realistické malby. 

 Počítačová grafika tedy sice vychází z fotografie, naprostá většina práce 

počítačových ilustrátorů se však zaměřuje na tvorbu přesvědčivě realistických obrazů 

nefotografickými prostředky. Stejně jako hyperrealističtí malíři využívají ilustrátoři 

digitálních fotografií jako vstupní obrazový materiál pro svoji další práci, ve které 

ovšem přes svoji snahu o dosažení co nejrealističtěji působících zobrazení zachovávají 

určité nedostatky fotografického média, jako jsou zkreslení objektivu nebo hloubka 

ostrosti. Středobod práce počítačového ilustrátora však tvoří fyzikální teorie tzv. 

„radiativního transferu”, která umožňuje zjištění toho, jakým způsobem se světlo odráží 

 Viz Gombrich, E. H. 1985. Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování. 79

Praha: Odeon. s. 403.

 Umělci fotorealismu se snaží zachycovat skutečné objekty na základě fotografií, přebírají 80

přitom i různé chyby a deformace, jež se na fotografiích z technologických důvodů objevují.
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od jednotlivých objektů na scéně a posléze je tento proces napodoben při tvorbě 

výsledných dvourozměrných ploch. Pro diváka hollywoodského filmu se jedná o věrnou 

reprezentaci, původní fotografický obraz byl však do značné míry pozměněn na základě 

fyzikálních poznatků pro dosažení co nejpřesvědčivější iluze reprezentace reality. 

Fotografický realismus, který je v běžném pojetí považován za zcela věrnou metodu 

vizuální reprezentace reality a jehož dosažení se naprostá většina amatérských i 

profesionálních fotografů dosud dovolává, se však z tohoto pohledu jeví jako pouhá 

jedna z možností komunikace percepčních zkušenosí získaných v každodenním životě, 

a nemusí se nutně jednat o tu nejpřesvědčivější - taková může stěží existovat. 

 Pro digitální výtvarné umělce ovšem sehrává rozvoj technologie digitální 

fotografie a počítačových grafických editorů roli nejenom v oblasti neustálého 

zvyšování rychlosti a efektivity jejich práce či domnělé snahy o dosažení stále větší 

realističnosti, to zajímá patrně především žurnalisty. Dochází i ke zcela zjevným 

kvalitativním proměnám. Přestože se dosud někteří teoretici domnívají, že fotografické 

snímky na počítači je možné upravit pomocí několika málo kliknutí kliknutí myši, a 

podle jejich názoru musí umělecký akt nutně obnášet značnou míru rizika, bez kterého 

není možné vytvořit skutečná umělecká díla , praktické zkušenosti a obrazové výstupy 81

aktivních tvůrců pracujících s médiem fotografie v prostředí grafických editorů tento 

pohled vyvracejí. „Mnoho lidí se domnívá, že když nějaké dílo projde Photoshopem 

nebo jiným digitálním procesem, je to nějakým způsobem méně validní, než by bylo v 

případě jiného postupu, což je naprosto falešný dojem,”  uvádí digitální výtvarník Jeff 82

Huang, přičemž dodává, že při práci na svých dílech stále pracuje se štětečkem, pouze k 

tomu dochází v rozhraní počítačového grafického editoru. Podle Huangových slov těžko 

existuje něco, co by v grafickém editoru nedokázal vytvořit. Jeho ilustrační práce 

obvykle začíná tím, že použije jeden nebo dva fotografické snímky, jejichž objekty 

vyjme z původního kontextu a posléze s nimi volně pracuje pro vytvoření kýženého 

efektu. „[Pro vytvoření jednoho výsledného díla] obvykle pracuji se zhruba padesáti 

 Srov. Colberg, J. M. 2012. Photography After Photography? (A Provocation). Dostupné z 81

<http://jmcolberg.com/weblog/extended/archives/photography_after_photography/> [cit. 
17-12-2014]

 PBS Digital Studios. Off Book: Is Photoshop Remixing the World? Dostupné z <https://82

www.youtube.com/watch?v=egnB3teYiPQ> [cit. 17-12-2014] (Přeloženo autorem.)

$47

https://www.youtube.com/watch?v=egnB3teYiPQ
http://jmcolberg.com/weblog/extended/archives/photography_after_photography/


obrazovými vrstvami. Na mých snímcích je řada náhodných elementů, je zapotřebí 

pracovat s vyvážením barev a nastavit úrovně [intenzity jednotlivých vrstev]. Před 

deseti nebo patnácti lety bych rozhodně nebyl schopen vytvořit obrazy, na kterých 

pracuji dnes.”  83

Obr. 17: Paul McCartney, 54. předávání cen Grammy. Jeff Huang, 2012. 

 Na výše uvedeném snímku hudebníka Paula McCartneyho je „originální” pouze 

část fotografie kytaristy na pódiu, ze které Huang v počítačovém grafickém editoru 

vyjmul z původního umístění na scéně jenom obrys McCartneyho, který posléze umístil 

na abstraktní černé pozadí. Během své zdlouhavé práce přidával další a další vrstvy 

obrazového materiálu, přičemž se mohlo jednat o drobné abstrahované části jiných 

fotografických snímků z jeho archivu, ale i o zcela nové linie, tvary a objekty vytvořené 

za pomoci jednoho z široké palety štětců nabízeného grafickým editorem. Ve své 

podstatě se tedy jedná o kompozitní fotografii vycházející již z technik etablovaných 

fotografy 19. století, jakými byli Henry Peach Robinson nebo Oscar Gustave Rejlander, 

tato technologie však byla díky možnostem implicitně vlastním digitálnímu grafickému 

editoru dotažena o velký kus dále. Při pohledu na Huangovu tvorbu si jasně 

uvědomujeme, že z Paula McCartneyho na pódiu pravděpodobně neraší šlahouny 

 PBS Digital Studios. Off Book: Is Photoshop Remixing the World? Dostupné z <https://83

www.youtube.com/watch?v=egnB3teYiPQ> [cit. 17-12-2014] (Přeloženo autorem.)
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nejrůznějších okrasných květin, ale díky fotorealistickému zpracování a věrné znalosti 

McCartneyho tváře dokážeme s nastolenou metaforou snadno pracovat při interpretaci 

daného fotografického snímku. Spatří-li tedy běžný divák podobnou fotomontáž na 

billboardu propagujícím večírek slavnostního vyhlášení 54. cen Grammy, nebude si 

lámat hlavu s tím, že takto přece Paul McCartney v reálném životě nikdy nemohl 

vypadat, a že se tedy jedná o podlý podvrh. Mnohem spíše si událost poznamená do 

svého osobního kalendáře, aby se mohl v pohodlí domova na televizní obrazovce 

vynadívat na spektákl, který bude jistě skýtat notnou dávku zábavy a vizuálního 

potěšení. Kompozitní fotografické techniky, jež byly fotografii na jejích počátcích 

vyčítány a byly dokonce často považovány za neetické a nehodné média věrně 

odrážejícího primární realitu, se postupem času bez větších komplikací staly běžnou 

součástí naší vizuální zkušenosti. Díky digitální metodě zobrazování a počítačovým 

grafickým editorům se však podstatně rozšiřuje možnost vrstevnatosti práce s 

obrazovým materiálem a s tím rostou i možnosti, jak s takto nabytou potencí nakládat. 

 Jiným příkladem práce s kompozitním materiálem je tvorba britského 

konceptuálního umělce Idrise Khana. Khanova tvorba pracuje s širokou škálou 

kulturních zdrojů zahrnujících literaturu, historii, umění, hudbu a náboženství, z nichž 

tento tvůrce vytváří hutně vrstevnatá zobrazení, která jsou díky jeho unikátnímu 

postupu zároveň abstraktní i figurativní a nechávají zaznít narativům historie, 

kumulativní zkušenosti a metafyzického kolapsu času do jednotlivých okamžiků. Když 

byl Khan ještě dítě, dal mu jeho otec za úkol nasnímat všechny listy Koránu. Khan se ke 

vzniklému materiálu později vrátil, aby vytvořil dílo, které popsal jako „kontinuální 

návrat na totéž místo” .  Khanova díla si berou na mušku i myšlenku původnosti 84

autorství , pro jedno ze svých výtvarných děl v roce 2006 si autor zvolil digitalizované 85

kopie Barthesova textu Světlá komora.  

