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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem Rámcování zpravodajské fotografie českými deníky na 

příkladu občanské války v Libyi zkoumá, jakým způsobem české deníky vizuálně 

informovaly o tomto konfliktu. Teoretická část práce se zabývá teorií rámcování a jejím 

ukotvením ve studiu médií. Zaměřuje se i na roli médií ve válečných konfliktech, 

vizuální chování člověka, specifika válečné zpravodajské fotografie a její rámcování. 

Neopomíjí ani důležitý vztah obrazu a textu. Výzkum čerpá z rozsáhlé literatury týkající 

se mediálního rámcování stejně jako ze zahraničních výzkumů a kombinuje 

kvantitativní a kvalitativní analytické nástroje. Praktická část vychází z teorie Johana 

Galtunga a jeho konceptů válečné a mírové žurnalistiky, které lze vnímat jako dva 

soupeřící rámce. Jednu z prvních obrazových kvantitativních analýz, která ověřovala 

Galtungovu teorii, provedli Shahira Fahmy a Rico Neumann, jejichž studie byla 

podkladem pro tuto práci. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké rámce využívají k pokrytí 

válečného konfliktu česká média. Kvantitativní výzkum se zaměřil na tři soubory 

charakteristik - pozice fotografie a zdroje, obsah a formální prvky a rámcování. 

Nejdůležitější součástí analýzy bylo určení rolí zobrazených subjektů, na jejichž základě 

byly určovány rámce. Účelem kvalitativní analýzy bylo zjištění, zda a jakým způsobem 

jsou fotografie rámcovány pomocí popisků a titulků. 

 

Abstract 

The thesis Framing of News Photography in the Czech Press on the Example of the 

Civil War in Libya explores the visual coverage of the conflict by Czech print media. 

The theoretical part of the thesis deals with the theory of framing. It also focuses on the 

role of media in armed conflicts, visual behavior of media, the specifics of war 



   

photography and its framing. Furthermore the thesis explores the important relationship 

between image and text. The research draws on extensive literature on media framing as 

well as foreign research and combines quantitative and qualitative analysis. The 

practical part is based on the theory of Johan Galtung and his concepts of war and peace 

journalism, which can be seen as two competing frames. One of the first visual 

quantitative analysis to apply Galtung's theory was carried out by Shahira Fahmy and 

Rico Neumann. This study was used as a basis for the thesis. The aim of the research 

was to determine what visual frames are used to cover the war in the Czech press. 

Quantitative research focused on three sets of characteristics - picture position and 

sources, content and formal elements and framing. The most important part of the 

analysis was to determine the roles of the individuals in the images. The roles were 

essential for determining of the frames. The purpose of the qualitative analysis was to 

explore whether and how are photographs were framed via captions and titles. 

 

Klíčová slova 
Média a válka, framing, vizuální rámcování, vizuální chování, válečné zpravodajství, 

vztah obrazu a textu, Libye, občanská válka, Právo, Mladá fronta DNES. 

 

Keywords 
Media and war, framing, visual framing, visual behavior, relationship between image 

and text, war reporting, Libya, civil war, Právo, Mladá fronta DNES. 

 

Rozsah práce: 126 478 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 V Praze dne 9.5.2016 Magda Polmanová 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své diplomové práce PhDr. 

Vlastimilu Nečasovi, Ph.D. za četné konzultace, užitečné rady a za jeho ochotu a 

vstřícný přístup.  

  



   

 

 
 



   

 
 



   

 
 



   



 1 
 

 

Obsah 
 
ÚVOD ........................................................................................................................................................... 3	  
1.	   TEORIE RÁMCOVÁNÍ ..................................................................................................................... 5	  

1.1	   DEFINICE RÁMCOVÁNÍ ..................................................................................................................... 5	  
1.2	   KULTURÁLNÍ STUDIA A RÁMCOVÁNÍ ............................................................................................... 6	  
1.3	   JAK VZNIKAJÍ RÁMCE ....................................................................................................................... 6	  

2.	   RÁMCOVÁNÍ A JEHO DOPAD NA VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ ............................................................ 9	  
2.1	   PRÁCE S RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ KOMUNIKACE ............................................................. 9	  
2.2	   PRIMING ......................................................................................................................................... 10	  

3.	   SPECIFIKA ZPRAVODAJSKÉ FOTOGRAFIE A VIZUÁLNÍHO RÁMCOVÁNÍ ................ 12	  
3.1	   VIZUÁLNÍ CHOVÁNÍ ....................................................................................................................... 12	  
3.2	   VIZUÁLNÍ RÁMCOVÁNÍ .................................................................................................................. 13	  

3.2.1	   Jak vizuální rámcování probíhá? .......................................................................................... 13	  
3.2.2	   Čtyři úrovně vizuálního rámcování ....................................................................................... 14	  
3.2.3	   Úhel pohledu a rámcování .................................................................................................... 17	  

3.3	   ZPRAVODAJSKÁ FOTOGRAFIE ........................................................................................................ 19	  
3.4	   VZTAH OBRAZU A TEXTU ............................................................................................................... 20	  

4.	   ROLE MÉDIÍ VE VÁLEČNÝCH KONFLIKTECH, VÁLEČNÁ FOTOGRAFIE .................. 22	  
4.1	   STRUČNÁ HISTORIE ........................................................................................................................ 22	  
4.2	   VÁLEČNÁ FOTOGRAFIE .................................................................................................................. 24	  
4.3	   ROLE MÉDIÍ VE VÁLEČNÉM KONFLIKTU ......................................................................................... 24	  

4.3.1	   Rámec Studené války a Války proti terorismu ...................................................................... 24	  
4.3.2	   Případ Muhammada Dury a Vadima Norziche .................................................................... 25	  
4.3.3	   CNN efekt .............................................................................................................................. 26	  
4.3.4	   Al-Džazíra efekt ..................................................................................................................... 28	  
4.3.5	   Politika ovlivňuje média ........................................................................................................ 29	  

5.	   VIZUÁLNÍ ANALÝZA VÁLEČNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ....................................................... 30	  
5.1	   MÍROVÁ ŽURNALISTIKA ................................................................................................................. 30	  
5.2	   SHOOTING WAR OR PEACE PHOTOGRAPHS? ................................................................................. 30	  

5.2.1	   Role zobrazených subjektů .................................................................................................... 31	  
5.2.2	   Agentury a gatekeeping ......................................................................................................... 32	  

5.3	   VÝZKUM KATY PARRY .................................................................................................................. 32	  
6.	   HISTORIE A POZADÍ OBČANSKÉ VÁLKY V LIBYI .............................................................. 34	  
7.	   METODOLOGIE VÝZKUMU ........................................................................................................ 36	  

7.1	   CÍL A STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU .............................................................................. 36	  
7.2	   VÝZKUMNÉ OTÁZKY ...................................................................................................................... 36	  
7.3	   TYP VÝZKUMU ............................................................................................................................... 43	  

7.3.1	   Kvantitativní obsahová analýza ............................................................................................ 43	  
7.3.2	   Obrazová analýza .................................................................................................................. 44	  

7.4	   VÝBĚROVÝ SOUBOR  A KÓDOVACÍ JEDNOTKA ............................................................................... 45	  
7.5	   KÓDOVACÍ POSTUP ........................................................................................................................ 45	  
7.6	   KVALITATIVNÍ ANALÝZA ............................................................................................................... 47	  

