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Anotace (abstrakt) 

 Diplomová práce Mediální obraz ukrajinských událostí ve fotografiích – etické aspekty 

zobrazení konfliktu představuje případovou studii zabývající se fotografickým 

zobrazením ukrajinských událostí ve vymezeném období roku 2014 v pěti českých 

a pěti zahraničních denících. První část poskytuje základní přehled teoretických 

konceptů, o něž se opírá pozdější výzkum. V analytické části práce zkoumala pomocí 

metody obsahové obrazové analýzy obrazové zpracování ukrajinských událostí 

na stránkách vybraných deníků. Výsledky výzkumu poskytují porovnání přístupu 

jednotlivých českých a zahraničních deníků k publikování explicitních záběrů násilí 

a jeho obětí. Na základě zjištění se práce snaží definovat současné trendy 

fotožurnalistiky z hlediska explicity a etiky fotografií v médiích. 

  

Abstract 

The Master Thesis The depiction of events in Ukraine on photographs – ethical aspects 

of depicting conflict presents a case study focused on depiction of Ukrainian crisis 

in photographs during a defined period of time of 2014 in five Czech and five foreign 

newspapers. The first part of the thesis introduces the theoretical concepts that are 

the basis for the analysis. The analytical part presents the research of depiction 

of the Ukrainian events in news photographs in the daily newspapers using 

the technique of content picture analysis. The results let us compare the differences 

between the approach of the individual Czech and foreign newspapers to the issue 

of publishing graphic images of violence and its victims. Based on these findings, 

the thesis tries to define the contemporary trends regarding the ethical issues 

of photojournalism. 
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I. Úvod 
 

 

První měsíce roku 2014 plnily titulní stránky světových novin události 

z ukrajinského hlavního města, kde probíhaly několik měsíců trvající demonstrace proti 

vládě prorusky orientovaného prezidenta Viktora Janukovyče. Protesty, které postupně 

nabývaly na intenzitě, začaly získávat velmi násilný charakter a vyžádaly si i oběti 

na životech. České i zahraniční deníky proto věnovaly událostem hlavně v době 

eskalace násilí a protestů, jež vyvrcholily sesazením vlády i prezidenta, poměrně velký 

prostor. Ve snaze o předání informací o míře drastičnosti událostí ukrajinského 

Majdanu média sahala i po snímcích pohybujících se na hraně eticky sporných aspektů 

žurnalistické fotografie. Tato práce se pokusí popsat, jakým způsobem ukrajinské 

události prezentovala ve fotografiích pětice českých a pětice zahraničních deníků.  

V úvodních dvou kapitolách diplomová práce představí teoretické koncepty, 

jež budou základem pozdějšímu vlastnímu zkoumání. Tyto teoretické poznatky 

poskytnou odbornou oporu pro vedení zkoumání a uvedou danou problematiku 

do širších oborových souvislostí. Vybrané teoretické koncepty pomohou uvést 

zkoumanou problematiku do kontextu mediálních studií a teorie masové komunikace. 

První kapitola se zabývá vizuální kulturou a pojetím fotografie a její objektivity 

v podání různých sociologických přístupů. Vztah fotografie ke skutečnosti a možnosti 

interpretace jejích obsahů na základě zasazení do kontextu jsou základem pro pochopení 

role fotografie v žurnalistice. Druhá kapitola se ve větším detailu věnuje právě 

žurnalistické fotografii, jejím žánrům, redakční práci s ní a její roli ve zpravodajství. 

Třetí kapitola se zaměřuje na etiku žurnalistické fotografie a představuje základní eticky 

sporné oblasti a přístup médií k nim.  

Z hlediska procesu a kritérií výběru fotografií do zpráv poskytne náhled 

do zkoumané problematiky teorie vizuálního gatekeepingu, popsaná ve čtvrté kapitole. 

Ta vychází z klasického gatekeepingu a sleduje průchod fotografií pomyslnou sérií 

„bran“, tedy procesem výběru přes jednotlivé stupně rozhodování v redakci. Pátá 

kapitola se pak blíže zaměří na možný vliv a účinky žurnalistické fotografie 

na publikum, a to na základě teorie vizuálního nastolování témat, tzv. agenda-setting, 

a vizuálního rámcování. 

Metodologický rámec pro výzkum fotografií poskytne kapitola šestá, která 

představí přístupy různých vědních oborů a podrobněji se bude zabývat právě 
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možnostmi analýzy fotografií v tištěných médiích. Důraz klade kapitola především 

na obsahovou obrazovou analýzu, která pro svou schopnost analyzovat velké kvantum 

dat a zároveň zahrnout do výzkumu také kvalitativní hlediska byla shledána jako 

nejvhodnější metoda pro zkoumání této práce. 

Sedmá kapitola představí ve stručnosti události na kyjevském Majdanu 

a poskytne kontext zkoumaného materiálu.  

Druhá část práce se zabývá stanovením kategorií obsahové obrazové analýzy 

a představením výsledků výzkumu. V první fázi se výzkum zaměřil především 

na celkovou prezentaci ukrajinského konfliktu ve vybraných českých a zahraničních 

denících. Práce představí poznatky o mediálním obraze ukrajinského Majdanu 

z hlediska množství snímků, použitých zdrojů, hlavních subjektů a motivů fotografií 

apod. Druhá fáze analýzy pak kladla důraz zejména na kategorie, zkoumající míru 

explicity zobrazování násilí a obětí v celkovém měřítku, ale také u jednotlivých deníků. 

Výsledkem zkoumání by mělo být potvrzení či vyvrácení stanovených dílčích 

výzkumných otázek a stanovené hypotézy, zda média ve snaze přiblížit publiku rozsah 

a podstatu ozbrojeného konfliktu a zaujmout jeho pozornost sahají v některých 

případech po snímcích velmi explicitně zobrazujících násilí a jeho následky. 

Struktura teoretické i výzkumné části diplomové práce se v některých bodech 

odchýlila od osnovy uvedené v tezích. Podrobnější pronikání do problematiky 

z hlediska teoretických konceptů a zkušenosti získané sběrem a zpracováním materiálu 

potvrdily nutnost zmíněné změny struktury provést. Změny se ukázaly jako velmi 

prospěšné pro celkovou větší přehlednost práce. 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 

II. Teoretické vymezení základních pojmů 

1. Vizuální kultura 

 

„Fotografie jsou silnými vizuálními pastmi: tváří se jako objektivní důkazy,  

ale ve skutečnosti jsou fiktivními reprezentacemi světa.“ 

Joan Fontcuberta
1
  

Dnešní svět nových technologií přináší čím dál širší možnosti komunikace, 

získávání informací a vyjádření názorů. Na sociálních sítích, v televizi, na internetu 

i ve všedním životě jsme stále více obklopeni obrazovými sděleními, která díky 

své schopnosti přenést poměrně komplexní sdělení v jediném okamžiku často nahrazují 

psanou formu předávání informací. Rostoucí podíl vizuality ve zprostředkování událostí 

okolního světa ovlivňuje také to, jakým způsobem vnímáme realitu kolem sebe. 

Současná „doba obrazu“
2
 užívá vizuální složku jako prostředek pro orientaci, 

komunikaci, sebevyjádření, získávání informací, šíření politických názorů, ale 

i pro zábavu a jako formu hry.  

Vizuální kultura zahrnuje nejen obrazy v klasickém pojetí kultury jako vysokého 

umění (malba, kresba, umělecká fotografie), ale na základě antropologického přístupu 

a odkazu kulturálních studií se vztahuje také k obrazům, jež nás obklopují 

v každodenním životě (v televizi, na internetu, v reklamě, ve filmu, atd.) a jež v sobě 

nesou symbolickou hodnotu zprostředkovávající komunikaci ve společnosti. 

                                                           
1
 Fontcuberta, 2006, in Lábová a Láb, 2009: 79. Italský umělec Joan Fontcuberta experimentuje 

s digitálními technologiemi při úpravě fotografií. 
2
 O době obrazu hovoří například Susan Sontagová v knize O fotografii (On Photography, 2002) nebo 

profesor angličtiny a dějin umění na univerzitě v Chicagu, W. J. T. Mitchell, který ve své monografii 

Picture Theory (Teorie obrazu, 1994) mluví o obrazovém převratu (picturial turn). 
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1.1. Studia vizuální kultury 

Interdisciplinárně koncipovaná studia vizuální kultury
3
 jsou poměrně mladou 

disciplínou sdružující poznatky tradičně definovaných oborů jako dějiny umění, filmová 

věda, žurnalistika, teorii masové komunikace, atd. Svým širokospektrým pojetím 

vizuality nahlíží soudobou kulturu obrazu mnohem komplexněji než tradiční disciplíny. 

Vizuální studia integrují teoretická a metodologická východiska jejich konstituujících 

oborů, využívají ale také metody sociologie, estetiky či historie. Vizuální studia 

zkoumají způsoby interpretace vizuálních sdělení, operují s kategoriemi významu, 

pravdy a věrohodnosti a zkoumají vztah obrazu a reprezentace nebo moci a ideologie. 

(Hanáková, 2006) 

Vznik vizuálních studií byl reakcí na expanzi obrazových sdělení ve společnosti 

a rozpad tradičního elitářského pojetí kultury. Tento obrat k vizuálnu byl popsán 

například americkým literárním kritikem a historikem umění W. J. T. Mitchellem, který 

pro něj použil termín „pictorial turn“
4
. (Wittlich, 2011: 76) 

Také Nicholas Mirzoeff (2012) popisuje vizuální kulturu jako interdisciplinární 

obor, jehož vznik reflektuje změny ve zkoumání soudobé životní reality a rostoucí 

zahlcenost vizuálními sděleními. Nadbytek vizuálních vjemů a stále vizuálnější 

a vizualizovanější lidská zkušenost je podle něj rysem postmoderní doby. „Vizuální 

kultura se zabývá vizuálními událostmi, ve kterých spotřebitel odhaluje významy 

a získává informace nebo požitky za pomoci vizuální technologie.“ (Mirzoeff, 2012: 14) 

Mirzoeff (2012) chápe vizuální kulturu jako aktivní veličinu hrající významnou roli 

v kontextu širší kultury: „Takováto historie vizuální kultury zdůrazňuje okamžiky, 

během nichž se vizualita stává předmětem sporu, debat či změn, jako neustále 

proměnlivé místo společenské interakce a vymezování třídní, genderové, sexuální 

a rasové identity.“ (Mirzoeff, 2012: 16) 

K pojetí vizuální kultury jako konstituujícího prvku sociální reality a prostředku 

sdílení kulturních významů se přiklání také autorky Marita Sturkenová 

                                                           
3
 V rámci humanitních věd se studia vizuální kultury označují také názvy vizuální antropologie, 

v angličtině visual studies/visual culture, v německém prostředí například termínem Bildwissenschaft. 

V kontextu vizuální kultury se hovoří také o vizuální gramotnosti jako schopnosti kriticky a analyticky 

interpretovat obrazová sdělení. 
4
 W. J. T. Mitchell tak narážel na pragmatický obrat v lingvistice, jež v 70. letech minulého století přivedl 

zájem vědců k bližšímu zkoumání využití jazyka v komunikačních situacích a pragmatickému pojetí 

jazyka. Tento obrat převedl pozornost lingvistů od systémových a strukturních vlastností jazykového 

kódu (langue) ke zkoumání jazyka po stránce funkční, tedy k jeho užití v konkrétních situacích (parole). 

Pragmatický obrat dal vzniknout novým oborům jako sociolingvistika, psycholingvistika atd. Termínem 

„pictorial turn“ chtěl tedy zřejmě Mitchell vyjádřit dalekosáhlý význam tohoto obratu. 
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a Lisa Cartwrightová (2009). Vizuální kulturu definují jako „praxi sdílenou v rámci 

skupiny, společenství či společnosti, jejímž prostřednictvím vznikají významy 

na základě vizuálních, sluchových a textových znázornění a na základě toho, jak se 

způsob dívání podílí na rozvíjení symboliky a komunikace.“ (Sturken a Cartwright, 

2009: 13) Ve své definici vychází z myšlenek Raymonda Williamse a Stuarta Halla, 

kteří se nezávisle na sobě přikláněli k názoru, že kultura je spíše než shluk fyzických 

artefaktů soubor praktik a procesů pro utváření sdílených významů. Díky nim lidé 

chápou svět kolem sebe a definují svou identitu. Kultura je tvořena různými 

komunikačními postupy (gestikulace, řeč, jednání, atd.), které slouží k předávání 

významů a hodnot. Na tomto procesu se velkou měrou podílí média, a to jak svou 

textovou, tak i obrazovou složkou, které nám zprostředkovávají kulturně zakotvený 

pohled a vedou nás k určitému stylu vyjadřování. „Věci získávají význam tím, jak je 

používáme, jak o nich uvažujeme a jaké k nim chováme pocity – tedy jak je 

reprezentujeme – tím jim přisuzujeme význam.“ (Hall, 2010: 3) 

Sturkenová a Cartwrightová (2009) navíc poukazují na sociální podmíněnost 

významu obrazových sdělení, která jsou podle nich nedílnou součástí ideologického 

prostředí. Ideologie, jež autorky chápou jako „ideové systémy odrážející přesvědčení“ 

jedinců (Sturken a Cartwright, 2009: 32), jsou podle nich přítomné ve všech kulturách. 

Jedná se o široký systém hodnot a postojů, který je společný celé společnosti 

a považujeme jej za přirozený. Vizuální podněty pak patří mezi sféru, do níž se 

ideologický kontext projektuje a šíří, a prostřednictvím níž reprezentuje rozložení 

mocenských vztahů ve společnosti.  

Roli kapitalistické ideologie v produkci fotografických obrazů popsala americká 

publicistka a teoretička fotografie Susan Sontagová: „Kapitalistická společnost 

vyžaduje kulturu založenou na obrazech. Potřebuje zajistit obrovskou spoustu zábavy, 

aby stimulovala poptávku a zmírnila křivdy způsobené příslušností k určité společenské 

vrstvě, rase nebo pohlaví. ... Fotoaparát popisuje skutečnost dvěma způsoby, které jsou 

podstatné pro fungování vyspělé průmyslové společnosti – jako podívanou (pro masy) 

a jako předmět pozorování (pro ty, kdo vládnou). Produkce obrazů také zajišťuje 

vládnoucí ideologii.“ (Sontag, 2002: 159) 
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1.2. Obraz a reprezentace  

Obrazy nepopisují svět, jaký je, zrcadlí svět kolem nás pomocí nápodoby 

a kopírují jeho podobu. „Vizuální sdělení a obrazy, třebaže se velmi blízce podobají 

skutečnostem, jež reprezentují, jsou stále pouhými znaky: nesou význam, a je tudíž 

třeba je interpretovat.“ (Hall, 2010: 19) Obrazové reprezentace navíc nejsou pouhými 

povrchovými odrazy skutečnosti, nýbrž reflektují i sociální hlediska a různé zájmy těch, 

kdo je vytváří. (Fairclough, 1995, in Trampota, 2006: 92) Obrazová sdělení konstruují 

významy na základě reprezentace, pomocí níž chápeme svět v jeho specifickém 

kulturním kontextu. (Sturken a Cartwright, 2009: 22) Systém reprezentace nám 

umožňuje pomocí znaků a symbolů prezentovat ostatním naše myšlenky, pohnutky 

a pocity, podmínkou ovšem je sdílení tzv. mentálních map, čímž Hall (2010) rozumí 

náležitost ke stejné kultuře. (Hall, 2010: 1–18)  

Mnoho umělců se snažilo poukázat na vztah mezi obrazem a reprezentací 

pomocí děl, která si pohrávají s vnímáním diváka, demaskují naši prvoplánovou 

interpretaci a podněcují k experimentu s různými rovinami významu. (Sturken 

a Cartwright, 2009: 26) 

To, co vidíme, je v naší mysli konfrontováno s našimi zkušenostmi a znalostmi, 

na základě kterých obraz interpretujeme určitým způsobem. Stejný obraz může přitom 

každý z nás interpretovat jinak, ačkoli jsme členy téže kultury, protože každý disponuje 

jinými zkušenostmi a znalostmi. Proces zasazování obrazů a sdělení do rámce 

osvojených znalostí a zkušeností můžeme vysvětlit principem intertextuality. Jedná se 

o otevřený soubor odkazů k dalším textům a obrazům či všeobecně známým znalostem 

(jež jsou považovány za dané), které dodávají sdělení kontext a význam. (Trampota, 

2006: 65–67) Například jen díky intertextualitě může existovat parodie, jež se odkazy 

a náznaky vztahuje k původnímu příběhu. Bez znalosti původní předlohy 

a intertextuálních vztahů bychom parodii nebyli schopni pochopit. Mirzoeff (2012) 

ve spojitosti s oborem vizuální kultury pracuje s pojmem intervizualita, jímž označuje 

interakci mnoha různých typů vizuality a vizuálních souvislostí. Na podobném principu 

jako parodie fungují i obrazové odkazy, například k biblickým motivům (ikonografie 

matky s dítětem
5
), bez znalosti naučených základních obrazových vzorců nejsme 

                                                           
5
 Sturkenová a Cartwrightová zmiňují náboženské zpodobnění Madony s Ježíšem, obraz matky s dítětem 

od Raffaela Santiho z 16. století a fotografii Dorothey Langeové The Migrant Mother (Kočovná matka), 

která zachycuje bídu a beznaděj Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století v USA. Pro všechny 
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schopni interpretovat složitější obrazové prvky, jež pracují s odkazy a symbolikou. 

Čtení vizuálních sdělení a kódů je tedy do velké míry naučené a probíhá přirozeně, 

často bez našeho uvědomění. Obrazové kódy interpretujeme na základě společenských 

konvencí, i zdánlivě neutrální prvky jako stíny bílé a černé, barva, tóny, kompozice, 

hloubka, kontrast, perspektiva nebo styl mohou mít širší kulturní význam.  

Na to, jak budeme obrazové sdělení interpretovat, má vliv:  

1. Kódy a konvence 

2. Publikum a jeho interpretace a prožitek obrazu 

3. Kontexty, v nichž jsou obrazy vystaveny a shlédnuty 

(Sturken a Cartwright, 2009: 59) 

Vizuální vjemy často kromě explicitního zobrazení určitých věcí obsahují také 

symbolickou rovinu, na jejímž základě může obraz odkazovat k dalším kulturně 

zakotveným interpretacím a nabízet různé osobní, společenské nebo politické konotace. 

Nejen výběr zobrazených objektů propůjčuje obrazu smysl, ten je konstruován rovněž 

na základě kompozice, úhlu pohledu, tónů a barev atd. Důležitou složkou může být 

v oboru zpravodajské fotografie také doprovodný text či popisek, který dále doplňuje 

či proměňuje kontext a vztah mezi textem a obrazem.  

Důležitým východiskem pro interpretaci obrazového sdělení je teorie 

reprezentace, jež je spojována s ideologií. Jak již bylo zmíněno, obrazy vědomě 

či bezděčně zprostředkovávají a reprezentují ideologii ve vizuální podobě. (Burton 

a Jirák, 2001: 187) Ideologie se dá interpretovat na základě způsobů, jakými jsou určité 

skutečnosti reprezentovány, jaké aspekty skutečnosti jsou vyzdviženy do popředí, jaké 

jsou naopak upozaděny a v obraze se nepromítnou. Fotograf tedy činí ideologické 

rozhodnutí, už když vybírá úhel pohledu nebo moment, který zachytí. „Fotograf 

preferuje určitý úhel oproti jinému, aby do fotografie zakódoval způsob čtení, jež by byl 

ve shodě s jeho záměrem, očekáváním čtenáře či zadáním instituce nebo sociálního 

aparátu, jimž je podřízen.“ (Láb a Turek, 2009: 69) Fairclough tvrdí, že „ideologie 

a mytologie jsou obecně zakotveny v rámci implicitního významu textu (pozn. aut.: 

tedy i fotografie) spíše než v rámci explicitního“ (Fairclough, 1995, in Trampota, 

2006: 67), smysl fotografie tedy nedefinuje tolik to, co zobrazuje, ale jak to zobrazuje.  

                                                                                                                                                                          
tyto obrazy je společný odkaz k mateřství a v křesťanském prostoru ke všeobecně známému 

náboženskému symbolu. 
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Zakotvení fotografie v ideologii popsala Susan Sontagová (2002): „Není to 

nikdy fotografické svědectví, které dokáže konstruovat (či spíše rozpoznat) události, 

přispění fotografie je vždy podmíněno pojmenováním události (pozn. aut.: její definice 

jako události ideologickými měřítky). To, co určuje možnost morálního působení 

fotografií, je existence náležitého politického vědomí.“ (Sontag, 2002: 23)  

Trampota (2006) upozorňuje, že jednotlivé postavy a skutečnosti jsou v médiích 

často opakovaně reprezentovány v určitých situacích nebo v určitém kontextu, čímž 

je zarámováno vyznění jejich mediálního obrazu. (Trampota, 2006: 91) Na interpretaci 

snímku má vliv třeba to, že publikum nahlíží skutečnost ze stejného úhlu, v jakém ji 

fotoaparát zaznamená. Například fotografie z podhledu zobrazuje objekt čnící do výše, 

a tudíž mu dodává na významu, důležitosti, autoritě (portrét politika), naopak záběr 

z nadhledu na objekt na snímku shlíží z vrchu, objekt ztrácí na vážnosti, je nazírán jako 

méně významný.  

V procesu reprezentace nachází také široké využití stereotypní zobrazování, 

které usnadňuje pro publikum interpretační rámec a slouží jako forma zjednodušené 

reprezentace pro vyjádření složitějších skutečností. Stereotypy však zároveň deformují 

skutečnost, protože zdůrazňují pouze určité aspekty skutečnosti. (Burton a Jirák, 

2001: 189) Stereotypy podobně jako využití metafor či metonymií mohou přenášet 

pozitivně či negativně konotované reprezentace a jsou zdrojem implicitního hodnocení 

ve zpravodajství. Stereotypy jsou jedním z prvků sociální konstrukce reality (viz. 1.5.3. 

Sociální konstrukce reality) a slouží k reprodukci panujících mocenských vztahů 

a dominantní ideologie.
6
 (Trampota, 2006: 67–68) 

                                                           
6
 Na otázku, čí pohled na uspořádání společnosti, čí ideologii média nabízí, lze odpovědět na základě 

dvou modelů fungování médií ve společnosti. Pluralitní model zdůrazňuje velké množství názorů 

a významů v mediálních obsazích, které reflektují zastoupení různých zájmových skupin ve společnosti, 

média tedy zajišťují co největší inkluzi nejrůznějších sfér společnosti. Naopak podle hegemonního 

modelu média přispívají k zachování společenského statusu quo a panujícího nerovného rozložení moci 

ve společnosti, které se díky symbolické prezentaci v médiích jeví jako přirozené a nevyhnutelné. 

Skupiny disponující větším podílem moci ve společnosti média řídí a využívají jako prostředky 

ideologické moci pro utváření společenského konsenzu. Koncept hegemonie původně rozpracoval italský 

marxistický teoretik Antonio Gramsci (1959) jako kritiku kapitalistického zřízení. Konceptem se později 

inspirovali také američtí političtí ekonomové Edward Herman a Noam Chomsky (1988), kteří přišli 

s modelem propagandy a určili pět filtrů (vlastnictví média a jeho orientace na zisk, vliv reklamy 

a inzerce, vliv informačních zdrojů, kritika a nátlak na média a převládající ideologie), které se podílejí 

na tvarování a výsledné podobě zpráv, zajišťujících dominanci elit. 
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1.3. Fotografický obraz a jeho vztah ke skutečnosti 

Zrak je mezi ostatními smysly důležitým prostředkem poznání, výzkumy také 

potvrdily, že si lépe pamatujeme to, co vidíme, než to, co slyšíme. „Tyto poznatky jsou 

důležitým přínosem pro diskusi o roli obrazového zobrazení ve zprostředkování našeho 

pojetí reality.“ (Berger a Luckmann, 1996/1967, in Newton, 2001: 88) 

Fotografie byla od svého vzniku považována za objektivní zachycení 

skutečnosti. Její specifická propojenost s určitým prchavým okamžikem a určitým 

místem dodávala fotografii status obrazového svědectví. Také mechanická forma 

fungování fotoaparátu podporovala názor, že jde o zachycení reality pomocí přístroje, 

který je přesný a sám o sobě nemůže lhát a realitu upravovat. Funkce fotoaparátu jako 

prostředku objektivního zaznamenání reality začala využívat věda
7
, média, ale 

fotografie sloužily ve svém počátku především soukromým účelům (rodinné fotografie 

a portréty, atd.).  

Fotografie bývá označována za historický dokument, neboť je díky 

své indexikální povaze vnímána jako autentický záznam určitého okamžiku. Status 

autentického dokumentu dodával fotografii specifickou morální autoritu, jíž v minulosti 

cíleně využívala reformní hnutí usilující o zlepšení sociálních podmínek.
8
 (Anděl, 

2012: 163) Jak píše Sontagová (2002), může být fotografie v jedné variantě svého užití 

usvědčujícím důkazem. „Fotografie platí za nesporný důkaz, že se daná věc vskutku 

stala.“ (Sontag, 2002: 11) Obrazové zachycení podle Newtonové (2001) legitimizuje 

způsoby nahlížení sebe i ostatních. K vnímání fotografických záznamů jako pravdivých 

obrazů přispívá jejich umístění pod hlavičkou společenské autority tisku. „To je pravda. 

To se stalo. Takhle ta situace vypadala. Takhle vypadali lidé. Jedná se o kontext 

předpokládané pravdy.“ (Newton, 2001: 89) Francouzský teoretik a sémiotik 

Roland Barthes mluvil o fotografii jako o „bezprecedentním spojení mezi tím, co je tady 

a teď (obraz), a tím, co tam bylo dřív (referent či objekt, věc nebo místo).“ (Sturken 

                                                           
7
 Rozvoj užití fotografie ve vědě přišel v polovině 19. století, kdy zaznamenalo nástup pozitivistické 

pojetí vědy. Pozitivismus předpokládá, že pomocí vědy lze dojít k objektivnímu poznání skutečnosti, je 

ovšem nutné omezit subjektivní vlivy na zkoumání. Fotografie jako forma mechanického procesu tedy 

byla vnímána jako postup vhodnější pro objektivní zaznamenání reality než například kresba či malba.  
8
 Mezi nejznámější publikace z 90. let 19. století, která zobrazovala život chudých vrstev obyvatelstva 

v New Yorku, patří kniha Jacoba Riise How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New 

York.  Jeho osvětová činnost přispěla k reformě bydlení a odstraňování slumů. Dalším fotografem, jehož 

práce se zaměřila zejména na dětskou práci a pracovní podmínky dětí, byl Lewis Hine. Jeho fotografie 

dětí pracujících v prádelnách, na řepných polích a v uhelných dolech, jež vznikly za spolupráce 

s Národním výborem pro dětskou práci (National Child Labour Committee), vedly k legislativní změně 

týkající se práce dětí. 
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a Cartwright, 2009: 27) Barthes přišel s označením fotografické pravdy jako mýtu, čímž 

se snažil poukázat na kontroverznost nahlížení fotografie jako objektivního důkazu.  

Na podobu mediálních obsahů, tedy i na fotografické zpravodajství, mají 

podstatný vliv různé společenské faktory. Tlaky ze strany veřejnosti, státních institucí, 

tisku nebo ekonomických zájmů se snaží využít svou moc pro usměrnění a kultivaci 

vizuálních kódů tak, aby reflektovaly jejich pojetí pravdy. Jak fotografie, tak televize 

přináší obrazy, které už jen svým výběrem, kompozicí, zacílením zájmu nebo sledem, 

v jakém jsou prezentovány, do značné míry předurčují interpretační rámec, jehož 

prostřednictvím bude sdělení chápáno, a nabízí předdefinované významy. Newtonová 

(2001) tvrdí, že v mnoha případech v dnešní době poznáváme svět skrze obrazy světa, 

které jsou nám nějakým způsobem zprostředkovány. Svět tedy vidíme hledáčkem 

druhých. Podobným směrem se ubírá i uvažování Sontagové (2002), která píše, 

že už samo vnímání situace je artikulováno prostřednictvím fotoaparátu. (Sontag, 

2002: 16) Otázkou tedy je, čí pravdu fotografie zobrazují. Nebo zdali vůbec existuje 

nějaká objektivní pravda. „Může být jakákoli fotografie něčím jiným, než jen 

konstruktem, reflexe něčí pravdy, a nikdy ta opravdová pravda?“ (Newton, 2001: 96)  

Hall (2010) na základě sémiotického pojetí jazyka Ferdinanda de Saussura 

shrnuje, že proces reprezentace za použití symbolů a kódů je založen na arbitrárních 

pravidlech jejich užití a interpretace, tudíž neexistuje žádný jejich pevně zafixovaný 

význam. Význam je tedy proměnný na základě socio-kulturního a historického 

kontextu. (Hall, 2010: 32) Z jeho myšlenek vyplývá, že nelze definovat jednu singulární 

univerzální pravdu, kterou by fotografie mohla komunikovat. K podobným závěrům 

došel již dříve Barthes, který upozorňoval, že žádná objektivní pravda neexistuje a že 

to, co označujeme za pravdivé, je podmíněno kulturně. Čistou pravdu proto podle něj 

nelze poznat, je konstruována na základě kulturního a ideologického kontextu. (Sturken 

a Cartwright, 2009: 28)  

Sontagová (2002) aplikuje tento myšlenkový rámec přímo na fotografii 

a přisuzuje při tvorbě významu důležitou roli jejímu umístění (způsobu její prezentace), 

její význam je podle ní určen jejím užitím. „Fotografie se proměňuje podle kontextu, 

ve kterém je vnímána.“ (Sontag, 2002: 98) Zasazení fotografií v určitém kontextu 

vnímá Sontagová (2002) jako důvod k postupnému vyprazdňování jejich smyslu. 

Bezprostřední kontext (zvláště politický) se rychle mění a smysl fotografie 

je nevyhnutelně vytlačen a zeslaben. Fotografie mohou velmi přímočaře vyvolat 

například touhu, ta je abstraktní, naproti tomu jejich morální účinek je zakotven 
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v historickém kontextu. „Obrazy, které mobilizují svědomí, jsou vždy spojeny s danou 

historickou situací. Čím jsou obecnější, tím méně mohou být působivé.“ (Sontag, 

2002: 21–22) Tragická událost, která není už dříve ideologicky definována a nepojí se 

s ní soubor společensky přijatelných či žádoucích postojů a stanovisek, podle Sontagové 

(2002) nemůže ovlivnit mínění veřejnosti. „Kvalita pocitů, včetně morálního 

rozhořčení, které mohou lidé přijmout jako reakci na fotografie utlačovaných, 

vykořisťovaných, hladovějících a masakrovaných, je také závislá na stupni 

obeznámenosti s těmito obrazy.“ (Sontag, 2002: 24) 

Fotografické zachycení pravdy je tedy problematické už z důvodu jeho 

historického a společenského zakotvení. Další nejistoty a skepsi přineslo rozšíření 

manipulace fotografického obrazu s nástupem digitálních technologií. Ačkoli si 

společnost v minulých dekádách stále více uvědomovala možnosti technické 

manipulace fotografického obrazu pomocí digitálních technologií, kritické nazírání 

fotografií a obrazů se do běžného života dostávalo jenom pozvolna. Navíc možnosti 

televize a digitálních médií přenášet obraz živě přímo z místa vzbouzí dojem 

o pravdivosti obrazu.  

Bouřlivý rozvoj technologií za posledních 20 let a rozšíření praktiky digitálního 

upravování obrazu do značné míry podryl důvěru veřejnosti v pravdivost a objektivitu 

obrazových materiálů v médiích. Na vnímání pravdy může mít v kontextu obrazových 

sdělení vliv fakt, že fotografie zpravodajského formátu se dostávají k příjemci společně 

se záplavou tzv. obrazového odpadu
9
, který se oproti obrazovému zpravodajství snaží 

spíše mystifikovat a manipulovat příjemce. (Newton, 2001: 97) Obrazový záznam 

je považován za zavádějící a snadno manipulovatelný, čímž značně ztrácí 

na věrohodnosti. „Nedostatek důvěry v naši schopnost poznání skrze vizuální vjemy 

zapříčinil nedostatek důvěry v nás samé a naše instituce.“ (Newton, 2001: 90) 

1.4. Sémiotické pojetí fotografie 

Obraz okolního světa nám média zprostředkovávají pomocí znakových kódů
10

 

(jazykové, vizuální a auditivní kódy), jež se řídí podle sytému nepsaných pravidel 

                                                           
9
 Termínem vizuální odpad (visual waste) Newtonová označuje obrazy, které využívají masové 

komunikace k tomu, aby prosazovaly nerealistické a škodlivé hodnoty. Jako obrazový odpad podle ní 

můžeme vnímat například většinu reklam. (Newton, 2001: 109) 
10

 Kódy lze definovat jako soubory znaků a pravidel pro jejich užívání. Rozlišujeme dva typy kódů: 

1. primární kódy platí univerzálně v rámci společnosti (př. přirozený jazyk), 2. sekundární kódy jsou 
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a konvencí. (Trampota, 2006: 100) Pravidla a konvence jednotlivých systémů 

reprezentace obrazů jsou společná v rámci kultury. Studiem znaků a znakových kódů 

se zabývá sémiotika, jejíž principy formuloval na konci 19. století americký logik 

a filozof Charles Sanders Peirce a na začátku 20. století švýcarský lingvista 

Ferdinand de Saussure
11

.  

Základní jednotkou sémiotiky je znak, tedy vše, co něco zastupuje a co může 

k něčemu odkazovat. Významy znaků mohou odkazovat jednak k různým smyslově 

uchopitelným skutečnostem, ale také k abstraktním pojmům, hodnotám, postojům. 

Znaky dokážeme interpretovat na základě znalosti kódu, jímž rozumíme soubor znaků 

a pravidel jejich užívání společných nějaké kultuře, subkultuře nebo sociální skupině. 

(Jirák a Kӧpplová, 2009: 270–272) Saussure tvrdil, že vztah mezi věcí a jejím 

pojmenováním je proměnlivý a arbitrární (dohodnutý), význam tedy vzniká na základě 

jazykových pravidel a kontextu. (Sturken a Cartwright, 2009: 38) Důsledkem 

konvencionalizace významu znaků je jejich polysémnost (mnohoznačnost), znaky 

mohou v různých souvislostech nabývat různých významů. (Jirák a Kӧpplová, 

2003: 135–136) 

Saussure, na nějž později navázal francouzský sémiotik Roland Barthes, zavedl 

diadické pojetí znaku. Popsal znak jako jednotu označujícího (signifier), což je 

například znak, slovo, obraz, a označovaného (signified), což je mentální obraz, pojem 

či význam tímto označujícím vyvolaný. Sturkenová a Cartwrightová (2009) uvádí jako 

příklad emotikon zvaný smajlík – úsměv je v tomto případě označujícím, radost 

označovaným. (Sturken a Cartwright, 2009: 38) Láb a Turek (2009) popisují, že vztah 

mezi označujícím a označovaným je u fotografie těsnější než u jazyka. Psaný text 

nechává prostor představivosti čtenáře, naproti tomu na fotografii je označované 

reprezentováno svým obrazem, a vztah mezi označujícím a označovaným je proto 

přímo kauzální. (Láb a Turek, 2009: 35) 

Charles Sanders Peirce přistupoval ke znakům poněkud odlišně. Na základě 

jejich vztahu k označované skutečnosti popsal tři typy znaků: ikona, index a symbol. 

Ikonická reprezentace je založena na vnější podobnosti s objektem, k němuž obraz 

odkazuje, například fotografie auta. Indexická reprezentace je založena na vnitřní 

                                                                                                                                                                          
znaky a způsoby užívání primárních kódů (př. výrazové prostředky zpravodajství, literární žánr). (Burton 

a Jirák, 2001, Jirák a Kӧpplová, 2009) 
11

 Francouzský strukturalista Ferdinand de Saussure (1857–1913) bývá označován za zakladatele 

sémiotiky. K základním kamenům tohoto oboru patří jeho spis Základy obecné lingvistiky vydané roku 

1916 posmrtně jeho žáky. De Saussure v něm zdůraznil rozdíl mezi znakovým systémem (langue, jazyk) 

a jeho užitím v konkrétní komunikační situaci (parole, řeč). 
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souvislosti, například stopy pneumatik na asfaltu značí auto. V symbolické rovině 

je vztah znaku a skutečnosti dán arbitrárně, mezi označujícím a označovaným 

neexistuje žádná přímá souvislost, odkaz je podmíněn sdíleným kulturním rámcem 

(jímž může být například také jazyk), symbolem auta by tak mohlo být například logo 

výrobce aut. Tyto formy reprezentace se navzájem nevylučují, obraz hada může být 

zároveň ikonou živého zvířete, stejně tak ale symbolickým znázorněním pokušení 

a hříchu. (Zakia, 2002: 274, Láb a Turek, 2009: 35)  

Odborníci se v průběhu času lišili v názorech, jaké povahy je fotografické 

zachycení. Peirce fotografii definuje současně jako ikonický i indexikální znak, jejich 

význam je nicméně odvozen z velké části z jejich indexikální interpretace. Hall (2010) 

naopak označuje fotografie a obrazy spíše za ikonické znaky, proto se nám jejich 

interpretace zdá přímočařejší a jednodušší, zatímco psaný nebo mluvený jazyk se nijak 

nepodobá tomu, co reprezentuje, je tedy symbolický. Jako na ikonický typ znaku 

pohlížel na fotografii zpočátku Roland Barthes, jenž ji označoval dokonce za sdělení 

bez kódu. Právě to posiluje podle něj mýtus fotografické přirozenosti a zásahy člověka 

do fotografie (zarámování, vzdálenost, osvětlení, neostrost, splývavost atd.) nesou spíše 

konotativní významy. (Barthes, 2004, in Láb a Turek, 2009: 36) Později se ale on i jiní 

sémiotici (např. Umberto Eco) přiklonili k pojetí fotografie jako kódované reprezentace 

reality a její indexikální povaze. Je třeba mít ale zároveň na paměti, že fotografie není 

pouze indexem referentu, ale také použitého fotografického materiálu. (Láb a Turek, 

2009: 37–39) Celá tato problematika se s vývojem digitálních technologií stala ještě 

složitější, jelikož vazba mezi referentem a jeho reprezentací ztrácí přímý vztah.  