 Huston, C. 2012. A Pilgrimage of Self-Discovery. Dostupné z <http://84

www.aestheticamagazine.com/blog/a-pilgrimage-of-self-discovery-idris-khan-the-devils-wall-
whitworth-art-gallery-manchester/> [cit. 17-12-2014]

 Srov. Barthes, R. Smrt autora. In Aluze: časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: 85

Univerzita Palackého, 2006, roč. 10, č. 3.
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Obr. 18: Every...Bernd And Hilla Becher Gable Sided Houses. Idris Khan, 2004. 
Obr. 19: Every...Bernd And Hilla Becher Spherical Type Gasholders. Idris Khan, 2004. 

 Bernd a Hilla Becherovi od roku 1959 soustavně fotografovali průmyslové 

strukturální konstrukce, jež ztělesňují modernistické inženýrství - jako například 

vodárenské věže, tovární budovy či plynové nádrže. Jejich snímky bývají obvykle 

divákům prezentovány v kompozičně vyvážených instalacích zahrnujících fotografie 

objektů s velmi podobným vzhledem. Tento způsob prezentace jim dává auru zvláštní 

majestátnosti a odcizenosti. Idris Khan pracuje s reprodukcemi fotografií Bernda a Hilly 

Becherových, v jeho kompozitních snímcích však nacházejí zcela odlišné kompoziční 

uplatnění. Khan za pomoci grafického obrazového editoru Adobe Photoshop 

zkombinoval veškeré snímky manželů Becherových týkající se stejného tématu vždy do 

jediné fotografické kompozice, v níž se jednotlivé snímky překrývají a prolínají ve 

výsledné „super-obrazy”. Becherovi pořídili své snímky coby dokument mizející tradice 

- jejich metoda seskupování fotografických obrazů funguje na základě jisté typologie 

designu jednotlivých budov jako archetypálních symbolů architektonického jazyka. Po 

jejich transformaci do Kahnova vizuálního kódu  založeného na průsvitných 86

 Podle Romana Jakobsona závisí produkce a interpretace textů na existenci určitých kódů nebo 86

konvencí komunikace. Vzhledem k tomu, že význam znaku je určen kódem, v jehož rámci se 
daný znak objevuje, poskytují kódy rámec, ve kterém dávají jednotlivé znaky smysl. Viz. 
Hawkes, T. 1999. Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host.
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agregacích ztrácí struktury fotografií Hilly a Bernda Becherových svou dominantní 

simplicitu, přicházejí o svůj rigidní formalismus a stávají se roztříštěnými, téměř 

posunkovými gesty. Kahnovy fotografické kompozity zhušťují repetitivní princip 

časové osy do nedělitelných kvantových momentů a vytvářejí poetickou mutantní formu 

- a to stále za využití „reálně” působících fixovaných kódů historie. 

 Struktury na původních snímcích manželů Becherových jsou pochopitelně téměř 

identické, Kahn však při svých digitálních interpretacích v prostředí grafického editoru 

upravuje kontrast a propustnost jednotlivých vrstev tak, aby zajistil, že každá z 

původních fotografií bude viditelně přítomná na jeho výsledném snímku. Ačkoliv tedy 

Kahn pracuje s „mechanizovaným”  médiem fotografie, jehož hlavním (a vzhledem k 87

šedé obloze na původních snímcích manželů Becherových by se dalo říci i jediným) 

objektem jsou industriální motivy, výsledný snímek na diváka působí svojí měkkou 

éterickou aurou. Díky svým hustě propleteným detailům a přízračným siluetám ve 

srovnání s původními snímky disponují Kahnova umělecká díla až ochromujícími 

spirituálními kvalitami. Divák má díky znalosti historického kontextu pocit, že před 

sebou spatřuje běh čas uzachycený na jediném fotografickém snímku, jako by byl 

historický objekt ve svém zastaralém černobílém formátu transportován do daleké 

budoucnosti. 

 Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že současní fotografové při své tvorbě 

dosud pracují s psychologickou a sociální metaforičností, jejíž zdroje sahají do 

surrealismu. Aranžovaná fotografie se však díky historickému vývoji postupně stává 

obecně sdíleným jazykem vizuálního vyjadřování, který dávno pronikl do komunikace 

obrazových magazínů a reklamních materiálů a s rostoucí technologickou emancipací 

média prochází dalším vývojem i v průkopnickém vizuálním umění. „Aranžovaná 

postmodernistická fotografie získává poetický náboj ze spojení odlehlých objektů ve 

společném, avšak často také objektům protikladném prostoru na základě propojení 

klasického a elementového pojetí fotografie.”  Vrcholem proměny fotografie z 88

mechanického nástroje slepě kopírujícího primární realitu před objektivem fotoaparátu 

je manipulovaná fotografie, jejíž schopnosti se s příchodem digitálizace obrazu zásadně 

 Srov. Flusser, V. 1994. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek.87

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 88

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 112.
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rozšiřují. Jednotlivé elementy výsledných snímků lze získat nejen aranžováním 

předmětů před stisknutím spoušti fotoaparátu, ale i dalším vkládáním a transformací 

jednotlivých vrstev obrazových vyjádření během úprav v počítačovém grafickém 

editoru. Jednotlivé obrazové elementy mohou být vyňaty z jakéhokoliv obrazového 

archivu, upraveny do libovolného tvaru, a po následné úpravě se stát novou strukturou. 

Fotografie přestává být jediným oborem, v jejím rámci se nezávisle rozvíjí několik 

pojetí fotografie, jež se svým obsahem pracují na základě různých sémantických 

přístupů k vyjádření prostoru a podle způsobu kontextualizace obrazových elementů. 

Přes veškeré emancipační snahy tvůrčích fotografů však v praktickém užití v 

každodenní fotografické praxi ovšem stále převládá vizuální vyjadřování, na základě 

jehož interpretace může divák rozpoznat topografické postavení jednotlivých objektů v 

jediném fotografickém snímku zachycujícím danou scénu v časovém okamžiku 

stisknutí spouště. 

2.2. NOVÁ MÉDIA PRACUJÍCÍ S FOTOGRAFIÍ 

 Ve svém textu The Language of New Media vymezuje respektovaný teoretik 

nových médií Lev Manovich oblast svého zkoumání prostřednictvím pěti základních 

principů, kterými je číselná reprezentace, modularita, automatizace, variabilita a 

překódování . Digitální povaha nových médií s sebou ovšem pro běžného uživatele 89

přináší jistou neproniknutelnost spočívající ve skutečnosti, že pro hlubší porozumění 

novým médiím je zapotřebí disponovat určitou úrovní technologického vybavení a 

znalosti programování. Manovichův přístup k novým médiím je založen na paralelismu 

historie obrazů a přístrojů, které umožňují jejich produkci. 

 Pět principů nových médií ovšem nelze „považovat za absolutní zákony, ale 

spíše za obecné tendence kultury procházející komputerizací” . Nová média jsou podle 90

Manoviche založena na digitálním kódu, a tak je lze definovat pomocí matematických 

funkcí, přičemž mohou procházet algoritmickými manipulacemi. Převod vizuálního 

 Manovich, L. 2002. The Language of New Media. Cambridge, The MIT Press. s. 27.89

 Manovich, L. 2002. The Language of New Media. Cambridge, The MIT Press. s. 27. 90

(Přeloženo autorem.)
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obrazového materiálu do digitální formy tedy vyžaduje převzorkování, vytvoření 

pravidelného schématu kvantifikovatelných jednotek času a prostoru. Tím je definována 

charakteristika numerické reprezentace nových médií. Nová média jsou modulární, 

protože se orientují na jednotlivé elementy, jejich fraktální struktura je založena na tom, 

že jejich jednotlivé části se skládají z menších částí. Tato modularita se odráží v logice 

počítačového programování a s tím i v charakteru nových médií, jelikož nezávislé části 

nově vznikajícího jazyka nových médií si zachovávají svou autonomii, i když jsou 

vloženy do nového mediálního kontextu. 