8.	   VÝSLEDKY VÝZKUMU ................................................................................................................. 48	  
8.1	   KVANTITATIVNÍ ANALÝZA ............................................................................................................ 48	  

8.1.1	   Pozice a zdroje ...................................................................................................................... 48	  
8.1.2	   Obsah a formální prvky ......................................................................................................... 51	  
8.1.3	   Rámcování ............................................................................................................................. 57	  

8.2	   KVALITATIVNÍ ANALÝZA ............................................................................................................... 60	  
8.2.1	   Rámec šíleného a nenáviděného vůdce ................................................................................. 61	  



   

 

2 

  

8.2.2	   Rámec povstalců bojujících za změnu ................................................................................... 61	  
8.2.3	   Rámec silného vůdce, který se nevzdá ................................................................................... 62	  
8.2.4	   Rámec obhajoby intervence .................................................................................................. 63	  
8.2.5	   Rámec obětí občanské války .................................................................................................. 64	  

ZÁVĚR ....................................................................................................................................................... 65	  
SUMMARY ................................................................................................................................................ 67	  
POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE .................................................................................................. 69	  
SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................................................... 76	  
PŘÍLOHY .................................................................................................................................................. 77	  
 
 



   

 

3 

  

Úvod 
 
„Média, ať už přímo nebo nepřímo, ovlivňují představy, přesvědčení, postoje, hodnoty a 

chování příjemců“ (Burton a Jirák 2003, s. 355). V dnešní době, kdy jsme zahlceni 

informacemi, je orientace v  tématech, velmi složitá. Recipienti tak neustále třídí a 

organizují veškeré zkušenosti, aby jim přiřadili nějaký smysl. Tato interpretační 

schémata neboli rámce umožňují chápat okolní svět a právě díky nim také chápeme 

události prezentované médii (Goffman 1986). Složitá témata uspořádáváme do dobře 

známých příběhů a podobný princip používají také novináři, kteří události popisují 

pomocí zjednodušujících symbolů. Tento princip rámcování se týká veškerých 

mediálních obsahů, tedy i fotografie, která je předmětem této práce.  

 

Naše vnímání obrazu je velmi specifické a výrazně se liší od vnímání textu, specifické 

je tedy i rámcování těchto obsahů. Obraz přijímáme smyslově, vyvolává v nás pocit, že 

jsme přímými účastníky zobrazené události, a považujeme ho za skutečný (Lábová, 

1990, s. 9-10). Obraz vždy předchází jazyk, na vizuální rámce recipient narazí nejdříve. 

Obzvlášť silně působí na naše emoce válečné fotografie, které vzbuzují pocity soucitu, 

případně odcizení, mají výrazný vliv na veřejné mínění a podporu válečných operací 

(Dobering et al. 2010). A právě válečné fotografie budou zkoumány v rámci této práce. 

 

Teoretická část je strukturovaná do šesti hlavních kapitol. První kapitola se zabývá 

teorií rámcování, druhá nastiňuje dopad rámců na veřejné mínění. Třetí kapitola se 

zaměřuje na specifika vizuálního rámcování, tedy na vizuální chování a na to, jak tento 

specifický druh rámcování probíhá. Čtvrtá kapitola se zabývá rolí médií ve válečných 

konfliktech a válečnou fotografií. Pátá kapitola je zaměřena na vizuální analýzu 

válečného zpravodajství a je zde vysvětlena Galtungova teorie válečné a mírové 

žurnalistiky, a také popsán výzkum Fahmy a Neumanna, ze kterého vychází praktická 

část. Šestá kapitola stručně nastiňuje historii a pozadí občanské války v Libyi.  

 

Praktická část vychází z teorie Johana Galtunga (1998) a jeho konceptů válečné a 

mírové žurnalistiky, které lze vnímat jako dva soupeřící rámce. Jednu z prvních 

obrazových kvantitativních analýz, která ověřovala Galtungovu teorii, provedli Shahira 

Fahmy a Rico Neumann (2012) a jejich studie byla podkladem pro tuto práci. Autoři 
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zkoumali rámcování operace Lité olovo, která proběhla na přelomu roku 2008 a 2009. 

Ve vlastním výzkumu jsem se zaměřila na občanskou válku v Libyi, tento konflikt byl 

zvolen také proto, že se do něj zapojili zahraniční armády, což je aspekt, který 

rámcování také ovlivňuje. Pomocí kvantitativní obrazové analýzy bylo zkoumáno, 

jakým způsobem byly rámcovány fotografie týkající se občanské války v Libyi v MF 

DNES a deníku Právo. Praktická část obsahuje i kvalitativní analýzu, kde bylo 

zkoumáno, zda jsou původně neutrálně rámcované fotografie rámcovány 

prostřednictvím popisku či titulku. Cílem práce bylo analyzovat vizuální reprezentaci 

občanské války v Libyi ve zpravodajství MF DNES a deníku Právo. 

 

Původní ambicí byl i výzkum publika prostřednictvím sociologických dotazníků, ovšem 

postupně se ukázalo, že téma je obtížné, rozsáhlé a časové možnosti omezené, rozsah 

práce by se navíc výrazně navýšil jak v teoretické, tak výzkumné části, proto výzkum 

nakonec nebyl zařazen.  
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1. Teorie rámcování 
Studium účinků masových médií na společnost začalo v západní výzkumné tradici ve 

dvacátých letech 20. století (Škodová et al. 2008), pro teorii rámcování1 je ovšem 

klíčová teorie agenda setting neboli nastolování témat, jejíž východisko formuloval v 

první polovině 60. let 20. století Bernard Cohen. Podle Cohena média sice přímo 

neurčují, co si recipienti mají myslet, mají ovšem schopnost určit, o čem mají v 

dlouhodobém horizontu přemýšlet (1964). U teorie nastolování agendy rozlišujeme 

první a druhý stupeň, výše uvedená myšlenka Bernarda Cohena charakterizuje právě její 

první stupeň. Druhým stupněm rozumíme teorii, že „média veřejnosti nejen předkládají 

o čem přemýšlet, ale i jak o tom přemýšlet“ (Tabery et al. 2008, s. 29).  A právě s 

druhým stupněm agenda setting je spojen pojem rámcování, oba tyto výrazy jsou 

používány v návaznosti na sebe. Například McCombs hovoří o agendě atributů, teorii 

rámcování přitom považuje za její součást, tedy za součást druhého stupně nastolování 

agendy. Někteří badatelé ovšem považují toto pojetí za příliš zjednodušující a teorii 

rámcování vnímají jako samostatný koncept. Lze ovšem tvrdit, že oba přístupy mají 

stejný cíl, a to zjistit, jak v současné společnosti probíhá komunikace, jakou roli v ní 

hrají média a jaký je jejich vztah k publiku (Tabery et al. 2008). 

1.1 Definice rámcování 
 

Přístupy k rámcování jsou různé a to se odrazilo také na pestré škále existujících 

definicí. Jednou z nejpopulárnějších je definice Roberta M. Entmana, podle kterého 

framing představuje „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, s. 52).  