Do sémiotického pojetí fotografie výrazně promluvil švédský profesor sémiotiky 

lundské univerzity Goran Sonesson, který svou definicí obrazových znaků aplikoval 

sémiotický přístup přímo na fotografii. Sonesson (Sonesson, 1997, in Láb a Turek, 

2009: 35) rozdělil typy obrazových znaků podle tří kategorií: 

1. Konstrukční – technika vzniku a stavba obrazu (olejomalba, kresba, 

fotografie) 

2. Funkční – společenská funkce a určení (karikatura, novinová fotografie, 

pornografie) 

3. Distribuční – způsob dopravy k příjemci (plakát, galerie, internet) 

Celkový význam fotografie pak v rámci médií často vzniká na základě 

kombinace různých typů kódů, často jde tedy o kombinaci obrazu (fotografie jako 
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autentické stopy reality) a textu, který usměrňuje čtení publika. (Sturken a Cartwright, 

2009: 41–42) 

1.4.1. Barthesova mytologie obrazu 

Ideologii můžeme chápat jako soubor představ, ideálů, hodnot, idejí, které 

v dané společnosti převažují a tvoří konstrukci pro výklad světa kolem. Jak už bylo 

zmíněno v podkapitole o reprezentaci, tato ideologie se projektuje do veškeré kulturní 

produkce, tedy i do mediálních obsahů. Tam se traduje v podobě mýtů, jakýchsi 

archetypálních příběhů, jež nabízí exemplární modely chování, příklady pro definici 

dobra a zla, statečnosti a zbabělosti, pravdy a lži atd. Roland Barthes a po něm další 

sémiotici se snažili poodkrýt hodnotové a myšlenkové rámce, jež se skrývají 

za zpravodajskou produkcí. V hlubší struktuře zpráv nacházeli prvky symbolického 

systému společnosti, které se prezentují v masce každodenní aktuality. (Trampota, 

2006: 68–69)  

Sémiotik Roland Barthes popsal ve své knize Mytologie
12

 několikastupňový 

princip odkazování ke skutečnosti. Při hledání vztahu mezi fyzickou podobou znaku 

a jeho významem (to, k čemu znak odkazuje) je proto třeba rozlišit tři roviny 

označování (neboli signifikace).  

Tabulka 1: Roviny signifikace podle Rolanda Barthese 

1. denotace – odkaz ke skutečnosti či zobecněné představě  

2. konotace – odkaz k postojům, hodnotám a soudům  

3. mýtus – odkaz k obecně platným soudům  

Jirák a Kӧpplová, 2003: 134–135, McQuail, 2007: 278 

 

Fotografie stejně jako jakékoli jiné sdělení lze interpretovat v několika rovinách 

označování – v rovině denotace, konotace a mýtu. Denotativní význam odkazuje 

k doslovné, explicitní interpretaci. Konotativní význam pak odhaluje hlubší kulturně 

specifické aspekty a spojitosti a divák ho může interpretovat pouze na základě znalosti 

                                                           
12

 Kniha Mytologie vyšla v roce 1957, jedná se o soubor esejů s přidaným teoretickým rámcem, v němž 

francouzský literární kritik a sémiolog Roland Barthes popsal sémiotické pojetí významu mýtu. Jako 

jeden z prvních se Barthes pokusil aplikovat sémiologický přístup na různé společenské a kulturní jevy. 

Jeho kniha výrazně přispěla k proměně francouzské intelektuální scény ve druhé polovině 20. století.  
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historických a kulturních souvislostí. Konotativní význam navíc není trvalý, jeho 

povaha se může s časem a v průběhu společenského vývoje měnit. Jestliže jsou některé 

konotované významy užívané v rámci celé kultury a společnosti jako součást obecně 

platného systému hodnot a postojů, stávají se ideologií. Pro tyto silně konotované 

významy s ideologickým přesahem zavedl Roland Barthes pojmenování mýty. V rovině 

mytologické je denotativní a konotativní význam přetaven do podoby mýtu – tedy 

jakýchsi společensky podmíněných všeobecných pravd, jež reflektují hodnotový řád, 

kulturní specifika a názory převládající ve společnosti. Tyto mýty jsou univerzálně 

platné a jeví se jako přirozené a neměnné, jedná se ovšem o sociální konstrukt. Existuje 

tak například mýtus o národní povaze, o životě na venkově atd. (Jirák a Kӧpplová, 

2003: 135–136, McQuail, 2007: 278–279) 

Mýty Barthes chápal jako znaky znaků, protože se v nich konotované významy 

stávají denotáty znaků dalšího řádu. Mýty tedy v jeho pojetí nejsou metaforickými 

příběhy, ale sekundárním sémiotickým systémem v běžné komunikaci. Mýtus je podle 

něj promluva definovaná spíše svou intencí, než svou doslovností. Mýty prezentují 

kulturně podmíněné názory, hodnoty a interpretace jako přirozené, tento proces 

se nazývá naturalizace mýtu.  

Jako příklad mytologického užití fotografie Barthes popisuje snímek na titulní 

straně časopisu Paris Match, na němž francouzský voják černé barvy pleti oblečený 

ve francouzské uniformě salutuje s očima upřenýma vzhůru na francouzskou vlajku. 

To, co je vidět, je denotativní smysl této fotografie. V rovině mýtu však podle Barthese 

(2004) tato fotografie artikuluje spíše ideu francouzského imperialismu: „…naznačuje, 

že Francie je velká říše, že všichni její synové bez ohledu na barvu pleti věrně slouží 

pod její vlajkou a že posouvačům, ohánějícím se údajným kolonialismem, se nemůže 

dostat lepší odpovědi než nadšení, s jakým tento černoch slouží svým takzvaným 

utlačovatelům.“ (Barthes, 2004: 114)  

1.5. Diváci jako tvůrci významu 

Obrat zájmu k roli publika přišel v 70. a 80. letech 20. století
13
, kdy výzkumy 

vnímání (přijímání, recepce) médií přinesly zásadní obrat v chápání utváření významu. 

Ačkoli mediovaná sdělení přenáší dominantní významy a reprezentují vládnoucí 

ideologii, publikum se vůči vepsaným významům může vymezit a interpretovat sdělení 

                                                           
13

 Někdy se mluví až o etnografickém obratu. (Jirák a Köpplová, 2003: 106) 
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dle svého interpretačního rámce. (Jirák a Kӧpplová, 2003: 106) Určuje tedy význam 

podavatel nebo příjemce?
14

 

Původní koncept publika jako masy pasivních příjemců mediálních sdělení byl 

po druhé světové válce nahrazen individualizovaným přístupem, jenž zdůrazňoval 

aktivní nakládání recipientů s mediálními obsahy. Nová koncepce aktivního publika
15

 

předpokládá, že recipienti sami vybírají, interpretují, diskutují mezi sebou a kriticky 

hodnotí obsahy médií. Newtonová (2001) v souvislosti s recepčními výzkumy publika 

a potvrzením aktivního podílu diváků na utváření významu fotografií zmiňuje ještě 

problematiku selektivního vnímání. Důvěra v pravdivost obrazů může být podle ní 

založena na tom, že vidíme jen to, co hledáme a chceme vidět. „Jinými slovy, věříme 

tomu, co vidíme, protože jsme se rozhodli něco nějakým způsobem vidět.“ (Newton, 

2001: 90)  

Také Sturkenová a Cartwrightová (2009) upozorňují, že samotní tvůrci sdělení 

nedefinují jejich význam, který je utvářen až v procesu jejich příjmu. Ve své eseji 

Smrt autora z roku 1967 Roland Barthes argumentuje, že mediální text (mediální 

sdělení, ať už se jedná o text, fotografii, zvukový záznam či jiné prvky) je otevřený 

prostor umožňující publiku dešifrovat různé interpretace a významy. Neexistuje podle 

něj žádný jediný správný význam, který producent zamýšlel a který se publikum má 

snažit najít. Ačkoli text může obsahovat preferované významy, záleží na kritickém 

a analytickém myšlení publika, jak jej dešifruje. Autorita autora jako primárního 

určovatele významu je tedy podle Barthese pouhým mýtem, jelikož význam je tvořen 

v procesu čtení a je závislý na společenském kontextu interpretace. (Barthes in Sturken 

a Cartwright, 2009: 62) Různá mediální sdělení mohou mít tedy zamýšlený preferovaný 

význam, jednotliví diváci jej však na základě vlastní zkušenosti a sociálního kontextu 

mohou interpretovat zcela jinak.  

                                                           
14

 Tuto problematiku lze nahlížet dvojí optikou na základě dvou modelů komunikace. Přenosový model 

zastává názor, že sdělení jsou lineárně přenášena od podavatele k příjemci, význam je tedy chápán jako 

vlastnost sdělení. Naproti tomu konstitutivní (kulturální) model chápe význam jako výsledek konfrontace 

sdělení s kulturním rámcem recepce publika, význam vzniká až interpretací v určitém socio-kulturním 

prostředí. (Jirák a Köpplová, 2003: 132) 
15

 Koncept aktivního publika předznamenala studie Lazarsfelda, Berelsona a Gaudetové The People’s 

Choice (Volba lidu) z roku 1948, v níž zkoumali vliv médií na voliče během prezidentské předvolební 

kampaně, a na základě svých poznatků formulovali hypotézu o dvoustupňovém toku komunikace. Lidé si 

podle jejich zjištění vybírali média na základě svých předem definovaných preferencí. Jejich práce také 

přišla s definicí tzv. opinion leaders (názoroví vůdci), kteří do velké míry ovlivňují názory ostatních. 

Zjištění, že výběr média a nakládání s mediálním obsahem je výsledkem aktivního jednání, obrátila zájem 

vědců k bližšímu zkoumání publika. Dále koncept aktivního publika rozvíjeli například Lazarsfeld a Katz 

v 50. letech. (Jirák a Kӧpplová, 2009: 223–225) 
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Podle britského kritika a spisovatele Johna Bergera (2009), jenž je autorem 

knihy O pohledu, fotografie zastupuje roli, kterou předtím nesla lidská paměť. Berger 

vycházel z indexické povahy fotografie, jež pouze fixuje jeden jediný moment průběhu 

událostí a neobsahuje tedy žádný význam, její smysl musí být totiž konstruován 

na základě interakce diváka se snímkem. Stejně jako fotografie, také vzpomínka 

v paměti nemá nikdy smysl bez kontextu a nazírání na ni se může v průběhu času měnit.  

Berger proto zdůrazňoval, že je třeba „vybudovat paprsčitý systém, díky kterému lze 

fotografii vnímat způsobem, ve kterém splývají osobní, politické, ekonomické 

i historické aspekty.“ (Berger, 2009: 80)  

1.5.1. Proces kódování a dekódování 

Princip modelu kódování a dekódování (encoding/decoding model) 

Stuarta Halla spočívá v tom, že význam je do sdělení zakódován jeho producentem 

a na druhé straně je dekódován jeho recipientem. V tomto procesu předávání sdělení 

dochází k výraznému upřednostnění role publika při definování významu, je proto 

výborným příkladem teorie aktivního publika. 

Žurnalistické sdělení je kódováno, aby přenášelo preferované významy, které se 

producent sdělení snaží předat. Sdělení je kódováno ideologicky v tom smyslu, 

že sdělení obsahuje kromě faktů i hodnoty, kromě informací i rámec pro jejich 

interpretaci. Zmíněné rámce a hodnoty jsou často nevyslovené, vyjádřené spíše 

implicitně a kulturně podmíněné. (McNair, 2004: 46) 

Ačkoli mediovaná sdělení přenáší dominantní významy a reprezentují vládnoucí 

ideologii, publikum se vůči vepsaným sdělením může vymezit a interpretovat je 

dle svého rámce. Význam zakódovaný ve sdělení producentem tedy může být publikem 

dekódován jinak, než bylo zamýšleno. (Jirák a Köpplová, 2003: 167) Britský teoretik 

Stuart Hall
16

 přišel s třemi typy pozic, jež mohou diváci při dekódování kulturních 

artefaktů zaujmout. 

 

                                                           
16

 Stuart Hall je představitel tzv. birminghamské školy, jež je spojována se vznikem a rozvojem činnosti 

Centra pro současná kulturální studia na univerzitě v Birminghamu, založeného roku 1964. 

Birminghamská škola výrazně přispěla ke kritickému studiu médií a k rozvoji kulturálních studií 

především výzkumy chování publika, subkultur, etnických a genderových otázek. (Jirák a Köpplová, 

2003: 167) 
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Tabulka 2: Tři typy čtení podle Stuarta Halla 

1. Dominantně-hegemonické čtení 

2. Vyjednávání (dohodnuté dekódování) 

3. Opoziční čtení 

Sturken a Cartwright, 2009: 81 

 

Publikum může bez výhrady pasivně přijmout nabízený dominantní význam 

a identifikovat se tak s hegemonickou pozicí, přijmout předkládaný význam částečně 

na základě smlouvání mezi obrazem, divákem a kontextem, nebo se vůči němu vymezí 

v opozičním negativním postoji. Tento proces dešifrování obrazu probíhá na vědomé 

i nevědomé úrovni, kdy je obraz konfrontován s našimi znalostmi, zkušenostmi 

či vzpomínkami a zasazen do našich kulturních rámců. Proces dekódování je tedy 

mentální proces interpretace, během nějž jsou odmítnuty nebo přijaty předkládané 

významy dominantní ideologie. (Sturken a Cartwright, 2009: 81)   

Podle Halla každé sdělení obsahuje prvky, jež signalizují příjemci žádoucí 

interpretaci producenta, tedy tzv. preferované čtení. Mezi tyto signály může patřit volba 

jazykových prostředků, implicitních hodnocení atd. (Jirák a Kopplová, 2003: 108–109) 

Jak tvrdí Sontagová (2002), podobně také ve fotografii najdeme předem definované 

významy, které nám producent předkládá: „…fotografie jsou svědectvím nejen toho, 

co je, ale i toho, co jedinec vidí, že jsou nejen záznamem, ale i hodnocením.“ (Sontag, 

2002: 83) 

1.5.2. Blumerův koncept symbolického interakcionismu 

Americký sociolog Herbert Blumer
17

 popsal v roce 1969 ve své knize 

Symbolický interakcionismus: perspektiva a metoda princip utváření významů skrze 

společenskou interakci. Podle něj jsou významy tvořeny, utvrzovány a přeměňovány 

v procesu každodenní komunikace a mezilidské interakce. Vycházel z myšlenek dalších 

sociologů, jeho koncept reflektuje například myšlenky Williama. J. Thomase, který 

                                                           
17

 Jeho koncept vycházel z myšlenkové základny tzv. Chicagské školy (Charles H. Cooley, George H. 

Mead aj.), proudu sociologie, který se začal utvářet ve 20. letech 20. století na Univerzitě v Chicagu 

a distancoval se od dosavadního pozitivistického determinismu a behaviorismu. Chicagská škola 

zkoumala sociologii města a kladla důraz na význam společenské interakce jako důležitého faktoru 

formování vztahů ve společnosti.  
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tvrdil: „Je-li nějaká skutečnost označena za reálnou, stává se reálnou ve svých 

důsledcích.“  Lidé tedy zakládají své chování na vlastní interpretaci světa kolem. 

Blumer opírá svůj koncept o tři východiska: 

1. Jedinci jednají na základě významů, jež připisují jevům kolem sebe.  

2. Významy vznikají prostřednictvím sociální interakce a lze je chápat 

pouze v kontextu mezilidských vztahů. 

3. Významy jsou modifikovány a proměňovány prostřednictvím 

interpretačního procesu, jenž jedinec používá v konfrontaci s okolními 

jevy. 

(Blumer, 1998: 2) 

Na základě těchto tezí lze vyvodit, že lidské jednání není výsledkem reakcí 

na vnější podněty, ale naopak aplikací systému vnitřně zakořeněných a sociálně 

podmíněných konstruktů a modelů chování. Tyto naučené vzorce pomáhají člověku 

interpretovat a vysvětlovat symboly a významy, které ho v každodenním životě 

obklopují. Významy nejsou vlastností samotných věcí, ale výsledkem psychické 

činnosti jedince, který jim význam přisuzuje (jakoby je označuje nálepkou). 

Symbolický interakcionismus tedy „vidí vznik významu v procesu interakce mezi 

lidmi.“ (Blumer, 1998: 5) Významy jsou sociální produkty utvářené a determinované 

mezilidskou interakcí. Věci získávají svůj význam v určitém sociálním kontextu, mimo 

nějž svůj význam ztrácí nebo není pochopitelný. Takto vzniklé významy nejsou 

neměnné, dál se přetváří a vyvíjí v průběhu dalších interakcí a v rámci společenské 

komunikace. 

1.5.3. Teorie sociální konstrukce reality 

Poznatky lingvistiky a sémiotiky, že si lidé osvojují významy na základě 

sociálně podmíněných interpretací znaků a symbolů zakotvených v jazyce a na základě 

vzájemné komunikace pomocí znakových kódů (symbolická interakce), vedlo k rozvoji 

teorie sociální konstrukce reality
18
. Lidská komunikace, která je založena na odkazování 

k významům symbolů, nabízí obraz světa, jenž je konstruován jako společné pojetí 

                                                           
18

 Toto sociálně-konstruktivistické pojetí rozpracovali autoři Peter L. Berger a Thomas Luckmann ve své 

knize Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění (The Social Construction of Reality) 

z roku 1966 (česky kniha vyšla v roce 1999). 
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reality. To, co považujeme za platné, je tedy ve skutečnosti konstruktem společnosti. 

„Lidé proto žijí ve světě plném významů, které vytváří (konstruuje) jejich vlastní 

kultura – a tento svět je pro ně realitou, jakkoli je konstruován v sociální praxi.“ (Jirák 

a Kӧpplová, 2009: 34) Toto pojetí světa zároveň integruje hodnotový systém 

společnosti a dominantní ideologii. K této sociální konstrukci reality se pak příslušníci 

společnosti vztahují jako k platné. 

Na konstrukci reality se velkou měrou podílí také média, která svou prezentací 

a zarámováním (framing) událostí definují jejich vnímání publikem. Média tímto 

způsobem určují platné významy ve společnosti, ať už definováním témat, či kultivací 

postojů veřejnosti. (Jirák a Kӧpplová, 2003: 164, Langton, 2009: 72–73) 

To, jak je někdo nebo něco popsáno, vyfotografováno nebo natočeno tedy 

určuje, jakým způsobem bude tato osoba nebo věc nahlížena publikem. Newtonová 

(2001: 96) uvádí příklad fotografického vyobrazení amerického prezidenta 

Franklina D. Roosevelta, jenž byl během svého působení v prezidentském úřadu 

upoután na invalidní vozík. Když se v roce 1997 autoři jeho památníku rozhodli tuto 

skutečnost na fotografiích nezobrazit, aby nepodrývali jeho obraz jako silné a vůdčí 

osobnosti americké historie, členové veřejnosti na invalidním vozíku byli pohoršeni 

touto manipulací se skutečností. Reálný obraz prezidenta je tedy pouze konstrukcí, která 

je vytvořena výběrem fotografií, jejich kompozicí a dalšími prvky. 
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2. Fotožurnalistika 

 

„Jádro výpovědi je v objemu a smyslu sdělované myšlenky, které nejen informuje,  

ale vzbuzováním emocí a vyvoláváním asociací nutí diváka k vlastním úvahám,  

a tím i k rozumové a citové spoluúčasti na předvedeném ději.“ 

Henri Cartier-Bresson
19

 

Fotografické zpravodajství je vizuální formou sdělená informace o aktuálních 

společenských a politických událostech. (Lábová, 2001: 90) Podobně jako u psané nebo 

audio-vizuální formy, i pro obrazové zpravodajství platí za základní jednotku 

informační hodnota, kterou má sdělení v různých žánrových podobách předat publiku. 

Žurnalistická fotografie se snaží pomocí obrazu předat objektivní informace 

o aktuálních společenských skutečnostech, odpovídá přitom na základní žurnalistické 

otázky „kdo“, „kde“ a „co“, zbytek potřebných informací doplňuje popisek, jenž 

je nedílnou součástí všech forem obrazového zpravodajství. (Lábová, 1990: 14–15)  

Důležitým aspektem fotografie pro užití v žurnalistice je také její schopnost 

působit na emoce publika. Fotografie má autentickou hodnotu a dodává čtenáři pocit 

účasti na dění, prostřednictvím zpravodajské fotografie se může stát očitým svědkem 

dění. Další devízou fotografie pro užití v žurnalistice je její schopnost názorně ukázat. 

Z jednoho snímku lze získat velké množství informací, které by jinak bylo třeba složitě 

popisovat slovy. (Lábová, 2001: 88–89) 

V médiích plní fotografie podle Lábové (1990) především funkci informační 

a ilustrační. Pokud novinářská fotografie pouze ilustruje delší textový materiál a nenese 

hlubší informační hodnotu, jedná se o ilustrační funkci. Jestliže naopak obrazová složka 

zastává pozici hlavního nositele informace a textové sdělení ji pouze doplňuje, má 

funkci informační. Informační funkci splňuje fotografie také jako poutací materiál 

v podobě otvírací (titulní fotografie), kdy pomáhá čtenáři zorientovat se a vybrat, čemu 

bude věnovat pozornost. (Lábová, 1990: 16) 

                                                           
19

 Carrtier-Bresson in Lábová (1990: 115). Henri Cartier-Bresson patří mezi nejvýraznější osobnosti 

světové žurnalistické fotografie.  Díky své mistrné schopnosti zachycení rozhodujícího okamžiku 

a hluboce lidských momentů bývá označován za představitele fotografického humanismu. V roce 1947 se 

podílel na založení agentury Magnum Photos zaměřené na reportážní fotografii, jež sdružuje přední 

fotoreportéry z celého světa a dodnes patří k nejprestižnějším obrazovým agenturám.  



25 
 

2.1. Objektivita obrazového zpravodajství 

Stejně jako ve všech odvětvích zpravodajství i na fotografii jsou v novinách 

kladeny nároky na objektivitu zobrazení, která médiím zajišťuje důvěru publika. Svou 

oddanost objektivitě demonstrují fotožurnalisté, obrazoví editoři a vydavatelé ustavením 

profesních standardů a etických kodexů. Důvěryhodnost je pro média zásadním cílem, 

kterého se snaží dosáhnout přísnými pravidly, která například v obrazovém 

zpravodajství zakazují jakýmkoli způsobem měnit obsah zpravodajských fotografií. 

(Gross, Katz a Ruby, 2003: 33) „Zpravodajský průmysl velmi dbá na etické kódy 

pravdivé výpovědi. Patří k nim zásada, že fotografie poskytované zpravodajstvím jsou 

realistické a nezmanipulované. Jinými slovy, považujeme za samozřejmost, 

že fotografie a obrazy, na které se díváme v seriózních denících a seriózním televizním 

zpravodajství, jsou věrným záznamem skutečné události.“ (Sturken a Cartwright, 

2009: 223) 

Přesto je pravdivost snímků po obrovském nárůstu využití digitálních 

technologií v oboru fotografie jedním z nejzávažnějších etických problémů 

fotožurnalistiky. Podle Lábové (1990) lze považovat za pravdivou fotografii, která 

„věrně odráží objektivní realitu, jev, událost, vztahy, atd.“ (Lábová, 1990: 87) Obrazový 

reportér je zodpovědný za to, že předá divákům tu nejlepší „vizuální pravdu“, jakou je 

schopen zjistit či svým přístrojem zachytit. (Newton, 2001: 91) To, že bude fotografie 

věrně zachycovat situaci, jež se v momentě pořízení snímku odehrávala 

před objektivem, ovšem ještě nezajišťuje její pravdivou výpovědní hodnotu o celé 

události. „Pravdivost je také shoda významu, smyslu snímku s podstatou (a objektivním 

charakterem) skutečnosti.“ (Lábová 1990: 87) Proto je důležité nejen to, co a jak aparát 

zachytí, ale i to, co zůstane mimo záběr. 

Zkreslovat skutečnost totiž může také volba úhlu záběru, který může určité 

prvky zdůrazňovat či potlačovat. Zkreslený pohled na skutečnost může tedy divák 

získat i na základě snímků, které, ač věrně, zachycují pouze netypické pohledy 

na skutečnost a prezentují je jako charakteristické pro danou situaci. Tímto způsobem 

mohou být prezentované skutečnosti neoprávněně vnímány v negativním nebo 

pozitivním světle, příkladem může být záměrné propagandistické přikrášlování 

společenské reality v Československu v průběhu 50. nebo 70. let (Lábová, 1990: 88) 

nebo stereotypně negativní zobrazování některých sociálních skupin (homosexuálové) 

nebo etnik. (Kobré, 2008: 132)  
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Sporný vztah fotografie k objektivní skutečnosti popisují i Láb a Turek (2009), 

podle nich lze proces vzniku fotografie díky mechanickému zachycení pomocí přístroje 

a závislosti obrazu na referentu považovat za objektivní a pravdivý. Záleží už ale 

na osobě fotografa, jakou skutečnost takto zachytí. Láb a Turek (2009) proto shrnují: 

„Fotografie jako taková je sice objektivním zobrazením svého referentu, je ale také 

vždy jeho interpretací z pohledu autora.“ (Láb a Turek, 2009: 46) Autoři tedy označují 

samotný akt fotografování za ryze subjektivní, neboť prostřednictvím svého autorského 

stylu fotograf selektivně zaznamenává a interpretuje realitu. Objektivnost vyznění 

obrazové výpovědi může ovlivnit také způsob jejího užití, kontext, v němž bude 

prezentována, text, jenž ji bude doprovázet atd. Láb a Turek (2009) tedy navrhují spíše 

než s termínem objektivita operovat se spojením poctivé a správné užití
20

 fotografie.  

Objektivitu mediálních obsahů ovlivňuje celá řada vnějších faktorů. Média 

existují ve světě v různých formách ustavení zákonem a v různých systémech zřízení 

(státní, veřejnoprávní, komerční média). Jejich postavení je do značné míry určováno 

státními institucemi, které fungování médií mohou regulovat rozličnými prostředky. 

To může velmi výrazně ovlivnit také míru objektivity, které jsou mediální obsahy 

schopny dosáhnout. V demokratických společnostech je standardem zakotvení svobody 

médií v zákonu, čímž by se měla zajistit jejich nezávislost a objektivita. 

Stále více však mezi vnějšími vlivy ovlivňujícími míru objektivity médií 

vystupují do popředí zájmu mediálních kritiků ekonomické faktory. Americký profesor 

žurnalistiky a mediální teoretik J. Herbert Altschull
21

 označoval média za agenty těch, 

kdo mají v rukou ekonomickou, politickou a společenskou moc (Altschull in Newton, 

2001: 101). Jako představitelé symbolické moci tak média reprezentují především jejich 

zájmy. Přestože je fungování médií podloženo principem společenské odpovědnosti, 

mohou externí tlaky také v praxi způsobit, že média artikulují spíše ekonomické zájmy 

vlivných subjektů. Ekonomické faktory tím pádem způsobují, že jako pravda jsou 

podávány informace, které jsou schopny vyprodukovat zisk. Komercionalizaci mediální 

produkce kritizují jak mediální odborníci, tak samotní novináři. Tento trend způsobuje, 

                                                           
20

 Pojem poctivé a správné užití (fair and accurate use) používal místopředseda americké asociace 

žurnalistických fotografů NPPA, John Long, jehož Láb a Turek (2009: 47) citují. 
21

 Své teorie fungování médií ve společnosti (tzv. Čtyři teorie tisku) formuloval J. H. Altschull ve své 

knize Agents of Power: Role of the News Media z roku 1984, své myšlenky dále zrevidoval ve druhém 

vydání knihy pod názvem Agents of Power: The Media and Public Policy (1994) nebo v knize From 

Milton to McLuhan: The Ideas Behind American Journalism (1990). 
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že kvalita obsahu klesá na úkor větší míry zábavného obsahu, infotainmentu
22

, 

jednodušších bulvárnějších témat či křiklavějších fotografií, jež mají prvoplánově 

přitáhnout pozornost.  

Rovněž Lábová (2001) popisuje odklon fotografie od svého původního poslání 

přinášet informace, jež je stále více nahrazováno snahou o upoutání pozornosti čtenářů, 

fotografie stále častěji slouží pobavení nebo reklamě. S tímto trendem Lábová (2001) 

spojuje také tendenci rostoucí estetizace žurnalistické fotografie, která se tak blíží 

uměleckému tvaru. Typické jsou pro tento styl rozostření plochy v popředí, zaostření 

detailu v nepoměrně větší velikosti oproti ostatním prvkům, či velká hloubka ostrosti, 

která naopak prezentuje všechny zobrazené prvky ostře, a tedy jako rovnocenné. 

Fotografové také experimentují s expozicí, perspektivou a hloubkou ostrosti, 

aby dosáhli netradičních záběrů. „Tento estetický tvar často kontrastuje s žurnalistickým 

obsahem: hrůzná realita (zprávy ze současných válečných konfliktů, hladomory, 

sociální konflikty) je někdy zobrazována takovým způsobem, že je dokonce příjemné 

se na takové fotografie dívat. Paradoxem je, že tento typ záběrů je velmi často oceňován 

na prestižních novinářských soutěžích.“ (Lábová, 2001: 91) Přílišné estetizování 

zpravodajské fotografie přitom může odvádět pozornost od samotného obsahu 

či působit zkreslujícím nebo neetickým dojmem, proto se naopak někteří fotografové 

například při fotografování válečných konfliktů zříkají autorského rukopisu. (Láb 

a Turek, 2009: 47) 

2.1.1. Koncept zpravodajských hodnot 

Obsah zpravodajských médií je v jejich snaze objektivně zachytit a předat fakta 

do jisté míry předvídatelný. Jak dokládají četné výzkumy, řídí se mediální produkce 

souborem nepsaných pravidel pro výběr událostí, která jsou intuitivně sdílena napříč 

mediálními platformami i napříč hranicemi jednotlivých států. Ačkoli se nejedná 

o pevný soubor norem, hodnoty rozhodující o výběru zpráv jsou relativně všeobecné, 

jelikož jejich sdílení je omezeno typem média a jinými faktory jen velmi málo. 

(Trampota, 2006: 24–29) Hetherington (1985, in McQuail, 2007: 241) zdůvodňuje tento 

fakt tím, že lidé rozhodující o výběru zpráv mají velmi ustálenou představu o tom, 

                                                           
22

 Složenina anglických výrazů information (informace) a entertainment  (zábava), snaha prezentovat 

informace zábavnou, populární formou. Kritici tvrdí, že tento trend vede k zlehčování významu 

a zjednodušování témat. Infotainment je jedním z průvodních rysů bulvarizace médií. (Trampota, 

2006: 160–161) 
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co bude publikum zajímat; tato představa je pak do značné míry shodná v rámci celého 

společensko-kulturního uspořádání.  

Nejrůznější výzkumy se věnovaly otázce, jaký soubor kritérií rozhoduje o tom, 

co je za zprávu považováno a co nikoli. Událost se stává zprávou, pokud disponuje 

souborem potřebných vlastností, odborně nazývaným zpravodajské hodnoty
23

 (news 

values). Čím více zpravodajských hodnot událost splňuje, tím větší má potenciál stát se 

zprávou.  

2.1.1.1. Zpravodajské hodnoty podle Galtunga a Rugeové 

Téma zpravodajských hodnot zkoumala celá řada mediálních odborníků, mezi 

nejvlivnější a často citované autory patří norští vědci Johann Galtung a Mari Holmboe 

Rugeová, kteří na základě svého výzkumu
24

 sestavili výčet dvanácti hlavních faktorů 

ovlivňujících výběr zpráv. Jejich zpravodajské hodnoty můžeme rozdělit do třech 

skupin: organizační, žánrové a sociokulturní. (McQuail, 2007: 302)  

                                                           
23

 Termín poprvé použil americký novinář a filozof Walter Lippmann, který se v knize Public Opinion 

(Veřejné mínění) z roku 1922 zabýval vlivem médií na společnost. Koncept zpravodajských hodnot 

nicméně do hloubky poprvé rozpracovali v polovině šedesátých let Norové Johan Galtung a Mari 

Holmboe Rugeová. 
24

 Studie Johana Galtunga a Mari Holmboe Rugeové The Structure of Foreign News: The Presentation of 

the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers (Struktura zahraničního 

zpravodajství: Prezentace konžské, kubánské a kyperské krize ve čtyřech norských denících) 

publikovaná roku 1965 v Journal of Peace Research (No. 1, s. 64–90), zkoumala zahraniční 

zpravodajství z období konžské a kubánské krize (červenec 1960) a kyperské krize (březen a duben 1964) 

ve čtyřech norských denících. Jejím primárním cílem bylo poukázat na deformovaný mediální obraz zemí 

třetího světa v západním tisku. Tato prvotní studie bývá kritizována pro několik metodologických 

nedostatků: 1. Úzká profilace – zaměřuje se pouze na tištěná média a zahraniční zpravodajství, 

2. zaujatost – zprávy jsou v úzkém mezinárodně-politickém kontextu ve spojitosti s kubánskou, konžskou 

a kyperskou krizí, 3. zaměření na demokratická média – při aplikaci na média v totalitních režimech se 

objevuje několik odchylek od zpravodajských hodnot v demokratickém zřízení. Teorie Galtunga 

a Rugeové byla několikrát revidována celou řadou vědců, i přes zjevné nedostatky původní studie je 

koncept zpravodajských hodnot dosud podstatným přínosem pro studium mediálních obsahů. Celý text 

studie je dostupný na webových stránkách:  

http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64.short?rss=1&ssource=mfc 

Tabulka 3: Zpravodajské hodnoty podle Galtunga a Rugeové 

 Frekvence (frequency) 

 Práh pozornosti (threshold) 

 Jednoznačnost (unambiguity) 

 Význam (meaningfullness) 

 Souznění (consonance) 

http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64.short?rss=1&ssource=mfc
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Frekvence neboli časový úsek, v němž událost probíhá, může hrát důležitou roli 

vzhledem k periodicitě médií. Zatímco události, odehrávající se v krátkém časovém 

úseku (nehody, bombové útoky), se spíše promítnou v denících, v internetovém, 

či televizním zpravodajství, které se aktualizuje několikrát za den, události s delším 

časem trvání (vývoj politických jednání, změny životního prostředí) se podle Galtunga 

a Rugeové spíše objeví na stránkách týdeníků a měsíčníků a v týdenních televizních 

a rozhlasových magazínech.  

Za zásadní faktor výběru zpráv považují Galtung a Rugeová rozměr události, 

která musí svým rozsahem přesáhnout práh pozornosti jak mediálních profesionálů, 

tak publika. Toto kritérium souvisí do jisté míry s psychologií vnímání, daná událost 

překročí práh pozornosti, pokud je dostatečně intenzivní či dramatická. 

Jednoznačnost události se definuje jako možnost interpretovat ji určitým 

způsobem, zpráva pak má jasnou lineární linii vývoje a neobsahuje žádné technické ani 

sémantické šumy (rušivé elementy vedoucí k dezinterpretaci). 

Význam události je poměrně relativní veličinou, vztahuje se k fyzické 

(geografické) a kulturní blízkosti místa (země), skupiny lidí, tématu, jichž se událost 

týká. Větší význam budou mít z hlediska médií události bližší, než ty vzdálenější. 

Například zprávy o zemích třetího světa, kulturních či etnických menšinách nebo 

o některých povoláních mohou spadat mimo rámec zájmu a porozumění publika. 

Jedním z důležitých faktorů pro výběr zpráv je souznění s očekáváními publika 

a s jeho světonázory. S tímto kritériem pro výběr zpráv je spojena tzv. odchylka, tedy 

narušení normálního pořádku, ať se jedná o přírodní katastrofy, či události 

společenského nebo kulturního charakteru, porušování společenských norem chování 

a zprávy o různých formách společenské deviace. (McNair, 2004: 81) 

 Neočekávanost (unexpectedness) 

 Kontinuita (continuity) 

 Variace (composition) 

 Vztah k elitním národům (reference to elite nations) 

 Vztah k elitním osobám (reference to elite people) 

 Personalizaci (reference to persons) 

 Negativita (negativity) 

Galtung a Rugeová, 1965: 70–71 
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Snaha médií o co největší aktuálnost je důvodem, proč se lidé o neočekávaných 

událostech jako živelní katastrofy, teroristické útoky nebo atentáty dozvídají 

prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku či internetového zpravodajství. Aktuální 

zpravodajství přímo z místa s sebou nese moment překvapení a dramatičnosti. 

Pokud se nějaká událost dostala svým rozsahem do hledáčku médií, 

je pravděpodobné, že média budou nadále sledovat její vývoj a rozuzlení. Tento 

fenomén zájmu o kauzy, sledování soudních procesů nebo průběhu politických jednání 

nazýváme kontinuita. 