 Na těchto základních tendencích jsou založeny komplexnější principy nových 

médií, jimiž je automatizace, variabilita a překódování. Numerické kódování a 

modulární struktura umožňují „tvorbu, manipulaci a přístupnost”  nových médií, k 91

nimž může docházet bez přímé lidské interakce. Přednastavené filtry v grafických 

editorech mohou například automaticky upravit barevné podání fotografie, stejně jako 

mohou být tvůrčím způsobem využity pro tvorbu výtvaných děl. „Mediální vyjádření v 

nových médiích není něco, co by bylo jednou provždy fixováno, jde o předmět, který 

může existovat v mnoha různých, potencionálně nehonečně variujících verzích.”  92

Konstanty jsou na základě variability nahrazeny proměnnými a data oddělena od 

algoritmů. Překódování je potom rekonceptualizace, ke které dochází během 

digitalizace dat. Mapování konceptů jako je zápletka, věta, rodinný portrét nebo 

hollywoodský film do datové struktury počítačových souborů představuje „propojení 

lidských a počítačových významů” . Manovich se proto domnívá, že bychom měli o 93

nových médiích uvažovat ve dvou různých rovinách: na úrovni kultury a na úrovni 

počítačů. 

 Vizuálněobrazné vyjadřovací prostředky „nových médií” (jakým byla ovšem v 

době svého počátku i filmová fotografie) byly historicky zpočátku tvůrci obsahově 

užívány a diváky interpretovány na základě předchozího porozumění sémantickým 

prostředkům médií již existujících, i když na počátku svého technologického vývoje 

 Manovich, L. 2002. The Language of New Media. Cambridge, The MIT Press. s. 32. 91

(Přeloženo autorem.)

 Manovich, L. 2002. The Language of New Media. Cambridge, The MIT Press. s. 36. 92

(Přeloženo autorem.)

 Manovich, L. 2002. The Language of New Media. Cambridge, The MIT Press. s. 46. 93

(Přeloženo autorem.)
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nedosahovaly určitých jejich kvalit. V období následujícím krátce po vzniku fotografie 

pracovalo toto médium zejména se sémantickými prostředky malířství a technologický 

rozvoj byl do značné míry hnán touhou po automatizaci malířské tvorby, přesněji řečeno 

šlo o snaho o dosažení vyjadřovacích schopností malířského procesu prostřednictvím 

nové fotografické technologie a jejího mnohem snazšího ovládání ve srovnání s dosud 

převládající technologií malby. Rozvoj fotografické technologie měl ovšem recipročně 

vliv i na osvobození malířství od existenciálního břímě zobrazování a samotná malba se 

díky tomu mohla vydat novými směry . Postupem času se zase fotografie 94

emancipovala od malby coby svého předchůdce a došlo k rozvoji specifického 

výtvarného jazyka, který se dále vyvíjí s postupným vývojem technologie samotného 

zaznamenávání reality před objektivem i technologií postprodukčních úprav. 

 Díky své integraci s novými médii představuje fotografie nejen novou 

technologickou disciplínu, dochází zároveň k jejímu rozšíření mezi masy, jež má v 

konečném důsledku kvalitativní vliv na obecnou proměnu chápání obsahů 

fotografických obrazů. Dochází k pluralizaci záběru časoprostorové situace, která se 

blíží způsobu, jakým prostor dříve uchopilo médium televizního přenosu s jeho střihy a 

švenkovými záběry. 

 Zvýšená četnost práce s fotoaparátem posouvá dosavadní diváky do role 

spolutvůrců obsahu, kteří nově zažívají zkušenost, že fotografie, kterou právě pořídili, 

nutně nemusí odpovídat jejich přímé zkušenosti interakce s primární realitou. Pro 

vyjádření určité myšlenky nebo obrazivé představy je zapotřebí správně vybrat z celku 

okolního světa ten pravý záběr, a navíc i vzhledem k běhu událostí v čase . Díky této 95

zkušenosti pracují již všichni amatérští fotografové s určitým konceptem, který chtějí 

prostřednictvím svých snímků komunikovat. Za zcela běžnou součást práce s 

fotografickým materiálem je také považována dříve diskutovaná postprodukční práce v 

 Srov. Colberg, J. M. 2012. Photography After Photography? (A Provocation). Dostupné z 94

<http://jmcolberg.com/weblog/extended/archives/photography_after_photography/> [cit. 
18-12-2014]

 „Vynálezcem pojmu „decisive moment“, neboli rozhodující okamžik, byl Francouzský 95

fotograf Cartier Bresson. Je spojen se samou podstatou fotografie, jejíž největší silou je 
schopnost věrně zachytit zlomek vteřiny. Takových okamžiků však kolem nás probíhá 
nekonečně mnoho. A těch rozhodujících je pak ve fotografickém životě jen zoufale málo.” Viz 
Macenauer, A. 2013. PhotoHint 30: Rozhodující okamžik. Dostupné z <http://
www.fotoaparat.cz/article/11285/1> [cit. 18-12-2014]
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grafickém editoru na počítači. Po pořízení snímku v určitých světelných podmínkách 

může fotograf dojít k závěru, že by bylo vhodné expozici vzniklého snímku nějakým 

způsobem zkorigovat. „Stačí i prosté „zesvětlování” či „ztmavování” fotografií 

pořízených v extrémních podmínkách, abychom poznali, že v souvislosti s proměnou 

kontrastů se mění i barevné vztahy, zezřetelňují či znezřetelňují se příslušné tvary, a tím 

se fotografie stává více nezávislá na původní expozici, z níž získala původní obsah. 

Závisí pak zcela na nás, zda svoji obrazivou představu, kterou o takto snímaném 

prostředí máme a s níž výsledný fotografický výsledek porovnáváme, považujeme za 

univerzalisticky platnou reálnou situaci, která by takto nastala v interakci s kýmkoli 

dalším, či zda jsme schopni ji chápat jako jednu z mnoha možností, v níž se můžeme ve 

své interakci setkat s realitou: zda tedy podle toho příslušnou fotografii hodnotíme jako 

„odraz skutečnosti”, či „vyjádření naší představy o naší interakci se svým prostředím”.  96

 Standardním postupem při práci s filmovou fotografií je po zpracování 

negativního filmového materiálu jeho transpozice vyvoláním na fotografický papír. I 

digitální snímky je možné po jejich zkopírování do počítače vytisknout, nejčastější 

metoda prezentace digitálních fotografií se ovšem přesto odehrává na počítačové 

obrazovce, případně za využití jedné z metod digitalizované projekce. Při přípravě 

prezentace fotografií za účelem jejich promítání - ať už v podobě oblíbených „dia 

show” anebo prostřednictvím jejich vložení do videosekvence je zapotřebí věnovat 

pozornost následnosti skladby fotografií v rámci dané prezentace. V případě vyvolání 

fotografií na papír je možné následně vzniklým albem libovolně listovat, vracet se a 

opět pokračovat v prohlížení, sdílený charakter prezentace pro širší okruh diváků však 

obvykle vede k organizaci snímků za cílem vyprávění určitého příběhu. 

 Když Anastasia Taylor-Lind dorazila v únoru 2014 na kyjevské Náměstí 

Nezávislosti, brzy si všimla, že v okolí barikád se vyskytuje více fotožurnalistů než 

protestujících rebelů. Pokud měly její snímky přinést svědectví vystupující z řady, bylo 

zapotřebí zaujmout zcela jiný přístup, než jakým je tradiční zachycování dramatických 

akčních scén. „Nebylo zapotřebí fotit reportáž - bylo tam tolik jiných, kteří se tomu 

věnovali. (…) Uvědomila jsem si, že události Majdanu nejsou jen horkou 

zpravodajskou novinkou, ale že jde také o historickou událost. Jak bych mohla já přispět 

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 96

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 184.
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do této kapitoly historie? Tehdy jsem pomyslela na portréty.”  Majdan - Portréty z 97

Černého náměstí působí na diváka dojmem perfektní inscenace. 96 portrétů zachycuje 

muže, kteří se postavili prezidentu Viktoru Janukovičovi a ženy, jež oplakávají oběti 

povstání. Na tvářích lidí na tradičně pojatých portrétech se mísí emoce vzdoru, temné 

důstojnosti a ztráty. Významným sémantickým prvkem spojujícím jednotlivé snímky v 

koherentní celek jsou podomácku vyrobené zbraně mužů a květiny v rukou truchlících 

žen. Aby Taylor-Lind dosáhla dramatického vizuálního působení a zvýšila důstojnost 

svých portrétů, rozhodla se je pořídit za využití filmové fotografické technologie 

středoformátových kamer Bronica a Hasselblad. 