Podstatou je tedy vytváření smyslu, komplexní významové struktury. Entman 

upozorňuje také na to, že důležité jsou nejen zdůrazněné aspekty komunikátu, ale také 

ty potlačené. A důležitý je kromě záměru autora, který rozhoduje o tom, jaké aspekty 

budou vyzdvihnuty či potlačeny, také způsob, jakým komunikáty rámcují sami 

recipienti (Entman 1993). „Rámce fungují jak v mediálních sděleních (mediální rámce), 

tak u příjemců těchto sdělení (individuální rámce). A právě z tohoto rozlišení je zřejmé, 

                                                
1	  Anglický	  termín	  framing	  překládám	  do	  češtiny	  jako	  rámcování.	  Držím	  se	  úzu	  zavedeného	  v	  českém	  překladu	  McCombsova	  
díla	  Agenda	  setting	  (McCombs,	  2009). 
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že proces rámování, tedy přenos mezi mediálními a individuálními rámci rozhodně není 

jednoduchá a přímočará věc. Vzhledem k tomu, že se jedná o složité myšlenkové 

struktury, není zmíněný přenos toho, jak o věcech přemýšlet, prostou záležitostí nebo 

dokonce přímou indoktrinací čtenářů. Rámec je sice dominantní perspektiva nebo 

náhled na věc, ovšem pouze pokud se mediální rámce a rámce publika potkají a 

porozumí si, dá se mluvit o přenosu nebo sdílení rámců. Pokud je tedy rámování médií 

čtenářům cizí, téma může být zcela opomenuto. Vzhledem k tomu, že se jedná o tak 

složitý proces, je nasnadě, že ne u všech členů publika probíhá stejně a ne všichni v 

publiku jej stejně přijmou a pochopí. V tomto bodě se teorie rámování dotýká dalších 

mediálních konceptů a teorií jako jsou preferované čtení a dominantní význam a souvisí 

s výzkumy aktivity publika“ (Tabery, 2009). 

1.2 Kulturální studia a rámcování 
 

Pojem preferované čtení vnesl do mediálních studií teoretik kulturálních studií a  

představitel Birminghamské školy Stuart Hall. „Jedná se o význam, který do textu 

intencionálně vkládá jeho autor s cílem, aby čtenář tento význam adoptoval“ (Reifová 

2004, s. 35). Podle Halla text obsahuje skrytý apel na čtenáře, který je veden k tomu, 

aby text interpretoval v rámci tradičních politických, sociálních a kulturních hodnot 

daného sociálního systému. Čtenář má podle Halla možnost dekódovat sdělení třemi 

různými klíči – pomocí dominantního, dohodnutého a opozičního kódu (Reifová 2004, 

s. 36). V případě, že čtenář na preferované čtení přistoupí, dešifruje sdělení 

prostřednictvím dominantního kódu. Ten je podle Entmana chápán jako dominantní 

rámec, který „je v souladu s populárními schématy publika. K možnosti opozičního 

čtení (neboli opozičního, protichůdného rámcování) ze strany publika je ale Entman 

značně skeptický“ (Lusková 2011, s. 26). 

1.3 Jak vznikají rámce 
 

Podle Goffmana recipineti neustále třídí a organizují veškeré zkušenosti, aby jim 

přiřadili nějaký smysl, význam. Tato interpretační schémata neboli rámce umožňují 

chápat okolní svět (1986). Entman stanovil čtyři funkce rámců, respektive způsoby, 

jakými jsou události rámcovány. Rámce definují problém, tedy určují, čeho se daný 

komunikát týká. Diagnostikují příčiny, tedy určují, co je v popisované či zobrazované 

události problematické, kdo tyto problémy způsobil, kdo je za vývoj situace 
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zodpovědný. Vytváří morální úsudek, tedy hodnotí situaci, prostředky a jejich efekt. A 

navrhují nápravná opatření, tedy nabízí řešení a předvídají jeho důsledky. Každý rámec 

nicméně nemusí nutně zahrnovat všechny čtyři funkce (Entman 1993).   

 

Rámce nejsou přítomné pouze v mediovaných textech, podle Entmana je můžeme nalézt 

v těchto čtyřech lokacích: komunikátor, text, příjemce a kultura (Entman 1993). V 

procesu rámcování lze odlišit čtyři fáze: budování rámců, nastolování rámců, 

individuální účinky rámcování a souvislost mezi individuálními a mediálními rámci. 

Fáze budování rámců se zabývá vlivy a okolnostmi, které vznik rámců ovlivňují. 

Probíhá především v interakci novinářů, elit a sociálních hnutí a „výsledkem procesu 

budování rámců pak jsou rámce přítomné v textech“ (de Vreese 2005, s. 52). V procesu 

budování rámců jsou tak zásadní sociální hodnoty jedince, žurnalistické rutiny a 

ideologická a politická orientace novinářů apod. (Scheufele 1999, s. 109). Tyto faktory 

lze rozdělit na externí a interní. Mezi externí řadíme politiky, elity, zájmové skupiny 

nebo společenská hnutí, mezi interní pak osobní charakteristiky novinářů, profesionální 

normy a principy, organizační vlivy, normativní požadavky, ekonomické podmínky, 

představy o publiku apod. (Scheufele 1999, de Vreese 2005, Lusková 2013).  

 

Fáze nastolování rámců „odkazuje k interakci mediálních rámců s předchozím věděním 

a predispozicemi jedinců“ (de Vreese 2005, s. 52). Jinými slovy se tato fáze soustředí na 

to, do jaké míry publikum přebírá rámce předložené médii. 

 

Individuální účinky rámcování jsou dopady rámcování na chování, postoje a myšlení 

publika. „Podařilo se ukázat, že odlišné hodnotové rámce vedou k odlišné interpretaci 

týchž holých fakt, že rámce mění příslušné postoje jedince, jeho rozhodovací proces a 

motivaci jednat. Rámcování má i další důsledky, mobilizuje kolektivní akci, ovlivňuje 

politickou socializaci a dochází skrze něj k připsání zodpovědnosti, v závislosti na 

způsobu rámcování může publikum považovat za viníky problému buď společnost, 

nebo jedince“ (Kalvas et al. 2012, s. 6-7). 

 

Souvislost mezi individuálními a mediálními rámci odkazuje k náchylnosti žurnalistů a 

elit podléhat těm samým rámcům, na jejichž tvorbě se sami podílejí (Scheufele 1999, 

Entman 2004). „Když se určité rámce stanou součástí zpravodajské kultury, novináři 

jsou přesvědčeni, že společnosti předkládají ‚prostá fakta‘ ve jménu objektivního a 
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vyváženého zpravodajtsví, neuvědomují si ale, že jejich příběhy jsou formovány 

nějakým širším, obecným rámcem“ (Norris et al. 2003, s. 13-14).   
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2. Rámcování a jeho dopad na veřejné mínění 
 

„Důsledky nastolování agendy atributů a rámcování nás vrací zpátky k vlivu masových 

médií na postoje a názory. Tedy do oblasti, kde teorie masové komunikace ve 

čtyřicátých a padesátých letech začala, a kterou celá generace vědců do značné míry 

opustila s tím, že významných účinků bylo jen málo“ (McCombs 2009, s. 145). 