Variace popisuje výběr událostí na základě požadavků rubriky či zpravodajské 

relace, které mají svá nepsaná pravidla. Složení (kompozice) rubriky či relace se snaží 

být vyvážené a přinášet zprávy z různých oborů. Pokud se tedy sejde najednou několik 

zpráv z jednoho oboru, vybere se pouze ta nejdůležitější nebo s nejsilnějšími 

zpravodajskými hodnotami.  

Předešlých osm zpravodajských hodnot lze považovat za obecně platné, 

následující čtyři se dají aplikovat spíše na západní média. Jak ukázaly výzkumy médií 

v totalitních společnostech (např. Končelík et al., 2005), jsou některé zpravodajské 

hodnoty Galtunga a Rugeové v totalitních zřízeních nefunkční. (Trampota, 2006: 27) 

Galtung a Rugeová považují u událostí za podstatný vztah k elitním národům 

nebo osobám. Za elitní lze podle nich označit země, které jsou významnými aktéry 

západní politiky a obchodu. Elitními osobami pak rozumějí především politické 

či společenské elity, jejichž konání může mít důsledky pro celou společnost, nebo které 

jsou považovány za morální autority. Sledování celebrit a uctívání kultu osobnosti 

je pak doménou bulvárních médií. 

Události bývají médii často personalizovány, subjektem zpráv se tak stávají 

jednotlivé osoby nebo skupiny lidí. Události jsou prezentovány na personalizovaném 

příkladu jedince (jako přírodní katastrofy, vládní rozhodnutí, dopady ekonomické krize 

atd.), což umožňuje publiku snazší identifikaci s aktéry. Identifikace může být buď 

pozitivní (empatie a vcítění) či negativní (odsouzení a vymezení se). Metoda 

personalizace se ve větší míře projevuje zejména v televizním a rozhlasovém 

zpravodajství, které se z velké části zakládá právě na výpovědích jednotlivých aktérů 

událostí.   

Dalším často se vyskytujícím prvkem zpráv je podle norských vědců negativita, 

zprávy daleko častěji informují o negativních událostech a neštěstích, než o pozitivním 

dění. Tento fakt se dá vysvětlit psychologickým přístupem, který zdůrazňuje lidskou 
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fascinaci zlem. Špatné zprávy navíc bývají zpravidla neočekávané a dramatické, což 

zvyšuje jejich atraktivitu. Referovat o negativních událostech je pro média jednodušší, 

protože „pravděpodobně dojde k jednoznačné interpretaci a konsenzu, aniž by došlo 

k nevoli u příjemce.“ (Galtung a Rugeová, 1965: 64) 

Teorie Galtunga a Rugeové byla několikrát revidována celou řadou vědců, 

i přes některé nedostatky původní studie je koncept zpravodajských hodnot dosud 

podstatným přínosem pro studium mediálních obsahů. 

2.1.1.2. Zpravodajské hodnoty podle Westerstahla a Johanssona 

Nové rozdělení přinesla v roce 1994 švédská dvojice vědců Jörgen Westerstahl 

a Folke Johansson, jejichž empirická studie
25

 definovala pětici zpravodajských hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

Za klíčovou považovali význam (důležitost) země, o níž zpráva pojednává. 

Důležitost zemí světa určovali podle indexu, jehož kritérii byl počet obyvatel, hrubý 

domácí produkt a výdaje na zbrojení. Dále Westerstahl a Johansson vyzdvihovali 

za podstatnou blízkost: události odehrávající se v blízkém okolí jsou považovány 

za významnější a zpravidla se jim dostává větší pozornosti médií, než událostem 

na „druhém konci světa“.  Blízkost ovšem chápali jako relativní veličinu, zohledňovali 

nejen blízkost geografickou, ale i kulturní či obchodní. Za zásadní označovali také 

                                                           
25

 Studie Foreign News, News Values and Ideologies (Zahraniční zprávy, zpravodajské hodnoty 

a ideologie) vyšla v roce 1994 ve sborníku European Jurnal of Communication (Vol. 9, s. 71–89). Jörgen 

Westerstahl a Folke Johansson zkoumali zahraniční zpravodajství ve švédských i mnoha zahraničních 

médiích. O větší reprezentativnosti výzkumu svědčí už jen rozsah zkoumaného materiálu: studie mapuje 

události posledních sedmdesáti let, autoři do výzkumu zahrnuli více než 50 tisíc zpráv z novin, rádií 

a televize. Celý článek je dostupný po přihlášení na webové adrese:  

http://ejc.sagepub.com/content/9/1/71.abstract  

Tabulka 4: Zpravodajské hodnoty podle Westerstahla a Johanssona 

 Důležitost  

 Blízkost 

 Dramatičnost 

 Přístup  

 Ideologie 

Trampota, 2006: 26 

http://ejc.sagepub.com/content/9/1/71.abstract
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dramatičnost události. Další dvě zpravodajské hodnoty jsou spíše než povahou události 

ovlivněny organizační strukturou média a mediálním systémem. Za důležitý faktor 

výběru zpráv považují Westerstahl a Johansson přístup novináře k informacím 

a ideologii, kterou autoři definují jako ideologii národního zájmu. (Trampota, 2006: 26) 

Koncept zpravodajských hodnot se nevztahuje pouze na zahraniční 

zpravodajství, popsaný rámec interpretace zpráv platí i obecněji. Definuje tak zároveň 

jeden z druhů mediální předpojatosti (tzv. bias), ačkoli je způsobena často 

spíše organizačními či kulturními faktory než úmyslně. „Zpravodajství má tendenci 

nezabývat se vzdálenými a politicky nedůležitými státy, neelitami, myšlenkami, 

institucemi a strukturami, dlouhodobými nedramatickými procesy (jako je sama 

společenská změna) nebo mnoha druhy ‘dobrých zpráv’.” (McQuail, 2007: 303) 

Skutečnost, že média interpretují pouze vybranou výseč reality, je znepokojivá 

i pro samotné mediální profesionály a mnozí experti poukazují na to, že obraz reality 

v médiích může být poněkud zkreslený. (Boyd, 1988, in McNair, 2004: 81) Pokud by 

mediální obsahy a jejich zpravodajské hodnoty měly reflektovat společenské hodnoty, 

odraz naší společnosti by byl „etnocentrický, orientovaný na elity a soustředěný 

na ‘negativní události’”. (McNair, 2004: 81)  

2.1.1.3. Zpravodajské hodnoty ve fotožurnalistice 

Z povahy fotografie vyplývá, že její zachycení zpravodajských událostí 

je značně specifické. Fotografie se například špatně vypořádává s abstraktními tématy, 

pro něž nemá znázornění. Ve fotožurnalistice se proto uplatňuje poněkud specifický 

soubor zpravodajských hodnot vycházející z možností zpracování témat. Burton a Jirák 

(2001: 254) přisuzují větší šanci přitáhnout pozornost médií těm událostem, které nabízí 

určitý způsob zpracování. Pro fotožurnalistiku tedy budou mezi podstatné faktory patřit 

zpravodajské hodnoty spojené s procesem zpracování: předvídatelnost, personalizace, 

výskyt, vztah k elitám, jednoznačnost a exotičnost. (Burton, Jirák, 2001: 255) 

Tato specifika fotografického zpravodajství s sebou přináší riziko, že jich mohou 

do jisté míry využívat marketingové a PR strategie, které zajistí svému klientovi 

vizuálně přitažlivou stránku. Do médií se tak mohou dostávat fotografie nejrůznějších 
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pseudoudálostí
26
, jež nedisponují informačními kvalitami a staví pouze na vizuální 

atraktivitě. 

2.2. Žánry novinářské fotografie 

V žánrové klasifikaci zpravodajské fotografie panuje mnoho nejasností, přesto 

lze v odborné literatuře
27

 najít základní shodné prvky. K nejčastěji užívaným žánrům 

ve zpravodajské fotografii patří fotografická aktualita, která zachycuje důležité 

aktuální události s politickou, společenskou nebo ekonomickou tématikou. Jedná-li se 

o významnou událost, objevuje se tato fotografie jako otvírací (titulní) fotografie 

buď celého vydání (tedy na první straně), nebo jednotlivých oddílů (domácí, zahraniční, 

ekonomika, atd.). Podle Lábové (2001: 91–92) má fotografická aktualita splňovat 

následující parametry:  

 Aktuálnost – fotografie zachycuje událost, která se právě stala, je nová, 

momentálně důležitá, nebo se periodicky opakuje 

 Relevance – zachycuje nejvýznamnější aspekty události a zasazuje ji 

do kontextu 

                                                           
26

 Pseudoudálostí se rozumí pro média uměle zinscenovaná událost, jejímž cílem je dosáhnout mediálního 

pokrytí, a využít tak média pro svou propagaci. Mezi pseudoudálosti se řadí tiskové konference, 

nejrůznější happeningy, zájezdy pro novináře, atd. (McNair, 2004: 148–149) 
27

 Teorií žánrového vymezení fotožurnalistiky se zabývá například Parrish (2002): Photojournalism: An 

Introduction, Kobré (2008): Photojournalism: The Professionals’Approach, Hoy (1986): 

Photojournalism: the visual approach a v češtině Lábová (1990): Základy fotožurnalistiky II. a (2001) 

kapitola „Fotografické zpravodajství v tištěných médiích“ ve sborníku Zpravodajství v médiích 

(Osvaldová et al., 2001). 

Tabulka 5: Zpravodajské hodnoty pro fotografii podle Burtona a Jiráka 

 Předvídatelnost – umožňuje přípravu 

 Personalizace – lépe lze zpracovat události, které můžeme vyložit 

jako konání určité osoby 

 Výskyt – čas, který událost potřebuje ke svému rozvinutí 

 Vztah k elitám – jako hodnotnější jsou ve zpravodajství vnímány elitní 

národy, státy, osoby 

 Jednoznačnost – událost je přehledná, lze pochopit jednotně 

 Exotičnost – neobvyklá, mimořádná či exotická událost 

Burton, Jirák, 2001: 255 
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 Obrazová působivost – zahrnuje technickou kvalitu fotografie (ostrost, správná 

expozice atd.), nápadité kompoziční postupy (má upoutat pozornost) a osobitý 

přístup autora 

 Srozumitelnost – její obsah musí být na první pohled čitelný, obsahuje pouze 

jeden motiv, kompozice podtrhuje hlavní aktéry/objekt události 

Fotografická aktualita se tradičně dále dělí do dvou kategorií: general news 

a spot news. Fotografie spot news zachycuje závažné neočekávané, často negativní, 

události, na něž se fotoreportér neměl šanci připravit. Tyto fotografie zahrnují například 

automobilové nehody, letecká neštěstí, přírodní katastrofy, požáry, vraždy či bankovní 

přepadení. Pro žánr spot news je typická okamžitost a narušení normálního běhu věcí, 

pro její zachycení je zapotřebí pohotovosti, rychlé orientace fotografa a jeho schopnost 

improvizace. Fotoreportér při takových událostech často hledá lidský rozměr události 

a je konfrontován se stresovou situací. V dnešní době mobilních telefonů 

se zabudovanými fotoaparáty poměrně vysokého rozlišení jsou autory takových snímků 

ve velké míře fotoamatéři, kteří se události sami účastní nebo jí přihlížejí. Snímky proto 

často nedisponují velkou kvalitou, po formální stránce nejsou dokonalé. 

Kategorie general news zahrnuje poměrně širší škálu fotografií událostí, jež jsou 

předem plánované a očekávané. Fotograf se na ně může připravit s předstihem, takže by 

se mělo jednat o formálně zdařilé snímky. Fotografie general news zachycují významné 

politické a společenské události, které mají předpokládaný průběh, odehrávají se 

na obvyklých místech a jejich aktéry jsou často veřejně známé osobnosti. Do této 

kategorie řadíme zasedání parlamentu a vlády, oficiální návštěvy, volební kampaně, ale 

i déletrvající válečné konflikty, významné pohřby nebo zachycení následků živelních 

katastrof. Předvídatelnost a časté opakování těchto událostí může vést ke stereotypizaci 

jejich mediální prezentace, která se stává obrazově nezajímavou, nebo naopak k přílišné 

snaze o invenčnost, jež způsobuje nesrozumitelnost obrazové výpovědi. 

Specifické postavení má na mediálním trhu agenturní fotografie, kterou 

zpravodajské agentury nabízí různým typům médií jako jeden za svých produktů. 

Vzhledem k širokému spektru agenturních odběratelů je na agenturní fotografii kladen 

požadavek větší univerzálnosti co do formy i obsahu. 

Mezi velmi časté zpravodajské žánry patří portrét, jenž se snaží kromě vnější 

podoby zachytit i osobnost a povahové rysy portrétovaného nebo emoce, které právě 

prožívá. Portrét se hojně využívá jako obrazový materiál k rozhovorům nebo 
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beletristickým textovým formám. Specifickým druhem portrétu je reportážní portrét, 

který se odlišuje svou snahou o bezprostřednost zachycení a autentičnost fotografie. 

Reportážní styl je definován dynamičností, fotografie často vzniká v přirozeném 

prostředí, kde se daná osoba pohybuje, není nijak aranžovaný. 

Dalším žánrem novinové fotografie je feature, jež bývá užívána jako doplněk 

ilustrující obsáhlejší zpravodajský text. Názorně zobrazuje některý z aspektů zmíněných 

v textu a spíše mu dodává vizuální rovinu, jejich informační hodnota je sama o sobě 

malá. Feature je oproti fotografické aktualitě nadčasová, zachycuje momenty běžného 

všedního dění s důvtipem, citem pro správný okamžik, ukazuje „útržky života“. 

Oblíbenými motivy jsou počasí, děti, lidské vztahy atd.  

Média se v případech velkého významu určité události často rozhodnou 

publikovat více než jeden snímek události, z fotografií vytváří koláže, fotografické série 

nebo sekvence. Speciálním žánrem o více fotografiích je fotografická reportáž 

či fotografický esej. Oba tyto obrazově-dokumentární žánry mají svou vlastní narativní 

linii, jdou více do hloubky a zachycují fotografovu subjektivní interpretaci události 

(jedná se o publicistické formy). Oba tyto žánry zachycují událost v jejím průběhu, 

obsahují základní prvky narativního vyprávění, mají úvod, vyvrcholení i závěr. 

Fotografická reportáž se vztahuje k nějaké sociální či politické tématice, zobrazuje 

aktuálnější témata. Naproti tomu fotografický esej je volnější žánr, který často vyžaduje 

delší dobu k zaznamenání. Obě tyto formy mají silnou emoční působivost, jíž dosahuje 

autor různými prostředky: formální řešení záběru (kompozice, atmosféra, barvy) 

či zachycení emocí zúčastněných osob (slzy, smích, napětí, strach). Srozumitelnosti 

je docíleno pomocí skladby fotografií, která postupuje od obecného k detailu (záběry 

na celek, polocelek, detail), případně se řídí časovou posloupností děje. (Lábová 

1990: 29–36) 

Nedílnou součástí zpravodajské fotografie je doprovodný text. Ten by měl 

v ideálním případě doplňovat informace, jež fotografie není schopna obsáhnout. 

Popisek uvádí jména zúčastněných osob a jejich vztahy, zasazuje fotografii do kontextu 

– objasňuje příčiny a důsledky událostí. Popisek by měl umocňovat výsledné vyznění 

fotografie.  
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2.3. Redakční práce s fotografií 

Celý proces od vzniku fotografie až po její publikování ovlivňují kromě 

fotografa ještě obrazový editor, grafik a vedoucí vydání, případně šéfredaktor. Jak píše 

Lábová (1990), podstatné pro celkové vyznění fotografie je kromě její formy a obsahu 

rovněž její umístění na stránce. V rámci grafické sazby novin je fotografie 

zakomponována mezi ostatní textové, grafické i fotografické prvky, které mohou mít 

vliv na její vyznění. Lábová (1990) cituje text Miroslava Hladkého, který definoval 

čtyři základní prvky, jež mají vliv na účinné působení fotografie v grafické úpravě 

tištěných periodik: 

 Velikost fotografie 

 Umístění fotografie na ploše tiskové strany 

 Použitý výřez 

 Světlo, tj. místo, které fotografii obklopuje 

(Hladký in Lábová, 1990: 83) 

Fotografie v tisku bývá často zmenšována, její rozměry se přizpůsobují šířce 

sloupců (deníky), nebo je naopak zvětšována až na dvoustrany (týdeníky). Základním 

požadavkem je, aby fotografie zůstala čitelná a její obsah rozpoznatelný. Umístění 

fotografie na stránce se řídí mnoha proměnnými, obecně lze ale definovat tzv. otvírací 

(titulní) fotografii, která se zpravidla nachází v horní polovině strany spíše napravo
28

, 

je na straně dominantní (největší) a zprostředkovává nejdůležitější událost dne. Pokud 

na stránce soupeří o pozornost více snímků podobné velikosti, působí to na diváka 

matoucím dojmem. Čtenář tápe, co je hlavní událostí, otvírací fotografie slouží 

ke snadnější orientaci na stránce. Použití výřezů se užívá k podtržení určitého detailu 

či omezení rušivých elementů na snímku. Tzv. světlo je nazýván prázdný prostor 

lemující okraje fotografie, který přispívá k její větší působivosti a eliminuje rušivé vlivy 

okolního textu nebo obrazových materiálů.  

                                                           
28

 Z různých výzkumů vyplynulo, že horní pravá polovina stránky je místem první a největší pozornosti 

čtenářů. 
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2.3.1. Barevná nebo černobílá fotografie? 

Původní výlučnou dominanci černobílé fotografie ukončil nástup barevné 

fotografie ve druhé polovině 20. století. Černobílé a barevné zachycení se od sebe 

poměrně značně odlišuje, a to nejen barvou. Barevná fotografie přinesla mnohem 

naturalističtější zachycení a intenzivnější popisnost. V barevné fotografii je třeba počítat 

navíc s harmonickým či disharmonickým vyzněním barevných kombinací, s intenzitou 

barev atd.  

Lábová (1990) popisuje hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy fotografie: 

černobílá fotografie je podle ní založena na tvarové kompozici, naopak nejvýraznějším 

prvkem barevné fotografie je právě barevnost. „Nejvýznamnějším činitelem černobílé 

fotografie je graficky vyjádřený tvar. Barevná fotografie působí jinak. Její estetický 

účinek stojí a padá s barevným souladem: U barevné fotografie je nejvýznamnějším 

činitelem barva.“ (Lábová, 1990: 98) Tato dominance barvy je podle Lábové (1990) 

důvodem, proč je žurnalistické sdělení upozaděno, diváci vnímají nejprve intenzitu 

barev, teprve poté samotný obsah snímku. Jak ale uvádí Kobré (2008), podle výzkumů 

publikum barevné fotografie preferuje, jelikož vypadají realističtěji a také jsou pro ně 

snadněji zapamatovatelné. (Kobré, 2008: 137) 

Podle českého filozofa fotografie Viléma Flussera je barevná fotografie na vyšší 

rovině abstrakce než černobílá, která nezastírá svůj původ v technice. Barevná 

fotografie více maskuje svoji skutečnou postatu a její kód je skrytější (Flusser, 1994: 39, 

in Koubek, 2011: 29). 

Černobílá fotografie má pro použití ve fotožurnalistice podle Lábové (1990) 

tu výhodu, že podporuje a zdůrazňuje dramatičnost zachyceného děje, což je jeden 

ze základních kamenů, na němž je postavena působivost obrazového zpravodajství. 

Naopak barevná fotografie dramatičnost nijak nezvyšuje, ale dokáže ve větší míře 

šokovat svou neskrývanou naturistickou povahou. (Lábová, 1990: 98–99) 

Kobré (2008) zmiňuje, že černobílé spektrum dodává fotografii jakousi auru 

historičnosti a nostalgické introspekce, takže i barevný tisk někdy využívá černobílé 

série snímků pro dokumentaristické fotoeseje.  
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3. Etika zpravodajské fotografie 

3.1. Etické otázky žurnalistické fotografie 

Fotožurnalistika se potýká s eticky problematickými aspekty v několika 

rovinách, poměrně rozsáhlou problematikou je etika autorství nebo digitální manipulace 

obrazu, jíž se ještě bude tato práce věnovat. Úvodní část této podkapitoly ovšem 

vzhledem k předmětu zkoumání této práce nejprve nastíní etické otázky zobrazování 

násilí a obětí. 

Eticky problematické aspekty obrazové výpovědi jsou podle Kobrého (2008) 

založeny na tom, že „fotografie proměňují jinak abstraktní skutečnosti 

v personalizované události.“ (Kobré, 2008: 366) Jako příklad udává Kobré (2008) 

srovnání statistiky dopravních nehod a fotografie konkrétní oběti nehody, v obou 

případech se jedná o stejnou tématiku, zpracování fotografií má nicméně mnohem větší 

emoční náboj. Autoři knihy Image ethics in the digital age citují článek „Umírání 

na titulní straně“ (Dying on the Front Page
29

) z roku 1987, který v závěru konstatuje: 

„Opravdu to není nutné (zobrazovat smrt) a není proto žádná omluva.“ (Wischmann 

in Gross, Katz a Ruby, 2003: 53) Z citovaného článku dále vyplývá, že je v pořádku 

popsat takovou událost slovy, ale obrazové zobrazení je příliš explicitní. „Jak tvrdí 

autorka, fotografie narušují společenský cit pro korektnost takovým způsobem, jak by to 

popis stejné události slovy nedokázal.“ (Gross, Katz a Ruby, 2003: 54) Fotoreportéři 

a fotoeditoři se proto často ocitají mezi dvěma mlýnskými kameny, kdy musí volit, 

zda silně emotivní snímky publikovat, či nikoli – zda upřednostnit veřejný zájem 

a poskytnout pravdivé informace, nebo se držet v mezích svého morálního cítění 

a chránit soukromí obětí. 

Kobré (2008) představuje dva náhledy na etické otázky žurnalistické fotografie, 

založené na zavedených etických rámcích. Na základě utilitaristického pojetí etiky 

může zobrazení některých citlivých momentů vést k preventivnímu působení takových 

snímků. Utilitarismus vidí jako nejvyšší hodnotu „všeobecné blaho pro co největší 

počet lidí“ (the Greatest Good for the greatest number of people) a z tohoto hlediska 

fotografickým zachycením hrůz války, tragických neštěstí nebo chudoby plní fotograf 

své morální závazky vůči veřejnosti, aby jí poskytoval přesné informace pro činění 

informovaných rozhodnutí. Z pohledu absolutistického přístupu k etice existují 

                                                           
29

 Autorkou článku je Lesley Wischmann, článek vyšel v Journal of the Mass Media Ethics, str. 67–74. 



39 
 

univerzálně platné principy pro to, co je správné a co nikoli. Zobrazování snímků 

utrpení druhých je proto z hlediska etického absolutismu neoprávněným narušením 

jejich soukromí. Zachycení individuální osobní ztráty neplní funkci služby veřejnosti 

a může spíše ještě prohloubit utrpení pozůstalých. (Kobré, 2008: 354–365)  

Kobré (2008) uvádí četné příklady, kdy emočně silné snímky uveřejněné 

v médiích pomohly změnit veřejné mínění: fotografie zohaveného těla amerického 

vojáka vláčeného ulicemi Mogadiša napomohla k rychlejšímu stažení amerických sil 

ze Somálska, fotografie, na níž jihovietnamský důstojník popravuje muže podezřelého 

ze spolupráce s Viet Congem, nebo snímek vietnamského mnicha, který se veřejně 

upálil na protest proti režimu, výrazně přispěly k veřejnému odsouzení vietnamské 

války americkou veřejností. Zastánci publikování takto silných snímků argumentují 

principem veřejného zájmu
30
, vyhýbání se fotografiím s mrtvými těly a oběťmi může 

podle nich zkreslovat obraz celé události nebo ji zlehčovat. Pokud si veřejnost má 

udělat na událost názor, musí mít možnost získat ucelený a pravdivý obraz o všech 

jejích aspektech. (Kobré, 2008: 368–382) 

Newtonová (2001) uvažuje o etice fotožurnalistické práce v kontextu rolí, 

jež fotograf plní. Během zaznamenávání eticky vypjatých situací fotoreportér balancuje 

na rozhraní rolí lidské bytosti a nezúčastněného pozorovatele, hlídacího psa 

a necitelného voyeura, reportéra a umělce, vypravěče a sociálního dokumentaristy. Také 

Newtonová (2001) zmiňuje historické momenty, v nichž fotografické zpravodajství 

dokázalo ovlivnit veřejnost, aby se postavila proti vojenské intervenci, nebo definovalo, 

jakým způsobem bude událost zapsána do historie (Newton, 2001: 96). Moc fotografií 

podle ní spočívá v jejich předpokládané pravdivosti, jež jim propůjčuje morální autoritu. 

Díky jejich schopnosti silného emočního apelu dokážou fotografie v médiích ovlivnit 

postoje veřejnosti k určitým tématům. Newtonová ale upozorňuje na dvojsečnost tohoto 

prostředku, neboť působení fotografického obrazu může vést až k pocitu bezmoci, který 

ústí ve znecitlivění, nedůvěru a apatii diváka. Najít rovnováhu mezi osobní volbou 

a profesní odpovědností je otázkou dlouholeté praxe a subjektivního citu: „Potřebuje 

skutečně svět vidět agonizující fotografie, aby si uvědomil společenský dopad situace, 

nebo jsou fotografové a editoři pouhými voyeury a senzacechtivě dychtí po ocenění 

a větším obecenstvu?“ ptá se Newtonová (2001: 53)  

                                                           
30

 Veřejný zájem je termín užívaný jednak v žurnalistice, ale také v právní terminologii. V obou 

případech užití má poměrně vágní definici, slovník Random House Dictionary zmiňuje dva významy 

tohoto slovního spojení: 1. Prospěch pro veřejnost, obecné blaho, 2. Důležitost, relevance pro širokou 

veřejnost. Citováno z: http://dictionary.reference.com/browse/public%20interest?s=t  

http://dictionary.reference.com/browse/public%20interest?s=t
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Argument veřejného zájmu a pravdivého zobrazení události kritické přístupy 

označují za alibistický, podle tohoto hlediska stojí za užitím drastických záběrů snaha 

o šokování a upoutání pozornosti publika. Autoři knihy Image ethics in the digital age 

hledají v literatuře důvody, proč média tíhnou k zobrazování obětí. Mezi nejvlivnější 

patří názory, že fotografie obětí nesou největší intenzitu zprávy (the heat of the news), 

ze smrti se tak stává komodita, kterou média využívají pro vytvoření podívané 

pro diváky. (Gross, Katz a Ruby, 2003: 54) Mediální praxe staví zpravodajství také 

na poptávce publika. Barry (1997) ovšem vidí primární příčinu spíše v konkurenci mezi 

samotnými médii, než v poptávce ze strany diváků. „Protože násilí je přirozeně v centru 

zájmu lidí, protože konkurence mezi médii vytvořila prostředí, v němž „kde teče krev, 

tam to žije“, a protože nové technologie umožňují médiím okamžitý přenos příběhů 

násilí z celého světa, zpravodajství je naplněno násilím, minimalizuje se tradiční odstup 

mezi seriózními médii a supermarketovými tabloidy.“ (Barry, 1997: 310)  

Ze systematické analýzy amerických novin nicméně vyplývá, že mrtvá těla jsou 

na fotografiích zobrazována pouze výjimečně, většinou se fotografové snaží o jejich 

zakrytí, rozostřenost či nerozeznatelnost. Během rozhovorů s více než dvaceti 

americkými fotografy a editory se dotazovaní shodli, že emočně silné a rozrušující 

snímky mrtvých těl mohou čtenáři pociťovat jako útok a zásah do svého prostoru, proto 

se jim mediální profesionálové spíše vyhýbají. (Gross, Katz a Ruby, 2003: 65–67) 

3.2. Etické aspekty zobrazování násilí a jeho obětí 

Jak uvádí Susan Sontagová (2004), je v dnešní době představa války 

neoddělitelně spjata s očekáváním fotografických důkazů. Pokud takové obrazy 

existují, válka se stává „skutečností“. Sontagová přisuzuje fotografii „rozhodující vliv 

při utváření toho, jakým pohromám a krizím věnujeme pozornost, co nás zajímá 

a především jakou hodnotu těmto konfliktům přiřadíme.“ (Sontag, 2004: 93) Na druhou 

stranu ale přesycenost těmito obrazy oslabuje jejich účinek a způsobuje jistou otupělost, 

protože na šok si lze zvyknout, jeho efekt se vyčerpá. (Sontag, 2004: 74) Současná 

dostupnost obrazů války a násilí z celého světa způsobuje globalizaci utrpení, které se 

zdá být příliš rozsáhlé a nezvratné. Člověk konfrontovaný takovým množstvím 

nespravedlnosti cítí opodstatněnou bezmoc, protože není v jeho moci jí zabránit. 

Důvodů, proč oběti násilí nezobrazovat, zmiňuje Sontagová (2004) několik. Určující 

by měla být meze dobrého vkusu, přihlédnutí k bolesti pozůstalých atd. V praxi však 
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funguje spíše princip proximity: na fotografiích války obvykle nejsou žádní „naši“ 

(američtí) mrtví, naopak čím je místo exotičtější či vzdálenější, tím častěji se setkáme 

s nic neskrývajícími frontálními záběry na mrtvé a umírající. (Sontag, 2004: 66)  

Ve své starší knize O fotografii Sontagová (2002) dosti kriticky tvrdí, že 

se vzrůstající mírou utrpení, které jsme shlédli, se stáváme stále více imunní vůči 

citovému efektu těchto obrazů. Fotografie utrpení nemusí zvyšovat pocit soucitu a apel 

na svědomí, naopak mohou naše pocity znehodnocovat a otupovat. Událost se skrze 

obrazy stává reálnější, jejich opakování ale vede k znecitlivění. Množství násilí 

a utrpení, které se valí ze všech stran, způsobuje slábnutí šokujícího účinku. „Ohromný 

fotografický katalog utrpení a bezpráví z celého světa přinesl každému jistou 

obeznámenost s ukrutností, čímž se hrůzné stává obyčejnějším – probouzejíc zdání 

běžnosti, odlehlosti („je to jen fotografie“), nevyhnutelnosti.“ (Sontag, 2002: 25) Podle 

Sontagové (2002) doba, kdy první fotografie hrůz koncentračních táborů vyvolaly děs 

v celé společnosti, je dávno pryč. Od té doby se podle ní množství publikovaných 

záběrů utrpení postaralo o to, že jsou diváci k takovým obrazům apatičtější, než kdy 

dřív.  

V knize S bolestí druhých před očima (Regarding the Pain of Others) Sontagová 

(2004) svá stanoviska částečně přehodnocuje, neexistuje podle ní důkaz, že by 

fotografie hrůz měly slabší účinek a velká část publika takovým obrazům zdaleka 

nepřivykla. Za problematické označuje spíše způsob, jakým se tyto obrazy k divákům 

dostávají. Sontagová (2004) upozorňuje, že fotografie podobně jako obraz poněkud 

proměňuje smysl zobrazeného a vystavená v galerii se stává uměním. I obraz násilí 

se může zdát krásný nebo až surreálný. Takováto estetičnost bývá často kritizována, 

závažnost a serióznost válečných fotografií se snad lépe než v galerii uchová v knize.  

Jako značně kontroverzní vidí Sontagová (2004) užití válečných fotografií 

v masových médiích: „Obraz vyčerpává svou přesvědčivost v důsledku toho, jak 

se používá – jak často a kde ho zhlédneme.“ (Sontag, 2004: 94) Sontagová (2004) 

poukazuje na to, že na vině je především televize, která s cílem udržet pozornost 

konzumentů stupňuje stimulaci až za hranici přesycenosti. Válečné hrůzy 

na obrazovkách večer co večer se tak stávají pouhou banalitou. Sontagová vychází 

z tradiční kritiky modernity, když píše, že moderní potrava diváka je složena z hrůz, 

na něž si zároveň postupně zvyká. Jako problematický vidí autorka zrod moderní formy 

diváctví, která z diváků v pohodlí domova činí konzumenty násilí jakožto spektáklu 
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(podívané). Společnost spektáklu
31

 se podle Sontagové (2004) vyžívá v komerční 

morbiditě a zaujímá k obrazům utrpení cynicky nadřazené postavení. (Sontag, 2004: 

94–99) 

Poněkud smířlivěji pak Sontagová popisuje, že v moderní záplavě, která tříští 

naši pozornost, není divu, že se člověk obrazům utrpení vyhýbá. To ovšem podle ní 

v ničem nezpochybňuje etickou hodnotu náporu takových obrazů, které mají sloužit 

jako pobídka k zamyšlení a kritickému náhledu na všechna oficiální racionální 

vysvětlení hromadného utrpení. (Sontag, 2004: 102) Výtky, že současná společnost 

sleduje utrpení druhých z odstupu, označuje Sontagová (2004) za plané. Jinak totiž 

ani obrazy toho, s čím nemáme osobní zkušenost, nahlížet nelze. Ani s velkou mírou 

empatie nemůžeme pochopit, jaké to je prožívat například válku nebo jiné utrpení.  

3.2.1. Zobrazení násilí a etické kodexy 

Etické hranice žurnalistického sdělení jsou dané většinou subjektivním cítěním 

každého jednotlivého novináře. Samoregulace
32

 zpravodajství může být ovlivněna 

dalšími faktory, jako jsou profesní organizace, tiskové komise nebo etické kodexy. 

V dnešní době je časté, že seriózní média mají vlastní etický kodex, ovšem jednotlivé 

kodexy se značně liší rozsahem a podrobností, do jaké v jednotlivých otázkách dochází. 

Jednoznačně nejpodrobnějším a nejpropracovanějším etickým kodexem se mezi 

zpravodajskými médii pyšní britská televizní a rozhlasová síť BBC
33

. V oboru 

zpravodajské fotografie jde nejvíce do hloubky patrně kodex agentury Reuters. 

Ve světovém měřítku hrají velkou roli etická pravidla významných 

zpravodajských agentur, jejichž fotografie často přebírají lokální národní agentury, 

prostřednictvím kterých se snímky dostávají do místního tisku. Světové agentury hrají 

důležitou roli ve sféře obrazového zpravodajství o událostech ve světě, jelikož lokální 

média často nemají prostředky, aby na místo poslala vlastní fotoreportéry.  

                                                           
31

 Termín „Společnost spektáklu“ pochází od francouzského filozofa a marxistického teoretika Guye 

Deborda, který ve svém díle kritizoval konzumerismus a kapitalismus. Spektáklem označoval právě 

ideologii a kulturu pozdního kapitalismu, v němž má společnost zkreslenou představu o realitě i o sobě 

samé a opravdovost nahradily masově produkované prodejné obrazy a umělé náhražky, které společnost 

vnímá jako divadlo nebo podívanou. 
32

 V etice se mluví o samoregulaci ve smyslu nastavování etické hranice ne na základě zákona, nýbrž 

na základě subjektivního osobního vkusu, profesních pravidel, etických norem ustavených mediální 

organizací, atd. 
33

 Editorial Guidelines. BBC. [online]. Dostupné na: 

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/Editorial_Guidelines_in_full.pdf 

http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/Editorial_Guidelines_in_full.pdf
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V etických kodexech a pravidlech tří nejvýznamnějších celosvětových 

zpravodajských agentur – britské Reuters, americké Associated Press a francouzské 

Agence France Presse – najdeme podle šíře záběru jednotlivého kodexu pokyny 

pro fotografy od obecných podmínek objektivního žurnalismu až po podrobný popis 

jednotlivých povolených a zakázaných digitálních technik. Kodex agentury Reuters 

Handbook of Journalism (Příručka žurnalistiky) velice konkrétně formuluje rozsah 

povolených zásahů a nástrojů programu pro úpravu fotografií Photoshop. 

Při zobrazování explicitních záběrů Reuters nabádá fotografy: „Jako novináři máme 

povinnost zobrazovat realitu přesně, zároveň si ale musíme být vědomi, že takové 

materiály (explicitní, obscénní) mohou způsobit rozrušení, poškodit důstojnost 

zúčastněných nebo v některých případech tak ochromit diváka či čtenáře, že je narušena 

jeho schopnost porozumět faktům.“ (Reuters, 2014: 6) Pravidla dále zdůrazňují, 

že pro použití explicitních snímků musí být opodstatněné zpravodajské důvody, 

v žádném případě nesmí fotografie pouze šokovat. Americká agentura Associated Press 

ve svém kodexu do podrobností z hlediska zobrazování násilí a obětí nezachází, důrazně 

pouze zakazuje jakékoli manipulace s fotografií. Francouzská Agence France Presse 

jmenuje jako hlavní principy svého fungování pravdivost, nestrannost a pluralitu, 

podrobnější zpracování svých etických standardů však neuvádí. Podobně ani další 

agentury jako Getty Images nebo European Pressphoto Agency, které pokrývaly 

eskalaci událostí na Ukrajině v únoru 2014, nedisponují podrobnějším etickým 

kodexem. Jedním z mála kodexů zabývajících se hlouběji zpravodajskou fotografií 

je kodex americké Národní asociace novinářských fotografů (National Press 

Photographers Association)
34

. V něm najdeme k problematice etiky zobrazování 

explicitních fotografií bod zmiňující: „Chovejte se k jedincům s úctou a respektem. 

Zvláštní uvážení věnujte zranitelným osobám a soucit obětem zločinů nebo neštěstí. 