 Přestože se Taylor-Lind rozhodla pracovat s tradičními filmovými fotoaparáty, 

byla si zároveň vědoma toho, že je zapotřebí informovat publikum o výsledcích a 

procesu své tvorby přímo v reálném čase z centra dění. Rozhodla se proto pro 

nekonvenční propojení médií fotografie, videa a sociálních sítí. „[V případě] Majdanu 

šlo o zpravodajství; lidé se o něj zajímali teď, ne později. Mohlo trvat tři týdny než bych 

se dostala k práci s kontaktními kopiemi filmových snímků. Moje videa mohla dát 

lidem nahlédnout do toho, na čem pracuji bez toho, abych odhalila samotná díla.”  Pro 98

potřebu natoční videa Maidan Through the Viewfinder  připevnila Taylor-Lind svůj 99

mobilní telefon vybavený kamerou tam, kam se za normálních okolností zakládá kazeta 

fotografického filmového materiálu. Na výsledném videozáznamu se tak prolíná 

tradiční fotografická technologie s nejmodernějším vybavením, divák se stává 

pozorovatelem prostřednictvím „klíčové dírky” hledáčku fotoaparátu a je svědkem 

procesu pořizování jednotlivých fotografických snímků: s jejich komponováním, 

ostřením a následným cvaknutím spouště. Zvuková složka videa je založena na 

prolínání stopy, na které fotografka anglicky komunikuje s fotografovanými subjekty a 

dává jim instrukce, se záznamem rebelů zpívajících ukrajinský chorál. Podkres doplňují 

 Brook, P. 2014. Gorgeous Portraits of Ukraine’s Brave Revolutionaries. Dostupné z <http://97

www.wired.com/2014/09/maidan-portraits-from-the-black-square/#slide-id-1492431> [cit 
18-12-2014]

 Brook, P. 2014. Gorgeous Portraits of Ukraine’s Brave Revolutionaries. Dostupné z <http://98

www.wired.com/2014/09/maidan-portraits-from-the-black-square/#slide-id-1492431> [cit 
18-12-2014]

 VII Photo. 2014 Maidan Through the Viewfinder. Dostupné z <http://vimeo.com/100129078> 99

[cit. 18-12-2014]
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mechanické zvuky závěrky fotoaparátu a navíjení filmu. Divák je vtažen do dramaticky 

pietní atmosféry portrétování a prostřednictvím čtyř prolínajících se pohledů a jejich 

neustálému zaostřování a rozostřování přerušovaným cvakáním závěrky se cítí být 

přítomný danému okamžiku. 

Obr. 20: Maidan Through the Viewfinder. Anastasia Taylor-Lind, 2014. 

 Na příkladu práce Taylor-Lind je patrná proměna diskurzu  fotografické 100

reportáže, dokumentu a role diváka na celém procesu práce. Fotografce nešlo o podání 

„objektivního” svědectví o událostech na ukrajinském Náměstí Nezávislosti, které 

mohli diváci po celém světě sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách, 

pokusila se naproti tomu o emocionální a sociální sondu do pocitů konkrétních osob, 

které prostřednictvím vytvoření improvizovaného ateliéru pomocí prostého natažení 

černého fotografického pozadí totálním způsobem abstrahovala od okolního dění. Ani 

na zvukové stopě není patrný ruch nepokojů, přesto (anebo možná právě proto) divák 

videa snadno nasaje atmosféru, která mezi protestujícími v Kyjevě panovala. Dalo by se 

namítnout, že Maidan Through the Viewfinder nepracuje přímo s médiem statické 

fotografie, přesto zůstávají jednotlivé záběry v momentu stisknutí spouště a cvaknutí 

závěrky v mysli diváka zmraženy tak, jak se posléze objevily ve výsledné fotografické 

publikaci Maidan - Portraits from the Black Square . 101

 Foucault, M. 2002. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové.100

 Taylor-Lind, A. 2014. Maidan - Portraits from the Black Square. Londýn, GOST Books.101
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 Naproti tomu interaktivní dokumentární instalace A Short History of the 

Highrise  pracuje s extenzivním fotografickým archivem deníku New York Times, a 102

dokonce jeho čtenářů. Instalace režisérky Kateriny Cizek sleduje 2500 let dlouhou 

globální historii poschoďových budov na pozadí sociálních nerovností ve stále více 

urbanizovaném světě. Středobod tohoto interaktivního projektu představují čtyři 

krátkometrážní videa, která je možné kdykoliv během projekce zastavit a 

prostřednictvím navigace myši se pohybovat řadou vrstev dalších a dalších fotografií, 

mikrogramů, náčrtů, historických dokumentů a jiných archivních materiálů. V prvních 

třech videjích se jedná o shrnutí historického vývoje života v poschoďových budovách, 

hlas vypravěče sděluje divákovi hlavní informace, které jsou ilustrovány bohatě 

vrstvenou grafickou prací s fotografiemi a filmovými záběry. V případě instalace A 

Short History of the Highrise se však stírají rozdíly mezi fotografií a filmem. Každá 

fotografie je pomocí počítačového grafického editoru rozstříhána na celou řadu 

obrazových elementů, které se následně dávají do pohybu tak, aby ilustrovaly zvukový 

narativ. Jednotlivé vizuálněobrazné elementy abstrahované z původních fotografií jsou 

tedy na začátku jednotlivých záběrů ustáleny v určitých vzájemných vztazích, které se 

posléze transformují vzhledem k jejich proměňujícím se vizuálním relacím. Silueta páru 

důchodců stojících v popředí jednoho černobílého fotografického snímku, na jehož 

pozadí vidíme hustě osídlenou rezidenční oblast s řadou panelových domů, se bere za 

ruce, dává do pohybu a následně se ve vztrahu ke zbytku snímku zvětšuje a posouvá na 

stranu, aby během sotva několika málo vteřin umožnila střih na další snímek, na který 

okamžitě dopadají další a další fotografické snímky střídající se s grafickými a 

kinematografickými prvky.  

 Fotografie se tak stává jedním z nepřeberného množství nosných prvků daného 

interaktivního dokumentu, který se dá sledovat jako krátké video v prostředí 

internetového prohlížeče. Pokud ovšem diváka nějaký obraz či informace zaujme 

natolik, že by se o něm rád dozvěděl něco více, může v jakémkoliv okamžiku 

přehrávání přerušit a obrazovka počítače se okamžitě posune směrem dolů, aby se 

vynořila jedna z fotografií, které divák viděl před svýma očima, s další vrstvou 

doplňkových informací. Pakliže je divákova zvědavost ukojena, může se poklidně vrátit 

 A Short History of the Highrise. [interaktivní dokument] Režie Katerina Cizek. USA, 2014. 102

Dostupné z <http://www.nytimes.com/projects/2013/high-rise/> [cit. 18-12-2014]
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zpět ke sledování videa, pokud se však chce dozvědět ještě více, může pokračovat 

takřka ad infinitum. Možnost dalších a dalších informací je ovšem limitována obsahem 

strukturně uspořádaného archivu obrazů, grafů a textů v rámci dané webové prezentace, 

jejich množství je však tak obsáhlé, že jejich studium by zabralo mnohem více času, než 

jedno ze tří zhruba čtyřminutových videjí. Poslední ze čtyř videjí již nepracuje s 

historickým materiálem a zvuková stopa je tvořena pouze hudebním podkresem, jedná 

se ve srovnání s vizuálně extrémně hutnými předchozími třemi díly o jednoduchou 

slideshow, na které jsou seřazeny snímky intimních rodinných chvilek, které tvůrcům  

pro účely projektu poskytli čtenáři The New York Times. Záměr autorů dílu nazvaného 

Home je jasný a vychází z poslední věty předposledního dílu video série, které 

vypravěčka uzavírá zmínkou o tom, kterak je zapotřebí redefinice lidského vztahu k 

výškové zástavbě. Divák může při sledování naplno projevit voyeurismus, aby došel k 

osvěžujícímu závěru, že jsou beztak všichni lidé na světě velmi podobní a od domova 

očekávají podobné věci. Opět je zde pochopitelně možné zastavení běhu videa a 

listování jednotlivými statickými snímky. 

Obr. 21 - 24: A Short History of the Highrise. Katerina Cizek, 2014. 