 

Rámce usnadňují recipientům pochopit události prezentované médii. „Běžné rámce, 

které jsou ve zpravodajství často používány, poskytují kontextové klíče, které dávají 

smysl a řád složitým problémům, akcím a událostem. Nové aspekty jsou uspořádány do 

dobře známých kategorií a příběhů“ (Norris at al. 2003, s. 4). Novináři využívají k 

popisu událostí zjednodušující symboly, které ovšem mohou vést ke stereotypizaci, 

například různé teroristické události mohou být rámcovány, tedy popisovány podobně, 

ačkoliv se kontextem a detaily zásadně liší. Novináři o nich informují způsobem, 

kterým už byly podobné události popsány v minulosti (Norris et al. 2003, s. 4). “Rámec 

terorismu může být použit k popsání útoku na noční klub na Bali, informování o držení 

rukojmích v Moskevském divadle Čečenci, o bombovém útoku na izraelské turisty v 

hotelu v Mombase, o sebevražedném bombovém útoku v Tel Avivu nebo o 

komunistických povstalcích na Filipínách. Bez dostatku informací o konkrétních lidech, 

skupinách, událostech nebo dokonce místech nám teroristický a antiteroristický rámec 

dovolí, abychom rychle roztřídili, interpretovali, kategorizovali a soudili tyto konflikty“ 

(Norris et al. 2003, s. 11). Události jsou zpravidla popisovány jediným způsobem, 

nenabízejí možnost různých pohledů. „Esencí rámcování je upřednostnění určitých 

faktů, obrázků nebo vývoje před jinými, čímž je nevědomky podporována jedna 

konkrétní interpretace“ (Norris et al. 2003, s. 11-13). Ta nemusí být stejná ve všech 

společnostech, u oboustranných konfliktů může být událost interpretována naprosto 

odlišně.  

2.1 Práce s rámci jednotlivých účastníků komunikace 
 

Rámce slouží jednotlivým účastníkům komunikace různě. Političtí lídři pomocí nich 

mohou reagovat na různé události a komunikovat o svých politických postojích velmi 

jednoduše a efektivně, stačí jen využít známé kulturní rámce tak, aby byl jejich názor 
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srozumitelný. Novináři mohou stejně tak popsat celou událost jedním headlinem, stačí 

jen oddělit klíčová fakta od těch nepodstatných. A konečně veřejnost využívá rámce k 

roztřídění a uspořádání neznámých událostí, ale i k tvorbě názorů na různé osoby nebo 

lídry (Norris et al.  2003, s. 11).  

 

Rámce recipienti zpravidla rozeznávají pouze v případě, jsou-li v kontaktu s 

dvoustrannými tématy, například pokud mají v případě válečného konfliktu přístup k 

médiím zastupujícím obě strany konfliktu. V případě jednostranných témat jsou rámce 

tak rozšířené napříč společností, že jsou považovány za její součást, za selský rozum. 

Užití takových rámců si nejsou často vědomi ani novináři, což odkazuje k výše zmíněné 

souvislosti mezi individuálními a mediálními rámci.  

2.2 Priming 
 
 
Tak jako spolu souvisí koncepty nastolování agendy a rámcování, vstupuje do tohoto 

vztahu ještě další pojem, a to priming neboli upřednostnění. „Tím, že některé informace 

jsou považovány za významnější víc než jiné (agenda setting), mohou sdělovací 

prostředky formovat úvahy, podle kterých recipienti následně smýšlejí o politických 

kandidátech nebo jiných otázkách (priming)“ (Scheufele a Tewksbury  2007, s. 11). 

Recipienti tak určitá témata či atributy, které považují za významné, používají jako 

měřítko k hodnocení politiků, vlády a souvisejících témat (Scheufele & Tewksbury, 

2007).  
 

Priming je považován za rozšíření teorie nastolování agendy a ačkoliv například 

McCombs hovoří také o rámcování jako o součásti tohoto konceptu, konkrétně jako o 

druhém stupni nastolování témat, existují mezi nimi konceptuální rozdíly. Ty spočívají 

v rozlišení modelu dostupnosti (accessability) a modelu platnosti (applicability). 

Priming a nastolování agendy patří do první zmíněné kategorie, jsou založeny na tom, 

jak lidská mysl pracuje s informacemi. Časová souslednost nastolování agendy a 

upřednostnění předpokládá, že média mohou určitá témata nebo jejich aspekty učinit 

snáze dostupnými (lze si je snadno vybavit), a tím ovlivnit standardy, které veřejnost 

používá při vytváření postojů o politických kandidátech nebo jiných tématech. Tím se 

od rámcování, které je součástí modelu platnosti, liší. Rámcování spočívá ve vytvoření 

přímé souvislosti mezi dvěma pojmy (tématy) pomocí médií – po kontaktu s mediálním 
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sdělením publikum přijme za své, že dané pojmy souvisí. Zprávy mohou například 

naznačovat spojení mezi daňovou politikou a mírou nezaměstnanosti. Recipient může 

získat pocit, že zvýšení či snížení daní je žádoucí, pokud má zájem na ovlivnění míry 

nezaměstnanosti. Zpráva tedy uvedla, že úvahy o nezaměstnanosti jsou platné také pro 

otázky týkající se daní (Scheufele a Tewksbury 2007, s. 15). Vzhledem k těmto 

rozdílům nebyla primingu v této práci věnována speciální pozornost. 
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3. Specifika zpravodajské fotografie a vizuálního 
rámcování 

 

3.1 Vizuální chování 
 
Rámcování se týká veškerých mediálních obsahů, tedy také veškerých obrazových 

informací. Lidské vnímání obrazu je ovšem velmi specifické a výrazně se liší od 

vnímání textu, a specifické je tak i rámcování těchto obsahů.  

 

Obraz přijímáme smyslově, vyvolává v nás pocit, že jsme přímými účastníky zobrazené 

události, a tak ho a priori považujeme za skutečný (Lábová, 1990, s. 9-10). Vztahy mezi 

slovy a jejich významy jsou ve velké míře arbitrární a pravidla pro jejich skládání 

závazné a explicitní. Obrazy naopak tvoří do značné míry analogický systém a jejich 

syntax má velmi volná pravidla (Messaris 1998). „Význam obrazů není založen na 

dohodě, ale na podobnosti s realitou. Proto je příjemci vnímají jako přirozenější, 

autentičtější neboli pravdivější a často zapomínají na to, že jsou také vytvářeny lidmi“ 

(Lusková 2013, s. 20). Schopnost fotografie přesvědčit recipienta, že to, co vidím, 

vskutku bylo, označuje Roland Barthes jako skandální efekt. „Referent Fotografie není 

totéž, co referent jiných systémů reprezentace. Fotografickým referentem míním nikoli 

fakultativně reálnou věc, k níž odkazuje obraz nebo znak, nýbrž věc reálnou nutně, tu, 

jež stála před objektivem a bez níž by nebylo snímku. Malba může předstírat 

skutečnost, aniž ji viděla. Mluva kombinuje znaky, jež nepochybně mají nějaké 

referenty, avšak ty mohou být, a nejčastěji také jsou, chimérami. Na rozdíl od těchto 

imitací nemohu v případě Fotografie nikdy popřít, že tato věc tu byla. Spojuje se zde 

tedy dvojí klad: skutečnosti a minulosti. A protože tato podmínka platí pouze pro 

Fotografii, lze ji reduktivně pokládat za samu její existenci, noema“ (Barthes 2005, s. 

74-75).  