Narušujte soukromé momenty zármutku pouze, pokud má veřejnost prvořadé 

a opodstatněné právo to vidět.“ (NPPA, 2012) 

Nejpodrobněji zobrazování násilí postihuje ve svém kodexu britská BBC, která 

jako obrazové médium také věnuje pozornost složce vizuální a jejímu vlivu na diváky. 

V oddíle upravující zobrazování násilí a násilných činů konkrétně stojí: „Jakékoli 

redakční opodstatnění pro zobrazování násilí musí být uvážlivé a veškerý násilný obsah 

by měl být jasně označen. Pokud je násilí nebo jeho následky z reálného života 

                                                           
34

 NPPA, americká profesní organizace fotografů založená v roce 1947, sdružuje více než 10 tisíc členů. 

Věnuje se zachování integrity a vysoké úrovně obrazového zpravodajství v současné digitální éře. 
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ukazováno v televizi nebo popisováno v rádiu a online, je nutné najít rovnováhu mezi 

nároky na přesnost a nebezpečím necitlivosti a nepřiměřeného rozrušení. Existuje 

jen velmi málo okolností, za nichž je přípustné vysílat momenty smrti.“ (BBC, 2014) 

Konkrétně k obrazové složce sdělení pak etický kodex BBC říká: „Budeme respektovat 

lidskou důstojnost bez toho, abychom zeslabovali obraz války, teroru, nenadálých 

událostí a podobně. Musí být jasné redakční opodstatnění pro použití velmi obrazově 

silných snímků.“ (BBC, 2014) 

Vyjma veřejnoprávních médií se v českém prostředí s etickými kodexy 

setkáme zřídka, jsou koncipovány velmi obecně a orientují se převážně na psanou 

žurnalistiku. Česká profesní organizace Syndikát novinářů ČR nezachází 

ve svém etickém kodexu do podrobností a zmiňuje pouze základní pravidla nezávislé 

žurnalistiky (od objektivity, střetu zájmů po ochranu zdrojů, atd.). Práci s fotografií 

popisuje ve svém kodexu pouze Česká tisková kancelář. (Lábová a Láb, 2009: 150–51) 

3.3. Digitální manipulace 

Manipulace a upravování fotografií není záležitostí novou, experimenty s retuší, 

fotomontáží a dalšími metodami úpravy fotografií probíhaly již od zrodu fotografie. 

K základním prostředkům záměrného zkreslení obrazového sdělení patří fotomontáž 

a retuš. Užití těchto metod je známo mnohem dříve, než došlo k rozvoji digitálních 

technologií. Tyto praktiky byly s oblibou užívány v mnoha státech v rámci politické 

manipulace, například Sovětským svazem k mazání nepohodlných osob z fotografií.
35

 

Obě tyto techniky Lábová (1990) označuje za hrubé porušení etických norem, neboť 

vydávají fingovaný snímek za autentický doklad. (Lábová, 1990: 87–88) 

Digitální technologie nicméně přinesly zcela zásadní posun v možnostech 

fotografické manipulace. Nejzávažnější změnou je ztráta kauzálního vztahu mezi 

fotografickým obrazem a jeho referentem. K tomu, aby vznikla fotografie, již není 

                                                           
35

 Sovětský svaz manipulací fotografií usiloval o změnu vnímání dějin. Ideoví nepřátelé režimu byli 

z fotografií mazáni, měnily se tak obrazy historických událostí. Jako příklad uvádí Lábová a Láb (2009) 

stalinské retušování snímků V. I. Lenina a jeho nejbližších spolupracovníků, na Stalinův příkaz byli 

později vymazáni L. D. Trockij a L. B. Kameněv, kteří byli po vyloučení z komunistické strany 

označováni za nepřátele režimu. Podobné praktiky retušování jsou známy i z nacistického Německa nebo 

Československa za dob komunismu, politické manipulace fotografií nejsou ovšem pouze výsadou 

totalitních režimů. I v USA se objevily fotomontáže za účelem zdiskreditování politických aktérů, 

příkladem je fotomontáž rozhovoru amerického senátora M. Tidingse s představitelem komunistické 

strany E. Browserem, v éře fanatického mccarthismu přišel Tidings kvůli snímku o senátorské křeslo. 

(Lábová a Láb, 2009: 30–35) 
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zapotřebí reálná předloha, digitálními metodami je možné vytvořit fotografii toho, 

co nikdy neexistovalo. (Láb a Turek, 2009: 48) 

V žurnalistické praxi jsou z etického pohledu jakékoli digitální úpravy měnící 

smysl fotografie vnímány za zcela nepřípustné. Vydavatelé a výše postavení editoři 

vyžadují striktní dodržování etických standardů, jelikož si uvědomují, že důvěra publika 

je pro zpravodajský průmysl kriticky důležitá, samotní fotoreportéři dbají na etické 

standardy z čistě profesionálních důvodů. (Langton, 2009: 141) Kobré (2008) uvádí 

několik příkladů z praxe, kdy úpravy ať už z estetických a kompozičních důvodů, nebo 

uvědomělé zásahy do fotografie s cílem učinit ji akčnější, působivější atd., stály 

fotografa místo. Aby si média zachovala svůj status objektivního distributora informací, 

přistupují redakce extrémně přísně k jakýmkoli postupům přidávání či umazávání 

prvků, výrazného zesvětlování či ztmavování pozadí nebo jiných částí fotografie, 

fotomontáží dvou a více snímků a rozsáhlejších úprav barev. (Kobré, 2008: 386–389) 
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4. Vizuální gatekeeping 

 

„Svět vidíme hledáčkem druhých.“ 

Julianne Newton 
36

 

4.1. Teorie gatekeepingu 

Během procesu vytváření zpravodajství se média musí vypořádat s velkým 

množstvím informací a je na mediálních profesionálech, aby z tohoto přívalu 

potenciálních zpráv vybrali ty, které se dostanou až k veřejnosti a jejich publiku. Z této 

myšlenky vycházel na počátku padesátých let minulého století také americký sociolog 

David Manning White, který zkoumal, jakým způsobem probíhá výběr zpráv, zda 

se jedná o proces intuitivní nebo promyšlený a podle čeho se novináři při výběru zpráv 

řídí. Pro proces výběru zpráv použil termín Kurta Lewina
37

 gatekeeping (přeloženo 

doslova „hlídání brány“), kterým naznačoval, že jen některé zprávy pomyslnou bránou 

projdou. (McQuail, 2007: 241) Ve své empirické studii The „Gate Keeper“: A Case 

Study in the Selection of News („Gatekeeper“: Případová studie výběru zpráv), která 

položila základy sociologii zpravodajství, zkoumal během jednoho týdne v únoru 1949 

práci redaktora regionálního deníku na středozápadě USA. Redaktora, vybírajícího 

ze souboru agenturních zpráv ty, které se otisknou v novinách, označil White termínem 

gatekeeper (tedy brankář).  

White pozoroval, které zprávy byly gatekeeperem zamítnuty a proč, jestli 

z obsahových nebo organizačních důvodů. Na základě tohoto zkoumání White usoudil, 

že výběr zpravodajských událostí je „velmi subjektivní a související s hodnotovým 

úsudkem založeným na zkušenostech, postojích a očekáváních gatekeepera.“ 

(Trampota, 2006: 39) Později se White také zaměřil na tematické kategorie, které 

mohou hrát roli při výběru gatekeepera. Podle jeho zjištění mají největší šanci 

                                                           
36

 Julianne H. Newton (2001) v knize The Burden of visual truth: the role of photojournalism 

in mediating reality. s. 90. 
37

 Sociolog Kurt Lewin termín „gatekeeper“ použil při výzkumu nákupního chování rodin krátce po druhé 

světové válce. Lewin zobecnil tento pojem na průchod jakékoli informace informačním kanálem. 

Při průchodu informace prochází informační bránou (gate), kde jsou na základě různých pravidel některé 

informace vpuštěny dál za bránu a některé naopak zůstanou před bránou. 



47 
 

promítnout se v obsahu média lidské příběhy (tzv. human interest stories) či politické 

zprávy.  

 Přínos Whiteovy studie spočívá v zaměření na proces výběru zpráv spíš než 

na konečný obsah zpravodajství (jak je tomu například u teorie zpravodajských hodnot). 

Svou studií podnítil další empirické zkoumání vlivů na produkci zpráv a práci novinářů. 

Whitovu ideu, že výběr zpravodajství je z velké části založen na subjektivním 

rozhodování dotyčného gatekeepera, postupně přepracovávali další vědci.  

Whiteův koncept gatekeepingu zrevidoval v roce 1989 John T. McNelly ve své 

studii Structure and Constraints on Community Newspaper Gatekeepers (Struktura 

a zábrany gatekeepingu v komunitních novinách), v níž zkoumal 155 editorů různých 

deníků a týdeníků. Podle jeho zjištění není proces výběru zpráv pouze jednoúrovňový, 

v rámci redakce a celé mediální organizace funguje hierarchie pozic jednotlivých 

gatekeeperů od redaktora přes editora až po šéfredaktora, jejichž informační bránou 

musí zpráva projít. Za gatekeepery označoval McNelly i samotné příjemce sdělení, 

neboť záleží na jejich volbě, které části obsahu budou věnovat pozornost.  

Zatím zřejmě nejkomplexnější pojetí gatekeepingu představila Pamela 

Shoemakerová
38
, která vnímá roli gatekeepera v širším socio-kulturním kontextu. 

Ve své knize Gatekeeping z roku 1991 popisuje, že na práci jednotlivých gatekeeperů 

působí mnoho různých faktorů. Redaktora ovlivňují profesní vztahy v rámci mediální 

organizace, jeho vztahy k nadřízeným, je pod tlakem komunikačních rutin atd. 

(Trampota, 2006: 43) Výběr zpráv je tedy podmíněn spíše institucionálními 

a organizačními faktory než jen individuálními hodnotami jednotlivých gatekeeperů. 

Proces výběru zpráv je tu vnímán v kontextu širšího kulturního a sociálního systému.
39

  

Shoemakerová také rozdělila pět úrovní vlivů, jež mohou být příčinou 

rozhodování o zařazení zpráv. Na individuální úrovni ovlivňují rozhodování redaktora 

jeho postoje a hodnotový systém, zároveň jeho představy o tom, co je zpráva, a také 

představa o vhodném reprezentování své profese a média. (Shoemakerová, 1996: 106) 

                                                           
38

 Americká odbornice na komunikační studia a vysokoškolská pedagožka Pamela Shoemakerová 

je autorkou několika odborných publikací zabývajících se tématem gatekeepingu v médiích. Kromě 

renomované knihy Gatekeeping (1991), v níž přinesla syntézu dosavadních poznatků o gatekeepingu 

a doplnila vlastní přínosné myšlenky, je také autorkou publikace Mediating the Message: Theories 

of Influences on Mass Media Content (s S. Reese, 1966), News Around the World: Practitioner, Content 

and the Public (s A. Cohenem, 2006) nebo publikace rozšiřující teorii gatekeepingu Gatekeeping Theory 

(s T. Vos, 2009). 
39

 Vývojové etapy zkoumání gatekeepingu můžeme rozdělit na tři fáze: 1. Individuální studie – vychází 

z představy silného vlivu individuálních vlastností gatekeepera, 2. Institucionální studie – zkoumají 

proces výběru zpráv v rámci celé mediální organizace, 3. Kybernetické studie – pojímají gatekeeping 

v kontextu společenských a kulturních aspektů. (Trampota 2006: 43) 
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Mediální rutiny usnadňují redaktorům zpracovávat velké množství informací podle 

zaběhlých vzorců. Na úrovni mediálních rutin ovlivňují gatekeepery například uzávěrky 

nebo zpravodajské žánry. Na úrovni organizace se mediální produkce podřizuje 

hierarchii pozic v redakci a technickým možnostem daného média. Na výběr zpráv má 

vliv také organizační struktura média – zatímco redaktoři se více orientují na práci 

se zdroji, editoři se zaměřují spíše na publikum, jejich pohledy na vhodnost některých 

témat se proto mohou do určité míry lišit. (Trampota, 2006: 45) Na extramediální 

úrovni může výběr zpráv podle Shoemakerové (1996) ovlivňovat očekávání publika 

(s tím například Fahmyová, 2005, nesouhlasí), dalším faktorem na této úrovni může být 

konkurence mezi médii nebo vliv inzerentů. Na ideologické úrovni působí zejména 

kulturní a politické aspekty. 

 Pokud bychom na koncept gatekeepingu nahlíželi v širším pojetí celkové 

produkce zpravodajství, můžeme jako gatekeepery označit „zdroje informací, subjekty 

zpráv, fotografy, editory, designery a grafiky, vydavatele, instituce jako vláda nebo 

vzdělávací instituce, ale i ekonomické subjekty jako mediální korporace.“ (Newton, 

2001: 93) Na konci gatekeepingového řetězce Newtonová zmiňuje ještě samotné 

příjemce. 

4.2. Vizuální gatekeeping 

Podobně jako je tomu u gatekeepingu obecně, i u vizuální složky mediálních 

sdělení dochází k procesu výběru z většího množství materiálu. Fotograf událost 

zaznamená, až v redakci se však rozhoduje, jaká konkrétní část události bude 

prezentována publiku. Vizuální gatekeepeři tak rozhodují nejen o tom, které snímky 

publikum uvidí, ale i o tom, které mu zůstanou skryté. Tímto výběrem vzniká mediální 

Tabulka 6: Vlivy na rozhodování o výběru událostí podle Shoemakerové 

 Individuální úroveň  

 Úroveň mediálních rutin  

 Úroveň organizace  

 Extramediální úroveň  

 Ideologická úroveň  

Shoemakerová: 1966: 106, Trampota, 2006: 43–44, Fahmy, 2005: 150 
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vizuální zobrazení události, které publikum přijme za její reálný obraz. Dochází tak 

ke konstruování vizuální reality, která ovlivní vnímání světa recipientů. (Fahmy, 

2005: 150)  

Vybrat z velkého počtu potenciálních zpravodajských fotografií jen několik, 

které dokážou danou událost nejlépe vystihnout a popsat, není přitom úkolem pouze 

jednoho gatekeepera. Vizuální gatekeeping probíhá ve většině redakcí na více úrovních 

– od samotného fotografa, který událost nějakým způsobem zachytí, přes fotoeditora, 

který snímky třídí a upravuje, až po grafika, který je umísťuje na stránku, ale zahrnuje 

také editora nebo vedoucího vydání, který může mít při volbě fotografií finální slovo. 

Řetězec vizuálního gatekeepingu tak zahrnuje kromě fotografických také spíše 

redakční pracovníky. (Bissel: 2000: 81–82) Podle Bisselové (2000) je realita tím více 

pozměněna, čím delší je řetězec bran, jimiž při výběru fotografie prochází. (Bissel, 

2000: 91) Svou selektivitou podle Bisselové (2000) média dezinterpretují realitu 

a zkreslují mnohým představu o ní.  

Podobným směrem se ubírá uvažování Shashiry Fahmyové, podle níž 

gatekeeping poskytuje konceptuální oporu pro pochopení způsobů, jakými vznikají 

zpravodajské rámce. Fahmyová ve více studiích vyvrací ve výzkumech dosud 

převažující názor, že by nabídka fotografických zpravodajských agentur udávala směr 

zpravodajské produkce médií. Podle Fahmyové (2005, 2007) vytváří mediální agendu 

a vizuální rámce příběhu (tedy vizuální mediální obraz události) nikoli nabídka agentur, 

ale až gatekeepingové procesy v rámci redakce. Podle studie mediálního obrazu 

následků hurikánu Katrina
40

 (Fahmy, 2007) média publikovala daleko větší procento 

fotografií obětí, než jaké zastoupení měly tyto snímky v celkovém pokrytí události 

zpravodajskými agenturami (Fahmy, 2007: 556). Zároveň Fahmyová ve své studii 

mediální prezentace následků hurikánu Katrina na jihu USA (2007) upozornila na fakt, 

že vizuální gatekeeping klade důraz na jiné faktory příběhu než gatekeeping textového 

obsahu, na nějž se dosud většina výzkumů zaměřovala. Zatímco text zpráv o hurikánu 

Katrina a jeho následcích zdůrazňoval neadekvátní reakci úřadů a veřejných činitelů 

na krizi po katastrofě, fotografie zobrazovaly hlavně lidský rozměr tragédie. (Fahmy, 

2007: 556) 

                                                           
40

 Shashira Fahmyová působí na arizonské univerzitě v USA. Věnuje se výzkumu vizuální komunikace 

v mezinárodní perspektivě, politické komunikaci a studiu fungování médií v době války. Ve své studii 

z roku 2007 What Katrina revealed: A visual analysis of the hurricane coverage by news wires and U.S. 

newspapers (Co Katrina odhalila: Vizuální analýza pokrytí hurikánu zpravodajskými agenturami 

a americkým tiskem) společně s Jamesem D. Kellym a Yung Soo Kimovou popisuje proces vzniku 

vizuálního rámcování události na základě procesů vizuálního gatekeepingu. 
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4.3. Kritéria výběru vizuálních gatekeeperů 

Podobně jako výzkumy gatekeepingu i studie zaměřené na vizuální gatekeeping 

(Bissel, 2000, Fahmy, 2005 a 2007, Birks, 2009) potvrdily vysokou míru subjektivity 

při výběru zpravodajského obsahu. Ve své případové studii mediálního pokrytí událostí 

11. září 2001 a války v Afghánistánu zjistila Shashira Fahmyová (2005), že ačkoli měl 

anglicky a arabsky psaný tisk k dispozici tytéž zdroje fotografií, zejména agentury AP, 

AFP a Reuters, výběr snímků na stránkách jednotlivých médií se značně lišil. (Fahmy, 

2005: 147) Kimberly Bisselová
41

 (2000) identifikovala ve své případové studii 

vizuálního gatekeepingu dokonce i v rámci jedné redakce množství subjektivních 

faktorů, které leží mezi fotografickým obsahem novin a realitou. Pracovníci 

zpravodajství pod vlivem interních a externích sil konstruují příslovečné okno do světa. 

Samotní editoři ve výzkumu Bisselové (2000) připouští, že fotografický obsah deníku 

je ovlivněn jak subjektivními názory, tak redakčními rutinami a tlakem vydavatele. 

(Bissel, 2000: 90–91)  

Obě vědkyně zároveň ve svých studiích potvrdily, že velkou roli může hrát 

při výběru fotografií politické ladění snímků. (Bissel, 2000: 90, Fahmy, 2005: 160) 

Nejpatrněji se tato tendence projevila podle Fahmyové v její studii z roku 2005, 

kdy média často používala snímky vizuálně podporující prezentaci událostí takovým 

způsobem, který se shodoval s politickým a kulturním prostředím dané země a jejich 

publika. (Fahmy, 2005: 147) 

Mezi faktory nejvíce ovlivňující proces výběru zpráv v rovině mediálních rutin 

patří podle výzkumů zpravodajské hodnoty. Ve fotožurnalistice představuje 

personalizace (neboli human interest) podle Fahmyové ještě důležitější hledisko 

než v psaném zpravodajství. (Fahmy, 2007: 549) Snaha reprezentovat určitá témata 

prostřednictvím jednoho z aktérů události se ve fotožurnalistice, podobně jako 

v televizním zpravodajství, využívá daleko častěji než v psaném tisku. Události, které 

mohou být podány jako důsledky jednání konkrétních identifikovatelných osob, mají 

větší zpravodajskou hodnotu než abstraktní strukturní jevy. Osoby mohou sloužit 

k identifikaci a usnadňují prezentaci zpravodajství (fotografie, filmy, rozhovory atd.). 

(Kunczik, 1995: 122, in Koubek, 2011: 24) Další zpravodajskou hodnotou, jež hraje 

                                                           
41

 Kimberly Bissellová působí jako profesorka na katedře žurnalistiky Univerzity v Alabamě v USA. 

Ve své akademické činnosti se věnuje zejména výzkumu komunikačních procesů, vizuálnímu 

gatekeepingu, mediální prezentaci genderových témat, populární kultury či roli sociálních médií 

ve společnosti. 
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podle Fahmyové významnou roli v procesu vizuálního gatekeepingu, je blízkost 

(proximity). Témata geograficky, ale i kulturně blízká bývají upřednostňována na úkor 

těch vzdálenějších. (Fahmy, 2007: 549) 

Fahmyová (2007) ve studii také cituje asistenta fotoeditora deníku 

Washington Post Joea Elberta, který definoval redakční klasifikaci fotografií do čtyř 

kategorií: informační, obrazově působivé, emočně působivé a intimní. Čím intimnější 

a emočnější snímek je, tím výše se nachází v redakční hierarchii. „Informační 

fotografie, jako fotografie tiskových konferencí, mohou být pro čtenáře důležité, 

ale editoři dávají přednost emocionálním snímkům, obzvláště fotografiím tragédií.“ 

(Fahmy, 2007: 549) K tomuto názoru se přiklání také Renita Colemanová
42
: „Během 

mé patnáctileté kariéry novinové reportérky jsem zjistila, že jedním z nejběžnějších 

důvodů, proč jsem vybrala nějakou fotografii, bylo, že byla „silná“ a obsahovala emoce. 

Dalším důvodem bylo, že dokázala vypovědět příběh takovým způsobem, kterým by 

to slova nedokázala.“ (Kuypers & D'Angelo, 2010: 238) 

4.3.1. Vizuální gatekeeping a obrazy utrpení 

Fotograf přímo na místě v zápalu práce ztrácí odstup, aby zhodnotil, je-li nějaký 

snímek za hranicí vkusu, nebo zdali se jedná o důležitý moment společensky významné 

události. Přímo na místě se fotoreportéři řídí profesionálním instinktem a fotografují. 

Jak píše Hoy (1986), je finální rozhodnutí, zda je snímek publikovatelný a zda 

by publikován být měl, většinou na bedrech obrazového editora. „Editor se přirozeně 

dívá na fotografie tragédií, násilí nebo utrpení z jiné perspektivy než fotoreportéři – jako 

gatekeeper mezi fotožurnalisty a veřejností. Především u tragických událostí se editor 

sám sebe ptá: „Opravdu veřejnost potřebuje vědět tolik?’“ (Hoy, 1986: 220)  

Podle studie Bisselové (2000) se však i editoři stejného média často rozchází 

v názorech, zda fotografie utrpení publikovat. Ve výzkumu Bisselová (2000: 88) uvádí 

stanovisko jedné z editorek, podle níž tragické snímky a fotografie něčího utrpení 

přitahují pozornost čtenářů a jejich publikováním podle ní nelze nic zkazit. Zároveň 

editorka připustila, že váhají nad uveřejněním tragických snímků lokálního charakteru, 

zatímco častěji publikují fotografie ze vzdálenějších míst. Naproti tomu druhý z editorů 

tohoto deníku podle Bisselové (2000: 89) uvedl, že fotografie mrtvých lidí nepublikuje, 
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 Renita Colemanová působí jako asistující profesorka na Univerzitě v Texasu. Ve své práci se věnuje 

vizuální komunikaci a etice, roli vizuálních sdělení na nastolování agendy a dalším tématům. Přispívá 

do řady odborných publikací. 
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jelikož takové snímky čtenáře rozrušují, překračují mez a ve výpovědi o události 

zachází příliš daleko. Informaci o smrti je podle něj potřeba říci slovy, fotografie 

by měly zobrazovat jiný aspekt příběhu. Z následujícího vyplývá, že použití silně 

emočně apelujících snímků zobrazujících explicitně násilí závisí na subjektivních 

názorech jednotlivých editorů.  

Také Fahmyová (2005) popisuje ve své studii rozkolísanost norem určujících 

publikování obrazově silných snímků utrpení, která je často kritizována. Zároveň 

podotýká, že záleží i na okolnostech a významu události. Ve své studii cituje stanoviska 

některých editorů, že ačkoli by se v jiné situaci zdráhali některé ze snímků otisknout, 

v případě útoku 11. září je však rozsah katastrofy vedl k přehodnocení jinak poměrně 

tradičních názorů a publikování kontroverzních snímků bylo podle nich 

ospravedlnitelné. (Fahmy, 2005: 160) 
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5. Vizuální rámcování 

 

„Během mého celoživotního působení ve fotožurnalistice měla fotografie významný vliv 

na to, jak lidé chápali svět, v němž žijí, a na jejich vnímání toho,  

co jsou důležitá společenská a politická témata.“ 

Howard Chapnik 
43

  

5.1. Agenda setting 

Sociolog Walter Lippman ve své knize Veřejné mínění (Public Opinion) 

z roku 1922 tvrdí, že média vytváří obrazy v našich hlavách. (McCombs, 2009: 109) 

Na základě této premisy se pustili do svého zkoumání další mediální teoretici, podle 

jejichž zjištění nám média sice nemohou říct, co si máme myslet, ale dokážou ovlivnit 

to, o čem budeme přemýšlet, a také jakým způsobem o tom budeme přemýšlet
44

. 

Podrobnější studii na toto téma se začali na konci 60. let minulého století věnovat 

američtí vědci Maxwell McCombs a Donald Shaw (1972) 
45
, kteří v průběhu výzkumu 

potvrdili vliv mediální agendy na vnímání důležitosti společenských témat veřejnosti 

(veřejnou agendu). Autoři tedy potvrdili, že jedním z dlouhodobých účinků médií 

na společnost je nastolování veřejné agendy – tzv. koncept agenda setting 
46

. Tento 

koncept popisuje, jak média svým konzistentním vybíráním, která témata 

do zpravodajství zahrnout a která naopak vynechat, určují, jaká témata bude publikum 
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 Howard Chapnick je bývalý prezident fotoagentury Black Star Photo Agency. V roce 1994 mu vyšla 

kniha Truth Needs No Ally: Inside Photojournalism, v níž spojuje fotožurnalistiku s tvorbou veřejného 

mínění. Citace: Howard Chapnik (1994: 11–12). 
44

 Například Bernard Cohen v první polovině 60. let 20. století v práci The Press and Foreign Policy 

(Tisk a zahraniční politika) tvrdí, že „média nemusejí být schopna určovat, co si lidé mají myslet, ale jsou 

úspěšná v určování, o čem mají přemýšlet“. (Trampota, 2006: 113) 
45

 McCombs a Shaw zkoumali v roce 1968 předvolební prezidentskou kampaň v USA. Autoři pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy určili, jaká politická témata se ve spojitosti s konkrétními kandidáty 

a stranami v médiích objevují, poté provedli dotazování mezi stovkou zatím nerozhodnutých voličů, 

aby zjistili, jaká témata vnímají jako podstatná. Tato první studie s názvem Chapel Hill Study potvrdila, 

že existuje silná korelace mezi tématickou agendou médií a tím, co voliči označovali za důležitá témata. 

Tato studie měla nicméně některé metodické nedostatky, proto o čtyři roky později autoři provedli další 

šetření. Studie s názvem Charlotte Study však potvrdila výsledky původní studie, hierarchie témat 

mediální agendy i v tomto výzkumu určovala hierarchii témat agendy veřejné, dále tato druhá studie 

potvrdila také směr ovlivňování, tedy kauzální vliv mediální agendy na agendu veřejnou. Své poznatky 

o teorii nastolování agendy shrnuli autoři v roce 1972 v článku The Agenda Setting Function of Mass 

Media v odborném časopise Public Opinion Quarterly. 
46

 Koncept agenda-setting bývá v kontextu teorie masové komunikace řazen k dlouhodobým účinkům 

médií a souvisí ještě s několika dalšími typy účinků jako bandwagon effect (přesun hlasů k silnější 

straně), spirála mlčení (strach zastávat menšinový názor, který je tímto způsobem vytěsňován 

ze společnosti) atd. (McQuail, 2009: 528) 
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vnímat jako společensky důležitá. (Trampota, 2006: 112–117) McCombs a Shaw 

označují naše poznání reality jako realitu z druhé ruky: „Ve většině případů známe jen 

ty aspekty politiky, které jsou považovány za vhodné zaznamenání pro přenos 

prostřednictvím masových médií.“ (McCombs, Shaw, 1972, in Trampota, 2006: 117) 

Následné výzkumy této problematiky dále poukázaly na to, že média témata 

nejen vybírají a zveřejňují, ale také je různými způsoby zpracovávají. Témata se mohou 

v mediálním diskurzu opakovaně objevovat v určitých souvislostech, mohou mít různé 

atributy. „Atributy, které jsou prominentní v masových médiích, jsou prominentní 

i v názorech veřejnosti. Toto je druhý stupeň nastolování agendy, v němž jsou 

specifické aspekty mediálních obsahů o veřejných tématech explicitně spojovány tak, 

aby ovlivňovaly veřejné mínění.“ (McCombs, 2009: 130)  

Studie nastolování agendy druhého stupně (second-level agenda-setting) si tedy 

všímají právě nastolování agendy atributů, jehož součástí je rámcování témat 

(framing). Koncept rámcování bývá obecně definován jako proces uspořádání 

zpravodajského příběhu tak, aby předával určitý způsob interpretace zpravodajské 

události. (Entman, 1993, in Fahmy & Neuman, 2010: NP3; Scheufele, 1999, in Fahmy 

& Neuman, 2010: NP3) Zarámování lze chápat jako „výběr některých aspektů vnímané 

reality a jejich zdůraznění v komunikovaném textu, čímž se posiluje určitá definice 

problému, kauzální interpretace, hodnocení nebo doporučení řešení popsané 

skutečnosti.“ (Entman, 1993: 52, in McCombs, 2009: 133) Proces rámcování probíhá 

skrze „prezentaci, výběr, zdůraznění a vynechání, prostřednictvím nichž dochází 

k symbolické organizaci verbálního i vizuálního diskursu.“ (Gitlin, 1980: 7, in Parry, 

2010: 70) Rámcování je nutné chápat jako dynamický proces, během nějž dochází 

ke vzniku dohodnutého významu na základě společenských konvencí a sdílených 

sociálních významů. (Reese, 2001, in Fahmy a Neuman, 2010: NP3) Rámce se často 

opakují a usnadňují tak publiku orientaci a pochopení problému. Rámce neboli 

„interpretační schémata“ určují, jakým způsobem o tématech přemýšlíme, mohou tedy 

ovlivnit názory a postoje veřejnosti. Vliv rámcování témat na postoje veřejnosti 

popisuje McQuail (2009) na příkladu výzkumu zpravodajství o válce v Perském zálivu 

z roku 1991, jenž prokázal, že rámcování zpráv vedlo publikum k podpoře spíše 

vojenského než diplomatického řešení konfliktu. (Iyengar a Simon in McQuail, 

2009: 526–527)  

Dalším důležitým nástrojem v nastolování agendy druhého stupně je vypíchnutí 

(usměrňování, priming). Jeho prostřednictvím jsou například některé aspekty 
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(podrobnosti, vlastnosti aktéra apod.) zdůrazněny a je jim přisouzena důležitost na úkor 

dalších aspektů a vyvážené prezentace. 

5.2. Vizuální agenda setting 

Vliv fotografií na nastolování agendy vychází z účinků, které jsou obecně 

obrazovým sdělením přisuzovány. Schopnost jedinců zpětně si vybavit nějaký obraz 

je spjata s emocionální reakcí na něj. Fotografie interagují se zažitými názory publika 

a jsou silným elementem při formování sociálních a politických přesvědčení. (Fahmy 

et al., 2006: 8) Vliv fotografie na utváření veřejného mínění prokázaly výzkumy již 

dříve. Některé snímky se například podle Perlmuttera (1998 in Fahmy et al., 2006: 8) 

stávají ikonami, které si publikum s událostí neodmyslitelně spojí. Vliv fotografií na 

lidské emoce vysvětluje koncept Elaboration Likelihood Model
47
, jenž rozděluje 

vnímání podnětů na uvědomělé (centrální, racionální) a automatické (periferní, 

instinktivní). Ačkoli může docházet k obojímu „čtení“ fotografií, periferní vnímání 

v nás automaticky (bez vědomého přemýšlení) aktivuje emoční odezvu na danou 

fotografii. Tato teorie tedy podporuje premisu, že publikum si událost vybaví skrze 

snímky, které v nich vyvolaly silné emoce. I když už nejsme schopni vzpomenout si 

na detaily události popsané slovy, pomocí emoční stopy si danou událost skrze 

fotografii vybavíme. (Kuypers & D'Angelo, 2010: 239) 

Podle výzkumů si publikum lépe vybavuje fotografie budící silné emoce 

(smutek, hněv), které si mohou s událostí zpětně vybavit (Fahmy et al., 2006: 8), 

přičemž si publikum lépe zapamatuje snímky s negativní konotací. (Kuypers 

& D'Angelo, 2010: 243) Další výzkumy zjistily, že lidé si přečtou větší část příběhu 

a lépe si jej pamatují, pokud je doprovázen negativním snímkem zobrazujícím 

viktimizaci. (Zillmann, Knobloch & Yu, 2006a, in Kuypers & D'Angelo, 2010: 243) 

Pokud je negativní sdělení doplněno negativním vizuálním materiálem (zpráva 

o demonstraci doplněná fotografií běsnícího davu), má publikum tendenci vnímat 

sdělení více negativně než pouhý text. Výzkumy dokonce prokázaly, že pokud se 
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 Elaboration Likelihood Model (ELM) je teorie dvou různých způsobů zpracovávání podnětů a jejich 

vlivu na změny motivace a přístupu. Teorii ELM rozvinuli R. E. Petty a J. Cacioppo v polovině 70. let. 

Pokud podnět zpracovává jedinec centrální dráhou, vychází jeho vjem z důkladného uvážení a vědomého 

zhodnocení podnětu, což vede k tvorbě relativně trvalých a rozvážných rozhodnutí. Na druhé straně 

zpracování prostřednictvím periferní dráhy, dochází k instinktivním pozitivním či negativním asociacím, 

které nemají základ v logickém uvažování a bez dalšího rozvážení vedou k nevědomým automatickým 

postojům. 
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vizuální a verbální sdělení rozcházejí, lidé spíše věří a lépe si zapamatují vizuální 

sdělení
48

. (Gibson & Zillmann, 2000, in Kuypers & D'Angelo, 2010: 242) Častým 

jevem je podle Colemanové (Kuypers & D'Angelo, 2010: 238) dramatizace událostí. 

Zpravodajské fotografie zobrazují obvykle tu nejdramatičtější část událostí, při výběru 

fotografií z demonstrace se častěji objeví snímky zatýkání než mírumilovný průběh 

protestu, ačkoli je možné, že demonstrace byla z většiny poklidná. To dodá události 

rámec konfliktu (násilí, zprotivené strany) a ovlivní celkové vnímání události publikem. 

Klíčovým faktorem vizuálního nastolování agendy je samotná prezentace 

fotografie. Podle velikosti, umístění na stránce i umístění v rámci celých novin 

signalizuje publiku důležitost události. Všeobecně je za nejdůležitější zprávu dne 

považována taková, která se dostane na titulní stranu. Titulní fotografie dominující 

titulní straně upoutávají pozornost publika a mají silný vliv na jeho vnímání události
49

. 

(Fahmy et al., 2007: 550) Dalším z nástrojů vizuálního nastolování témat je velikost 

fotografií, která ovlivňuje, jakou důležitost publikum snímku přisoudí – čím větší 

prostor snímek na stránce zabírá, tím větší dojem důležitosti v publiku vzbudí. (Wanta, 

1988, in Kuypers & D'Angelo, 2010: 251)  

Teorii vizuálního nastolování agendy potvrdila řada výzkumů jako platnou, 

příkladem může být studie Shasiry Fahmyové a jejích kolegů (2006) Visual Agenda-

setting After 9-11: individuals’ emotions, image recall and concern with terrorism, 

v níž potvrdili Perlmutterovo tvrzení, že publikum si událost vybavuje skrze několik 

klíčových fotografií. Studie zkoumala efekt nastolování agendy, který měly záběry 

útoku 11. září 2001 na to, jak veřejnost vnímala rizika a obavy z terorismu. Vědci 

(Fahmy et al., 2006) ve studii prokázali, že na základě různého vizuálního vybavení 

událostí 11. září si jedinci vytváří názor na hrozbu terorismu a své obavy z něj. Čím 

znepokojenější, šokovanější či zarmoucenější se publikum cítilo po útoku 11. září, tím 

více se obávalo hrozby terorismu. V tomto kontextu hrály snímky důležitou úlohu 

v nastolování veřejné agendy. (Fahmy et al., 2006: 9) 

Z hlediska vlivu vizuálních materiálů na tvorbu veřejného mínění získala velkou 

pozornost mediálních teoretiků již zmiňovaná válka v Perském zálivu. Právě tento 

                                                           
48

 Dominance vnímání prostřednictvím obrazu je podložena teoretickými i empirickými poznatky 

psychologie. Jev zvaný picture superiority effect potvrzuje, že si lidé lépe pamatují obrazy než slova. 

Toto potvrdily četné empirické výzkumy jak u dospělých, tak u dětí nebo lidí trpících 

např. Alzheimerovou chorobou. Podle kanadského psychologa A. Paivia existuje dvojí kódování (teorie 

dvojího kódování) – verbální a obrazové. Vizuální vjemy mají tu výhodu, že podněcují kódování jak 

obrazovým, tak verbálním kódem, zatímco slovní vjemy kódujeme pouze verbálně. 
49

 Fahmyová (Fahmy et al., 2007) hovoří dokonce o fotografické dominanci. 
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konflikt dokládá vliv nastolování agendy na veřejné mínění, a to i ve sféře vizuální. 

I díky fotografiím, zachycujícím ve většině případů americkou vojenskou techniku 

a zbraně, které zdůrazňovaly americkou technologickou nadřazenost, a pouze malému 

procentu snímků civilních obětí získala tato válka nálepku nekrvavého konfliktu. 