 Postupná transformace digitální metody zobrazování tedy umožňuje stále 

složitější konceptuální práci s vizuálněobraznými elementy a jejich zařazování do 

nových kontextů v rámci jednotlivých multimediálních prezentací, které na sebe navíc 
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mohou díky hypertextovému propojení snadno odkazovat a navazovat. Vzhledem k 

rostoucí zkušenosti diváků s jejich vlastní fotografickou a další multimediální tvorbou 

však zároveň vzrůstá i povědomí široké veřejnosti o těchto možnostech, bez kterých by 

jejich tvůrci nemohli takto složitá díla vůbec vytvářet, protože by jejich informační 

hodnota neměla ze strany diváků šanci na porozumění. 

2.3. DEMOKRATIZACE FOTOGRAFIE 

 Po naprostou většinu trvání lidské historie byly prostředky vizuální reprezentace 

reality v rukou několika vybraných jedinců. Od jeskynních maleb po holandské mistry 

zlatého věku byla tvorba vizuálních zobrazení vyhrazena těm, kteří v sobě probudili 

nadprůměrný pozorovací talent, po letech tréninku si vypilovali technickou zručnost a 

zároveň disponovali dostatečným množstvím času vyhrazeného pro to, aby mohli 

prostřednictvím nejrůznějších technik nanášet uhel na skálu či olejové barvy na napnuté 

malířské plátno. Nikdy se asi nedozvíme, kolik latentních vizuálních zobrazení - ať už 

by se mělo jednat o mistrovská díla či úplné mazanice - nikdy nespatřilo světlo světa 

kvůli nedostatku dovedností nebo odpovídajícího volného času pro jejich tvorbu. Ve 

srovnání s jinými metodami vizuálního vyjadování představuje ústřední vlastnost 

technologicky vyspělé a do značné míry automatizované fotografie to, že dramaticky 

zjednodušuje tvorbu a reprodukci obrazů. 

 Masový fotografický průmysl, který se začal utvářet na konci osmdesátých let 

19. století  umožnil vizuální interpretaci světa téměř každému, kdo si mohl dovolit 103

koupit fotoaparát a fotografický film. Tím došlo k první vlně demokratizace vizuálního 

vyjadřování. Během následujících dekád se technologie fotografických aparátů a 

filmového materiálu dále a dále rozvíjely, až byli fotografové postupem času 

osvobozeni od nezbytné nutnosti disponovat specifickou technologickou zručnosti 

 Název značky Kodak vytvořený Georgem Eastmanem v sobě obsahuje jistý cit pro 103

arbitrárnost znakového označení. Slovo Kodak bylo neologismem, který jeho autor zvolil s 
univerzalisticky marketingovým záměrem tak, aby se v světovém každém jazyce vyslovovalo 
stejně. Obchodním mottem firmy přitom bylo v prvních letech jejího fungování vyhlášené „Vy 
jen stisnete tlačítko. O zbytek se postaráme my.”
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nutnou pro pořízení jednoho každého snímku a pořízení fotografie se skutečně stalo 

otázkou stisku jediného tlačítka. Pro tvůrce ovšem došlo i ke značnému snížení 

časových nároků nutných pro vytvoření vizuálněobrazného díla. Z dřívějších dnů, týdnů 

či dokonce měsíců se staly minuty či spíše vteřiny. Netrvalo dlouho a po celém světě se 

zvyšovalo množství běžných lidí, kteří se věnovali fotografii a vytvářeli miliardy 

vizuálních zobrazení.  

 Těsně před Vánočními svátky roku 1946 svolal Edwin Land, zakladatel firmy 

Polaroid, všechny zaměstnance do projekční místnosti ke zhlédnutí sekvence z filmu 

Raoula Walshe The Horn Blows at Midnight . Komik Jack Benny ve filmu ztvárnil 104

anděla vyslaného na planetu Zemi, který pózuje před fotoaparátem, aby si opatřil 

pasovou fotografii. Jiný anděl stiskne spoušť, a z fotoaparátu se k magickému údivu 

dobových diváků okamžitě vynoří hotová fotografie. Když promítání filmu skončilo, 

Land oznámil ohromenému publiku, že to, co před sebou spatřilo, není pouhý produkt 

fantazie, ale něco, na čem jeho vybraní zaměstnanci tajně pracují. Se stejnou směsí 

tajemna a údivu byl vynález instantní fotografie přijat publikem v roce 1948. První 

Polaroid byl drahý fotoaparát, který však umožnil americké poválečné generaci věřit v 

neustálý vývoj směrem k lepším zítřkům. Věda a technologie ukončily světovou válku a 

nové konzumní produkty - od praček na prádlo a televizorů po instantní fotoaparáty 

nyní slibovaly lidem, že se jejich životy stanou snadnějšími, zábavnějšími a že se změní 

jejich vztah k okolnímu světu. 

 Instantní fotografie se okamžitě stala hitem, protože ji společnost začala 

využívat nejen pro pořizování momentek ze života, ale v profesionálních, vědeckých a 

technologických aplikacích. Na začátku padesátých let se instantní fotografie stala 

nezbytným nástrojem v tak rozdílných oborech, jako byla policejní identifikace, 

získávání důkazů, mikroskopická fotografie ve vědě, Polaroid se rychle ustálil i na poli 

umění. Ještě o čtvrtstoletí později byly fantazie a údiv nedílnými součástmi vzniku 

každého instantního fotografického snímku. I když byly nové a nové fotoaparáty značky 

Polaroid zázraky techniky, byl to spíš interaktivní proces doplňující pořizování snímků, 

který stál za objevem nově nalezených relací mezi člověkem, jeho okolím a samotnou 

fotografií. Polaroid s sebou přinášel demokratizující náznak, že má nyní úplně každý 

 The Horn Blows at Midnight. [film] Režie Raoul Walsh. USA, 1945.104
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možnost stát se umělcem, protože byly odstraněny veškeré technologické překážky pro 

pořízení snímků. Akt pořízení fotografického snímku, jeho promýšlení, výběr exaktního 

momentu stisknutí spouště a následně možnost okamžitého spatření a reakce na vzniklý 

snímek představuje edukativní i umělecký proces, který vyhovuje zkušeným 

profesionálům i naprostým amatérům. Je to zároveň i proces, který pozitivně hodnotí 

invenci uživatele a jeho experimentování, což jsou základní myšlenky charakterizující 

vývoj fotografického umění od sedmdesátých let 20. století do současnosti. 

 Zvuk motorku vysunujícího hotovou fotografii z fotoaparátu Polaroid 

symbolizoval spolupráci mezi fotografem a osobou, která byla fotografována, 

signalizoval, že v daný okamžik a na daném místě byl realizován uvědomělý a 

smysluplný akt komunikace, fotografie zjevující se přímo před očima začaly dávat na 

roveň ty, kdo stáli před a za objektivem fotoaparátu. Magie instantní fotografie ve 

spojení s živými televizními přenosy začala živit lidskou touhu vidět věci okamžitě a v 

podobě vizuálních zobrazení. Toto očekávání se stalo zásadním elementem západní 

kultury a jejího stále více vizualitou překypujícího vidění světa. 

 Množství vznikajících vizuálněobrazných vyjádření se ovšem ještě zvýšilo, když 

byly v polovině devadesátých let 20. století vytvořeny první komerčně úspěšné digitální 

fotoaparáty. Tento růst byl s největší pravděpodobností zapřičiněn samotnou povahou 

metody ukládání obrazových informací - tedy paměťovými kartami, které lze 

opakovaně smazat a znovu používat. To osvobodilo běžné uživatele od dosavadních 

starostí ohledně „plýtvání s filmem”. I když byly fotografické filmy a jejich vyvolání v 

minilabu poměrně dostupné, amatérští fotografové, již používali filmové aparáty, 

neustále pociťovali potřebu pečlivě hlídat množství pořízených snímků, protože každé 

cvaknutí závěrky mělo jasně vymezenou tržní hodnotu. Digitalizace umožnila lidem 

cvakat dle libosti, protože výhradně elektronické přístroje si vystačí s málým příjmem 

elektřiny pocházející z nabíjecích baterií, a navíc je možné „nepovedené” snímky 

vždycky vymazat. Další milník potom představuje zavedení internetových stránek 

umožňujících sdílení obrázků online a ještě o něco později boom sociálních sítí. Běžný 

uživatel fotografie měl najednou mnohem více možností, co se svými snímky dělat, už 

nešlo o pouhé vyfocení obrázku, jeho vyvolání a případné zařazení do fotoalba. 
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 Rozšíření fotograficých aparátů dospělo do takové fáze, kdy ve vyspělých 

zemích stěží potkáme člověka, který by nevlastnil digitální fotoaparát. Ačkoli se však 

technologie digitálních fotoaparátů neustále rozvíjí, je do značné míry možné, že se 

digitalizací nezměnil demografický vzorek lidí, kteří si pořizují fotoaparát jako takový. 