 

Lidské tělo vnímá obraz velmi impulzivně, mozek přiřazuje obrazům význam takřka 

okamžitě a tento proces je u každého velmi individuální. „Naše chápání významu 

každého stimulu je zprostředkováno bez ohledu na jeho zdroj. Například víme, že 

cokoliv si myslíme, že vidíme na vlastní oči, je zprostředkovaná forma zorganizovaná 

naším mozkem. Tento organizační proces trvá nějaký čas – ano, milisekundy, ale přesto 
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čas – a je ovlivňován individuálními psychologickými schopnostmi našeho mozku a 

našimi individuálními zkušenostmi“ (Newton 2008, s. 87). Vnímání obrazu je o poznání 

méně racionální než vnímání textu, proto je jeho účinek nebezpečnější. Recipienti si 

totiž často neuvědomí, že i s fotografií může být manipulováno. Zejména proto je u 

fotografie obzvlášť důležité dodržování etických principů.  

3.2 Vizuální rámcování 
 

Podle Hertoga a McLeoda spočívá síla vizuálních rámců v jejich symbolickém 

významu, využívají totiž snadno rozpoznatelné mýty a metafory (2001). Obrazy jsou 

méně dotěrné než text, jsou méně náročné na kognitivní funkce, prostřednictvím kterých 

člověk vnímá svět kolem sebe. V případech, kdy si textový a vizuální rámec odporují, 

se recipient často rozhodne právě pro rámec vizuální. Obraz je totiž pro člověka reálný a 

silněji působí na jeho emoce. Obraz vždy předchází jazyk, na vizuální rámce recipient 

narazí nejdříve. I přesto ale existuje nespočet výzkumů zabývajících se textovými 

rámci, vizuálním rámcováním se badatelé zabývají podstatně méně a spíše v poslední 

době. Vizuální rámcování se od rámcování textu značně liší, je založeno především na 

podobnosti, recipient tedy dekóduje obraz na základě vizuálních zkušeností. Obraz je 

odrazem reality, neřídí se gramatikou ani jinými pravidly, které se recipient musí naučit, 

aby daný komunikát pochopil. Text je na druhou stranu přesnější, prostřednictvím 

obrazu se totiž jen těžko dozvíme příčiny a důsledky událostí. Proto se obraz bez textu 

často neobejde a v médiích tak jen výjimečně narazíme na rámce čistě vizuální 

(Rodriguez a Dimitrova 2011, s. 50 - 52).   

3.2.1 Jak vizuální rámcování probíhá? 
 

Jedním z hlavních důvodů, proč neexistuje mnoho studií zabývajících se vizuálním 

rámcováním, je fakt, že vizuální rámce jsou velmi těžko rozpoznatelné (Rodriguez a 

Dimitrova 2011, s. 50-51). 

 

Obrazy mohou v některých případech operovat se stejnými nástroji rámcování jako text, 

využívají například metafory a symboly, ve většině případů je ovšem jejich dekódování 

podstatně složitější. Podle Messarise a Abrahama (2003) se obrazy vyznačují třemi 

charakteristikami, které určují jejich schopnost či neschopnost rámcovat události. Je to 

analogická kvalita snímků, jejich indexikalita a neexistence výrokové syntaxe v 
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obrazech. 

 

Analogická kvalita snímků odkazuje k tomu, že asociace mezi obrazem a jeho 

významem jsou založeny na podobnosti. Schopnost recipienta rozpoznat objekty na 

fotografiích tak nevyžaduje „žádnou předchozí znalost reprezentačních úmluv“ (2003, s. 

216). Fotografie jsou analogické s objekty, které zobrazují, žádná gramatika ani jiná 

pravidla k jejich pochopení nejsou třeba. 

 

Pojem indexikalita si Messaris a Abraham vypůjčili od zakladatele sémiotiky Charlese 

Pierce. Indexikalita znamená, že fotografie je mnohem blíže realitě než jakákoliv jiná 

forma komunikace, a díky této vlastnosti většina recipientů nepřemýšlí nad tím, jestli to, 

co vidí, je pravdivé. Obraz automaticky považují za realitu. Fotografie jde přitom 

rámcovat, tedy ovlivňovat, velice snadno, nejčastěji prostřednictvím selekce nebo 

výřezu, případně volbou záběru (Messaris a Abraham 2003). 

 

Kvůli neexistenci výrokové syntaxe v obrazech neumí fotografie vysvětlit příčiny a 

následky událostí a vztahů. Fotografové a editoři nicméně vytváří specifický vizuální 

syntax, recipienti význam obrazu chápou pomocí jiných kontextuálních klíčů. Často ale 

fotografie potřebuje k úplnému pochopení text (Messaris a Abraham 2003).  

3.2.2 Čtyři úrovně vizuálního rámcování 
 

Rodriguez a Dimitrova (2011) na základě předchozích studií, které se zabývaly 

metodami a technikami vizuálního rámcování, vytvořily systém, podle kterého lze 

identifikovat a analyzovat vizuální rámce. Stanovily čtyři úrovně vizuálního rámcování 

– vizuály jako denotativní systém, vizuály jako stylisticko-sémiotický systém, vizuály 

jako konotativní systém a vizuály jako ideologická reprezentace. Jak jednotlivé úrovně 

rámcování rozlišit je vysvětleno na přiložené fotografii (také viz příloha č. 1). Ta 

zachycuje Súdánské ženy s dítětem, které byly během konfliktu v Dárfúru vyhnány z 

domova arabskými milicemi Džandžavíd, které se dopouštěly rabování, znásilňování a 

masových vražd. 
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3.2.2.1 Úroveň 1: Vizuály jako denotativní systém 
 

Na této úrovni jsou snímky zkoumány jako vizuální vjemy nebo podněty, které aktivují 

nervové buňky v očích a předávají informaci do mozku. Rámcování na této úrovni je 

Barthesovým konceptem denotace a odpovídá na otázku, kdo nebo co je zobrazeno.  

 

Na této úrovni rámcování lze určit, že fotografie zachycuje dvě trpící ženy, které se 

snaží ochránit vyděšené dítě. Hlavním aktérem je na obrázku právě dítě krčící se 

strachem. Fotografie je velmi emocionální (Rodriguez a Dimitrova 2011). 

3.2.2.2 Úroveň 2: Vizuály jako stylisticko-sémiotický systém 
 
Tato úroveň zahrnuje editační a designové zvyklosti, které jsou vlastní konkrétní 

vizuální prezentaci, tedy například určitému médiu. V tomto případě se na rámcování 

podílí stylistické zvyklosti a technické transformace. 
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V případě přiložené fotografie můžeme říci, že není speciálně nasvícena a není nijak 

komplikovaně naaranžována. Jedná se o typickou zpravodajskou fotografii zachycující 

událost přímo a prostě. I přes výrazné barvy ženského oblečení je recipientova 

pozornost upřena na dítě a jeho upřený pohled. Tento pohled vkládá do fotografie 

příběh, narativní dimenzi obrazu – něco zásadního se děje mimo snímek a čas, ve 

kterém byl pořízen. Fotografie je pořízena z nadhledu, v recipientovi tak vyvolává pocit 

tísně, ve které se aktéři nacházejí. Tíseň demonstruje také ruka před obličejem jedné z 

žen a pozice, ve kterých se aktéři nacházejí (Rodriguez a Dimitrova 2011). 