(Prince, 1993, in Fahmy & Wanta, 2005: 18; Griffin & Lee, 1995, in Fahmy & Wanta, 

2005: 18) To jen podporuje tvrzení, že „ačkoli fotoaparát nedokáže záměrně lhát v tom, 

co zobrazuje, umí výborně lhát v tom, co ze záběru vynechá.“ (Knightley, 2003, 

in Parry, 2010: 69) Při válce v Perském zálivu média opomněla zpravovat veřejnost 

o utrpení Iráčanů nebo zachytit obrazy smrti během první války v Perském zálivu. 

(Griffin & Lee, 1995, in Fahmy & Neumann, 2012: 56; Herman, 1992, in Fahmy 

& Neumann, 2012: 56) Naopak irácká média zveřejnila obrazy utrpení, aby získala 

veřejnou podporu pro irácké obyvatelstvo. (Ayish, 2001, in Fahmy & Neumann, 

2012: NP4)  

Dopad vizuální prezentace válečných událostí na vývoj veřejného mínění popsal 

například Fuller (1996, in Fahmy & Wanta, 2005: 18), který zkoumal právě politické 

vnímání války v Perském zálivu. Podle Fullera snímky zobrazující následky války, 

například fotografie obětí, destrukce atd., podrývají veřejnou podporu války a vzbuzují 

v lidech soucit se znepřátelenou stranou. Literatura uvádí, že vlády si uvědomují vliv 

mediálního zobrazení na veřejné mínění a snaží se zabránit publikování obrazů budících 

soucit s „nepřítelem“. Reportéři například upozornili na nedostatečný přístup 

k fotografování války v Perském zálivu v roce 1991 nebo pokračující války 

v Afghánistánu. (Fahmy & Wanta, 2005: 18) Vizuální materiály se tedy stávají 

důležitým nástrojem pro přesvědčení a získání veřejné podpory. 

5.3. Teoretická východiska vizuálního rámcování 

Parryová (2010) uvádí, že fotografie jsou kvůli své polysémické povaze často 

opomíjenou oblastí zkoumání nastolování agendy. (Hansen et al., 1998: 191, in Parry, 

2010: 68; Entman, 2004: 56, in Parry, 2010: 68) Podle jejího mínění se však 

fotografické materiály zkoumat dají a to na základě jejich výběru a vynechání, 

zobrazení, symbolismu a lexikálního kontextu (popisek a titulek). (Parry, 2010: 68) 

Opomíjení vizuálních materiálů v analýzách rámcování kritizuje také 

Renita Colemanová. (Kuypers & D'Angelo, 2010: 233-237) Vzhledem k důležitosti 

vizuální složky při tvorbě celkového významu sdělení je podle ní jakákoli analýza 
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zaměřená pouze na text neúplná. Verbální a vizuální složka zpravodajských materiálů 

se doplňují, proto je třeba zkoumat je obě, abychom získali komplexní zjištění 

o rámcování dané události.  

Vizuální rámcování probíhá z povahy obrazu jinak než textové. Díky své 

ikoničnosti, indexikálnosti a zvlášť díky své syntaktické jednoznačnosti je vizuální 

rámcování velmi efektivním nástrojem pro artikulaci ideologicky kódovaných sdělení. 

(Messaris & Abraham, 2001: 220, in Fahmy & Neuman, 2010: NP4) Fotografie totiž 

působí velmi sugestivně. „Fotografie často svým ikonickým zobrazením podporují 

zažité kulturní stereotypy a ideologické rámce, které působí zcela přirozeně a v psaném 

textu ani nemusí být obsaženy.“ (Messaris & Abraham, 2001: 220, in Parry, 2010: 71) 

Rovněž Fahmyová a Neumann (2012) citují dosavadní poznatky v oboru vizuálního 

rámcování, které tvrdí, že „díky své realistické povaze vizuálních sdělení je jejich 

rámcování méně nápadné a potenciálně účinnější v předání specifické interpretace 

zpravodajských událostí“ než rámcování textového obsahu. (Fahmy & Neumann, 

2012: NP3) 

Výzkumy nastolování agendy druhého stupně mnohdy hledají, zda texty 

neobsahují určité bias
50
. Podobně výběr fotografií může podtrhovat pozitivní 

či negativní vyznění problému, aktérů, atd. a přisuzovat jim určité atributy. (Kuypers 

& D'Angelo, 2010: 252) Častým tématem výzkumů vizuálních rámců je proto gendrová 

a rasová stereotypizace. Jelikož fotografie vnímáme většinou automaticky a skrze svá 

vžitá schémata, „je vizuální rámcování méně nápadné než textové a publikum méně 

často vnímá implicitní význam sdělení“ (Messaris & Abraham, 2001, in Kuypers 

& D'Angelo, 2010: 244), který na něj působí spíše podprahově. 

Podobně jako u rámcování textového obsahu, také vizuální rámce zdůrazněním 

jistých aspektů skutečnosti vybízí publikum k interpretaci události určitým způsobem. 

„Je to pozice úhlu pohledu, kterou ve skutečnosti zaujímá fotoaparát, jež je nabídnuta 

divákovi. K úhlu pohledu dodává systém reprezentace určitý rámec.“ (Burgin, 

1982: 146, originální kurzíva, in Parry, 2010: 69) Burgin (1982 in Parry, 2010) tímto 

naznačuje, že výběrem kompozice fotograf publiku signalizuje, co je na snímku 

důležité. Publikum podle něj tak fotografii automaticky a přirozeně dekóduje, aniž 

si uvědomí, že se nejedná o kompaktní reprodukci reality, ale pouze výseč celé situace. 

Divák pak vnímá skutečnost skrze pomyslné okno vytvořené pomocí fotografova 
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 Anglické slovo nemá u nás zcela přesný ekvivalent, nejlépe ho snad vystihuje slovo „předsudek“, bias 

však může být jak negativní, tak pozitivní. 
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aparátu. Z hlediska rámcování v širším kontextu zpravodajství dochází k dalšímu 

zapojení snímku do rámce tvořeného celkovým vyzněním textu, popisku a umístění 

v tisku, čímž může fotografie být zarámována, aby podporovala jiné komplexní 

významy a interpretace. 

Lidé mají tendenci sdělení interpretovat v kontextu svých dosavadních znalostí 

a zkušeností. Pokud ovšem s danou situací nemají osobní zkušenost, stávají se pro ně 

vizuální sdělení hlavním zdrojem získání informací. Při zachycení válečných událostí 

jsou podle výzkumů častými mikrorámci šok a údiv, dobývající jednotky, hrdinství, 

vítězství a nadvláda. (Kuypers & D'Angelo, 2010: 244) Těmito rámci vytváří média 

dominantní představu o podobě války v hlavách veřejnosti. „Současná analýza 

fotografického zachycení války v amerických zpravodajských časopisech podporuje 

názor, že zpravodajské fotografie zdůrazňují a podtrhují převládající zpravodajské 

rámce, místo aby přispívaly samostatnou nebo unikátní informací.“ (Griffin 2004: 399, 

in Parry, 2010: 69) Fotografie tak podle něj tvoří zkratkovitou obrazovou verzi psaného 

textu a nenabízí žádný alternativní pohled ani rozšíření jednostranné prezentace 

události. Takovýto přístup je často používán zejména, pokud je národ na daném 

konfliktu zúčastněn.
51

  

5.3.1. Rámce mírového a válečného žurnalismu 

S konceptem mírového žurnalismu přišel v polovině 60. let 20. století 

Johan Galtung, který jej také dále rozpracoval v následujících desetiletích. (Galtung, 

1986, 1998b, 1998c) Podle něj je mírový žurnalismus nadřazený tomu válečnému, 

protože podporuje ideu míru a poskytuje vyváženější zpravodajství o zúčastněných 

stranách konfliktu. Mírový žurnalismus se zaměřuje na proaktivní zpravodajství 

a podporuje přijetí kompromisů bez násilí. Další mediální teoretici k jeho konceptu 

přidali ještě další charakteristiky mírového žurnalismu: zaměření na řešení, 

zpravodajství o dlouhodobých následcích, zachycení názorů běžných lidí, zpravodajství 
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 Fahmyová (Fahmy et al., 2006) ve svém výzkumu mediálního obrazu událostí 11. září 2001 a 

afghánské války potvrdila v anglicky a arabsky psaném tisku rozdílné vizuální rámce, které sloužily jako 

základ pro odlišnou interpretaci událostí u obou stran konfliktu, a tudíž k získání podpory veřejnosti pro 

vládní politiku. Rovněž Parryová (Parry et al., 2011) ve studii vizuálního rámcování konfliktu v Iráku 

Images of liberation? Visual framing, humanitarianism and British press photography during the 2003 

Iraq invasion definovala v britském tisku selektivní a opakující se zobrazování událostí a jejich aktérů, 

které přispívá k vytváření zpravodajských rámců. V případě irácké invaze se nejčastěji objevovaly rámce 

humanitární intervence a osvobození, které musely být později přehodnoceny. 
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o všech zúčastněných stranách a užití neutrálních jazykových prostředků. 

(např. McGoldrick & Lynch, 2000, in Fahmy & Neumann, 2012: NP6) Naproti tomu 

válečný rámec zpravodajství přináší šokující zprávy o bojích, obětech a fyzickém 

utrpení, válčících stranách, popisuje události jednorázového charakteru bez zařazení 

širšího kontextu dlouhodobých následků a okolností. Mírový žurnalismus na rozdíl 

od válečného nekončí s uzavřením konfliktu, ale pokračuje i po něm, kdy sleduje další 

vývoj a obnovu. 

„I když se mediální profesionálové snaží o objektivní zpravodajství, přesto 

mohou svému publiku zprostředkovat dominantní mírový či válečný rámec.“ (Fahmy 

& Neumann, 2010: NP4) Ve vizuálním rámcování lze koncept mírového a válečného 

žurnalismu aplikovat poměrně snadno. Ve své studii Fahmyová a Neumann zahrnuli 

do válečného rámce snímky obětí a destrukce, do mírového rámce zařadili fotografie 

vyjednávání, mírových smluv, poklidných demonstrací atd. (Fahmy & Neumann, 

2012: NP6) V jedné z prvních empirických studií zkoumajících protikladné modely 

zachycení válečného konfliktu – mírového a válečného žurnalismu – Fahmyová 

a Neumann pomocí kvantitativní obsahové analýzy popsali, jakým způsobem byl médii 

prezentován konflikt v Gaze (2008–2009). Studie Shooting War or Peace Photographs? 

An Examination of Newswires' Coverage of the Conflict in Gaza (2008–2009) dokládá, 

jak procesem gatekeepingu dochází k vytvoření různorodých vizuálních rámců 

pro zachycení události, které pak přispívají k její interpretaci publikem. 

5.3.2. Role zpravodajských agentur 

Ve sféře fotografického zpravodajství hrají velkou roli západní zpravodajské 

agentury, z nichž pochází podle některých výzkumů až 3/4 zahraničního fotografického 

obsahu tisku. (Rampal, 1995, in Fahmy & Neumann, 2012: NP6) Ve výzkumu událostí 

11. září a války v Afghánistánu v anglicky a arabsky psaném tisku Fahmyová (2005) 

zaznamenala dokonce téměř 99 % fotografií pocházejících z agenturní produkce.  

Rozhodující role zpravodajských agentur na produkci a distribuci 

zpravodajských fotografií je dána tím, že většina médií nemá své reportéry na daném 

místě, a musí se tedy spoléhat na fotografie velkých agentur. (McQuail, 2005; Fahmy & 

Neumann, 2012) Mezi trojici nejvlivnějších fotožurnalistických agentur patří 

francouzská AFP/Getty Images, americká AP a britská Reuters. Jelikož velká část 

médií přebírá fotografie zahraničních konfliktů právě z databází těchto tří agentur, dá se 
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jejich vliv na utváření vizuálních rámců události označit za zásadní. Podle některých 

mediálních teoretiků jsou vizuální rámce určeny právě nabídkou agentur. (Paterson, 

2001, Wanta & Leggett, 1989) 
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6. Metody analýzy obrazových materiálů 

 

„Stojíme, kde nám obraz nakáže stát, a vidíme, co se nám rozhodne odhalit.“ 

Michael Ann Holly 
52

 

Odborníci (Trampota & Vojtěchovská, 2010; Rose, 2007; Parry, 2010; aj.) 

se v publikacích o metodách vizuální analýzy shodují, že obrazová sdělení zůstávala 

dlouhou dobu v pozadí zájmu mediálních výzkumů. K bližšímu zkoumání vizuálních 

sdělení vybízel už Roland Barthes v eseji Rétorika obrazu, ve své práci 

The Photographic Message navíc popsal i metodu, jejíž pomocí lze zkoumat fotografie 

v tisku z hlediska sémiotiky (viz 1.4. Sémiotické pojetí fotografie). (Kabátová, 

2011: 50) 

Větší pozornosti se vizuální složce mediálních sdělení dostalo až s nárůstem 

množství obrazových sdělení v tištěných médiích (fotografie, koláže, grafiky apod.) 

a v době nárůstu vizuálů s nástupem digitální produkce fotografií. 

6.1. Teoretické přístupy k obrazové analýze 

Britská profesorka Gillian Rose (2007) ve své knize Visual Methodologies: 

an introduction to the interpretation of visual materials popisuje tři různé sféry (sites) 

zkoumání vizuálních materiálů, které podle Roseové ovlivňují celkový význam obrazu: 

1. Sféra produkce (site of production) 

2. Sféra obrazu samotného (site of image itself) 

3. Sféra publika (site of audiencing) 

Sféra produkce zahrnuje všechny aspekty vzniku obrazu, v této sféře je potřeba 

zkoumat, jakou technologií byl obraz stvořen (malba, fotografie, atd.), zda se jedná 

o inscenovanou či autentickou scénu, co bylo záměrem autora obrazu a forma 

prezentace obrazu. Ve sféře obrazu samotného je význam tvořen mnoha formálními 
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 Michael Ann Holly je americká historička umění, která působí na univerzitách v USA. Ve své knize 

Past Looking: Historical Imagination and the Rhetoric of the Image popisuje, že historická interpretace 

obrazového umění vzniká vždy dynamickým procesem výměny významů mezi minulostí a současností. 

Podle ní je čtení obrazů subjektivní a závislé na interpretaci recipienta. Citace: Holly, 1996, in Rose, 

2007: 46. 
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komponenty, které dohromady vytváří celkový kulturní rámec obrazu. Sféra publika 

referuje k tvorbě významu při dekódování obrazu publikem (viz 1.5. Diváci jako tvůrci 

významu) a předpokládá, že interpretace obrazu je určena až v momentě, kdy mu 

publikum přisoudí významy na základě konfrontace se svými zažitými schématy 

a kulturními rámci. (Rose, 2007: 14 – 26) 

Každá z těchto sfér obsahuje tři odlišné aspekty (modalities), které můžou 

dopomoci kritickému přístupu k obrazovým sdělením: 

 Technologické  

 Kompoziční 

 Společenské 

Technologické aspekty zahrnují technologickou podstatu obrazu (od olejové 

malby po televizi nebo internet).  Kompoziční aspekt popisuje obsah, rozmístění prvků 

nebo barevnost obrazu, který se pomocí těchto vlastností může řadit k určitému žánru 

(př. malba aktů, ve fotografii např. portrét). Společenské aspekty obrazu pak vyjadřují 

kulturní a společensko-politické vztahy a praktiky, v rámci nichž je vnímán 

a interpretován. (Rose, 2007: 13) 

Mezi metodologické nástroje zkoumání vizuálních materiálů řadí Roseová 

(2007) postupy následujících vědních oborů: 

Tabulka 7: Metody obrazové analýzy podle Roseové 

 Obsahová analýza 

 Sémiotika 

 Psychoanalýza 

 Analýza diskursu 

 Výzkum publik 

 Antropologie 

 Kompoziční interpretace 

 Rose, 2007 

 

Obsahová obrazová analýza je systematická metoda, která pomocí 

kvantifikace jednotlivých proměnných veličin umožňuje zjistit, jakým způsobem média 

prezentují události a jejich aktéry (podrobněji viz 6.2.1. Obsahová obrazová analýza). 
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Sémiotická analýza obrazových sdělení se zaměřuje na proces reprezentace 

a interpretaci dominantních ideologických kódů skrytých v obraze (viz 1.4. Sémiotické 

pojetí fotografie a 1.4.1. Barthesova mytologie obrazu). Pomocí sémiotického zkoumání 

je možné definovat, jakými nástroji jsou konstruovány sociální rozdíly pomocí znaků. 

Sémiotika však má také metodologické nedostatky, příkladem je malá 

reprodukovatelnost výzkumu. (Rose, 2007: 103) 

Zkoumání vizuálních materiálů v rámci psychoanalýzy úzce souvisí 

s myšlenkami Sigmunda Freuda a pojí se s koncepty subjektivity, lidské sexuality 

a podvědomí. Tato metoda je vhodná pro psychologické zkoumání jednotlivce, opomíjí 

však společenské a kulturní aspekty interpretace obrazu. (Rose, 2007: 107-111) 

Analýza diskurzu vychází z Foucaultova pojetí diskurzu, jehož prostřednictvím 

chápeme svět a interpretujeme jej podle určitých konvencí. Analýza diskurzu se zabývá 

otázkami moci a institucionalizace a pracuje také s termínem intertextualita (viz 1.2. 

Obraz a reprezentace), který souvisí s odkazy k dalším kulturně podmíněným textům, 

potažmo obrazům. (Rose, 2007: 141–144) 

Mnoho výzkumných metod hledá význam obrazů v jejich obsahu, naproti tomu 

metoda výzkumu publik vychází z konceptu kódování a dekódování Stuarta Halla 

(viz 1.5. Diváci jako tvůrci významu a 1.5.1. Proces kódování a dekódování), podle nějž 

vzniká význam sdělení až při jeho interpretaci publikem. (Rose, 2007: 196–198) 

Metoda antropologické analýzy se využívá ke zkoumání sociálních jevů 

a studiu sociálních skupin a komunit. Vizuální složka tu slouží účelu dokumentárního 

záznamu a není tedy využitelná pro výzkum z hlediska médií. (Rose, 2007: 216–219) 

Kompoziční analýza, využívaná především pro zkoumání malířských děl, 

zohledňuje charakteristické prvky stavby obrazu. Kompozice je sestavena kombinací 

řady elementů: obsah, barevnost (barevná harmonie, sytost), prostorové rozmístění 

(do jaké perspektivy obraz své publikum staví, statický nebo dynamický, přímé či ostré 

linie, geometrická perspektiva), světlo, expresivní obsah. Kompoziční interpretace má 

podle Roseové (2007) některé nedostatky – rozebírá podle ní pouze technologické 

a kompoziční aspekty vzniku fotografie, opomíjí ale zcela další modality produkce 

a recepce obrazu. Roseová (2007) proto navrhuje kombinaci této metody s dalšími 

výzkumnými postupy. (Rose, 2007: 35–58) 

Obsáhlou příručku metod vizuální analýzy The Handbook of Visual Analysis 

vydali v roce 2002 australský profesor a průkopník metody sociální sémiotiky  
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Theo van Leeuwen a britská profesorka a vědkyně Carey Jewittová. Kniha 

je metodologickým návodem pro širokou škálu přístupů k vizuální analýze z hlediska 

různých vědních oborů. Jednotlivé popsané metody se liší mírou strukturovanosti, 

ale především výzkumnými cíli a možnostmi, co je pomocí nich výzkumník schopen 

zjistit. Mezi metodami vizuální analýzy se v jejich knize objevují metody uvedené 

v nsledující tabulce:  

 

 

 

 

 

 

Ačkoli se v několika přístupech shodují s Roseovou (2007), prezentují 

van Leeuwen a Jewittová (2002) několik dalších metod, které autorka neuvádí. 

Z hlediska využití při zkoumání vizuálních materiálů v médiích je možné podle 

Vojtěchovské (2008) využít obsahovou analýzu, vizuální analýzu v pojetí kulturálních 

studií, sémiotickou analýzu a přístupu sociální sémiotiky. 

Kulturální studia jako multidisciplinární obor pojímají vizuální analýzu jako 

komplexní metodu zkoumání sociálních okolností vzniku a konzumace obrazů jako 

produktů soudobé kultury. V rámci vizuální analýzy v pojetí kulturálních studií 

dochází k analýze kontextu produkce a percepce vizuálního sdělení, nahlíží se kriticky 

na společenské konvence a sémiotické postupy, jež napomáhají transformovat 

a vytvářet význam. (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 64–65) 

Přístup sociální sémiotiky k vizuální analýze popsali Guhther Kress 

a Theo van Leeuwen v knize Reading images: the grammar of visual design, v níž 

popsali podrobně metodu funkční vizuální gramatiky (viz 6.2.2. Funkční vizuální 

gramatika). Tato metoda vychází z pojetí vizuálních kódů jako sociálně podmíněných 

podobně jako u mluveného či psaného jazyka a je třeba je tudíž analyzovat podle 

Tabulka 8:  Metody obrazové analýzy podle van Leeuwena a Jewittové 

 Obsahová analýza 

 Vizuální antropologie 

 Kulturální studia 

 Sémiotika a ikonografie  

 Psychoanalytická analýza obrazu 

 Sociálně-sémiotická vizuální analýza 

 Vizuální analýza z hlediska etnometodologie  

 Analýza filmu a televize 

Van Leeuwen & Jewitt, 2002 
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určitých kritérií. Metoda vizuální gramatiky zkoumá vizuální prvky obrazu, které mají 

významotvorné funkce, a zjišťuje, jakým způsobem tyto prvky ovlivňují význam obrazu 

jako celku. (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 141) 

6.2. Metody výzkumu obrazových materiálů v médiích 

Výše zmíněný výčet různých metod obrazové analýzy popsal, v jaké šířce lze 

ke zkoumání vizuálních materiálů přistupovat. Všechny uvedené metody se nicméně 

nehodí pro výzkum obrazových sdělení v médiích, specifičtěji pro zkoumání fotografií 

v tisku. 

Podle Hansena (Hansen et al., 1998, in Trampota & Vojtěchovská, 2010: 157-

158) existují čtyři ústřední přístupy, prostřednictvím kterých lze analyzovat vizuální 

sdělení v rámci médií. Pomocí komparativní analýzy je možné zkoumat, nakolik se 

prezentace dané události v médiích vzdálila její reálné podobě. Další přístup hledá 

symbolické roviny a kontexty, které mohou obrazová sdělení vytvářet. Třetí přístup 

zohledňuje technické aspekty a zkoumá významy dané specifickým způsobem snímání 

obrazového materiálu (např. pohyb kamery). Posledním přístupem z hlediska 

gatekeepingu je definování, která obrazová sdělení byla z velkého množství do médií 

vybrána, jakým způsobem a proč. 

6.2.1. Obsahová obrazová analýza 

Metoda obsahové obrazové analýzy je jednou z nejkomplexnějších metod, 

jak zkoumat obsah mediálních sdělení na základě kvantifikace výskytu zkoumaných 

proměnných veličin a jejich interpretace pro vznik významu. Ačkoli původně vychází 

z textové obsahové analýzy, dokáže pojmout i ryze vizuální kategorie a přinést 

významné poznatky o tom, jakým způsobem jsou události, jejich aktéři atd. v médiích 

vizuálně prezentováni. „Vizuální obsahová analýza je systematická pozorovací metoda 

užívaná k testování hypotéz o způsobech, jak média reprezentují lidi, události,  situace 

atd.“ (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 14) 

Čtení fotografických kódů je podle van Leeuwena a Jewittové (2002) věcí 

sociální konvence, proto je třeba zkoumat vizuální prvky jako zarámování, pohled, 

pozice kamery, hloubka ostrosti aj., které mohou mít vliv na celkový význam snímků. 

„Obsahová analýza umožňuje výzkumníkům kvantitativně zobecňovat vizuální a jiné 
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formy reprezentace na základě věrohodné klasifikace a pozorování.“ (van Leeuwen 

& Jewitt, 2002: 34) 

Podle Trampoty a Vojtěchovské (2010) obrazová analýza zjišťuje: 

 Jaké informace jsou prostřednictvím obrazů příjemcům předávány 

 Jaké osoby, předměty nebo události jsou na nich vyobrazeny  

 Jakým způsobem jsou události a jejich aktéři zobrazováni 

Zajímá se o využití a symboliku typických znaků vizuální komunikace (úhlu 

pohledu, umístění, velikosti vyobrazení či barevnosti) a jejich výkladu ve vztahu 

k zobrazovaným skutečnostem. „Zájem obrazové analýzy se nejčastěji orientuje 

např. na sledování způsobu zobrazování některých sociálních skupin obyvatel, zejména 

menšin (v jakém prostředí jsou zástupci menšin nejčastěji vyobrazeni, v jaké roli, 

v jakém postavení), s ohledem na stereotypy (opakované obrazové ztvárnění ovlivňující 

význam sdělení), naraci (příběh, který je prostřednictvím vizuálních sdělení příjemcům 

nabízen) a obrazový rámec (jak se vizuální sdělení podílejí na konstruování celkového 

obrazu příslušné události).“ (Trampota & Vojtěchovská, 2010: 156–157) 

Kvantitativní metoda obsahové analýzy je díky vysoké míře strukturovanosti 

dobře přenositelná, přináší jednoznačné výsledky v podobě statistických dat a její 

výhodou je schopnost zpracovat velké množství textů, potažmo fotografií. Její velkou 

předností je velmi malá míra subjektivity, která bývá častým problémem zvláště 

u analýzy obrazových materiálů. Sedláková (2014) toto nazývá intersubjektivní 

ověřitelností, neboť každý výzkumník by na základě přesné definice proměnných 

jednotlivých kategorií měl být schopen analýzu provést znovu a se stejnými výsledky 

(vysoká míra reprodukovatelnosti výzkumu). 

Nevýhodou čistě kvantitativní metody je opomenutí kvalitativních hledisek, 

redukce skutečnosti na počitatelné jevy a malá míra indicií pro interpretaci výsledků 

analýzy. „Kritika metody poukazuje na skutečnost, že kvantitativní obsahová analýza 

je schopna nabídnout tvrdá data, podíly a závislostní korelace zkoumaných kategorií, 

ale nikoli vysvětlení, proč tomu tak je a co to znamená.“ (Trampota & Vojtěchovská, 

2010: 110) Obsahová analýza podle Roseové (2007) navíc rozebírá hlavně kompoziční 

stránku fotografie, ale o sféře produkce a publikování prozrazuje málo. Roseová (2007) 

také uvádí, že při obsahové analýze dochází k fragmentaci obrazu, jehož celkové 

vyznění je těžké vystihnout pomocí sady kódovaných proměnných a kvantifikace 
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frekvencí výskytu jednotlivých aspektů fotografie. (Rose, 2007: 71–73) Podle 

Sedlákové (2014) rovněž nedokáže obsahová analýza postihnout drobné významové 

nuance, kódovací systém je nutně selektivní a neúplný. V pojetí konstruktivistického 

paradigmatu je obsahová analýza novým textem s vlastním významem, který podléhá 

interpretaci příjemců a je pouze specifickým způsobem interpretace sdělení 

výzkumníkem (Sedláková, 2014: 296). Je otázkou, do jaké míry může kvantifikace 

postihnout širší sociální významnost textů a jejich dosah, když se ukazuje, že vztah 

mezi mediálními obsahy a jejich vnímáním publikem není přímý. Obsahová analýza 

tedy nemůže odhalit spektrum významů, které by pod vlivem kontextu recepce, 

individuálních zkušeností, zaujímaných sociálních pozic či hodnotových preferencí 

do sdělení vložili ostatní čtenáři. (Sedláková, 2014: 297–299) 

Vzhledem k některým zmíněným nedostatkům obsahové analýzy se tato metoda 

často kombinuje s dalšími výzkumnými kvalitativními postupy. Podle Roseové (2007) 

se obsahová analýza a kvalitativní metody vzájemně nevylučují, často fungují 

komplementárně a doplňují se. (Rose, 2007: 85) Také Trampota a Vojtěchovská uvádí, 

že je obsahová analýza často spojována se sémiotickou analýzou a dalšími 

kvalitativními metodami, které kompenzují nedostatky obsahové analýzy vyplývající 

z její kvantitativní povahy. (Trampota & Vojtěchovská, 2010: 157) 

Úspěch obsahové analýzy spočívá ve vhodném výběru kódovacích kategorií 

a vyčerpávající a zároveň výlučné definici proměnných. (van Leeuwen & Jewitt, 2002; 

Rose, 2007) „Kategorizace vždy musí být nastavena tak, aby se kategorie u každé 

proměnné vždy vzájemně vylučovaly, a zároveň pokrývaly všechny možnosti.“ 

(Wimmer, Dominick, 2006: 106) Jak uvádí Hartley (2001) v knize Understanding 

News, je při analýze třeba zároveň zohlednit i to, že některé významy vznikají 

na základě toho, co ve snímku zobrazeno není, než toho, co na snímku vidíme. „Hartley 

(2001) upozorňuje, že stejně důležité jako zkoumat, co reprezentováno je, je věnovat 

pozornost tomu, co zobrazováno není. Neboť to, co je zobrazováno často, získává svůj 

význam také skrze opozici k tomu, co je uveřejněno jen zřídka nebo vůbec.“ (Hartley, 

2001, in Sedláková, 2014: 328) Důležité je také výsledky výzkumu zasadit do předem 

zvoleného teoretického rámce, prostřednictvím nějž bude možné zjištěné údaje 

interpretovat. Jak uvádí Sedláková (2014), měření pouze snadno kvantifikovatelných 

údajů je ve výsledku poměrně nicneříkající, pokud nemáme výchozí teorii, jejíž optikou 

budeme získaná data nahlížet. (Sedláková, 2014: 315) 
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6.2.1.1. Přístupy k obsahové analýze 

Trampota a Vojtěchovská (2010) definovali dva přístupy k obsahové analýze: 

na základě technických kódů a na základě analýzy symbolických kódů. 

6.2.1.1.1. Analýza technických kódů 

Tento přístup zkoumá jednotlivé aspekty vzniku obrazového záznamu, které 

však mají významotvorný efekt. Mezi tyto technické kódy patří především velikost 

zobrazení, úhel pohledu, použitá optika a osvětlení
53

. (Trampota & Vojtěchovská, 

2010: 159) 

Tabulka 9: Definice technických kódů podle Trampoty a Vojtěchovské (2010: 159–160) 

Technické kódy Jejich proměnné 

Velikost zobrazení Celek, polocelek, detail, velký detail 

Úhle pohledu (vertikální úhel) Přímý, nadhled, podhled 

Použitá optika Základní objektiv, širokoúhlý objektiv, 

teleobjektiv 

Osvětlení Světelná reality, světelná konstrukce 

 

Velikost zobrazení určuje, jaký emoční vztah publikum k subjektu fotografie 

získá. Z hlediska teorie sociální interakce vychází názor, že k subjektům zobrazeným 

blíž (ve větším detailu) lidé pociťují vztah bližší, přátelský, velká vzdálenost naopak 

signalizuje určitý odstup nebo propast mezi publikem a objektem fotografie. Zobrazení 

celku zachycuje celou postavu a prostředí, v němž se nachází. Polocelek zachycuje 

například postavu od pasu nahoru a obvykle už není tak patrné okolní prostředí. 

Vyobrazení detailu zachycuje obličej osoby, která je tímto způsobem publiku přiblížena 

a vzbuzuje empatii. Velký detail zachycuje části obličeje, což vybočuje z mezí sociální 

interakce a podle Trampoty a Vojtěchovské (2010) zvyšují tyto extrémní detaily napětí 

a dramatičnost. 

Zvoleným úhlem pohledu fotoaparátu určuje fotograf také způsob nahlížení 

diváků na snímek. Zvolený úhel pohledu může ovlivnit, do jaké vztahu se publikum 

k objektu fotografie staví. Postavení fotoaparátu a objektu fotografie na stejné úrovni 

dává publiku dojem neutrálního vztahu. Při pohledu z nadhledu shlíží publikum 

                                                           
53

 Mezi technické kódy patří také pohyb kamery, který situuje příjemce do určité pozice, z hlediska 

fotografie ale není relevantní, proto popis aspektů tohoto kódu tato práce vynechává. 

 



70 
 

na objekt jakoby svrchu a má nad ním tedy symbolicky navrch. Naopak při pohledu 

z podhledu divák k objektu snímku vzhlíží, a objekt tak má nad publikem 

manifestovanou převahu. 

Výběr optiky a ohnisková vzdálenost mají vliv na zkreslení perspektivy 

a tvarů zobrazeného. Užitím základního objektivu se docílí největší realističnosti, neboť 

ohnisková vzdálenost odpovídá úhlu, kterým danou událost pozoruje lidské oko. 

Použitím širokoúhlého objektivu je možné zachytit širší záběr okolí, dochází však 

k posunu perspektivy. Při použití teleobjektivu lze zachytit i relativně vzdálené objekty 

ve velkém detailu, dochází však k potlačenému dojmu perspektivy. 

Pomocí volby osvětlení je možné zvýraznit určité objekty fotografie, osvětlení 

také navozuje atmosféru fotografie a pocit prostorovosti. 

6.2.1.1.2. Analýza symbolických kódů 

Zkoumání použitých symbolických kódů se zaměřuje na použitý zvuk 

(u televize), barevnosti a prostředí, v němž se děj odehrává. 

Tabulka 10: Definice symbolických kódů podle Trampoty a Vojtěchovské (2010: 161) 

Symbolické kódy Jejich proměnné 

Barva Černobílý záznam, teplé barvy, studené 

barvy 

Prostředí Městské, vesnické, atd. 

Umístění Popředí, v pozadí, atd. 

 

Volba barvy je důležitá pro navození atmosféry a definování harmonie barev, 

barvy mohou také upoutávat pozornost k určitým objektům. Černobílý záznam nese 

auru historičnosti, ale je také nositelem expresivního vyjádření. Teplé barvy jako 

červená, oranžová, žlutá poutají pozornost a vystupují do popředí, naopak studené barvy 

jako modrá, zelená a hnědá navozují pocit dálky. 

Prostředí, ve kterém se objekt fotografie nachází, stejně jako rozmístění 

jednotlivých prvků v obraze může symbolizovat různé významy. Například objekty 

umístěné v popředí vzbuzují dojem větší důležitosti než objekty, které se nachází 

v pozadí. 

 Mimo tyto prvky uvádí ještě van Leeuwen a Jewittová (2002) důležitost 

zkoumání pozice fotografa, který výběrem úhlu pohledu definuje pozici, z níž recipient 

událost nahlíží. Umístění diváka do snímku probíhá skrze polohu fotoaparátu: 
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„... všechny nebo většina obrazů v západní kultuře (včetně většiny fotografických 

obrazů, kde se kamera a její objektiv staly klíčovým mechanismem v následování této 

tradice) je konstruována tak, aby divákovi „řekla“, kde se nachází.“ (van Leeuwen & 

Jewitt, 2002: 83) Pozice pohledu tedy může mít zásadní vliv na identifikaci publika 

s aktéry snímku, kdy se mohou ztotožnit s účastníky dění nebo scénu nahlížet 

z perspektivy přihlížejícího pozorovatele. 

6.2.2. Funkční vizuální gramatika 

Analýze probíhajících procesů a rolí, v nichž jsou účastníci na fotografii 

zobrazováni, se věnuje již zmíněná metoda funkční vizuální gramatiky Kresse 

a van Leeuwena (2006). Ta odhaluje reprezentační procesy a interakční funkce snímku 

– zkoumá, zda jsou účastníci v aktivní či pasivní roli, v jakém postavení jsou vůči 

ostatním účastníkům a jaký je jejich imaginární vztah k příjemcům. (Trampota 

& Vojtěchovská, 2010: 161) 

V knize Reading images: the grammar of visual design, která vyšla poprvé 

v roce 1996, popisují Kress a van Leeuwen (2006) metodu, pomocí níž zkoumají 

vizuální gramatiku, tedy pravidla pro skladbu vizuálních sdělení ve smysluplné celky. 