Další významnou vlnu demokratizace a expanze dostupnosti prostředků pro 

vizuálněobrazné vyjádření představuje zavedení fotomobilů, tedy mobilních telefonů 

vybavených vestavěným fotografickým aparátem. Puhých pár desítek let po vynálezu 

instantní fotografie začala digitální metoda zobrazování propojená s nástrojem 

interpersonální komunikace posunovat limity možnosti okamžité interakce s 

fotografickými snímky a jejich okamžitého sdílení. 

 Mobilní telefony bleskově nahradily pevné linky s jejich infrastrukturou 

kabelového telefonního vedení, na jejich masovém rozšíření se posléze svezla i 

fotografická technologie s tím, jak nejrůznější sorty lidí toužily po rozšíření možností 

toho kdy, kde a jak budou komunikovat. Sotva deset let po jejich masovém rozšíření již 

bylo vyrobeno více mobilních telefonů vybavených fotoaparátem, než filmových i 

digitálních fotoaparátů dohromady. Prostřednictvím vývoje své technologie od 

filmových přístrojů přes digitální fotoaparáty po dnešní všudypřítomné fotomobily 

fotografie postupně zrušila exkluzivitu vizuálního vyjadřování a dala možnost 

vizuálněobrazné exprese do rukou skutečným masám. 

 Invence a inovace v historii fotografie často probíhá tak, že funkce následuje 

nutnost. V polovině devadesátých let 20. století se technologie internetu a mobilních sítí 

dostávaly fo fáze dospělosti, na trhu se objevovaly první digitální fotoaparáty a bylo 

umožněno propojení mobilních telefonů a počítačů. Jako projektant a čilý uživatel 

internetu a e-mailu si Philippe Kahn uvědomil, že budoucnost fotografie v 21. století 

bude v propojení těchto technologií dohromady. Veškeré technologie, které umožňují 

namíření fotoaparátu a vytvoření fotografického snímku prostřednictvím jediného 

stisknutí tlačítka a jeho následné sdílení byly již obecně dostupné, jediným chybějícím 

článkem bylo, aby internetové servery, mobilní sítě, telefony a fotoaparáty pracovaly 

úhledně jako jeden celek. Motivací realizace Kahnova snu o komerčně dostupném 

mobilu vybaveném fotoaparátem se stalo narození jeho dcery. Zatímco byla jeho 

manželka na porodním sále, nastávající otec se věnoval propojování svého mobilního 
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telefonu Motorola Startac s digitálním fotoaparátem Casio QV-10 . Kahnova dcera 105

Sophie a první kompletní fotomobil se zrodily tentýž den. Po pořízení snímku se 

Kahnův revoluční fotomobil automaticky připoji na síť, nahrál fotografie na internet a 

rozeslal odkaz na obrázek novorozeného dítěte všem e-mailovým kontaktům, které měl 

pyšný otec ve své elektronické schránce. 

Obr. 25: První obrázek pořízený fotomobilem. Philippe Kahn, 1997. 

 Kahnova dcera a její vrstevníci si dnes již nedovedou svět bez mobilních 

telefonů vybavených fotoaparátem představit. Vynález fotomobilu měl významný vliv 

na současný stav médií po celém světě. Dnes již opravdu téměř každý může 

dokumentovat okamžiky svého života a instantně sdílet pořízené fotografie a videa 

prostřednictvím internetu. Mobilní telefony propojené s digitálními fotoaparáty 

umožnily vznik nových disciplín lidské činnosti, jakými je například „občanská 

žurnalistika,”  ale současně s tím roste také informovanost jednotlivých uživatelů o 106

možnostech fotografického média. Vzhledem ke skutečně masové dostupnosti 

 Heiferman, M. 2012. Photography Changes Everything. New York: Aperture. s. 175.105

 Občanská žurnalistika je fenomén založený na možnosti běžných občanů dokumentovat 106

okolní dění pomocí digitálních fotoaparátů a kamer a jejich následného sdílení na sociálních 
sítích. Řada médií, jako je například Guardian Witness nebo CNN iReports nabízí svým 
čtenářům stát se svým způsobem součástí reportérského týmu. Viz např. Tinková, L. 2014. 
Občanská žurnalistika proráží i v Česku. Dostupné z <http://www.mediaguru.cz/2014/02/
obcanska-zurnalistika-prorazi-i-v-cesku/#.VJQCBAdIg> [cit 19-12-2014]
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fotografických přístrojů se dnes již takřka každý stává vydavatelem. Pořízení 

fotografického snímku už není nutně doprovázeno složitým instalováním těžkého 

fotoaparátu na stativ, měřením expozičních hodnot jednotlivých částí fotografované 

scény a následným výpočtem a nastavením clony a expozičního času, ani nedočkavým 

čekáním na vyvolaný snímek v temné komoře. Pořízenou fotografii může během 

pouhých několika vteřin po jejím pořízení obdivovat celý svět. Díky tomu může každý 

takto vybavený autor okamžitě získat zpětnou vazbu od svého publika tvořeného 

podobně nadšenými tvůrci, kteří ovšem mohou být zároveň i objekty daného 

konkrétního snímku. „Interpersonální komunikace s dalšími individui je v rovině 

vizuálního vnímání také oním neuvědomělým činitelem ověřování vlastní obrazivosti. 

To se děje nejčastěji popisem společně sdílených situací, které jsou pro účastníky 

komunikace zároveň paralelně situacemi vizuálními, leckdy provázenými také 

výkladem a kritikou vizuálněobrazných vyjádření, která jsou sdílená.”  Dosavadní 107

diváci se definitivně stávají svědky a aktéry samotného procesu tvorby a kritiky 

vizuálněobrazných vyjádření a s tím roste jejich citlivost v interpretaci vyjadřovacích 

možností fotografického média.  

 Vančát, J. 2009. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady 107

analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum. s. 75.
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3. ZÁVĚR 

 Od dob svého vzniku v polovině dvacátých let 19. století se médium fotografie 

úspěšně vzpouzí rigidní klasifikaci. Když někoho uslyšíme, jak rozhodně říká: „Toto je 

fotografie!”, můžeme si být jisti, že nebude trvat dlouho, než jiný zvolá „Nikoliv, toto je 

fotografie!”, zatímco v místnosti bude řada lidí, kteří mají o tomtéž médiu zcela jiné 

mínění. Zatímco fotografické vizuálněobrazné vyjadřování nabývá na síle a proniká do 

veškerých částí naší společnosti, samotná fotografie zůstává nepoddajná a vzpouzí se 

jakékoliv definici. 

 Nejedná se jenom o rozpor mezi „realistickou” a „surrealistickou” fotografií, 

jenž byl v této práci mimo jiné diskutován. Požádáme-li o názor na to, jak vypadá dobrá 

fotografie food stylistu, dozvíme se, jak komplikované procedury před stiskutím spouště 

i po něm používá, aby vyvolal u budoucího diváka jeho fotografií specifický druh hladu 

a chuti. Zeptáme-li se fyzika, jenž se zaměřuje na akceleraci atomových částic, 

představí nám fotografický obraz neutronů narážejících na cíle pokryté fotografickou 

filmovou emulzí. Ještě jinou odpověď na otázku po povaze fotografie bychom dostali 

od politika, který přišel o svoje prominentní postavení, když se jeho sexuálně explicitní 

fotografie se staly virálními na sociální síti Twitter . 108

 Z nejrůznějších důvodů denně interagujeme s desítkami či možná dokonce 

stovkami fotografií. Neustálá poptávka po dalších a dalších fotografických obrazech se  

neustále zvyšuje. Přitom si sami docela dobře uvědomujeme, že fotografie, které si 

prohlížíme, které pořizujeme, používáme, sdílíme a komentujeme nás do značné míry 

formují a definují. Nejde přitom pouze o fotografie, které získaly nálepku výtvarného 

umění, v dnešní době fotografie distribuují zpravodajské informace, prodávají oblečení, 

slouží jako důkaz pro získání pokuty za parkování či překročení rychlostního limitu, na 

chirurgickém sále mohou pozitivním i negativním způsobem ovlivnit lidské životy. 