3.2.2.3 Úroveň 3: Vizuály jako konotativní systém 
 
Na této úrovni vizuály nezobrazují pouze konkrétní osoby, věci nebo místa, ale také 

myšlenky nebo koncepty s nimi spojené. Na této úrovni jsou vnímány jako symboly. 

Jejich interpretace je spojena s kulturními zvyklostmi recipienta. To, jak je konkrétní 

symbol vnímán a interpretován, je velmi individuální a může se výrazně lišit od jiných 

interpretací. Například svržení sochy Saddáma Husajna pro některé příjemce 

symbolizovalo konec autoritářského režimu a osvobození iráckého lidu. Ne všichni 

ovšem vnímali tento obraz stejně. Do této kategorie patří také používání vizuálních 

metafor jako rámců. Typickým příkladem je například využívání národní vlajky jako 

symbolu patriotismu nebo vojenské síly (Rodriguez a Dimitrova, 2011). 

 

Na přiložené fotografii hraje na této úrovni významnou roli oblečení a vzezření aktérů.  

Ženy v etnických šatech a se zahalenými obličeji vnímají recipienti ze západních zemí 

jako ty druhé. Zakryté obličeje žen vytváří symbolickou anonymitu, lze je vnímat jako 

symbol všech obětí konfliktu v Dárfúru. Dítě není moc oblečené a nemá boty, 

symbolizuje tak absenci uspokojení základních potřeb uprchlíků (Rodriguez a 

Dimitrova 2011). 

3.2.2.4 Úroveň 4: Vizuály jako ideologická reprezentace 
 
Tuto úroveň charakterizuje Barthesův pojem ikonografický symbolismus, vyjadřuje 

ideologický význam. Na této úrovni rámce odhalují postoje a názory společnosti, 

náboženské, filozofické, politické přesvědčení apod. Na základě této úrovně lze odhalit, 

jaké ideje ve společnosti dominují, čí názory vyjadřují, jaké názory jsou reprezentací 

předkládány veřejnosti. Tato úroveň ukazuje, že obrazy mohou být využívány jako 

nástroje moci k ovlivňování veřejného mínění. Například Gilens ve svém výzkumu 
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poukázal na to, že 62 % fotografií, které se v médiích objevují v souvislosti s tématem 

chudoby, zobrazuje Afroameričany. Ve skutečnosti je v USA 29 % Afroameričanů, 

které lze označit za chudé (Rodriguez a Dimitrova 2011, s. 58). Griffin upozorňuje na 

to, že v médiích se objevují především obrázky podporující vládní verze událostí, 

jedinečné vizuální informace jsou k vidění jen zřídka (Rodriguez a Dimitrova 2011, s. 

59). Griffin a Lee ve studii zabývající se zobrazením války v Perském zálivu přišli na 

to, že jen 2 % fotografií byly záběry zabitých či zraněných amerických vojáků. Kromě 

vojenských ztrát se média vyhýbala také fotografiím zachycujícím utrpení iráckého lidu, 

což podle autorů dokazuje, že sdělovací prostředky podporovaly vládní postoj k tomuto 

konfliktu a pomáhaly tak udržovat veřejnou podporu války v Perském zálivu 

(Rodriguez a Dimitrova 2011, s. 59). 

 

Fotografie súdanských žen s dítětem na této úrovni obsahuje klasický euroetnický 

rámec, tedy podporuje způsob, jakým západ vnímá Afriku a země třetího světa. Tamní 

obyvatelé jsou vnímáni jako ekonomicky a technologicky zaostalí, jako neustálé oběti 

ozbrojených povstání, vojenských převratů a přírodních katastrof. Jejich kultura a 

soběstačnost jsou opomíjeny. V textech i fotografiích se opakují stále stejná schémata 

jako chudoba, umírající děti, ničivé monzuny, nemoci, sucho, uprchlíci, smrt, znečištěná 

voda, podvýživa, hliněné chatrče a AIDS (Rodriguez a Dimitrova 2011). 

3.2.3 Úhel pohledu a rámcování 
 
To, jak recipent fotografie vnímá, může být ovlivněno také technikami, které byly při 

pořizování snímku použity. Tento druh rámcování řadí Rodriguezová a Dimitrovová 

pod úroveň 2, tedy vizuály jako stylisticko-sémiotický systém, kam spadají technické 

transformace fotografie.  

 

Způsobů, jak technicky manipulovat fotografii, je spousta. Recipient zpravidla nemá 

možnost zásah do obrazu poznat a takové jednání je v případě novinářské fotografie 

považováno za neetické. Existuje ale i na první pohled rozpoznatelná technika, která 

ovlivňuje, jak výsledná fotografie bude na recipienta působit, a ta bývá využívána také 

ve zpravodajství – úhel pohledu. „Místo pohledu, odkud fotografujete objekt, určuje 

viditelné vztahy mezi všemi předměty obsaženými v obrazovém poli a vztah těchto 

předmětů k jejich okolí“ (Hedgecoe 1999, s. 56).  
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„Při hledání úhlu pohledu můžeme volit nejčastěji užívaný, frontální, čelný směr 

pohledu a pohled z boku. Při jejich využití fotografujeme většinou z úrovně očí. Tímto 

způsobem spojujeme hlavní fotografovaný motiv s prostředím, které tvoří významově 

rovnocennou složku obrazu. Kromě toho můžeme využít dvou extrémních úhlů 

pohledu, které do jisté míry zkreslují fotografovanou skutečnost. Tohoto zkreslení 

můžeme velmi výhodně využít ke zdůraznění určitých vlastností snímaného objektu, ale 

i ke kompozičním záměrům. Jsou to: podhled a nadhled“ (Lábová 1989, s. 72). 

 

„Podhled, tzv. ‚žabí perspektiva‘ monumentalizuje motiv, silně zdůrazňuje popředí a 

potlačuje rušivé pozadí, případně jej zcela eliminuje (pokud fotografujeme proti 

obloze). Nadhled, tzv. ‚ptačí perspektiva‘ spojuje jednotlivé obrazové i významové 

prvky, vytváří souvislosti, poskytuje přehled o prostorovém uspořádání motivu. Motiv 

je jakoby stlačen, vsazen do prostoru, který zde hraje podstatně větší roli“ (Lábová 

1989, s. 72). 

 

Podhled a nadhled jsou pro rámcování významnou technikou, protože pozice 

fotoaparátu vyvolává různé emoce. Rodriguezová a Dimitrovová hovoří o tom, že 

pokud je fotografie pořízena z nadhledu, snímek v recipientovi vyvolává pocit tísně, ve 

které se aktéři nacházejí (Rodriguez a Dimitrova 2011). Na fotografii číslo 1 je 

například tímto způsobem umocněna role oběti, tedy válečný rámec. Katy Parryová 

tvrdí, že použití nadhledu vyvolává v pozorovateli dojem síly a kulturní hierarchie 

(Parry 2011, s. 1194). Trampota a Vojtěchovská uvádí, že nadhed pro příjemce 

znamená, že má v přeneseném významu nad zobrazovanou situací kontrolu (Trampota a 

Vojtěchovská 2010, s. 159). Obecně lze říci, že nadhled psychologicky vzbuzuje dojem, 

že snímaný objekt je ve svízelné situaci, trpí a v recipientovi vyvolává jistý pocit 

nadřazenosti.  

 

Opačné emoce vzbuzují snímky pořízené z podhledu. Lábová hovoří o monumentalizaci 

motivu, snímaný objekt v recipientovi tedy vzbuzuje dojem velkoleposti a důležitosti. 