Jejich teorie vychází z konceptu semiózy lingvisty Michaela Hallidaye, podle nějž jsou 

gramatické struktury zdrojem kódování významů. (Kress & van Leeuwen, 2006: 1) 

Jako příklad uvádí autoři (Kress & van Leeuwen, 2006) situaci, kdy volba slov 

a expresivně zabarvených výrazů může změnit vyznění psaného textu, podobně může 

podle nich volba a způsob zobrazení vizuálních prvků determinovat, jak recipient bude 

vnímat význam obrazu. (Kress & van Leeuwen, 2006: 2) 

Kress a van Leeuwen (2006) převzali z Hallidayovy semiózy také trojici 

hlavních funkcí:  

 Ideační (ideational function) – funkce vytvářející reprezentaci světa 

kolem a v nás 

 Interpersonální (interpersonal function) – funkce vytvářející vztahy 

a interakci mezi producentem a recipientem 

 Textuální (textual function) – vytvářející interní kohezi textu  

Pro tyto Hallidayovy funkce používají Kress a van Leeuwen termíny: 

reprezentační, interakční a kompoziční funkce. (Kress & van Leeuwen, 2006: 15) 



72 
 

6.2.2.1. Reprezentační funkce 

V rámci zkoumání reprezentačních významů stojí ve středu zájmu zejména 

účastníci děje (lidé, místa, objekty), kteří jsou ekvivalentem slov pomyslného 

vizuálního jazyka. Reprezentační významy vznikají spojením těchto jednotlivých prvků 

do smysluplného vizuálního jazyka pomocí syntaxe neboli pořadí a prostorových vztahů 

v rámci obrazu. Vizuální jazyk umožňuje dva syntaktické vzorce, a to narativní nebo 

konceptuální. (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 141) 

 Reprezentační význam 

o Narativní struktury 

o Konceptuální struktury 

Narativní reprezentace označuje aktéry za účastníky děje, událostí nebo 

změny, které se na snímku odehrávají. Narativní procesy obsahují vektor, tedy přímku 

(linii), která nějak spojuje či ukazuje od jednoho účastníka k druhému, a přisuzuje jim 

tak role, jež v události plní. Podle situace, v níž se objekt na fotografii nachází, 

označujeme roli aktéra – činitele děje, cíle – jednání aktéra na něj směřuje, interaktéra – 

činitel i příjemce jednání. Pokud scéna na fotografii zachycuje jak aktéra, tak cíl jeho 

jednání, nazývají ji Kress a van Leeuwen (2006) za transaktivní. Také pohled a jeho 

směřování je určitým druhem vektoru, který ale nevyvolává akci, nýbrž reakci, která 

opět může být transaktivní (vidíme aktéra i cíl), nebo netransaktivní (vidíme pouze 

aktéra, ne na co hledí). (Kress & van Leeuwen, 2006: 63–68) Analýzou narativních 

struktur obrazu je možné zjistit, jaké skupiny (podle fyzických i sociálních hledisek) 

jsou častěji zobrazovány jako aktivní/pasivní účastníci děje a v jakých situacích jsou tak 

prezentovány. (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 141–143) 

Konceptuální procesy jsou způsobem reprezentace, kde není přítomen děj 

a neobsahují tedy žádný vektor, a popisují spíš zobecnělou, trvající podstatu aktérů. 

Vyjadřují, co aktéři jsou, co znamenají, k jaké skupině náleží nebo jaké vlastnosti a části 

mají. (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 141) Mohou být klasifikační, kdy účastníka 

identifikují jako příslušníka určité skupiny, analytické, které udávají vztah celku a části 

(např. mapy), nebo symbolické, jež zprostředkovávají význam nebo identitu účastníků 

pomocí výrazného symbolického atributu. (Trampota & Vojtěchovská, 2010: 162; 

van Leeuwen & Jewitt, 2002: 143-145; Kress & van Leeuwen, 2006: 78-106) Jako 

symbolické atributy Kress a van Leeuwen (1996, in van Leeuwen & Jewitt, 2002: 144) 
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označují například auta a motorky jako symboly mužnosti v západní industriální 

společnosti, sportovní prostředí zase signalizuje mužskou rivalitu a soutěživost. Role, 

kterou účastníci v rámci konceptuálních struktur zaujímají, je nositelem určitých 

vlastností, rysů nebo částí.  

6.2.2.2. Interakční funkce 

Fotografie vytváří pomocí určitých prostředků zobrazení vztah mezi publikem 

a tím, co je vyobrazeno. Ke klíčovým faktorům definujícím, jestli bude divák s obrazem 

v interakci, patří úhel pohledu, vzdálenost a kontakt. 

 Interakční význam 

o Kontakt 

o Vzdálenost 

o Úhel pohledu 

Směřování pohledu jednotlivých účastníků (horizontální úhel) může v publiku 

vyvolat různou míru interakce s aktéry a určuje míru interaktivity snímku. Vysokou 

míru interaktivity vyvolávají fotografie, na nichž aktér konfrontuje publikum přímým 

frontálním pohledem. Kontakt navozuje účastník na snímku pohledem přímo (frontal 

angle), jakoby z očí do očí. Tím vytváří s divákem vztah, kdy ho oslovuje, vybízí, 

obrací se na něj. Takové obrazy Kress a van Leeuwen (2006) označují za výzvu 

(demand pictures), jelikož diváka vybízí. Naopak snímky, na nichž účastník není 

v přímé konfrontaci s divákovým pohledem (obligue angle), ale hledí jinam (profil, 

pohled ze zadu, pohled mimo do dálky apod.), nevytváří s divákem kontakt. Takové 

obrazy označují autoři (Kress & van Leeuwen, 2006) za nabídku (offer picture), tedy že 

nabízejí informace a divák se dostává do role přihlížejícího pozorovatele. (Kress & 

van Leeuwen, 2006: 117–129) 

Pojetí vzdálenosti vychází z principů sociální interakce, při níž si pouštíme „blíž 

k tělu“ osoby blízké a naopak cizinci zůstávají ve větším odstupu. Podobně tedy 

zachycení osoby na fotografii z větší blízkosti a ve větším detailu ji označuje jako 

náležící k „nám“. Detail (close-up) obličeje přináší dojem intimity, aktéra vidíme jako 

individuální osobnost, vnímáme jeho výraz a rysy jeho tváře. Naopak zobrazení z větší 

vzdálenosti (long shot) definuje aktéra jako cizince, nevnímáme ho jako osobnost, 

ale spíš jako určitý typ člověka. (Kress & van Leeuwen, 2006: 124–129) 
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Tabulka 11: Vliv velikosti zobrazení na sociální vztahy  

(Kress & van Leeuwen, 2006: 124–129) 

Velikost zobrazení Charakteristika Sociální vztah 

Velký detail Záběr části obličeje Intimní 

Detail Záběr obličeje nebo hlavy Přátelský 

Polodetail Záběr od pasu po hlavu Neformálně osobní 

Polocelek Záběr od kolen po hlavu Společenský 

Celek Celá postava Veřejný 

Velký celek 
Postavy na polovinu výšky 

obrazu 
Neosobní 

Extrémně velký celek 
Záběr velkých prostor, 

postavy nejdou rozeznat 
Minimální sociální vztahy 

 

Zkoumání úhlu pohledu (vertikální úhel) definuje, z jaké perspektivy se 

na danou scénu divák dívá. Výběr pozice fotoaparátu určuje, v jaké pozici z hlediska 

symbolické moci se divák nachází. Pohled z nadhledu (viewer power) podle Kresse 

a van Leeuwena (2006) dává divákovi pocit převahy nad subjektem fotografie. Pokud 

naopak snímek zachycuje subjekt z podhledu (representation power), divák k subjektu 

fotografie pomyslně vzhlíží. Umístění pohledu diváka a subjektu fotografie na stejné 

úrovni označují Kress a van Leeuwen (2006) jako rovnocenný vztah. (Kress & 

van Leeuwen, 2006: 129–149) 

6.2.2.3. Kompoziční funkce 

Kompoziční význam vzniká pomocí třech komponent obrazu, kterými jsou 

informační hodnota (information value), zarámování (framing) a významnost a modalita 

(salience and modality). 

 Kompoziční význam 

o Informační hodnota 

o Zarámování 

o Významnost a modalita 

Rozmístění jednotlivých prvků v rámci obrazu (vpravo, vlevo, uprostřed, 

na okraji, nahoře, dole) udává jejich informační hodnotu. Kress a van Leeuwen (2006) 
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vycházeli ze zažitých principů západní kultury (píšeme a čteme zleva doprava, odshora 

dolů), když definovali, jaká pozice v rámci obrazu skrývá významy. Vlevo je podle nich 

umístěno sdělení, které je všeobecně známé, zažité konvencemi, dané, naproti tomu 

vpravo umístěné sdělení je nové, to, čemu by měli věnovat recipienti pozornost, co se 

jeví jako problematické a diskutované. Nahoře se nachází informace ideální, tedy 

idealizované, zobecněná podstata informací nebo ideologicky významné, naopak dole 

se nachází informace skutečné, praktické, následky či řešení a detailní popis. Umístění 

v centru značí důležitost, uprostřed obrazu je to, co drží ostatní prvky pohromadě 

(z pozice nadřazenosti). (Kress & van Leeuwen, 2006: 179–201) 

Zarámováním obsahu fotografií označují Kress a van Leeuwen (2006), jak moc 

jsou prvky obrazu v jednotě. Prvky mohou být vizuálně rozděleny (discontinuity) 

prázdnými prostory, kontrastujícími barvami a tvary. Dojem propojení prvků 

do jednoho celku (connection) navozuje podobnost, symetričnost, barevnou harmonii 

apod. (Kress & van Leeuwen, 2006: 177) 

Některé prvky obrazu jsou podle autorů (Kress & van Leeuwen, 2006) 

výraznější a více poutají pozornost než jiné. Pomocí velikosti, barevného a tonálního 

kontrastu a perspektivy dochází k určení významnosti jednotlivých elementů. (Kress 

& van Leeuwen, 2006: 201–203)  

Význam fotografie je také dán její realističností, kterou podle Kresse 

a van Leeuwena (2006) udává modalita
54

 (modality), tedy pravdivostní hodnota (reality 

value). Výběr technologie snímání určí, jak reálně bude snímek recipientům připadat. 

Nejrealističtěji (vysoká modalita) bude publikum vnímat snímky z objektivu, které 

imitují vidění okolí lidským okem, příliš ostré nebo rozostřené detaily, syté nebo 

vybledlé barvy atd. mohou působit surreálně, snově, nebo až fantaskně (nízká modalita). 

(Kress & van Leeuwen, 2006: 154–166) 
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 Termín modalita pochází z lingvistiky. 
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7. Stručná charakteristika ukrajinského Majdanu 

Série dlouhotrvajících masových protestů na Ukrajině v letech 2013 a 2014, 

pro kterou se vžilo pojmenování Euromajdan nebo jenom Majdan, měla za následek 

svržení prezidenta Viktora Janukovyče, ustavení nové proevropsky naladěné ukrajinské 

vlády a také se stala spouštěčem daleko vleklejšího konfliktu na východě Ukrajiny. 

Impulzem pro první občanské protesty pojmenované podle jejich hlavního dějiště, tedy 

kyjevského náměstí Nezávislosti – Majdanu, bylo odstoupení Ukrajiny od plánované 

Ukrajinsko-evropské asociační dohody 20. listopadu 2013. Vláda premiéra Mykoly 

Azarova tehdy odmítla podepsat dohodu, přibližující Ukrajinu Evropské unii. Protesty 

se v následujících dnech přesunuly i do dalších velkých měst Ukrajiny. 

Protesty proti vládě i prezidentovi Janukovyčovi, který symbolizoval dlouholeté 

blízké vztahy s Ruskem, nabíraly postupně na mohutnosti a trvaly několik měsíců. Proti 

poklidné demonstraci 30. listopadu 2013 v Kyjevě, které se zúčastnilo i velké množství 

studentů, brutálně zasáhly ozbrojené složky ukrajinské policie. Následné protesty ještě 

nabraly na mohutnosti a došlo během nich k celé řadě dalších násilných konfliktů mezi 

demonstranty a policií, které často dosahovaly značné brutality. 

Násilné střety a protesty pokračovaly i během vánočních svátků a v lednu 

roku 2014 došlo k prvním obětem na životech. Situace se dál vyostřovala a koncem 

ledna rezignoval premiér Mykola Azarov. Prezident Viktor Janukovyč se snažil za cenu 

jistých ústupků demonstranty uklidnit, ale ti ze svých požadavků na jeho odstoupení 

z funkce neustoupili. 

K eskalaci násilí došlo v únoru, kdy při střetech mezi policií a demonstranty, 

kteří byli vyzbrojeni podomácku vyrobenými chrániči a často i zbraněmi, zahynuly 

desítky lidí. K tvrdým střetům došlo 18. února poté, co se část demonstrantů pokusila 

proniknout do sídla parlamentu. Po křehkém příměří vypuklo další násilí 20. února, kdy 

byli proti demonstrantům nasazeni i profesionální ostřelovači a počet obětí se ještě 

zvýšil.  

Den poté ministři zahraničí Německa Frank Steinmeier, Francie Laurent Fabius 

a Polska Radosław Sikorski při jednání s prezidentem Janukovyčem došli k dohodě 

o odstoupení prezidenta a předčasných volbách. 22. února tedy parlament odvolal 

z úřadu prezidenta Janukovyče, který krátce na to zmizel a utekl do Ruska. Z vězení 

byla propuštěna bývalá premiérka Julija Tymošenková, která po svém propuštění 

zamířila rovnou na Majdan. Během následujících dní Kyjev navštívila evropská 
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ministryně zahraničí Catherine Ashtonová a došlo k vytvoření nové vlády v čele 

s Arsenijem Jaceňukem. 

Koncem února se však pozornost začala upírat ke krymskému poloostrovu, který 

byl v té době autonomní republikou Ukrajiny. Jeho obyvatelstvo tvořili z více než 

poloviny etničtí Rusové (58 %, údaj z doby před krymskou krizí), poměrně velkou 

menšinou jsou i krymští Tataři (13 %). Ve městě Sevastopol se navíc nachází základna 

ruské černomořské flotily, která je pro Rusko strategická. Po poměrně spěšném 

referendu, jehož platnost byla zpochybňována, došlo k odtržení Krymu od Ukrajiny 

a jeho přičlenění k Rusku. 

Po vzoru Krymu se k myšlence odtržení od Ukrajiny a přičlenění k Rusku 

přiklonily i další oblasti na východě Ukrajiny, kde Rusové tvoří národnostní většinu. 

Po vyhlášení několika samozvaných republik se rozhořel dalekosáhlý konflikt, který 

se trvá už víc než dva roky a na svědomí má stovky obětí.
 55
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 Kapitola 7. Stručná charakteristika ukrajinského Majdanu byla zpracována na základě informací 

z těchto zdrojů: www.bbc.com, www.cnn.com, www.euractiv.cz, www.worlaffairsjournal.org. Všechny 

zdroje i odkazy na konkrétní články jsou uvedeny v internetových zdrojích na konci diplomové práce. 

 

http://www.bbc.com/
http://www.cnn.com/
http://www.euractiv.cz/
http://www.worlaffairsjournal.org/
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III. Analytická část 

8. Výzkumné metody a cíle 

 

Jak už bylo konstatováno v tezi diplomové práce, je cílem této práce představit 

případovou studii mediálního zobrazení událostí kolem ukrajinského Majdanu 

v obrazovém zpravodajství a zkoumat, zda se česká a zahraniční média v prezentaci 

ukrajinských událostí nějak odlišují s ohledem na prostor věnovaný obrazové složce 

a na způsob prezentace obrazového materiálu. Jedním z předních cílů této práce je také 

definovat, v jaké míře média publikovala explicitní fotografie násilí a jeho obětí a zda 

se podle hledisek našeho výzkumu tyto obrazy dostaly v některém z případů za hranice 

etického přístupu. 

Pro výzkum byla stanovena následující hypotéza:  

 Média ve snaze přiblížit publiku rozsah a povahu ozbrojeného konfliktu 

a zaujmout jeho pozornost sahají v některých případech po snímcích 

velmi explicitně zobrazujících násilí a jeho následky. 

K výzkumu přispělo také několik dílčích otázek: 

 VO1: Jak byl ukrajinský Majdan prezentován ve vybraných médiích? 

 VO2: Existují rozdíly mezi obrazovou prezentací dané události v českých 

a zahraničních denících? 

 VO3: Jakou roli hrají fotografie v rámci mediálního obsahu 

při zpravodajském zachycení dané události? 

 VO4: Publikovala zkoumaná média fotografie explicitně zobrazující násilí 

a jeho následky? 

Pro výzkum byla zvolena metoda obsahové obrazové analýzy, jelikož 

je optimální pro analyzování velkého množství dat a zároveň nevylučuje ani 

zakomponování kvalitativních hledisek výzkumu (viz kapitola 6.2.1. Obsahová 

obrazová analýza). Výzkum se proto soustředí nejprve na kvantitativní hlediska, druhá 

část proměnných poté referuje ke kvalitativním hodnotám, zaznamenaným pomocí 

určité škály hodnot. 
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8.1. Charakteristika zkoumaných deníků 

Výzkum probíhal na pětici českých deníků a pětici zahraničních titulů, všechny 

tituly se řadí k seriózním plnoformátovým deníkům. Níže je jejich stručná 

charakteristika. 

8.1.1. České deníky 

Regionální deníky vydává nakladatelství Vltava-Labe Press v 71 mutacích
56

. 

Jednotlivé deníky mají samostatný regionálně laděný obsah v sešitu A, 

sešit B s celorepublikovým a zahraničním zpravodajstvím je společný pro všechny 

z nich. Obsah sešitu B, společný pro celou republiku, z nich činí regionální deníky 

s celostátním dosahem a dokonce největší celostátní čteností, proto byl také jako jediný 

zástupce regionálních deníků mezi zkoumané deníky zvolen. Tato diplomová práce 

si vybrala z hlediska dostupnosti Pražský deník se čteností 72 000
57
. Jelikož se ale náš 

výzkum zaměřuje převážně na stránky zahraničního zpravodajství, zmíním také čtenost 

všech regionálních deníků celkem, která činí přes 630 000, a jejich prodaný náklad, 

který dosahuje téměř 140 000 výtisků.
58

 

Celostátní ekonomicky zaměřený deník Hospodářské noviny vydává 

nakladatelství Economia, sdružující více mediálních platforem včetně televize Óčko, 

časopisu Respekt nebo odborné týdeníky Ekonom a Marketing & Media, zpravodajské 

weby ihned.cz a aktuálně.cz, vyhledávač Centrum.cz a další specializované webové 

portály
59
. Čtenost 150 000 a prodaný náklad přes 32 000 výtisků řadí Hospodářské 

noviny na konec pomyslné pětky nejčtenějších celostátních seriózních plnoformátových 

deníků.
60

 

Deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES oba spadají do portfolia mediální 

skupiny Mafra, kterou vlastní současný ministr financí Andrej Babiš. Mafra sdružuje 

kromě těchto dvou deníků i bezplatný deník Metro, bezplatný regionální týdeník 5plus2, 

zpravodajské portály idnes.cz a lidovky.cz, týdeník Téma, hudební televizní stanici 
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 Další informace na webu vydavatele: www.vlp.cz/vlp/uvod/  
57

 Přesný prodaný náklad Pražského deníku se nepodařilo zjistit. 
58

 Data pro rok 2015 pochází z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf, porovnána ještě s údaji na webu Unie vydavatelů: 

www.unievadavatelu.cz  
59

 Další informace na webu vydavatele: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/tistene-tituly/  
60

 Data pro rok 2015 pochází z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf, porovnána ještě s údaji na webu Unie vydavatelů: 

www.unievadavatelu.cz  

http://www.vlp.cz/vlp/uvod/
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.unievadavatelu.cz/
http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/tistene-tituly/
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.unievadavatelu.cz/
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Óčko, tiskárny Mafraprint a další platformy
61

. Lidové noviny mají čtenost přes 200 000 

a prodaný náklad dosahuje necelých 40 000 výtisků.
62

 Deník Mladá fronta DNES je 

se čteností více než 630 000 a prodaným nákladem přesahujícím 150 000 výtisků 

nejčtenějším českým seriózním deníkem (po bulvárním Blesku, který má čtenost přes 

milion a prodaný náklad přes 240 000 výtisků).
63

 

Deník Právo stejně jako zpravodajské portály pravo.cz a novinky.cz, sportovní 

portál sport.cz a další tištěné magazíny vydává vydavatelství Borgis, a. s.
 64

 Deník 

Právo je s čteností 300 000 a prodaným nákladem přes 88 000 výtisků druhým 

největším českým seriózním deníkem.
 65

 

8.1.2. Zahraniční deníky 

Analyzována byla pětice zahraničních seriózních deníků plnofomátového typu. 

Bylo vybráno po jednom deníku z USA, Velké Británie, Francie a kvůli geografické 

blízkosti dva deníky německé. Záměrně nebyly vybrány deníky ukrajinské nebo ruské, 

které by kvůli zaujatosti nepředstavovaly vhodná data pro porovnání s českými médii. 

Zároveň jsme při výběru zkoumaných titulů zohlednili, že mediální systém v těchto 

zemích trpí problémy se svobodou slova apod.  

Podobně jako v českých denících, jeden ze zahraničních se profiluje 

ekonomickým směrem. Vzhledem k povaze diverzifikovaného německého trhu, v němž 

se média orientují více regionálně než je tomu u nás (i deníky s velkou čteností 

a celostátním dosahem v rámci Německa jsou původem regionálního charakteru), jsou 

oba německé deníky regionálního původu, ale zároveň patří k důležitým hráčům 

německého mediálního pole. 

Jako první jmenujme bavorský deník Süddeutsche Zeitung vydávaný 

vydavatelstvím Süddeutscher Verlag, do jehož portfolia patří také zpravodajský portál 

                                                           
61

 Další informace na webu vydavatele: www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all%5Ccs_o-spolecnosti_portret-

spolecnosti.htm  
62

 Data pro rok 2015 pochází z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf, porovnána ještě s údaji na webu Unie vydavatelů: 

www.unievadavatelu.cz  
63

 Data pro rok 2015 pochází z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf, porovnána ještě s údaji na webu Unie vydavatelů: 

www.unievadavatelu.cz  
64

 Další informace na webu Unie vydavatelů: 

www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?vydavatel-detail=144 
65

 Data pro rok 2015 pochází z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf, porovnána ještě s údaji na webu Unie vydavatelů: 

www.unievadavatelu.cz  

http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all%5Ccs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm
http://www.mafra.cz/cs/?y=mafra_all%5Ccs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.unievadavatelu.cz/
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.unievadavatelu.cz/
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?vydavatel-detail=144
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.unievadavatelu.cz/
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Süddeutsche.de a televizní kanál Süddeutsche TV. Süddeutsche Zeitung měl v prním 

kvartále roku 2015 čtenost přes 400 000 a prodaný náklad se pohybuje pod hranicí 

400 000 výtisků.
66

 

Druhý ze zástupců německého tisku, Frankfurter Allgemeine Zeitung, patří 

k velmi vlivným titulům nejen německého, ale i světového žurnalismu. Profiluje se jako 

deník pro vzdělané elity s lehce konzervativním směřováním. FAZ vydávaný 

vydavatelstvím Fazit-Stiftung ve Frankfurtu nad Mohanem dosahuje prodaného nákladu 

přes 260 000 výtisků. Výzkumy čtenosti se značně rozchází ve svých výsledcích, 

hodnoty u jednotlivých výzkumů se pohybují v rozmezí 300 000 – 1 000 000.
 67

 

Francouzský večerník Le Monde, vydávaný v Paříži, patří rovněž k titulům 

světového jména. Deník vlastní akcionáři, kvůli finančním problémům zakoupila 

v roce 2010 majoritní podíl trojice investorů Matthieu Pigasse, Pierre Bergé 

a Xavier Niel
68

. Prodaný náklad deníku Le Monde činí 290 000 výtisků, čtenost 

se nepodařilo zjistit.
 69

 

Jediným zkoumaným zahraničním hospodářsky orientovaným titulem je 

mezinárodní deník Financial Times se sídlem v Londýně. Na konci roku 2015 proběhla 

akvizice celé skupiny Financial Times včetně zpravodajského portálu 

financialtimes.com, Financial Times Chinese, agentury Medley Global Advisors, 

vzdělávacího institutu New York Institute of Finance aj. japonskou mediální skupinou 

Nikkei.
70

 Prodaný náklad deníku, jehož předplatitele tvoří téměř ze ¾ online čtenáři, 

se za rok 2015 pohyboval kolem 780 000 výtisků a čtenost přesáhla 2 100 000.
 71

  

Zámořské deníky v našem výzkumu reprezentuje jeden z nejčtenějších deníků 

Spojených států, USA Today, zkoumáno ale bylo evropské vydání European Edition. 

Deník vydává společnost Gannett Company, která je měřeno denní čteností největším 

americkým vydavatelem a její portfolio čítá řadu dalších deníků, např. The Arizona 

Republic, The Tennenssean, The Indianapolis Star aj.
 72

 Denní čtenost USA Today 

dosahuje 3 000 000, prodaný náklad přesahuje 900 000 výtisků.
 73
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 Data pro rok 2015: www.ivw.eu/aw/print/qa/titel/1221  
67

 Další informace a data pro rok 2015: www.faz.media/medien/frankfurter-allgemeine-zeitung-fuer-

deutschland/  
68

 Další informace v článku z časopisu Spiegel: www.spiegel.de/spiegel/print/d-70833876.html  
69

 Data pro rok 2015: www.statista.com/statistics/304642/le-monde-circulation    
70

 Další informace na webu deníku: http://aboutus.ft.com/#axzz45GKdu6mG 

a http://aboutus.ft.com/corporate-information/ft-company/#axzz45GKdu6mG  
71

 Data pro rok 2015: http://aboutus.ft.com/2016/03/30/financial-times-2015-results/#axzz45GKdu6mG  
72

 Další info na webu vydavatele: www.gannett.com/brands  
73

 Data pro rok 2015: http://marketing.usatoday.com/about  

http://www.ivw.eu/aw/print/qa/titel/1221
http://www.faz.media/medien/frankfurter-allgemeine-zeitung-fuer-deutschland/
http://www.faz.media/medien/frankfurter-allgemeine-zeitung-fuer-deutschland/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-70833876.html
http://www.statista.com/statistics/304642/le-monde-circulation
http://aboutus.ft.com/#axzz45GKdu6mG
http://aboutus.ft.com/corporate-information/ft-company/#axzz45GKdu6mG
http://aboutus.ft.com/2016/03/30/financial-times-2015-results/#axzz45GKdu6mG
http://www.gannett.com/brands
http://marketing.usatoday.com/about
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8.2. Zkoumaný vzorek 

Analýza zpracovává obrazové zachycení ukrajinských událostí v již 

zmiňovaných pěti českých denících Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, 

Hospodářské noviny a Pražský deník a v pěti zahraničních denících Süddeutsche 

Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, USA Today a Financial Times 

(evropské vydání) v období eskalace konfliktu od pondělí 17. února do pátku 

28. února 2014. Zkoumáno bylo vždy celé vydání deníku, vzhledem k povaze události 

se nejčastěji fotografie nacházely na stránkách zahraničního zpravodajství nebo 

na titulní straně. 

Základní jednotkou analýzy je zpravodajská fotografie. Do analýzy nebyly 

zahrnuty koláže a grafické materiály, které neměly základ ve fotografii. Báze dat 

ze všech deseti titulů činila 349 fotografií.  

Tabulka 12: Charakteristika báze dat 

Tituly Počet výtisků Počet fotografií 
Z toho na titulní 

straně 

Z
a

h
ra

n
ič

n
í 

 

d
en

ík
y

 

USA Today 10 26 2 

Le Monde 11 28 7 

SZ 11 36 8 

FT 11 34 8 

FAZ 11 29 5 

Č
es

k
é 

d
en

ík
y

 MFD 11 60 4 

HN 10 22 6 

LN 11 52 6 

Právo 11 47 7 

Deník 11 15 3 

Báze dat 349 

8.3. Obsahové kategorie analýzy – charakteristika proměnných 

Na základě již popsaného teoretického rámce jsme si po prvotní prohlídce 

fotografií stanovili kategorie, které budeme v analýze zkoumat, a přiřadili jim proměnné 

tak, aby bylo dosaženo úplnosti a zároveň výlučnosti jednotlivých hodnot. Namátkou 

vybraný vzorek 20 fotografií byl podroben pilotnímu kódování, během něhož došlo 

ještě k úpravě některých kategorií i hodnot. Poté byla kódovací kniha shledána 

za vyhovující výzkumu (viz. Příloha č. 1: Kódovací kniha). 
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8.3.1. Identifikační proměnné 

Identifikační číslo – každá fotografie na začátku kódování dostala svůj unikátní 

trojciferný číselný kód. 

Titul – kategorie, která napomůže identifikaci odlišností u jednotlivých deníků. 

Provenience – určení, zda je deník z české nebo zahraniční provenience napomůže 

identifikovat rozdíly mezi českými a zahraničními deníky. 

Datum – sleduje vývoj události v průběhu časového rámce. 

Strana – pomáhá identifikovat umístění fotografie v rámci celého vydání. 

Rubrika – definuje, zda se fotografie objevila na titulní straně, v sekci zahraničního 

zpravodajství, v publicistické části nebo ekonomické sekci. 

Zdroj – udává, kdo je uveden jako majitel práv k fotografii, může nabývat hodnot: 

agentura, redakce, jiný. 

Agentura – vzhledem k počtu fotografií z agenturních zdrojů jsme ve výzkumu 

přistoupili k definování zastoupení snímků z jednotlivých agentur: 1. AP, 2. AFP, 

3. Reuters, 4. Getty Images, 5. EPA, 6. DPA, 7. ČTK nebo z 8. jiné agentury. 

Velikost – popisuje, kolik sloupců daná fotografie na stránce zabírá, a tudíž ji můžeme 

označit za extra malou (1 sloupec a méně), malou (2 sloupce), střední (3 sloupce), 

velkou (4 sloupce) nebo extra velkou (5 a více sloupců sazby). 

Pozice na stránce – velikost a umístění na stránce udávají společně, zda je snímek 

na stránce v hlavní pozici (největší fotografie na stránce, umístěná v horní polovině 

strany, nejvíce poutá pozornost na celé stránce), nebo vedlejší pozici (menší fotografie, 

umístěná v dolní části strany nebo v postranních sloupcích), případně zda se jedná 

o koláž dvou stejně velkých snímků (např. v případě více stejně velkých fotografií 

zarovnaných do jednoho obrazového bloku). 

Horizontální úhel – zkoumá, zda je publikum stavěno do role pozorovatele nebo se 

dívá na situaci z pozice aktérů. 

Vertikální úhel – udává, zda se publikum dívá na situaci z přímého pohledu, 

z nadhledu nebo podhledu. 
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Kontakt – určuje, v jaké pozici jsou aktéři fotografií ve vztahu k publiku. Proměnné 

udávají přímý pohled do aparátu, frontální pohled mimo aparát, profil či pohled zezadu 

– toto pořadí výčtu zároveň doprovází sestupná míra kontaktu s publikem. 

Vzdálenost – udává, v jaké vzdálenosti jsou aktéři, případně objekty, na fotografiích 

zobrazeni: ve velkém detailu (záběr části obličeje), detailu (záběr obličeje nebo hlavy), 

polocelku (záběr od pasu po hlavu), celku (záběr celé postavy), velkého celku (postavy 

na polovinu výšky obrazu) nebo extrémně velkého celku (záběr velkých prostor, 

postavy nejdou rozeznat). 

Denní doba – určuje, kdy byl snímek pořízen: den, noc, popřípadě je fotografie 

pořízena v interiéru a denní doba nejde rozeznat. 

Žánr – definuje fotografii jako: 1. Zpravodajská fotografie, 2. Portrét, 3. Ilustrace, 

4. Koláž, 5. Grafika, 6. Montáž.  

8.3.2. Obsahové proměnné 

Subjekt (1) a Subjekt (2) – udává, kdo je hlavním aktérem zobrazeným na fotografiích. 

Pro případ, že se na fotografii nachází dva subjekty označené každý jinou proměnnou, 

je tato kategorie v kódovací knize dvakrát. Kategorie byla kódována s proměnnými: 

1. Ukrajinský protivládní demonstrant, 2. Ozbrojené síly Ukrajiny, 3. Civilista, 

4. Zdravotník, 5. Duchovní, 6. Politik, 7. Ozbrojené síly Ruska, 8. Proruský 

demonstrant, 9. Jiný. 

Politik (1), Politik (2), Politik (3) a Politik (4) – definuje, kteří politici byli s událostmi 

ukrajinského Majdanu médii nejčastěji spojováni. Tato kategorie se vyskytuje čtyřikrát 

z důvodu snadnější analýzy dat pomocí filtračních funkcí tabulek v programu Excel, 

v případě, kdy se na snímku vyskytne více než jeden politik. Mezi politiky 

se vyskytovali: 1. Viktor Janukovyč, 2. Vitalij Kličko, 3. Julija Tymošenko, 

4. Vladimir Putin, 5. Arsenij Jaceňuk, 6. Petro Porošenko, 7. Oleh Ťahnybok, 

8. Oleksandr Turčynov, 9. Catherine Ashtonová, 10. Další politici EU (Angela Merkel – 

předsedkyně spolkové vlády Německa, Frank-Walter Steinmeir – tehdejší německý 

ministr zahraničí, Laurent Fabius – tehdejší francouzský ministr zahraničí, 

Radosław Sikorski – tehdejší polský ministr zahraničí, Martin Lidegaard – tehdejší 

dánský ministr zahraničí, Bohuslav Sobotka – tehdejší premiér ČR), 11. Další ukrajinští 
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politici (Arsen Avakov, Dmytro Jaroš, Dmitrij Firtaš, Rinat Achmetov, Viktor Pinčuk, 

Igor Kolomojskij, Volodymyr Parasjuk, Andrij Parubij,  Valentyn Nalyvajčenko). 

Gender – definuje, zda se na fotografiích častěji vyskytují ženy, muži nebo zda jsou 

jejich počty vyrovnané. 

Míra násilí – kategorie vychází z definice násilí Světové zdravotnické organizace 

WHO:  „Záměrné užití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě 

nebo skupině lidí či komunitě, které s největší pravděpodobností bude mít za následek 

zranění, smrt, psychickou újmu, strádání nebo jiné poškození.“
74

 Jako vysoká míra 

násilí jsou definovány snímky zobrazující fyzické násilí vůči jiným lidem, zbraně 

připravené k užití (střelba, házení zápalných lahví apod.) nebo hořící lidi. Za nízkou 

míru násilí byly označeny fotografie zbraní mimo užití (odložené pušky, přichystané 

zápalné lahve, apod.), štítů v pohotovostní poloze, konfrontace dvou znepřátelených 

stran naznačující budoucí fyzickou konfrontaci (proti sobě nastoupené skupiny 

ozbrojené policie a demonstrantů apod.). 

Forma zachycení násilí – pomáhá určit, v jaké fázi je násilí zachyceno: 1. Fyzické 

násilí (boj, fyzická konfrontace), 2. Zbraně a jejich užití (tanky, střelné zbraně, zápalné 

láhve, improvizované zbraně apod.), 3. Přímé důsledky násilí (zranění, mrtví, hořící 

lidé), 4. Naznačené důsledky násilí (civilní fotografie zemřelých, památníky, hroby, 

pietní místa apod.). 

Explicita zobrazování – pomáhala určit, jak moc explicitní záběry jednotlivá média 

publikovala. Hodnota 1. Velmi explicitní referuje k snímkům zachycujícím detailní 

záběry násilných činů a jejich důsledků, krev, otevřené rány, mrtvá těla 

s rozpoznatelnou tváří (Fahmy, 2005), 2. Explicitní snímky zachycovaly záběr 

polocelku až celku, jejich obsahem byly následky násilných činů, zranění nebyla 

viditelná, mrtvá těla byla zakrytá nebo vyfocená z dálky, do této kategorie řadíme 

i snímky, na nichž byli zachyceni hořící lidé.   

Klasifikace snímků obětí a raněných – definuje, v jakém stavu byli fotografované 

oběti násilí, z čehož se dá u jednotlivých titulů určit frekvence a míra explicity 

                                                           
74

  V orginále: „The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, 

another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting 

in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation.“
 
Citováno z:  

www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en, [cit. 3. 2. 2016] 

http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en
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zobrazování obětí. 1. Lehce ranění (schopni chůze, popř. za pomoci ostatních, může být 

vidět krev), 2. Těžce ranění (ležící, bezvládní, může být vidět krev), 3. Hořící lidé, 

4. Mrtví – neexplicitně (zdálky, zakrytá těla, žádná krev), 5. Mrtví – explicitně (zblízka, 

viditelné tváře, krev). 

Emoční náboj fotografie – udává, zda je z fotografie patrná nějaká forma emoce, 

kterou prožívají aktéři (nesleduje tedy žádným způsobem, jakou emoci případně snímek 

vyvolává v publiku). Kategorie je rozdělena do hodnot: 1. Silné emoce a 2. Patrné 

emoce. 

Druh emocí – podrobněji popisuje, které viditelné emoce jsou v tvářích aktérů snímků 

patrné: 1. Bolest, 2. Strach, 3. Odhodlání, bojovnost, 4. Zármutek, 5. Radost, 6. Agitace, 

apel, 7. Jiné. 

Symboly – kategorie určující přítomnost symbolů státu, popřípadě jiných: 1. Ukrajinské 

státní symboly, 2. Ruské státní symboly, 3. Symboly EU, 4. Ukrajinské náboženské 

symboly. 

Motivy – kategorie udávající hlavní motiv a celkové vyznění fotografie. K nejčastějším 

se řadily motivy: 1. Poklidná protivládní demonstrace, 2. Paramilitaristické motivy 

(násilná protivládní demonstrace, boj, maskovaní zakuklení demonstranti, ozbrojení 

lidé, tanky), 3. Destrukce (škody na majetku, budovách, oheň, dým), 4. Lidské utrpení 

(zranění, mrtví), 5. Smutek, pieta, 7. Vítězství, oslava, 8. Proruská demonstrace, 

9. Všední život na Majdanu/v Kyjevě (lidské momenty a všední život v konfrontaci 

se zkázou a násilím), 10. Lékařská pomoc (ošetřování raněných), 11. Názor odborníka, 

12. Jiný. 

Místo – určuje dějiště událostí, které jsou na snímku vyobrazeny: 1. Kyjev, 2. Krym, 

3. Charkov, 4. Praha, 5. Moskva, 6. Jinde na Ukrajině, 7. Jiné. 

Prostředí – udává, v jakém prostředí se účastníci dění nachází: 1. Nepoškozený interiér, 

2. Poničený interiér, 3. Sutiny, trosky, 4. Veřejné exteriéry. 

Většina kategorií má také hodnotu 0, která znamená, že pro danou kategorii nelze určit 

relevantní hodnotu proměnné. 