Intenční umělecké snímky mohou vyvolat estetické soudy i debaty, mohou se dotýkat 

sociálních a kulturních otázek a stát se východiskem filozofických úvah. Srovnatelných 

důsledků však ve stále větší míře dosahují právě ty zdánlivě banální i utilitární 

 Viz např. Anthony Weiner sexting scandals. Dostupné z <http://en.wikipedia.org/wiki/108

Anthony_Weiner_sexting_scandals> [cit 18-12-2014]
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fotografie, se kterými se stále častěji setkáváme daleko od zdí muzejí a galerií - v 

mobilních telefonech teenagerů, na webových stránkách, sociálních sítích, ale i v 

soudních síních. 

 V souvislosti s neustálou demokratizací fotografie, která spočívá v rozšíření 

dostupnosti fotografických aparátů do rukou více a více lidí roste ovšem i potřeba o 

fotografických obrazech hovořit a učit se z nich. Z toho důvodu je však vždy vhodné se 

na toto efemérní médium podívat z odstupu a posoudit, jakým způsobem je ukotveno a 

jak funguje v kontextu stále většího počtu variant vizuálněobrazných vyjádření - od 

malby, ze které fotografie na samém počátku vyšla, kterou ovlivnila a následně se od ní 

emancipovala, po nová média, která s fotografií pracují a opět se od ní dále posouvají. 

Abychom byli schopni lépe reflektovat naše stále sofistikovanější a častější interakce se 

všemi druhy fotografických obrazů, je třeba se ptát po povaze konvenčního pojetí role 

fotografie v současném uměleckém i lidovém diskurzu. Cílem této práce bylo 

poskytnout odpovědi na několik takových otázek. 

 Kdysi specializované fotografické aktivity, jakými bývala postprodukce, 

distribuce a systematické archivování fotografií se přemístily z fotografických ateliérů a 

archivů do prostředí osobních počítačů nás všech. I když se amatéři zabývají fotografií 

jako koníčkem již více než celé století, jejich snímky už se dávno netýkají jen 

dokumentování významných rodinných událostí a nejsou určeny nejužšímu okruhu 

publika. Zmrazené fotografické obrazy jsou pořizovány v rekordních počtech a jejich 

šíření je dostupné úplně každému. Přitom je zcela zřejmé, že fotografie pořizujeme z 

jediného prostého důvodu, a to jednoduše proto, že můžeme. Telefony s vestavěnou 

rozvinutou fotografickou technologií máme vždy po ruce a kvalita jejich obrazového 

výstupu je pro naprostou většinu aplikací zcela dostačující. Běžní uživatelé mobilních 

telefonů si fotí věci nebo události, které považují za zajímavé nebo zábavné, často z 

důvodů, které nejsou později schopni popsat. Nejenomže je fotografie stále dostupnější 

coby aktivita, stále více lidí se dnes hlouběji zajímá o její proces, což je fenomén, který 

mediální teoretik Marshall McLuhan popsal již před padesáti lety . 109

 Z rostoucí dostupnosti fotografie, rostoucího množství pořizovaných 

fotografických obrazů a rostoucího entuziasmu, se kterým jsou tyto sdíleny 

 McLuhan, M. 1964. Understanding Media: The Extensions of Man. New York: Signet.109
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prostřednictvím sociálních médií, začíná být zřejmé, že s digitalizací fotografie přichází 

i ustanovení nového vztahu mezi uživateli tohoto média a médiem samým . Spolu s 110

transformací fotografie dochází implicitně i k transformaci vztahu mezi realitou, 

fotografickými snímky a jejich tvůrci i diváky. 

 Víme tedy již dobře, že fotografie fungují, dlouho jsme si však nebyli úplně jistí 

jak. Předkládaná práce se proto snažila vyhnout jakémukoliv hodnocení toho, co 

odlišuje dobrou fotografii od špatné a proč. Namísto toho se autor zaměřuje na aktivní 

roli fotografického média v každodenní realitě a na principy fungování jednotlivých 

fotografických obrazů, které začínají být stále zřejmější i koncovým divákům, kteří s 

jednotlivými přístupy k fotografickým snímkům dokážou (i když nejspíše stále ještě 

spíše podvědomě než úmyslně) stále lépe pracovat. Samou podstatou fotografie je určitá 

míra zmražení jednoho časového okamžiku z určité perspektivy do jediného 

vizuálněobrazného vyjádření naplněného celou řadou informačních obsahů. Je to však 

právě její (svým způsobem paradoxní) aktivní role, která je na fotografii nejzajímavější: 

fotografické médium ve svých transformacích udržuje v chodu řád fungování dnešního 

světa. 

 Již dávno je zřejmé, že fotografie neslouží jenom tomu, aby divákům ukázaly 

věci, fotografie se stávají činiteli. Působí na diváka opticky, neurologicky, intelektuálně, 

emocionálně, sociálně i fyzicky. Vyžadují od diváka podrobné zkoumání a interpretaci. 

Fotografie dokážou svádět i motivovat, propagují myšlenky, ustavují hodnoty a utvářejí 

veřejné mínění. Můžeme se na fotky dívat, protože nás uklidňují nebo vzrušují. Jiné 

snímky řeší problémy nebo je vytvářejí, mohou masu diváků posílit i ponížit. 

 Předkládaná práce proto považuje médium fotografii jako prostředníka změny. 

Když Henry Fox Talbot, jeden z prvních propagátorů fotografie, publikoval svou 

věhlasnou stať Tužka přírody, chtěl dokázat, že „jedna z výhod objevu fotografického 

umění bude, že nám umožní zavést do obrazů ohromné množství nejdrobnějších detailů, 

které přispívají k pravdivosti a realističnosti reprezentace.”  Čím více fotografických 111

 Podobné tomu je ovšem i se stále větším množstvím fotografií, které vědomě  nepořizujeme, 110

ale jejichž se nedobrovolně stáváme aktéry - na snímcích z bezpečnostních kamer, dopravních 
radarů, v obchodních centrech i na pracovištích.

 Lassam, R. 1979. Fox Talbot, Photographer. Wiltshire: Compton Press. s. 18. (Přeloženo 111

autorem)
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obrazů však dnes potkáváme a studujeme, tím méně si můžeme být jistí povahou a 

možností fotografického pojetí pravdy. To, co fotografické aparáty zaznamenávají, je 

pouze to, co byly v továrně uzpůsobeny zaznamenat. A i kdyby fotografie coby věrná 

tužka přírody byla schopná zachytit naprosto všechny detaily primárního dění v okolí 

autora či diváka, lidské vidění by je i tak bylo schopno obtížně zaznamenat v jeho 

absolutní celistvosti. Neurologové a psychologové o tomto jevu hovoří jako o 

„fenoménu slepoty z nepozornosti.” Ačkoli se můžeme sebevíc snažit jakoukoliv 

fotografii obezřetně kriticky studovat, nikdy nebudeme schopni zaregistrovat a 

zpracovat veškeré informace, které na ní byly zachyceny. Interpretace jakéhokoliv 

vizuáněobrazného vyjádření je závislá na zkušenostech každého diváka, který se bude 

přirozeně více soustředit na určité jeho aspekty, přičemž může více než snadno 

opomenout řadu jiných. 

 „Fotografie nikdy nemají jedinečný význam, jak se však ukazuje, nemá takový 

ani fotografie jako celek,“  poznamenává teoretik a historik fotografie Geoffrey 112

Batchen. Fotografie pořízené autorem za určitým účelem jsou přímo determinovány k 

tomu, aby byly stále zkušenějšími diváky posuzovány ze zcela alternativních perspektiv.  