Trampota a Vojtěchovská uvádí, že podhled dostává zobrazovaného do postavení, ve 

kterém má nad příjemcem manifestovanou převahu (Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 

159). 
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3.3 Zpravodajská fotografie 
 
Předmětem této práce je rámcování zpravodajské fotografie, která je základem 

vizuálního zpravodajství. „Poskytuje aktuální obrazové informace o společenských a 

politických událostech. Je to vizuální formou sdělená informace. Zachycuje momenty, 

které se podílejí na naší historii – malé i velké. Místa konání mohou být různá, ale 

poslání je vždy stejné – informovat, podat zprávu, přiblížit událost čtenáři, ať už se stala 

tisíce mil daleko, nebo v jeho ulici. Důležitou vlastností zpravodajské fotografie je 

aktuálnost a skutečnost, že je masově distribuována a že ve většině případů vzniká na 

objednávku“ (Lábová 2011, s. 90). Nejdůležitějším žánrem zpravodajské fotografie je 

fotografická aktualita. V médiích má největší zastoupení a přináší fotografickou 

informaci z událostí, které jsou nové, momentálně pro společnost důležité nebo 

periodicky se opakující a jsou středem zájmu médií i veřejnosti. Podle charakteru 

události lze fotografickou aktualitu označit jako spot news nebo general news. „Spot 

news přinášejí obrazové zpravodajství z událostí, které nelze předvídat, ani předem 

naplánovat. Nelze dopředu určit, kde vzniknou a jak budou probíhat, fotograf se na ně 

nemůže připravit. Jsou to snímky přírodních katastrof, lidských tragédií, ale i šťastných 

událostí, zejména pokud jsou velkého rozsahu a týkají se velkého množství lidí. Autory 

těchto snímků bývají často náhodní svědci událostí, vybavení digitálními kompakty 

nebo mobilními telefony se zabudovaným foto aparátem, kteří své náhodně 

vyfotografované snímky nabídnou k otištění“ (Lábová 2011, s. 91-92). Naproti tomu 

general news jsou zprávy z událostí, „které jsou předem plánované nebo očekávané, 

mají předpokládaný průběh a odehrávají se na obvyklých místech s podobnými aktéry. 

Patří sem například zasedání vlády nebo parlamentu, volební kampaně, tiskové 

konference, zahajování výstav či nových staveb apod., ale také déletrvající válečné 

konflikty nebo následky přírodních katastrof. Pro fotoreportéra je podstatné, že se na 

tyto události může připravit. Zná pravděpodobný průběh události, může předem zvolit 

fotografickou techniku, promyslet záběry a určit okamžiky, které zachytí. Tomu by 

měla odpovídat i technická kvalita výsledných fotografií. Ale předvídatelnost a 

opakovatelnost zobrazovaných akcí často vede k obrazovým stereotypům, nenápaditým 

a neinvenčním záběrům, které čtenáře těžko mohou zaujmout“ (Lábová 2011, s. 91-92).  

 

Jak bylo zmíněno výše, fotografické aktuality z válečných konfliktů vznikají zpravidla 

jako general news, v českých médiích se ovšem v případě ozbrojených konfliktů 
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setkáváme především s agenturními fotografiemi. Pořizováním, šířením a archivací 

tohoto druhu obrazové zprávy se zabývají tiskové a fotografické agentury a jejím 

specifikem je tržní charakter. Jedná se o obsahově a obrazově univerzální obrazové 

zprávy, v důsledku čehož je fotografický styl agenturních fotografů často velmi 

univerzální a „může vést k obrazovým klišé, k podvědomému používání ověřených, 

zaručeně akceptovatelných vizuálních schémat“ (Lábová 2011, s. 93). Výzkumem 

válečných agenturních fotografií se zabývali Shahira Fahmyová a Rico Neumann, kteří 

zkoumali pokrytí války v Gaze třemi největšími západními agenturami – AP, Reuters a 

AFP/Getty Images. Autoři ve svém výzkumu upozorňovali na to, že vizuální rámcování 

výrazně probíhá už na agenturní úrovni. Tvrdí, že to, jaké fotografie jednotlivé agentury 

nabízí, je extrémně důležité pro identifikaci vizuálních rámců ve zpravodajství (2012, s. 

9).  

 

Fotografie se ve zpravodajství může objevit také jako zpravodajská ilustrace, která se 

používá jako doplněk obsáhlejšího zpravodajského textu. Fotografický obraz v tomto 

případě nemá potřebné informační potenciály, všechny informace přináší text a 

fotografie jen odráží jednu z nich (Lábová 2011, s. 93). 

3.4 Vztah obrazu a textu 
 
V některých případech je „fotografický obraz sám nositelem převážné části objemu 

novinářské výpovědi a text pouze upřesňuje obrazové sdělení“ (Lábová 1990, s. 16). 

Jindy má hlavní informační hodnotu v tištěném zpravodajství text a fotografie plní 

právě ilustrační funkci. Většinou se ovšem informační hodnoty textu i obrazu doplňují. 

„Text by neměl opakovat informace obsažené v obraze, má být stručný, věcný a přitom 

přesný. Spojení fotografie s textem do jisté míry kompenzuje vyjadřovací nedostatky 

obou systémů“ (Lábová 2011, s. 93). Jak už jsem zmínila v kapitole 3.2, právě obraz je 

to, co na recipienta působí nejdříve. Funguje také jako faktor, podle kterého se recipient 

rozhoduje, zda si text přečte. „Psychologické výzkumy zabývající se otázkami 

efektivnosti působení publikovaných informací a způsobů jejich percepce dokazují, že 

současný recipient se nejprve seznamuje s vizuální podobou novin nebo časopisů, 

teprve potom se zabývá obsahem vybraných materiálů. Fotografie v tomto případě 

naplňuje informační funkci tak, že vystupuje v roli vizuálního poutače, obrazového 

titulku, jehož kvalita v mnoha případech rozhoduje o tom, zda recipient věnuje 

materiálu pozornost“ (Lábová 1990, s. 16).  
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Zpravodajská fotografie má tedy sama o sobě vysokou informační hodnotu, pouze s 

obrazem si ale recipient k plnému pochopení kontextu události často nevystačí. 

„Zpravodajská fotografie vizuálně komunikuje nějakou událost nebo skutečnost. Její 

působivost je založena na obsahu. Odpovídá na klasické zpravodajské otázky kdo? co? 

jak?, výjimečně může odpovědět na otázku kde? Neumí odpovědět na otázku proč? a 

ani časově událost nezařadí. Proto je nedílnou součástí fotografické zprávy text“ 

(Lábová 2011, s. 90). Spíše než se samotným textem u článku je fotografie vnímána v 

souvislosti s popiskem nebo s titulkem, který svou velikostí snadno upoutá pozornost. 

„Výjimečně vidíme fotografii, která není doplněna textem: v novinách je obrázek ve 

většině případů podřízen textu; v reklamách a ilustrovaných magazínech je tendence, 

aby distribuce textu a obrazu byla víceméně vyrovnaná; v umění a amatérské fotografii 

má obraz převahu, nicméně popisek nebo titulek je obvykle připojován. Ale vliv jazyka 

přesahuje fyzickou přítomnost psaní, je to záměrný dodatek k obrazu“ (Scott 1999, s. 