  



87 
 

9. Výsledky analýzy 

Následující kapitola představí výsledky výzkumu. Sledováním důležitých 

ukazatelů se pokusí definovat zásadní charakteristiky obrazové prezentace ukrajinského 

konfliktu obecně, ale také v rámci jednotlivých titulů. Prostřednictvím výsledků analýzy 

se pokusí práce zodpovědět stanovené výzkumné otázky a dojít až k potvrzení 

či vyvrácení hypotézy. 

Tato kapitola bude často pracovat s tabulkami a grafy, které dokážou názorně 

prezentovat výsledky analýzy a mají dostatečnou výpovědní hodnotu samy o sobě. 

Vzhledem k velkému množství analyzovaných dat se tabulky a grafy jeví jako 

nejpřijatelnější interpretační řešení. Ke grafům a tabulkám bude doplněn komentář 

upozorňující na důležité poznatky. 

První fáze výzkumu se zaměřila na celkovou prezentaci ukrajinského konfliktu 

ve vybraných českých a zahraničních denících. V jednotlivých podkapitolách tak budou 

představeny dílčí poznatky o mediálním obraze ukrajinského Majdanu z hlediska 

množství snímků, použitých zdrojů, hlavních subjektů a motivů fotografií apod. 

Ve druhé fázi se výzkum věnoval především kategoriím explicity zobrazování 

násilí a obětí. Tato část podrobněji zkoumala etické aspekty fotografií ukrajinského 

Majdanu uveřejněných v daných denících. 

9.1. Mediální obraz ukrajinského Majdanu ve fotografiích 

9.1.1. Četnost fotografií 

Jak bylo uvedeno v teoretické části diplomové práce, díky trendu vizualizace 

v médiích dochází stále častěji k prezentaci událostí skrze větší množství fotografií. 

Tento trend se výrazněji projevil jen u některých titulů, u nichž byly fotografie 

publikovány hlavně na úkor textu. Celkové počty fotografií pro jednotlivé deníky 

vykazují za stejné časové období značné rozdíly.  
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Celkově větší počty fotografií za dané období najdeme převážně u českých 

deníků. Zatímco zahraniční deníky publikovaly za to samé období průměrně 30 snímků 

ukrajinského konfliktu, u českých deníků byl průměr 39 fotografií, přičemž průměr 

výrazně snižují Hospodářské noviny a Pražský deník. Naopak průměr výrazně převyšují 

Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo. 

Ačkoli následující graf 
75

 nepatří k nejpřehlednějším a některé křivky kvůli 

chybějícím víkendovým vydáním titulů Hospodářské noviny a USA Today, odhaluje, 

jak v průběhu času konflikt na Ukrajině eskaloval, a to především v pátek a o víkendu 

21. – 23. února, což se v denících projevilo ve víkendových a pondělním vydání. Tomu 

odpovídalo také četnější publikování fotografií ukrajinských událostí v jednotlivých 

médiích. Tento trend se projevil u všech zkoumaných deníků vyjma Pražského deníku, 

který celkově konfliktu věnoval málo prostoru. Tento fakt může být dán jeho spíše 

regionálním zaměřením. 

 

                                                           
75

  V grafu záměrně chybí údaje pro neděli 23. února, kdy žádný deník nevyšel. 
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9.1.2. Rozmístění fotografií 

Z následujícího grafu vyplývá, že ačkoli některé české deníky publikovaly 

až dvojnásobné množství fotografií oproti zahraničním deníkům, přesto pro ně 

ukrajinské události nebyly natolik zásadní, aby se dostaly častěji na titulní stranu.  

 

Vzhledem k eskalaci konfliktu ve zkoumaném období a důležitosti ukrajinských 

událostí v euroasijském prostoru se fotografie poměrně často vyskytly také na titulních 

stranách deníků. Výjimkou je deník USA Today, v němž ukrajinské události 

nezaznamenaly takovou prominenci jako v denících evropských a Pražský deník, který 

se zaměřuje na regionální dění. 
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Graf 3: Počty fotografií na titulní straně a na zbylých stranách 

Fotografií na titulní 

straně 

Fotografií na zbylých 

stranách 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

USA 

Today 

Le 

Monde 

SZ FT FAZ MFD HN LN Právo Deník 

20 % 

55 % 

27 % 

64 % 

45 % 
36 % 

60 % 
55 % 55 % 

18 % 

Graf 4: Procento výskytu ukrajinských událostí na titulní straně 



90 
 

Poměrně nepřekvapivé byly výsledky analýzy umístění fotografií po rubrikách. 

Téměř polovina z nich se nacházela v sekci zahraničního zpravodajství, více než třetina 

pak byla vzhledem k významnosti událostí zařazena do tématické strany, respektive 

dvojstrany „Téma dne“
 76

. V  ekonomických rubrikách se v této fázi ukrajinského 

konfliktu o událostech na Ukrajině nepsalo, v případě publicistiky pak byly komentáře 

a názory nejčastěji bez fotografického doprovodu.  

 

 

                                                           
76

  Viz Fotografie 6 a 7 v příloze. 
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9.1.3. Zdroje fotografií 

Podle očekávání pocházel největší podíl fotografií – více než tři čtvrtiny – 

z agenturní produkce. Redakční a jiné zdroje tvořily celkem 14 % a dalších 

10 % snímků bylo publikováno bez uvedení zdroje. Mezi jiné zdroje byly zařazeny 

snímky z produkce fotografů na volné noze (u jména fotografa neuvedena signatura 

agentury, popřípadě redakce) a poměrně často také fotografie čerpané ze sociálních 

médií (Facebooku a Twitteru). Bez uvedení zdroje deníky nejčastěji uveřejňovaly velmi 

malé fotografie s portréty politiků, což je běžná praktika u všech zkoumaných titulů 

a deníky se v tomhle směru neliší. 

 

Překvapivě větší diverzitu z hlediska zdrojů najdeme u českých deníků, ačkoli 

se jedná o rozdíly v hodnotě několika procent. Redakční snímky se v českých 

i zahraničních denících objevily minimálně, další zdroje jsou zastoupeny také v malé 

míře. To může být dáno zejména povahou a lokací konfliktu. Jen málokterá redakce 

si může dovolit poslat své fotografy do zahraničí. Dalším důvodem, proč reportéry 

na místo neposílat, je zvýšená míra nebezpečí.  
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Následující tabulky přináší přehled přesných počtů a procentuálních zastoupení 

fotografií z jednotlivých zdrojů pro jednotlivé deníky. Komentáře k jednotlivým 

položkám jsou připojeny k následujícím grafům, které popisují jednotlivé dílčí aspekty 

popsané v těchto tabulkách. 

Tabulka 13: Počty fotografií z jednotlivých zdrojů u zahraničních titulů 

Zdroj 
FAZ FT Le Monde SZ USA Today 

Zahraniční deníky 

celkem 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

A
g

en
tu

ra
 

AP 2 

69% 

2 

68% 

1 

82% 

3 

100% 

5 

77% 

13 8% 

80% 

AFP 6 4 9 11 2 32 21% 

Reuters 2 7 8 11 0 28 18% 

Getty 3 9 1 4 9 26 17% 

EPA 0 0 0 0 4 4 3% 

DPA 7 0 0 5 0 12 8% 

Jiná 0 1 4 2 0 7 5% 

Redakce 0 0% 0 0% 5 18% 0 0% 0 0% 5 3% 

Jiný 8 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 5% 

Neuveden 1 3% 11 32% 0 0% 0 0% 6 23% 18 12% 

Celkem 29 100% 34 100% 28 100% 36 100% 26 100% 153 100% 

Tabulka 14: Počty fotografií z jednotlivých zdrojů u českých titulů 

Zdroj 
Deník HN LN MFD Právo 

České deníky 

celkem 

Počet  % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

A
g

en
tu

ra
 

AP 9 

73% 

3 

68% 

12 

60% 

18 

82% 

9 

79% 

51 26% 

73% Reuters 0 12 18 28 28 86 44% 

Jiná 2 0 1 3 0 6 3% 

Redakce 3 20% 1 5% 7 13% 2 3% 2 4% 15 7% 

Jiný 1 7% 5 22% 11 21% 1 2% 1 2% 19 10% 

Neuveden 0 0% 1 5% 3 6% 8 13% 7 15% 19 10% 

Celkem 15 100% 22 100% 52 100% 60 100% 47 100% 196 100% 

Ačkoli je z následujícího grafu patrné, že české deníky uveřejnily větší počet 

snímků z redakčních zdrojů, je třeba podotknout, že ne všechny redakční snímky 

dokumentují události přímo na Ukrajině. Pouze Mladá fronta DNES, Lidové noviny 

a ze zahraničních deníků francouzský Le Monde měly na místě skutečně své reportéry. 

Zbylé české deníky publikovaly z redakčních zdrojů hlavně fotografie demonstrací 

či pietních aktů na podporu ukrajinských protestů, které se odehrávaly v Praze. Další 
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snímky redakčních fotografů pocházely z pražského letiště, kam byli transportováni 

zranění z ukrajinského konfliktu, kteří pak byli ošetřeni v českých nemocnicích.  

 

Ačkoli tedy největší procento redakčních snímků připadá na Pražský deník, 

jedná se v jeho případě o snímky výhradně z Prahy. Nejvíce redakčních snímků přímo 

z Ukrajiny vyšlo v Le Monde, kde redakční snímky tvořily 18 %. Naopak nejméně 
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různorodé zdroje fotografií najdeme v deníku Süddeutsche Zeitung, kde z agenturní 

produkce pocházely úplně všechny fotografie. Deník Financial Times sice z agentur 

převzal 68 % a USA Today 77 % fotografií, u ostatních ovšem není zdroj uveden, 

což také nelze označit za příliš různorodé zdrojování. Z českých deníků čerpal z nejvíce 

různorodých zdrojů deník Lidové noviny, v němž pocházelo z agentur pouze 60 % 

snímků. 

Co se týče využití agenturních zdrojů, téměř 90 % fotografií pocházelo 

ze čtveřice velkých zpravodajských agentur AP, AFP, Reuters a Getty Images. Přitom 

více než 40 % procent pocházelo od agentury Reuters a téměř čtvrtina z agentury AP.  

 

Z hlediska různorodosti využití agenturních zdrojů se ukázalo, že zahraniční 

deníky využily celkem sedm různých agentur, zatímco české deníky čerpaly snímky 

z velké části pouze ze dvou agentur. Větší různorodost agenturních zdrojů 

u zahraničních deníků může být způsobena i tím, že každý z těchto zahraničních deníků 

vychází v jiné zemi (vyjma dvou německých), při porovnání s pěticí deníků z jedné 

země by se možná tento trend nepotvrdil. 
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Graf na předchozí straně představuje, ze kterých agentur čerpaly nejčastěji 

jednotlivé deníky. Opět je patrné omezené využití různých agenturních zdrojů českých 

deníků, které využívají přístup do agenturní fotobanky AP
77

 a Reuters. Oproti tomu 

zkoumané zahraniční deníky čerpají fotografie vždy nejméně ze čtyř různých agentur. 

9.1.4. Velikost fotografií a jejich umístění na stránce 

České a zahraniční deníky se nijak výrazně nelišily v poměru různých velikostí 

fotografií. Nejméně často byly publikovány extra velké snímky, zbylé velkosti 

se pohybují v přibližně stejném poměru. 

 

Jak je patrné z následující tabulky, USA Today, Financial Times, Mladá fronta 

DNES a Lidové noviny publikovaly nejčastěji extra malé a malé fotografie. Naopak 

Le Monde a Hospodářské noviny publikovaly více než v polovině případů velké a extra 

velké fotografie. Pražský deník a Frankfurter Allgemeine Zeitung publikovaly kolem 

poloviny snímků střední velikosti. Zbytek deníků se ve velikostech publikovaných 

fotografií různí. Velikosti publikovaných fotografií vypovídají o způsobu redakční 

práce s fotografií u jednotlivých deníků. Pokud bychom chtěli bližší analýzu, bylo by 

potřeba jednotlivé tituly sledovat do větší hloubky. 

 

                                                           
77

  Z AP přebírají česká média povětšinou prostřednictvím ČTK, a zdroj fotografií je správně ČTK/AP, 

v našem výzkumu šlo ale o originální zdroj snímků. 
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Tabulka 15: Velikosti publikovaných fotografií u jednotlivých deníků
78

 

Velikost 
Extra malá Malá Střední Velká Extra velká 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Z
a

h
ra

n
ič

n
í 

d
e
n

ík
y

 

USA Today 10 38% 9 35% 6 23% 0 0% 1 4% 

Le Monde 0 0% 4 15% 9 32% 6 21% 9 32% 

SZ 7 19% 11 31% 4 11% 13 36% 1 3% 

FT 12 35% 7 21% 5 14% 7 21% 3 9% 

FAZ 3 10% 7 24% 13 45% 4 14% 2 7% 

Č
es

k
é 

d
en

ík
y

 MFD 14 23% 20 33% 7 12% 6 10% 13 22% 

HN 5 23% 2 9% 4 18% 5 23% 6 27% 

LN 15 29% 15 29% 4 8% 11 21% 7 13% 

Právo 7 14% 8 17% 18 39% 12 26% 2 4% 

Deník 0 0% 3 20% 8 53% 1 7% 3 20% 

Celkem pro celý 

vzorek 
73 21% 86 25% 78 22% 65 19% 47 13% 

 

                                                           
78

 Grafické znázornění se nachází v přílohách v Grafu 14: Velikost publikovaných fotografií 

v jednotlivých denících.  
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Z hlediska pozice fotografií na stránce (viz předešlý graf) pouze Pražský deník, 

Hospodářské noviny, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Le Monde publikovaly více než 

polovinu snímků v hlavní pozici na stránce. Nicméně i u ostatních deníků představují 

fotografie v hlavní pozici nezanedbatelnou část snímků, ačkoli nepřesahují polovinu 

z celkového počtu snímků. Je to dáno zejména důležitosti událostí, které noviny často 

líčily i na několika stranách, případně v tematických speciálech. 

9.1.5. Barevnost fotografií 

Většina zkoumaných deníků publikovala barevné fotografie, jen u trojice deníků 

Pražský deník, Financial Times a USA Today převažovaly černobílé fotografie. Bližší 

rozdíly mezi barevným a černobílým spektrem fotografií již byly uvedeny v podkapitole 

2.3.1. Barevná nebo černobílá fotografie?. 
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9.1.6. Žánry fotografií 

Nejčastějším žánrem fotografií uveřejněných ve zkoumaných denících byla 

zpravodajská aktualita, dále deníky publikovaly více než čtvrtinový podíl portrétů. 

Poměrně velké žánrové zastoupení zpravodajských aktualit vychází jednak z povahy 

události a zároveň z vysoké míry zastoupení agenturních zdrojů. 

 

9.1.7. Vzdálenost fotografií 

Všechny zkoumané deníky téměř nepoužily snímky v extrémním detailu ani 

v extrémně velkém celku. Takové fotografie byly spíše výjimkou. Deníky jako 

USA Today, Lidové noviny a Mladá fronta DNES uveřejnily ve větší míře fotografie 

v detailu, jako jsou portréty, a polocelku. Naopak větší míru fotografií zachycujících 

celek nebo polocelek najdeme v Právu, Pražském deníku a Frankfuter Allgemeine 

Zeitung. Deník Le Monde nejčastěji publikoval snímky zachycující polocelek. Celkem 

vyrovnané zastoupení zachycení detailu, polocelku a detailu najdeme ve zbylých 

denících – Süddeutsche Zeitung, Hospodářské noviny, Financial Times. 
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9.1.8. Subjekt 

Téměř v polovině případů byli hlavním subjektem fotografií ukrajinští 

protivládní demonstranti, ať už na poklidných demonstracích nebo při střetech s policií. 

Téměř čtvrtina fotografií zachycuje politiky a politická jednání. Dalších 11 % fotografií 

zachycuje civilisty, kteří se na velké části snímků nachází v situacích, kdy vyjadřují 

zármutek a pietu nad oběťmi, nebo naopak slaví odchod prezidenta a sesazení staré 

vlády. Po 7 % se dostalo na fotografiích zastoupení ozbrojeným silám Ukrajiny 

v souvislosti s událostmi v Kyjevě a ozbrojeným silám Ruska ve spojení s událostmi 

na Krymu. V řádu několika procent našly na fotografiích zastoupení také fotografie, 

jejichž subjektem byli proruští demonstranti, zdravotníci ošetřující raněné nebo 

duchovní, kteří nejčastěji sloužili mše nebo se modlili za padlé během protestů.  
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Tabulka 16: Hlavní subjekty fotografií v českých denících 

Hlavní subjekt 

České deníky České deníky 

celkem Deník HN LN MFD Právo 

Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % 

Ukrajinský 

protivládní 

demonstrant 

9 45% 4 18% 24 45% 27 44% 18 38% 82 41% 

Ozbrojené síly 

Ukrajiny 
1 5% 3 14% 1 2% 2 3% 0 0% 7 3,50% 

Civilista  2 10% 5 23% 5 9% 8 13% 5 11% 25 12% 

Zdravotník 1 5% 1 4,50% 3 6% 1 2% 3 6% 9 4% 

Duchovní 1 5% 0 0% 2 4% 1 2% 1 2% 5 2,50% 

Politik 3 15% 6 27% 15 28% 16 26% 15 32% 55 27% 

Proruský 

demonstrant 
0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 0,50% 

Ozbrojené síly 

Ruska 
2 10% 2 9% 1 2% 0 0% 2 4% 7 3,50% 

Jiný 1 5% 1 4,50% 1 2% 6 10% 3 6% 12 6% 

U Pražského deníku, Lidových novin a Mladé fronty DNES tvořily fotografie 

demonstrantů více než 40 % fotografií. Také u deníku Právo dosahovaly fotografie 

demonstrantů 38 % a tvořily tak největší díl. Jedinou výjimkou byly Hospodářské 

noviny, u nichž jako jediných ze všech zkoumaných deníků nepředstavovali 

demonstranti nejčetnější subjekt snímků. Fotografie demonstrantů představovaly 

u Hospodářských novin 18 %, největší podíl měly u tohoto deníku fotografie politiků, 

které tvořily 27 % snímků. Větší zastoupení snímků politiků než bojujících 

demonstrantů se můžeme pokusit vysvětlit seriozním zaměřením Hospodářských novin 
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Graf 19: Hlavní subjekty fotografií ukrajinských událostí 
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a jejich velmi opatrným přístupem k explicitním snímkům, v nichž najdeme jen velice 

málo snímků násilí nebo obětí a nenajdeme jediný snímek jakkoli překračující hranice 

explicity. Fotografie politiků přesahovaly čtvrtinový poměr všech fotografií i u zbylých 

českých deníků – Lidových novin, Mladé fronty DNES a Práva. Jen u Pražského deníku 

najdeme menší zájem o politiku na Ukrajině, fotografie politiků představovaly jen 15 % 

ze všech. Civilisté jako subjekt fotografií tvořili u většiny českých deníků mezi 9 % 

a 13 %, jen u Hospodářských novin představovaly téměř čtvrtinu (23 %). Hospodářské 

noviny na rozdíl od ostatních českých deníků věnovaly na fotografiích prostor také 

ozbrojeným silám Ukrajiny, a to ze 14 %. U zbylých českých deníků nepřesáhlo 

zastoupení tohoto subjektu 5% hranici. Další subjekty fotografií se pohybovaly 

pod nebo na 10% hranici. 

Tabulka 17: Hlavní subjekty fotografií v zahraničních denících 

Hlavní subjekt 

Zahraniční deníky Zahraniční 

deníky 

celkem FAZ FT Le Monde SZ USA Today 

Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % Počet  % Počet  %
79

 

Ukrajinský 

protivládní 

demonstrant 

9 27% 16 41% 22 77% 17 45% 16 57% 80 48% 

Ozbrojené síly 

Ukrajiny 
6 19% 2 5% 2 7% 2 5% 2 7% 14 8% 

Civilista  4 12% 3 8% 1 3% 6 16% 6 21% 20 12% 

Zdravotník 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Duchovní 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 2 1% 

Politik 9 27% 13 32% 2 7% 8 21% 4 14% 36 22% 

Proruský 

demonstrant 
0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Ozbrojené síly 

Ruska 
1 3% 2 5% 1 3% 0 0% 0 0% 4 2% 

Jiný 4 12% 1 3% 1 3% 4 10% 0 0% 10 6% 

U zahraničních deníků nacházíme podobný trend jako u těch českých – u většiny 

se zobrazení demonstrantů vyskytlo více než na 40 % fotografiích. Obzvlášť velké 

zastoupení – 77 % – měl tento subjekt u deníku Le Monde. Naopak méně než ve třetině 

případů, konkrétně ve 27 %, se demonstranti objevili jako hlavní subjekt na fotografiích 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podobně jako u českých deníků i u zahraničních tvořili 

politici zhruba čtvrtinu subjektů fotografií. Výjimkou jsou deníky Le Monde, 

kde politiky najdeme na pouhých 7 % fotografií, a USA Today, kde politici byli 

                                                           
79

  Z celkových 153 fotografií uveřejněných v zahraničních denících.  
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na 14 % snímků. U Frankturter Allgemeine Zeitung se poměrně velkému zastoupení – 

19 % – dostalo také ozbrojeným silám Ukrajiny a 12 % civilistům. Také u Süddeutsche 

Zeitung a USA Today tvořili civilisté poměrně časté subjekty – 16 % a 21 %. 

U českých a zahraničních deníků tedy nenacházíme příliš velké rozdíly 

v zachycení jednotlivých subjektů fotografií. Až na výkyvy popsané ve dvou odstavcích 

výše se zastoupení subjektů ve zkoumaných denících blížilo průměru a nenastaly žádné 

přílišné excesy. Jak vyplývá už z předchozích tabulek, grafů a komentářů, politici byli 

na fotografiích druhým nejčastějším subjektem. Následující tabulka udává, z kolika 

procent byli jednotliví politici tvářemi konfliktu.
80

  

Tabulka 18: Zastoupení politiků v jednotlivých denících 

Výskyt 

politiků 

České deníky Zahraniční deníky 

Výskyt 

daného 

politika 

celkem 

Deník HN LN MFD Právo FAZ FT 
Le 

Monde 
SZ 

USA 

Today 
Počet  %

81
 

Viktor 

Janukovyč 
1 0 2 4 2 3 3 2 4 2 23 7% 

Vitalij Kličko 0 2 3 3 5 2 2 0 1 0 18 5% 

Julija 

Tymošenko 
1 1 6 3 3 2 2 0 3 1 22 6% 

Vladimir Putin 0 0 1 1 0 0 4 0 1 1 10 3% 

Arsenij 

Jaceňuk 
0 2 1 3 2 1 1 0 0 0 10 3% 

Petro 

Porošenko 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1% 

Oleh 

Ťahnybok 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1% 

Oleksandr 

Tučynov 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,60% 

Catherin 

Ashton 
0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 1,40% 

Další politici 

EU 
1 7 2 0 1 6 0 3 2 0 22 6% 

Další 

ukrajinští 

politikové 

0 0 5 3 5 5 0 0 0 0 18 5% 

Celkem v 

daném deníku 
3 13 22 20 21 20 15 5 11 4 136 24% 

                                                           
80

  Výskyt politiků v poměru k ostatním subjektům je přesněji popsaný v Tabulce 16. Hlavní subjekty 

fotografií v českých denících a 17. Hlavní subjekty fotografií v zahraničních denících. Tabulka 18: 

Zastoupení politiků v jednotlivých denících počítá každého politika zvlášť (i když jich bylo více na jedné 

fotce).  
81

  Z celkových 349 fotografií.  
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Žádný z deníků se nijak zvlášť nevychýlil v počtu publikovaných snímků 

politiků. Žádný politik se na fotografiích v jednotlivých denících neobjevil více než 

pětkrát, ačkoli kategorie dalších politiků EU se objevila nejvíce sedmkrát, a to 

v Hospodářských novinách. S největší frekvencí se na fotografiích objevoval 

Viktor Janukovyč (7 %), Julija Tymošenko (6 %) a politici EU (taktéž 6 %), shodně 

v pěti procentech případů se na snímcích objevili Vitalij Kličko a další ukrajinští 

politikové.  

Zastoupení politiků Ukrajiny je logické, politici EU mohli získat větší podíl 

zastoupení zejména v evropských médiích (německé deníky například častěji 

zobrazovaly účast svého ministra zahraničních věcí na jednáních s tehdejším 

ukrajinským prezidentem Viktorem Janukovyčem, případně angažmá kancléřky 

Angely Merkelové v řešení konfliktu, stejně tak česká média věnovala prostor českým 

politikům jako mluvčím k tématu ukrajinské krize). 

Následující graf znázorňuje již zmíněné poměry zastoupení jednotlivých 

politiků: 
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Graf 20: Zastoupení politiků na fotografiích ukrajinských událostí 
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Co se týče poměru zobrazení žen a mužů jako hlavních aktérů na snímcích, byly 

ukrajinské události prezentovány více než ze 70 % skrze mužské představitele. Ti byli 

velmi často v roli demonstrantů na barikádách, v roli raněných nebo i jako političtí 

aktéři. Jen na 12 % fotografií se objevily ve větším počtu ženy, které měly často roli 

truchlících pozůstalých na pietních akcích. Na 6 % snímků byl počet mužů a žen 

rovnoměrný, na 11 % snímků nešlo gender určit (na fotografiích nebyly lidé, popřípadě 

jen z velké dálky apod.).  

 

9.1.9. Hlavní motivy 

Z 12 definovaných motivů se podle očekávání nejčastěji na fotografiích 

objevovaly paramilitaristické motivy, které dle definice zahrnují veškeré snímky 

ozbrojenců, boje, barikád a další konfrontace demonstrantů a ozbrojených složek. 

Ve čtvrtině případů se na fotografiích objevila politika a na 16 % fotografií byly 

obsaženy motivy smutku a piety nad oběťmi. Zbylé motivy se pohybovaly v rozmezí 

1 – 6 % a nepředstavovaly tak příliš výrazné motivy.
82

  

                                                           
82

  Příklady jednotlivých motivů ve fotografiích jsou uvedeny na Fotografiích 8 – 10 v příloze. 
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Graf 21: Zastoupení mužů a žen na fotografiích 
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U velké části zkoumaných deníků byly nejčastěji zobrazeny paramilitaristické 

motivy, výjimkou byly deníky Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo a Financial 

Times, které měly na fotografiích nejčastěji motivy politické. České deníky se věnovaly 

paramilitaristickým motivům přesně na čtvrtině fotografií, zahraniční deníky ještě 

ve větší míře – na 41 % snímků. České deníky se pak častěji věnovaly politickým 

motivům, a to v 27 % v poměru k 21 % u zahraničních deníků. Smutek a pieta našly 

jako motiv podobné zastoupení u českých i zahraničních deníků, tedy 16 % a 15 %. 

Zastoupení dalších motivů se pohybovalo pod hranicí 10 %, takže zde rozdíly ani příliš 

velké být nemohly. Přesto lze konstatovat, že české deníky častěji věnovaly prostor 

poklidným demonstracím v Kyjevě, oslavě vítězství demonstrantů nebo také lékařské 

pomoci (tady procenta nepochybně zvyšuje dokumentace transportu ukrajinských 

zraněných na ošetření v Praze). Naproti tomu zahraniční deníky častěji uveřejňovaly 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Jiný 

Portrét odborníků apod. 
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Graf 22: Zastoupení motivů v celkovém množství fotografií 
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snímky všedního života na barikádách na Majdanu a v Kyjevě. Motivy lidského utrpení 

a proruských demonstrací byly zastoupeny v českých i zahraničních denících shodně 

po 3 %. Ani u zbylých motivů se od sebe deníky výrazně nelišily. 

Tabulka 19: Hlavní motivy u českých deníků 

Hlavní motiv 

České deníky České 

deníky 

celkem Deník HN LN MFD Právo 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet  % 

Poklidná 

protivládní 

demonstrace 

1 7% 0 0% 2 4% 3 5% 2 4% 8 4% 

Paramilitaristické 

motivy 
3 19% 4 19% 12 22% 19 32% 10 22% 48 25% 

Destrukce 1 7% 1 4% 0 0% 1 1,50% 0 0% 3 1,50% 

Lidské utrpení 0 0% 1 4% 1 2% 2 3% 2 4% 6 3% 

Smutek, pieta 2 13% 1 4% 15 29% 9 15% 5 11% 32 16% 

Politika 1 7% 5 23% 15 29% 16 27% 16 34% 53 27% 

Oslava vítězství 1 7% 3 14% 0 0% 3 5% 3 6% 10 5% 

Proruská 

demonstrace 
0 0% 2 9% 1 2% 0 0% 2 4% 5 3% 

Všední život na 

Majdanu/v 

Kyjevě 

2 13% 0 0% 0 0% 1 1,50% 0 0% 3 1,50% 

Lékařská pomoc 1 7% 0 0% 2 4% 2 3% 3 6% 8 4% 

Portrét 

odborníků apod. 
2 13% 2 9% 2 4% 0 0% 0 0% 6 3% 

Jiný 1 7% 3 14% 2 4% 4 7% 4 9% 14 7% 

České deníky shodně věnovaly velký prostor paramilitaristickým motivům, 

největší zastoupení našly v Mladé frontě DNES (32%). Na rozdíl od zahraničních 

deníků netvořily ovšem paramilitaristické motivy s 25 % největší část, české deníky 

se ještě častěji, ve 27 %, věnovaly politice. Z jednotlivých deníků tomu tak bylo 

u Hospodářských novin, Lidových novin a Práva. Lidové noviny také věnovaly velký 

prostor (29 %) motivům piety a smutku. Prostor tomuto motivu věnovala i Mladá fronta 

DNES s 15 %, Pražský deník s 13 % a deník Právo s 11 %. Pražský deník se věnoval 

oproti ostatním českým deníkům častěji motivům všedního života na Majdanu 

a portrétům odborníků. Hospodářské noviny naopak o něco více prostoru věnovaly 

motivům oslav vítězství, proruským demonstracím, portrétům odborníků a jiným 

motivům. V dalších motivech se české deníky příliš nelišily. 
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Tabulka 20: Hlavní motivy u zahraničních deníků 

Hlavní motiv 

Zahraniční deníky Zahraniční 

deníky 

celkem FAZ FT Le Monde SZ USA Today 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Poklidná 

protivládní 

demonstrace 

0 0% 1 3% 0 0% 2 6% 0 0% 3 2% 

Paramilitaristické 

motivy 
8 28% 9 26% 16 57% 15 41% 14 54% 62 41% 

Destrukce 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Lidské utrpení 1 3% 0 0% 2 7% 1 3% 0 0% 4 3% 

Smutek, pieta 3 11% 5 15% 2 7% 5 14% 8 31% 23 15% 

Politika 7 24% 13 38% 2 7% 7 19% 4 15% 33 21% 

Oslava vítězství 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 

Proruská 

demonstrace 
1 3% 1 3% 3 11% 0 0% 0 0% 5 3% 

Všední život na 

Majdanu/v 

Kyjevě 

2 7% 3 9% 3 11% 1 3% 0 0% 9 6% 

Lékařská pomoc 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Portrét 

odborníků apod. 
3 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 2% 

Jiný 2 7% 0 0% 0 0% 5 14% 0 0% 7 4% 

Ze zahraničních deníků věnovaly největší pozornost paramilitaristickým 

motivům deníky Le Monde a USA Today, u nichž se tyto motivy objevily na více než 

polovině snímků. Také Frankfurter Allgemeine Zeitung (28%) a Süddeutsche Zeitung 

(41 %) se věnovaly této tematice nejčastěji. Pouze u titulu Financial Times, podobně 

jako u některých českých titulů, představovala hlavní motiv fotografií politika (38 %), 

paramilitaristické motivy zůstaly na druhé příčce (26 %). Politice se věnovaly ve velké 

míře také ostatní deníky, pouze USA Today se politice věnoval méně (15 %), 

upřednostnil například snímky piety (31 %). To může být způsobeno tím, 

že pro americkou veřejnost není dění v evropské, natožpak ukrajinské politice příliš 

blízké a atraktivní téma. Úplně nejméně se však politickým motivům věnoval 

francouzský Le Monde (7 %), zatímco se na jeho snímcích dostalo většímu zastoupení 

například motivům proruské demonstrace a všednímu životu na Majdanu (po 11 %). 

Třetím nejvýznamnějším motivem byla u zahraničních deníků pieta, zbylé motivy byly 

kromě již zmíněných výjimek zastoupeny v menší míře.  
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9.1.10. Zobrazené emoce a symboly 

Při pohnutých událostech, jaké se odehrály na Ukrajině, lze očekávat také 

snímky nabité emocemi. Jednou ze zkoumaných kategorií proto byla také míra 

emočního náboje a také identifikace konkrétních druhů zobrazených emocí. Oproti 

očekávání se emočně nabité snímky objevily ani ne ve čtvrtině případů. Emoční náboj 

byl zaznamenán u 22 % snímků, tedy u více než každé páté fotografie.
 
Nejčastější 

emocí byl zármutek (5 %), což odpovídá také poměrně velkému podílu motivů smutku 

a piety, které tvořily u českých i zahraničních deníků třetí nejčastější motiv. Druhými 

nejčastějšími emocemi byly radost a bojovnost se 4 %. Po 3 % procentech výskytu 

zaznamenaly strach a bolest.
 83

 

 

Z hlediska výskytu symbolů výsledky analýzy nijak nepřekvapily, nejčastěji 

se objevovala na snímcích státní vlajka Ukrajiny – celkem na 17 % fotografií. Dále 

se vyskytovaly v rozsahu 2 – 3 % symboly EU, ruské státní symboly a také pravoslavné 

státní symboly.
 84
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 Podrobná tabulka zobrazených emocí pro jednotlivé deníky se nachází v přílohách pod názvem 

Tabulka 21: Zobrazení emocí u jednotlivých deníků.  
84

 Podrobná tabulka zobrazených symbolů pro jednotlivé deníky se nachází v přílohách pod názvem 

Tabulka 22: Zobrazení symbolů u jednotlivých deníků.  
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9.1.11. Místo a prostředí 

Také podle očekávání pocházela většina fotografií přímo z Kyjeva (70 %), 

dalších 10 % fotografií pocházelo z Krymu a dalších míst na Ukrajině.
85

 Na třetině 

snímků se nacházely sutiny, hořící domy, barikády nebo jiné viditelné škody 

po bojích.
86

 Dalších 27 % snímků také zachycovalo události v exteriérech – 

na veřejných místech, v ulicích, na náměstích apod. U více než čtvrtiny snímků 

se nedalo určit, kde se odehrávají – jednalo se zejména o snímky zachycující záběry 

v detailu nebo polocelku, kde se prostředí nedalo blíže určit. Uvnitř budov 

se odehrávalo pouze 13 % událostí na snímcích – zejména politická jednání, ale 

na fotografiích se objevovaly i interiéry kostelů a hotelů, kde se shromažďovali zranění, 

popřípadě mrtví demonstranti. 
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  Podrobná tabulka míst, kde se události na fotografiích odehrávaly, pro jednotlivé deníky se nachází 

v přílohách pod názvem Tabulka 23: Lokace fotografií u jednotlivých deníků.  
86

  Podrobná tabulka prostředí, v němž se události na fotografiích odehrávaly, pro jednotlivé deníky 

se nachází v přílohách pod názvem Tabulka 24: Prostředí na fotografiích u jednotlivých deníků.  
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9.2. Etické hranice zobrazování konfliktu 

Následující podkapitola popisuje výsledky výzkumu snímků ukrajinského 

konfliktu z hlediska míry a způsobu zobrazování násilí a obětí konfliktu.  

9.2.1. Zobrazení násilí 

Násilí se v různé míře objevilo celkem na 33 % snímků, z toho 16 % 

představovala nízká míra násilí a 17 % vysoká míra násilí.
 87

  

Jak vyplývá z následující tabulky, neobjevovalo se násilí v jednotlivých denících 

ve stejné míře. Nejčastěji se snímky obsahující násilný obsah objevily v deníku 

Le Monde, kde jako u jediného ze zkoumaných titulů tvořily nadpoloviční většinu, tedy 

58 % fotografií. Další deníky, u nichž výskyt  snímků násilí přesáhl 30% hranici, byly: 

USA Today (46 %), Právo (36 %), Lidové noviny (35 %), Pražský deník (33 %) 

a Mladá fronta DNES (32 %). Naopak v nejmenší míře publikovaly snímky obsahující 

násilí deníky Süddeutsche Zeitung (19 %), Frankfurter Allgemeine Zeitung (24 %), 

a Hospodářské noviny (27 %). Zbylý deník, Financial Times, se k publikování snímků 

násilí přiklonil ve 30 %. 