Význam jednotlivých fotografií je tedy značně arbitrární, je však zcela jisté, že nás 

médium fotografie nenutí se pouze pasivně dívat, role diváků je dnes již bytostně 

aktivní. Díváme se na momentky z minulosti a myslíme na staré lásky. Pohled na 

rentgenový snímek nebo obraz z počítačového tomografu zase indikuje, co s námi bude 

v budoucnosti. Při prohlížení časopisů už vůbec nepochybujeme o tom, zda byla 

fotografie modelky manipulována, stírá se hranice mezi fotograficky platným faktem a 

fikcí. Fotografie se nám mohou zdát banální, mohou stát za pozornost, mohou být 

příjemné i nepříjemné - ale my se na ně přesto chceme stále dívat. „Protože technologie 

je skutečně extenzí nás samých,” upozorňuje spisovatel Jonathan Franzen, „není třeba 

opovrhovat možnostmi její manipulace tak, jak bychom to mohli činit v případě 

opravdových lidí. Je to jeden velký nekonečný kruh. Nám se líbí náš odraz v zrcadle a 

zrcadlu se zase líbíme my.”  113

 Batchen, G. 2001. Each Wild Idea: Writing Photography History. Cambridge: MIT Press.112

 Franzen, J. 2011. Liking Is for Cowards. Go for What Hurts. In New York Times, 28. května 113

2011.
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 Jsme tedy všichni uzavřeni v cyklu vytváření, prohlížení a užívání fotografií a s 

tím, jak fotografie proměňuje náš žitý svět, proměňuje se i sama se svými 

vyjadřovacími možnostmi. Mění se technologické schopnosti fotografických aparátů.  

Vzhled a formát jednotlivých fotografií jsou manipulovány. Mění se i implicitní obsahy 

fotografických snímků, které jsme schopni považovat za přijatelné. Dříve byly 

fotografické snímky z povahy věci považovány za fyzikální entity, jež bylo zapotřebí 

transportovat, přemísťovat, bylo možné je poškodit nebo roztrhat na kousky. Naproti 

tomu se dnes fotografie zdají být téměř dematerializované a nejčastěji si je prohlížíme 

na brilantně prosvícených digitálních displejích. Při prezentaci fotografií na počítačové 

obrazovce nebo v digitalizované projekci přitom zároveň dochází k vyjevení jedné z 

podstatných vyjadřovacích schopností digitální fotografie, jíž originální vyvolané 

filmové snímky nedisponují. Jde o vyjádření světel a jasných částí fotografie nikoliv 

prostřednictvím odrazu světla od fotografického papíru, ale přímo světelným zdrojem, 

kterým je počítačová obrazovka nebo projektor, což dává takto promítané digitální 

fotografii mnohem větší tonální rozpětí, jež přispívá z pohledu diváků k větší živosti 

zobrazení. 

 V souvislosti s demokratizací fotografického procesu se mění role diváka, který 

má dnes běžně v rukou nástroje velmi podobné těm, kterými dříve disponovala úzce 

vymezená sorta profesionálních fotografů. Můžeme sice namítnout, že když dáme 

komukoliv do ruky tenisovou raketu, jeho šance vyhrát Wimbledonský pohár se tím 

dramaticky nezvýší. Přestože je však zřejmé, že technologicky nadprůměrné snímky se 

mohou podařit spíše zkušeným profesionálům s jejich ateliéry a nákladnou 

specializovanou technikou, divákům jejich snímků je o poznání srozumitelnější proces, 

kterým jednotlivé snímky procházejí předtím, než jsou prezentovány světu. Když 

amatérský fotograf odevzdával v éře filmové fotorgafie filmový svitek k vyvolání do 

fotolabu, obvykle se ho technik zeptal, zda chce vyvolat „pouze ty dobré,” anebo 

všechny fotografie na filmovém pásu. Definice takovýchto dobrých snímků je ovšem 

velice vágní, díky tomuto slovnímu obratu se masivně ztrácely například snímky, při 

jejichž expozici došlo k určité pohybové neostrosti způsobené pohybem fotoaparátu 

nebo fotografovaného objektu. Při prohlížení všech snímků získaných z paměťové karty 

si přitom na těchto rozmazaných fotografiích můžeme všimnout změny světelné a 
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barevné imprese, jež pro diváka na výsledných snímcích odhaluje zcela jinou atmosféru, 

dochází k dematerializaci objektu, přičemž při interpretaci jakéhokoliv 

vizuálněobrazného vyjádření tvary vnímáme vždy jako první. Rozmazané snímky se 

tedy v demokratizovaném prostředí digitální fotorafie stávají specifickým sémantickým 

prostředkem, dřívější divák se dostává nejenom do role tvůrce, ale i kurátora svého 

fotografického archivu, jenž je díky této své nově získané emancipaci schopen i nově 

postupovat při interpretaci děl jiných tvůrců digitálního obsahu. Nejde již o pozorování 

uměleckého díla, které je třeba zhlédnout, zhodnotit a adorovat, běžný divák při 

interpretaci fotografií disponuje poměrně důkladnou znalostí procesu umělecké tvorby 

tohoto média. Divák se tedy již nedívá na nepřístupně uzavřené dílo, stává se součástí 

samotného uměleckého procesu a tuto roli si docela dobře uvědomuje. 

 Stejně je tomu i v případě jakési „aury”, kterou fotografické obrazy po většinu 

času své historie disponovaly. Když na vesnici dorazil fotograf z města, aby 

zdokumentoval nově vybudovanou sochu ve středu náměstí, byly výsledkem jeho 

snažení jedna nebo dvě fotografie pořízené na základě určitých tendenčních 

předpokladů o ideální perspektivě. Fotografie tedy sice byla médiem s téměř 

nekonečnou možností své technické reprodukovatelnosti , dá se však tvrdit, že její 114

auratická autenticita vzhledem k jedinečnosti vzniklé fotografické reprezentace stále 

přetrvávala. Teprve v dnešní situaci dochází ke skutečné proměně těchto kvalit. I když 

se na slavnosti odhalení nové sochy sejde pouhých pár desítek lidí, je velice 

pravděpodobné, že si mnozí z nich vyfotí nějaký snímek na památku. Pluralitní 

roztříštění aury se potom projeví jak z perspektivního hlediska, neboť každý fotograf 

bude stát na jiném místě a bude tedy snímat poněkud odlišnou scénu, projeví se ovšem 

významnou měrou i na časové ose, protože každý fotomobilem vybavený amatérský 

reportér se rozhodne stisknout spoušť v jiný okamžik. 

 Můžeme se tedy konečně ptát, co je to v dnešním světě fotografie a jakou roli 

plní? Je fotografický snímek zvětšenina o velikosti 9x13 cm, kterou si necháme 

zalaminovat na hrneček nebo vytisknout na vršek narozeninového dortu? Je to statický 

snímek, který dává v dokumentárním filmu vyniknout důležitosti určitého konkrétního 

záběru? Nebo je to pouhá kolekce nul a jedniček, které archivujeme na pevném disku 

 Srov. Benjamin, W. 1979. Umělecké dílo ve věku své technologické reprodukovatelnosti. In: 114

Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon.
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počítače, kde ji můžeme libovolně modifikovat v prostředí grafického editoru a rozeslat 

kamkoliv se nám zachce? Nebo je fotografií jedině luxusní fotografická zvětšenina 

olbřímích rozměrů, kterou spatří na vlastní oči jen hrstka vyvolených v aukční síni? 

 Odpověď na tyto otázky není zcela zřejmá a pravděpodobně se o ni budou 

neustále vést spory. S tím, jak se vyvíjejí technologické možnosti fotografie, vyvíjí se i 

způsoby, jakými s fotografickými obrazy interagujeme a jak o nich hovoříme. S rostoucí 

sofistikovaností vizuálněobrazných fotografických vyjádření se rozvíjí i povědomí 

běžných diváků o fotografickém procesu a jeho důsledcích. Médium fotografie hraje 

významnou roli při interpretaci primární reality a utváření mínění o ní, málokdo již 

přitom bere fotografii na lehkou váhu a čím dál méně diváků považuje toto médium za 

jediný pravdivý způsob zcela objektivní vizuální reflexe světa. Nejrůznější metody 

sémantické práce s vizuálním materiálem vizuálněobrazných fotografických vyjádření 

se ustálily ve slovnících jednotlivých aktérů a tvůrci i diváci mezi nimi dokážou se stále 

větší lehkostí a sofistikovaností libovolně přepínat.  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