Tabulka 25: Míra zobrazování násilí u jednotlivých deníků 

Míra násilí 
Vysoká   Nízká Bez násilí Celkem 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Z
a

h
ra

n
ič

n
í 

d
e
n

ík
y

 

USA Today 4 15% 8 31% 14 54% 26 100% 

Le Monde 8 29% 8 29% 12 42% 28 100% 

SZ 3 8% 4 11% 29 81% 36 100% 

FT 5 15% 5 15% 24 70% 34 100% 

FAZ 3 10% 4 14% 22 76% 29 100% 

Č
es

k
é 

d
en

ík
y

 MFD 14 24% 5 8% 41 68% 60 100% 

HN 0 0% 6 27% 16 73% 22 100% 

LN 12 23% 6 12% 34 65% 52 100% 

Právo 11 23% 6 13% 30 64% 47 100% 

Deník 1 7% 4 26% 10 67% 15 100% 

Celkem pro celý 

vzorek 
61 17% 56 16% 232 67% 349 100% 
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  Viz Graf 26: Míra násilí na fotografiích, který se nachází v přílohách. 
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Následující graf znázorňuje již zmíněné hodnoty graficky: 
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Z hlediska míry násilí se z celkového počtu fotografií častěji, v 17 %, 

vyskytovaly snímky s vysokou mírou násilí, tedy obsahujících přímou fyzickou 

konfrontaci, zbraně připravené k užití (např. namířené střelné zbraně, házení zápalných 

lahví apod.) nebo zachycovaly hořící lidi. Takové snímky se u jednotlivých deníků 

vyskytovaly nejčastěji opět u titulu Le Monde (29 %), u Mladé fronty DNES (24 %), 

u Práva a Lidových novin (po 23 %). Nízká míra násilí se v největším zastoupení 

objevila u USA Today (31 %), u Le Monde (29 %), Hospodářských novin (27 %), 

(za zmínku stojí, že Hospodářské noviny jako jediné nepublikovaly jediný snímek 

s vysokou mírou násilí), a Pražského deníku (26 %). 

Obsahem fotografií zobrazujících nějakou formu násilí byly v polovině případů 

zbraně, dalších 30 % snímků zachycovalo přímé důsledky násilí, raněné, oběti apod., 

a zbylých 20 % tvořily snímky přímé fyzické konfrontace. 
88

 Na snímcích zobrazujících 

násilí najdeme u většiny deníků podobně jako v celkovém výsledku nejčastěji zobrazení 

zbraní. Největšího zastoupení se jim dostalo v Hospodářských novinách a Süddeutsche 

Zeitung, shodně po 83 %. Nejčastějším obsahem fotografií násilí byly zbraně také 

u deníků USA Today, Le Monde, Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Výjimkou byly 

deníky Právo a Frankfurter Allgemeine Zeitung, u nichž převažovaly na snímcích 

častěji přímé důsledky násilí. U Práva najdeme zbraně na 35 % snímků, 41 % snímků 

obsahovalo obrazy přímých důsledků násilí, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

u kterých byly zbraně obsaženy na 29 % snímků a na 57 % přímé důsledky násilí. Další 

výjimku tvořil Pražský deník, kde fotografie zbraní a přímých důsledků násilí tvořily 

shodně po 40 %, a Financial Times, u něhož zbraně a fyzické násilí tvořily každý 

rovnou polovinu. 
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  Viz Graf 28: Druh násilí nejčastěji zobrazený na fotografiích, který se nachází v přílohách. 
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Fotografie 1: Příklad 

snímku použití zbraní 

(Lidové noviny, 19. 2. 

2014, titulní strana) 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 2: Příklad 

zobrazení fyzického 

násilí (Financial Times, 

19. 2. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 3: Příklad 

zobrazení fyzického 

násilí v černobílé 

barvě (Pražský deník, 

19. 2. 2014) 
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9.2.2. Explicita zobrazování 

9.2.2.1. Explicitní zobrazení obětí a fyzického násilí  

Snímky explicitně zobrazující oběti a fyzické násilí se vyskytly v 11 % případů 

z celkového množství, ve 4 % se jednalo o velmi explicitní záběry, v dalších 7 % pak 

o explicitní záběry.
89

 U jednotlivých deníků se opět objevila velmi různá míra 

publikování explicitních záběrů. Absolutně žádné explicitní záběry se neobjevily pouze 

v deníku Financial Times. Velmi malé množství explicitních snímků bylo uveřejněno 

také v denících Süddeutsche Zeitung, 3 %, Hospodářské noviny, 5 %, a USA Today, 

8 %. Naopak v největší míře se snímky explicitně zobrazující oběti násilí objevily 

v denících Právo, ve 20 %, Le Monde, 18 %, a Frankfurter Allegemeine Zeitung, 

ve 14 %. 

Následující tabulka uvádí přesné počty i procentuální poměry zastoupení různé 

explicity zobrazování obětí. 

Tabulka 26: Míra explicity zobrazování obětí a násilí u jednotlivých deníků 

Míra explicity 

Velmi 

explicitní 
Explicitní Neexplicitní Celkem 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Z
a

h
ra

n
ič

n
í 

d
e
n

ík
y

 

USA Today 0 0% 2 8% 24 92% 26 100% 

Le Monde 2 7% 3 11% 23 82% 28 100% 

SZ 1 3% 0 0% 35 97% 36 100% 

FT 0 0% 0 0% 34 100% 34 100% 

FAZ 0 0% 4 14% 25 86% 29 100% 

Č
es

k
é 

d
en

ík
y

 MFD 5 9% 2 3% 53 88% 60 100% 

HN 0 0% 1 5% 21 95% 22 100% 

LN 2 4% 4 8% 46 88% 52 100% 

Právo 4 9% 5 11% 38 80% 47 100% 

Deník 0 0% 2 13% 13 87% 15 100% 

Celkem pro celý 

vzorek 
14 4% 23 7% 312 89% 349 100% 

 

 

                                                           
89

  Viz Graf 30: Explicita zobrazování obětí na snímcích - poměr k celkovému počtu fotografií, který se 

nachází v přílohách. 
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Ze všech 57 snímků, na nichž byly zachyceny oběti a fyzické násilí
90
, se záběry 

s různou měrou explicity objevily v následujícím poměru: nejčastěji se na snímcích 

objevovaly explicitní záběry obětí a násilí, tedy ve 40 %, v menším měřítku se 

objevovaly neexplicitní záběry obětí násilí, v 35 %, ve čtvrtině případů se pak objevily 

velmi explicitní záběry obětí a násilí. 

 

Pozorování, jak se se snímky obětí a fyzického násilí vypořádaly jednotlivé 

deníky, ukázalo, že tituly přistupovaly k publikování takovýchto snímků velmi různě. 

Zatímco u Financial Times nenajdeme jediný explicitní záběr obětí a fyzického násilí, 

všech pět uveřejněných snímků obětí bylo klasifikováno jako neexplicitní, na opačném 

konci pomyslné stupnice najdeme Mladou frontu DNES, u níž se v pěti z devíti případů 

objevily záběry velmi explicitní a ve dvou případech explicitní. Také deník Právo 

publikoval velký podíl explicitních snímků – ve čtyřech případech velmi explicitní, 

v pěti případech explicitní z celkových 11 snímků obětí a fyzického násilí. Na třetí 

příčce deníků s nejvyšším počtem explicitních záběrů skončil titul Lidové noviny, 

se dvěma velmi explicitními snímky a čtyřmi explicitními z celkových desíti snímků 

obětí a fyzického násilí. Jako další, co do množství explicitních snímků a zároveň 

s nejvyšším počtem explicitních záběrů mezi zahraničními tituly, můžeme jmenovat 

Le Monde, který uveřejnil dva snímky velmi explicitně zachycující oběti nebo násilí 

a tři explicitní z celkových sedmi snímků. Mezi českými tituly se nejlépe dokázal 

                                                           
90

  Do kategorie explicity zobrazování nebylo zahrnuto 60 snímků, z celkových 117 klasifikovaných jako 

násilných, které obsahovaly zachycení zbraní. Zbraně a jejich užití podle našeho názoru nespadají do 

kategorie násilí, které jde zachytit explicitně. Zaměřili jsme se tedy výhradně na kategorie fyzického 

násilí a zobrazení přímých následků násilí, tedy obětí na životech a raněných. 
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publikování explicitních záběrů vyvarovat deník Hospodářské noviny s jedním 

explicitním záběrem, který byl zároveň jediným snímkem obětí a fyzického násilí. 

 

9.2.2.2. Fotografie obětí a raněných – přístup jednotlivých deníků 

Ranění a oběti na životech se objevily celkem na 37 snímcích. Téměř ze dvou 

třetin, konkrétně z 65 %, se přitom na tomto celkovém počtu podílely české deníky, 

pouze 35 % snímků obětí a raněných uveřejnily zahraniční tituly.
 91

 Jak ukazuje 

Graf 35, největší podíl na snímcích obětí a raněných měla trojice českých deníků Právo, 

23 %, Mladá fronta DNES, 19 %, a Lidové noviny 16 %. Po 14 % snímků obětí 

a raněných publikovaly zahraniční deníky Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

                                                           
91

  Viz Graf 34: Podíl českých a zahraničních deníků na celkovém množství fotografií obětí a raněných 

v přílohách. 
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Zbylé tituly se svým podílem snímků obětí a raněných nedostaly přes 5% hranici, a tyto 

fotografie tedy u nich byly spíše ojedinělé. U deníku Financial Times, se tato tématika 

neobjevila na fotografiích ani jednou.  

 

Z počtu fotografií obětí a raněných, které tvořily 11 % z celkového počtu všech 

zkoumaných snímků, se nejčastěji na fotografiích objevovaly lehce ranění (4 % 

případů). Na 2,5 % snímků byly publikovány záběry těžce raněných lidí a na dalších 

2,5 % neexplicitní záběry zesnulých. Explicitní záběry obětí na životech se objevily 

pouze v 1 % ze všech fotografií. Grafické znázornění představuje následující graf: 
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Z etického hlediska nejvíce rozporuplnou kategorií je zveřejňování snímků obětí 

na životech. V tomto ohledu se největší míry drastičnosti dopustily české deníky 

Mladá fronta DNES a Právo a francouzský titul Le Monde, u nichž u každého najdeme 

mimo snímků neexplicitně zachycujících oběti, také jeden explicitní záběr. Také 

u Lidových novin a USA Today najdeme po jednom snímku obětí na životech, ovšem 

v neexplicitním záběru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 4 a 5: Příklad explicitního zobrazení zesnulých na titulních stranách deníků 

Právo a Le Monde (vlevo: Právo, 21. 2. 2014, vpravo: Le Monde, 22. 2. 2014). 

Je patrné, že Le Monde použil záběr více z dálky, čímž se explicita zobrazení obětí 

snížila. Naproti tomu záběr Práva více zblízka působí velmi explicitně, jelikož 

ze snímku oříznutím davu truchlících eliminuje motiv piety a záběrem samotných těl 

zdůrazňuje motiv smrti, a přiklání se tak více k senzacechtivé formě prezentace 

události. 
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Graf 37 udává počty 

kategorií snímků obětí a raněných 

u jednotlivých deníků. 

Explicitnímu zachycení obětí 

a raněných se úplně vyhnul deník 

Financial Times. Také české tituly 

Pražský deník, Hospodářské 

noviny a německé Süddeutsche 

Zeitung publikovaly každý 

po jednom snímku zachycujícím 

pouze lehce raněné. Celkem pět 

fotografií raněných uveřejnil 

německý Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, vyhnul se však zcela 

snímků obětí na životech. Jak 

už bylo zmíněno, fotografie obětí 

na životech se objevily 

v neexplicitním zachycení 

v Lidových novinách a USA 

Today.  Celkem pět snímků obětí 

a raněných publikoval také 

francouzský Le Monde, z toho 

jeden neexplicitní záběr obětí 

a jeden explicitní (viz Fotografie 5 

na předchozí straně). V porovnání 

s ostatními deníky tak nejhůře 

vyšly v počtech obětí a raněných 

Právo a Mladá fronta DNES. 

V Právu se za zkoumané období 

objevilo celkem devět fotografií 

obětí a raněných, z toho jedna 

explicitní fotografie obětí a dvě 

neexplicitní.  
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V Mladé frontě DNES byly počty fotografií obětí ještě vyšší. Z celkových sedmi 

snímků obětí a raněných najdeme na jednom explicitní zachycení obětí a na dalších 

třech neexplicitní. V závěru tedy můžeme konstatovat, že české deníky Právo a 

Mladá fronta DNES se nejčastěji dostaly do konfrontace s etickými hranicemi 

zobrazování obětí násilí. 
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IV. Závěr 

Pomocí metody obsahové obrazové analýzy diplomová práce zkoumala 

fotografie ukrajinského konfliktu ve vymezeném časovém období. Cílem práce bylo 

potvrzení hypotézy, zda média ve snaze přiblížit publiku rozsah a povahu ozbrojeného 

konfliktu a zaujmout jeho pozornost sahají v některých případech po snímcích velmi 

explicitně zobrazujících násilí a jeho následky. 

K výzkumu přispělo také několik dílčích otázek: 

 VO1: Jak byl ukrajinský Majdan prezentován ve vybraných médiích? 

 VO2: Existují rozdíly mezi obrazovou prezentací dané události v českých 

a zahraničních denících? 

 VO3: Jakou roli hrají fotografie v rámci mediálního obsahu 

při zpravodajském zachycení dané události? 

 VO4: Publikovala zkoumaná média fotografie explicitně zobrazující násilí 

a jeho následky? 

 

Z výsledků našeho zkoumání vyplynulo, že co do množství publikovala větší 

podíl fotografií česká média. Více fotografií našlo v českých denících mnohdy prostor 

na úkor textu, z fotografií se tak stal primární nástroj pro informování o konfliktu. 

Bohužel se tento trend u některých deníků současně setkal s méně zdařilým grafickým 

zpracováním
92

. Ačkoli větší množství fotografií publikovaly české deníky, přesto se 

u nich snímky ukrajinského konfliktu dostaly na titulní stranu obdobně nebo i méně 

často než u zahraničních deníků. To dokládá, že české deníky událostem na Ukrajině 

nepřikládaly větší důležitost, ale spíše než k textové se přiklonily k obrazové prezentaci 

událostí. 

Podle očekávání pocházel největší podíl fotografií – více než tři čtvrtiny – 

z agenturní produkce. Pouze Mladá fronta DNES, Lidové noviny a ze zahraničních 

deníků francouzský Le Monde měly na místě skutečně své reportéry. Největší podíl 

redakčních snímků, celých 18 %, uveřejnil Le Monde. Co se týče využití agenturních 

zdrojů, téměř 90 % fotografií pocházelo ze čtveřice velkých zpravodajských agentur 

AP, AFP, Reuters a Getty Images. Z hlediska různorodosti využití agenturních zdrojů 

se ukázalo, že zahraniční deníky využily celkem sedm různých agentur, zatímco české 
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  Viz Fotografie 6 a 7 v příloze. 
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deníky čerpaly snímky z velké části pouze ze dvou agentur, což přispívá k častějšímu 

opakování stejných snímků a celkově menší diverzifikaci fotografických přístupů. 

Žádné zásadní rozdíly práce nezaznamenala v kategoriích velikosti 

publikovaných snímků, jejich pozice na stránce nebo zastoupení jednotlivých žánrů. 

Velmi podobné zastoupení u českých a zahraničních deníků našly jednotlivé hlavní 

subjekty fotografií, kterými byli nejčastěji protivládní demonstranti nebo politici. Také 

z hlediska převládajících motivů fotografií se prezentace událostí ve zkoumaných 

denících příliš nelišila – mezi hlavní motivy se řadily paramilitaristické motivy 

a politická jednání. 

Jak napovídá podtitul diplomové práce, důležitou kategorií výzkumu byla také 

míra zobrazeného násilí a explicita zobrazování obětí a násilí. V těchto bodech se 

od sebe deníky lišily ve větší míře, i když se ukázalo, že není možné paušalizovat 

z hlediska rozdělení na česká a zahraniční média. Každý deník postupoval v rámci 

své redakční kultury práce s fotografií poněkud odlišně.  

Snímky zobrazující násilí se v celkovém množství fotografií vyskytly ve třetině 

případů, explicitní zobrazení obětí a fyzického násilí se vyskytlo na snímcích v 11 % 

případů. Poměrně striktně se explicitního zobrazování násilí a obětí vyvarovaly 

ekonomicky zaměřené deníky Hospodářské noviny a Financial Times, které se naopak 

ve větší míře věnovaly politice. Mezi deníky, kde se častěji objevily fotografie násilí 

a obětí, patří USA Today, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo a Le Monde. 

Ve všech těchto denících se také objevil alespoň jeden snímek obětí na životech. 

Le Monde publikoval největší podíl násilných záběrů – násilí najdeme na více než 

polovině fotografií ukrajinského konfliktu. Z hlediska vysoké míry explicitnosti se 

na hranu etického přístupu dostaly nejčastěji české deníky Právo a Mladá fronta DNES 

a již zmíněný Le Monde. 

V závěru lze tedy konstatovat, že k publikování snímků s větší mírou 

drastičnosti a explicity zobrazování násilí a jeho obětí se přiklonily pouze některé 

deníky. Toto zjištění naznačuje, že častější zveřejňování eticky sporných fotografií není 

normou nebo současným mediálním trendem, ale spíš otázkou redakční politiky 

a nastavení etických norem v rámci redakcí jednotlivých médií. 

 

  



126 
 

V. Summary 

The Master Thesis The depiction of events in Ukraine on photographs – ethical 

aspects of depicting conflict used the technique of content picture analysis to gain 

insight into the approaches of five Czech and five foreign newspapers to photographical 

depiction of the Ukrainian events of 2014. The thesis aimed to confirm the hypothesis 

that: Media, in order to inform their audience about the scale and form of an armed 

conflict and to gain the attention of their audience, in some case publish very graphic 

images of violence and its victims. 

The research did not find any profound differences between the individual dialy 

newspapers in the field of photographic genres, main subjects of pictures or the main 

photographic themes. Also the sources of photographs did not show any major 

differences: Czech as well as foreign media used mostly images from photo-news-

agencies such as AP, AFP, Reuters or Getty images. 

On the other hand, the results show that there were some notable differences 

between the Czech and the foreign newspapers regarding the ethical approach to 

the pictures of violent acts and their victims. Third of all the pictures published had 

a violent content, 11 % of all the pictures showed a graphic depiction of violence and its 

victims. Newspapers such as Financial Times or Hospodářské noviny managed to keep 

their photographic content almost violence free and paid more attention to politics 

instead. The newspapers that published violent content more often were USA Today, 

Le Monde, Právo, Mladá fronta DNES and Lidové noviny. The highest percentage 

of violent pictures (more than half) was found in Le Monde. Concerning the ethics 

of publishing graphics images, the Czech newspapers Právo and Mladá fronta DNES 

were most often on the edge of ethical approach. 

The results suggest that the contemporary trends of publishing violent or graphic 

images can not be stated in general. More apt is to say that ethical approach is the thing 

of each newspaper’s code of ethics and newsroom culture.  
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12. Přílohy 

12.1. Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

Kódovací kniha 
Identifikační 

proměnné Hodnoty Definice 

0 
Identifikační 

číslo 
  Formát: 000 

Každá fotografie na začátku kódování 

dostala svůj unikátní trojciferný číselný 

kód 

1 Titul 1 Deník   

  

 

2 

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung   

  

 

3 Financial Times   

  

 

4 Hospodářské noviny   

  

 

5 Le Monde   

  

 

6 Lidové noviny   

  

 

7 Mladá fronta DNES   

  

 

8 Právo   

  

 

9 Süddeutsche Zeitung   

    10 USA Today   

2 Provenience 1 Český   

  

 

2 Zahraniční   

3 Datum 
  

Formát: DD.MM.ROK Den, měsíc a rok jsou u všech 

zkoumaných fotografií stejné 

4 Číslo strany   Formát: číslo strany Uvést číslo strany 

5 Rubrika 1 Titulní strana   

  

 

2 Zahraniční/Politika 

Umístění jako jedna ze zpráv v klasické 

rubrice 

  

 

3 Téma dne 

1-2 strany věnované danému tématu, 

označené „Téma (dne)“ apod. 

  

 

4 Publicistika   

    5 Ekonomika   

6 Zdroj 1 Zpravodajská agentura   

  

 

2 Redakce   

  

 

3 Jiný Např. sociální sítě, externí fotograf 

    0 Neuveden   

7 Agentura 1 Asociated Press (AP)   

  

 

2 

Agence France Presse 

(AFP)   

  

 

3 Reuters   

  

 

4 Getty Images   

  

 

5 

European Press Agency 

(EPA)   
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6 DPA   

  

 

7 ČTK   

  

 

8 Jiná Např. Bloomberg, Isifa, aj. 

    0 Nelze aplikovat   

8 Velikost 1 Extra malá 1 sloupec sazby a méně 

  

 

2 Malá 2 sloupce sazby 

  

 

3 Střední 3 sloupce sazby 

  

 

4 Velká 4 sloupce sazby 

    5 Extra velká 5 a více sloupců sazby 

9 

Pozice na 

stránce 1 Hlavní 

Největší fotografie na stráce, umístěná 

v horní polovině strany, nejvíce poutá 

pozornost na celé stránce 

  

 

2 Vedlejší 

Menší fotografie, umístěná v dolní části 

strany nebo v postranních sloupcích 

  

 

3 Koláž 

Např. v případě více stejně velkých 

fotografií zarovnaných do jednoho 

obrazového bloku 

    0 Nelze určit   

10 Barevnost 1 Barevná   

    2 Černobílá   

11 
Horizontální 

úhel (úhel 

pohledu 

kamery) 

1 Přímý pohled 

Recipient se ocitá ve středu dění, je 

součástí děje. 

  2 Pohled z boku 

Recipient je staven do role 

pozorovatele, hledí na děj zvenčí. 

    0 Nelze určit   

12 Vertikální úhel 1 Přímý pohled   

  

 

2 Nadhled   

  

 

3 Podhled   

    0 Nelze určit   

13 Kontakt 1 

Přímý pohled do 

objektivu   

  

 

2 

Pohled dopředu, mimo 

kameru   

  

 

3 Profil   

  

 

4 Pohled ze zadu   

    0 Nelze určit   

14 
Vzdálenost 

(zachycených 

postav) 

1 Velký deatil Záběr části obličeje 

  2 Detail Záběr obličeje nebo hlavy 

  3 Polocelek Záběr od pasu po hlavu 

  

 

4 Celek Celá postava 

  

 

5 Velký celek Postavy na polovinu výšky obrazu 

  

 

6 Extrémně velký celek 

Záběr velkých prostor, postavy nejdou 

rozeznat 

    0 Nelze určit   
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15 Denní doba 1 Den   

  

 

2 Noc   

  

 

0 Nelze určit Foceno v interiéru, umělé osvětlení 

16 Žánr 1 Zpravodajská  

Fotografická aktualita, spot news, 

general news 

  

 

2 Portrét   

  

 

3 Ilustrační   

  

 

4 Koláž   

  

 

6 Grafika   

  

 

7 Montáž   

  

 

0 Nelze určit   

Obsahové 

proměnné Hodnoty Definice 

17.1 Subjekt (1) 1 

Demonstrant - ukrajinský 

protivládní    

  

 

2 Ozbrojené síly Ukrajiny   

  

 

3 Civilista    

  

 

4 Zdravotník   

  

 

5 Duchovní   

  

 

6 Politik   

  

 

7 Ozbrojené síly Ruska   

  

 

8 Demonstrant - proruský   

  

 

9 Jiný   

17.2 Subjekt (2) 1 

Demonstrant - ukrajinský 

protivládní    

  

 

2 Ozbrojené síly Ukrajiny   

  

 

3 Civilista    

  

 

4 Zdravotník   

  

 

5 Duchovní   

  

 

6 Politik   

  

 

7 Ozbrojené síly Ruska   

  

 

8 Demonstrant - proruský   

  

 

9 Jiný   

18.1 Politik (1) 1 Viktor Janukovyč   

  

 

2 Vitalij Kličko   

  

 

3 Julija Tymošenko   

  

 

4 Vladimir Putin   

  

 

5 Arsenij Jaceňuk   

  

 

6 Petro Porošenko   

  

 

7 Oleh Ťahnybok   

  

 

8 Oleksandr Tučynov   

  

 

9 Catherin Ashton Tehdejší šéfka evropské diplomacie 
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10 Další politici EU 

Angela Merkel (předsedkyně spolkové 

vlády Německa), Frank-Walter 

Steinmeir (tehdejší německý ministr 

zahraničí), Laurent Fabius (tehdejší 

francouzský ministr zahraničí), 

Radosław Sikorski (tehdejší polský 

ministr zahraničí), Martin Lidegaard 

(tehdejší dánský ministr zahraničí), 

Bohuslav Sobotka (premiér ČR) 

  

 

11 

Další ukrajinští 

politikové 

Arsen Avakov, Dmytro Jaroš, Dmitrij 

Firtaš, Rinat Achmetov, Viktor Pinčuk, 

Igor Kolomojskij, Volodymyr Parasjuk, 

Andrij Parubij,  Valentyn Nalyvajčenko 

    0 Bez politiků   

18.2 Politik (2) 1 Viktor Janukovyč   

  

 

2 Vitalij Kličko   

  

 

3 Julija Tymošenko   

  

 

4 Vladimir Putin   

  

 

5 Arsenij Jaceňuk   

  

 

6 Petro Porošenko   

  

 

7 Oleh Ťahnybok   

  

 

8 Oleksandr Tučynov   

  

 

9 Catherin Ashton tehdejší šéfka evropské diplomacie 

  

 

10 Další politici EU 

Angela Merkel (předsedkyně spolkové 

vlády Německa), Frank-Walter 

Steinmeir (tehdejší německý ministr 

zahraničí), Laurent Fabius (tehdejší 

francouzský ministr zahraničí), 

Radosław Sikorski (tehdejší polský 

ministr zahraničí), Martin Lidegaard 

(tehdejší dánský ministr zahraničí), 

Bohuslav Sobotka (premiér ČR) 

  

 

11 

Další ukrajinští 

politikové 

Arsen Avakov, Dmytro Jaroš, Dmitrij 

Firtaš, Rinat Achmetov, Viktor Pinčuk, 

Igor Kolomojskij, Volodymyr Parasjuk, 

Andrij Parubij,  Valentyn Nalyvajčenko 

  

 

0 Bez politiků   

18.3 Politik (3) 1 Viktor Janukovyč   

  

 

2 Vitalij Kličko   

  

 

3 Julija Tymošenko   

  

 

4 Vladimir Putin   

  

 

5 Arsenij Jaceňuk   

  

 

6 Petro Porošenko   

  

 

7 Oleh Ťahnybok   

  

 

8 Oleksandr Tučynov   

  

 

9 Catherin Ashton tehdejší šéfka evropské diplomacie 
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10 Další politici EU 

Angela Merkel (předsedkyně spolkové 

vlády Německa), Frank-Walter 

Steinmeir (tehdejší německý ministr 

zahraničí), Laurent Fabius (tehdejší 

francouzský ministr zahraničí), 

Radosław Sikorski (tehdejší polský 

ministr zahraničí), Martin Lidegaard 

(tehdejší dánský ministr zahraničí), 

Bohuslav Sobotka (premiér ČR) 

  

 

11 

Další ukrajinští 

politikové 

Arsen Avakov, Dmytro Jaroš, Dmitrij 

Firtaš, Rinat Achmetov, Viktor Pinčuk, 

Igor Kolomojskij, Volodymyr Parasjuk, 

Andrij Parubij,  Valentyn Nalyvajčenko 

  

 

0 Bez politiků   

18.4 Politik (4) 1 Viktor Janukovyč   

  

 

2 Vitalij Kličko   

  

 

3 Julija Tymošenko   

  

 

4 Vladimir Putin   

  

 

5 Arsenij Jaceňuk   

  

 

6 Petro Porošenko   

  

 

7 Oleh Ťahnybok   

  

 

8 Oleksandr Tučynov   

  

 

9 Catherin Ashton tehdejší šéfka evropské diplomacie 

  

 

10 Další politici EU 

Angela Merkel (předsedkyně spolkové 

vlády Německa), Frank-Walter 

Steinmeir (tehdejší německý ministr 

zahraničí), Laurent Fabius (tehdejší 

francouzský ministr zahraničí), 

Radosław Sikorski (tehdejší polský 

ministr zahraničí), Martin Lidegaard 

(tehdejší dánský ministr zahraničí), 

Bohuslav Sobotka (premiér ČR) 

  

 

11 

Další ukrajinští 

politikové 

Arsen Avakov, Dmytro Jaroš, Dmitrij 

Firtaš, Rinat Achmetov, Viktor Pinčuk, 

Igor Kolomojskij, Volodymyr Parasjuk, 

Andrij Parubij,  Valentyn Nalyvajčenko 

  

 

0 Bez politiků   

19 Gender 1 Převládají muži   

  

 

2 Převládají ženy   

  

 

3 Stejný počet mužů a žen   

    0 Nelze aplikovat   

20 Míra násilí 1 Vysoká 

Fyzické násilí vůči jiným lidem, zbraně 

připravené k užití (střelba, házení 

zápalných lahví apod.), hořící lidé 
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2 Nízká 

Zbraně mimo užití (odložené pušky, 

přichystané zápalné lahve, apod.), štíty 

v pohotovostní poloze, konfrontace 

dvou znepřátelených stran naznačující 

budoucí fyzickou konfrontaci (proti 

sobě nastoupené skupiny ozbrojené 

policie a demonstrantů apod.) 

  

 

0 Nelze aplikovat Na fotografii není zobrazeno násilí 

  

 

Definice násilí podle Světové zdravotnické organizace WHO:  

„Záměrné užití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné 

osobě nebo skupině lidí či komunitě, které s největší pravděpodobností 

bude mít za následek zranění, smrt, psychickou újmu, strádání nebo jiné 

poškození.“ V orginále: „the intentional use of physical force or power, 

threatened or actual, against oneself, another person, or against a 

group or community, that either results in or has a high likelihood of 

resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or 

deprivation.“ 

Zdroj: http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/ 

20.1 

Forma 

zachycení 

násilí 

1 Fyzické násilí Boj, fyzická konfrontace 

  

 

2 Zbraně a jejich užití Tanky, střelné zbraně, zápalné lahve, 

improvizované zbraně apod. 

  

 

3 Přímé důsledky násilí Zranění, mrtví, hořící lidé 

  

 

4 Naznačené důsledky 

násilí 

Civilní fotografie zemřelých, 

památníky, hroby, pietní místa apod. 

    0 Nelze aplikovat   

21 

Explicita 

zobrazování  1 Velmi explicitní 

Detailní záběry násilných činů a jejich 

důsledků, krev, otevřené rány, mrtvá 

těla s rozpoznatelnou tváří (Fahmy, 

2005) 

  

 

2 Explicitní 

Záběr polocelku až celku, následky 

násilných činů, zranění nejsou viditelná, 

mrtvá těla zakrytá nebo z dálky, hořící 

lidé 

    0 Nelze aplikovat   

21.1 

Klasifikace 

snímků obětí a 

raněných 1 Lehce ranění 

Schopni chůze (popř. za pomoci 

ostatních), může být vidět krev 

  

 

2 Těžce ranění Ležící, bezvládní, může být vidět krev 

  

 

3 Hořící lidé   

  

 

4 Mrtví – neexplicitně Zdálky, zakrytá těla, žádná krev 

  

 

5 Mrtví – explicitně Zblízka, viditelné tváře, krev 

  

 

0 Nelze aplikovat   

22 

Emoční náboj 

fotografie 1 Silné emoce   

  

 

2 Patrné emoce   

  

 

0 Nelze aplikovat   
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Emoce musí být patrné z výrazu tváře zúčastněných, ne pouze domnělé 

z obsahu snímku 

22.1 Druh emocí 1 Bolest   

  

 

2 Strach   

  

 

3 Odhodlání, bojovnost   

  

 

4 Zármutek   

  

 

5 Radost   

  

 

6 Agitace, apel   

  

 

7 Jiné   

  

 

0 Nelze určit   

23 Symboly 1 

Ukrajinské státní 

symboly   

  

 

2 Ruské státní symboly   

  

 

3 Symboly EU   

  

 

4 

Ukrajinské náboženské 

symboly   

    0 Nelze aplikovat   

24 Motivy 1 

Poklidná protivládní 

demonstrace   

  

 

2 Paramilitaristické motivy 

Násilná protivládní demonstrace, boj, 

maskovaní zakuklení demonstranti, 

ozbrojení lidé, tanky 

  

 

3 Destrukce 

Škody na majetku, budovách, oheň, 

dým 

  

 

4 Lidské utrpení Zranění, mrtví 

  

 

5 Smutek, pieta   

  

 

6 

Politická jednání, 

proslovy   

  

 

7 Vítězství, oslava   

  

 

8 Proruská demonstrace   

  

 

9 

Všední život na 

Majdanu/v Kyjevě 

Lidské momenty a všední život v 

konfrontaci se zkázou a násilím 

  

 

10 Lékařská pomoc Ošetření raněných 

  

 

11 Názor odborníka Odborníci apod. 

  

 

12 Jiný Např. ilustrace 

25 Místo 1 Kyjev   

  

 

2 Krym   

  

 

3 Charkov   

  

 

4 Praha   

  

 

5 Moskva   

  

 

6 Jinde na Ukrajině   

  

 

7 Jiné   

    0 Nelze určit   

26 Prostředí 1 Interiér nepoškozený   

  

 

2 Interiér poničený   
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3 Sutiny, trosky 

Oheň, kouř, rozbořené domy, barikády, 

obrazy destrukce 

  

 

4 Veřejné exteriéry Ulice, náměstí, veřejná místa 

    0 Nelze určit   
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12.2. Příloha č. 2: Seznam tabulek 
 

Tabulka 1: Roviny signifikace podle Rolanda Barthese     17 
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Tabulka 7: Metody obrazové analýzy podle Roseové    63 
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Tabulka 13: Počty fotografií z jednotlivých zdrojů u zahraničních titulů   92 

Tabulka 14: Počty fotografií z jednotlivých zdrojů u českých titulů   92 

Tabulka 15: Velikosti publikovaných fotografií u jednotlivých deníků   97 

Tabulka 16: Hlavní subjekty fotografií v českých denících     101 

Tabulka 17: Hlavní subjekty fotografií v zahraničních denících    102 

Tabulka 18: Zastoupení politiků v jednotlivých denících     103 

Tabulka 19: Hlavní motivy u českých deníků      107 

Tabulka 20: Hlavní motivy u zahraničních deníků      108 

Tabulka 21: Zobrazení emocí u jednotlivých deníků     149 

Tabulka 22: Zobrazení symbolů u jednotlivých deníků     149 
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Tabulka 22: Zobrazení emocí u jednotlivých deníků 

Emoce 

České deníky Zahraniční deníky 

Zobrazení 

dané emoce 

celkem 

Deník HN LN MFD Právo FAZ FT 
Le 

Monde 
SZ 

Usa 

Today 
Počet  %

93
 

Bolest 0 1 1 2 3 0 0 1 0 1 9 3% 

Strach  0 0 1 0 2 1 0 3 3 0 10 3% 

Bojovnost 0 3 3 1 3 1 0 1 2 1 15 4% 

Zármutek 1 0 4  0 1 1 3 1 3 4 18 5% 

Radost 1 2 2 3 1 1 3 0 0 0 13 4% 

Apel 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 8 2% 

Jiné 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1% 

Celkem v 

daném deníku 
3 6 13 8 12 5 6 6 10 6 75 22% 

% z celkového 

počtu fotografií 

pro daný deník 

20% 27% 25% 13% 26% 17% 18% 21% 28% 23%   
 

 

Tabulka 23: Zobrazení symbolů u jednotlivých deníků 

Symboly 

České deníky Zahraniční deníky 

Zobrazení 

daných 

symbolů 

celkem 

Deník HN LN MFD Právo FAZ FT 
Le 

Monde 
SZ 

Usa 

Today 
Počet %

94
 

Ukrajinské 

státní symboly 
2 6 6 13 7 7 2 8 8 2 61 17% 

Ruské státní 

symboly 
0 2 1 0 1 1 2 2 0 0 9 3% 

Symboly EU 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 6 2% 

Náboženské 

symboly 
1 0 2 2 1 1 3 0 0 1 11 3% 

Celkem v 

daném deníku 
3 9 10 15 12 10 7 10 8 3 87 25% 

% z celkového 

počtu 

fotografií pro 

daný deník 

20% 41% 19% 25% 26% 34% 21% 36% 22% 12%   
 

 

 

                                                           
93

  Z celkových 349 fotografií.  
94

  Z celkových 349 fotografií.  
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Tabulka 24: Lokace fotografií u jednotlivých deníků 

Místo 

České deníky Zahraniční deníky 

Zobrazení 

daného 

místa 

celkem 

Deník HN LN MFD Právo FAZ FT 
Le 

Monde 
SZ 

Usa 

Today 
Počet  %

95
 

Kyjev 9 14 29 45 29 22 22 25 29 19 243 70% 

Krym 1 2 2 1 2 1 3 2 1 0 15 4% 

Praha 4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 11 3% 

Jinde na 

Ukrajině 
1 3 2 1 7 3 0 1 4 0 22 6% 

Jiné 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 8 2% 

Nelze určit 0 0 14 11 6 3 8 0 1 7 50 14% 

 

Tabulka 25: Prostředí na fotografiích u jednotlivých deníků 

Prostředí 

České deníky Zahraniční deníky 

Zobrazení 

daného 

místa 

celkem 

Deník HN LN MFD Právo FAZ FT 
Le 

Monde 
SZ 

Usa 

Today 
Počet  %

96
  

Interiér 

nepoškozený 
2 3 9 5 8 6 3 2 4 0 42 12% 

Interiér 

poničený 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1% 

Sutiny, trosky 3 7 15 22 16 8 7 13 15 10 116 33% 

Veřejné 

exteriéry 
10 10 6 15 9 13 13 9 6 4 95 27% 

Nelze určit 0 2 21 18 14 2 10 4 11 12 94 27% 

 

                                                           
95

  Z celkových 349 fotografií.  
96

  Z celkových 349 fotografií.  
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