10). Funkcí popisku je fotografii vysvětlit, zasadit ji do kontextu. Popisek má tedy sílu 

ovlivnit nebo změnit vyznění fotografie. Julianne H. Newtonová o této funkci mluví 

jako o principu Gestalt, podle kterého je celek významnější než jeho jednotlivé části. 

„Známý editor magazínu Life Wilson Hicks vysvětlil tento princip z pohledu novináře, 

když si všiml, že spojením obrázku a slova dohromady jim dáme širší význam, než mají 

samy o sobě“ (Newton 1998, s. 94). Newtonová tento princip vysvětluje na fotografii z 

roku 2003, na které jsou zobrazeny americké tanky blízko Bagdádu. Původní titulek zní 

Troops Close on Baghdad (Vojenské jednotky blízko Bagdádu). Newtonová ovšem 

upozorňuje na to, že pokud by titulek zněl například Troops May Kill Thousands 

(Vojenské jednotky mohou zabít tisícovky lidí), naše vnímání fotografie by se zásadně 

změnilo (Newton 1998, s. 94). 
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4. Role médií ve válečných konfliktech, válečná fotografie 
 

4.1 Stručná historie 
 
Média vždy hrála významnou roli ve válečných konfliktech už kvůli povaze této 

události. Civilisté válečné konflikty prožívají ve většině případů velmi vzdáleně a jsou 

plně závislí na zprostředkování informací médii. „Podle závislostní teorie formulované 

Melvinem DeFleurem a Sandrou Ball-Rokeachovou význam médií stoupá zejména ve 

chvíli, kdy publikum nemá k dispozici jiné informační zdroje, tedy nemůže využít svých 

interpersonálních vazeb nebo přímých zkušeností. Čím méně je zdrojů, tím větší je 

závislost na médiích a informacích, které přinášejí“ (Lusková 2013, s. 5).  

 

Už Napoleon označil noviny Rheinisher Merkur za pátou velmoc, proti které musí 

bojovat. Španělsko-americká válka na konci 19. století poprvé ukázala, jak jsou masová 

média s válkou provázána a jak výrazně mohou ovlivňovat veřejné mínění. Americký 

tisk v čele s vydavatelem W. R. Hearstem rozdmýchával napjaté vztahy senzačními 

zprávami, často lživými informacemi o krutostech páchanými Španěly (Prokop, 2005). 

A právě v 19. století hraje významnou roli v médiích válečná fotografie. „Různé 

žurnalistické formy postupně integrovány do práce žurnalisty, podpořené dokumentační 

silou nových médií, jako je fotografie, nahrazují listové a autobiografické svědectví 

důstojníků, které do té doby fungovalo jako zpravodajství. Právě tento krok od zpráv, 

které pocházejí zevnitř válečného konfliktu (jako je tomu v případě vojenských kronik), 

ke způsobu, který je ovlivněn úplně jiným prahem citlivosti a jinými zájmy (jako je 

tomu v případě novinářských zpráv), můžeme nazvat počátkem klasického způsobu 

informování“ (Mediagram 2016). 

 

Zásadní roli média začala hrát s nástupem rozhlasu, filmu a televize ve 20. století. 

Elektronická média byla využívána v propagandistickém působení na obyvatelstvo už 

od napoleonských válek, během první světové války došlo k plošnému uplatnění a 

využívání médií k tomuto účelu a během druhé světové války již byla média součástí 

vojenské strategie (Prokop, 2005). 
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Reálný vliv médií na výsledek konfliktu byl poprvé zřetelně demonstrován během 

Vietnamské války, neomezené mediální pokrytí tohoto konfliktu ovlivnilo podle 

vojenských stratégů neúspěch celé akce. „Emocionální síla vysílaných záběrů 

(samozřejmě spolu s mediálním obsahem, který do značné míry charakterizovali mrtví 

američtí vojáci a zvěrstva, kterých se ozbrojenci USA dopouštěli na obyvatelích 

Vietnamu) vedla u americké veřejnosti ke ztrátě podpory konfliktu, a následně dokonce 

až ke stažení amerických vojsk ze země“ (Pfauser, 2011). Vietnamská válka významně 

ovlivnila další vývoj, o sedm let později ve válce o Falklandy byly oficiálně rozšiřovány 

tiskové zprávy a novináři měli jen omezený přístup ke komunikačním prostředkům. 

Armáda tehdy navíc poprvé uplatnila i důslednou kontrolu informačního prostředí, která 

se potom nejvýrazněji projevila v roce 1991 při válce v Perském zálivu a konfliktu v 

Iráku roku 2003 (Pfauser, 2011). 

 

První válka v Zálivu v roce 1991 je spojena s nepřetržitým zpravodajstvím CNN. Tato 

televizní stanice vysílala informace o konfliktu čtyřiadvacet hodin denně, k dispozici 

ovšem měla v podstatě jen armádní materiály. Válka v Iráku přinesla fenomén 

začleněných novinářů (embedded journalists), kdy byli reportéři přímo součástí 

vojenských jednotek a armáda opět mohla kontrolovat, k čemu mají novináři přístup. 

„Kontrola a cenzura ze strany vlád však už nikdy nemohly být úplné – důvodem byly 

probíhající technologické změny se zásadními dopady na válečné zpravodajství“ 

(Lusková 2013, s. 7). 

 

Díky technologickému vývoji už v dnešní době nelze udržet nad informacemi kontrolu, 

válečným reportérem se může stát kdokoliv s vhodným přístrojem a přístupem na 

internet. Informace jsou online často ve chvíli, kdy probíhají, požadavek aktuálnosti ale 

vede ke zhoršení kvality zpravodajství. „Typickým jevem současného válečného 

zpravodajství se stali tzv. reportéři-parašutisté (parachute journalists), kteří se 

přesouvají napříč zeměkoulí z jedné válečné zóny do druhé. Válečné zpravodajství 

proto často postrádá hlubší kontext probíhajících událostí a prezentuje matoucí, 

roztříštěný a v důsledku populární dramatizace často násilnější obraz světa. Přestože se 

tedy schopnost vlád kontrolovat, jaké události se dostanou do médií, snižuje, nelze totéž 

říci o jejich vlivu na to, jak budou interpretovány“ (Lusková 2013, s. 7). 
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4.2 Válečná fotografie 
 
 
Válečná fotografie je specifickým druhem fotografie, podle Parryové je zbraní, která má 

„moc upoutat pozornost, ovlivnit názory a rozbouřit emoce napříč různými mediálními 

platformami a rozličnými globálními publiky“ (2011, s. 1185). Parryová tvrdí, že 

západní mocnosti často legitimizují svou účast v různých konfliktech takzvaným aktem 

lidskosti. Intervence tedy vysvětlují jako pomoc tamnímu obyvatelstvu.  

 

Jednou z nejdůležitějších funkcí zpravodajské fotografie je přenos emocí, obzvlášť v 

případě válečných konfliktů. Válečné vizuály totiž mají schopnost vyvolat v 

recipientech empatii a soucit, případně pocit odcizení. Zobrazení jednotlivých stran 

konfliktu má výrazný vliv na veřejné mínění a podporu válečných operací – obrazy 

války jsou tak strategickou zbraní při vytváření obrazu nepřítele a mohou sloužit k 

ospravedlnění a legitimizaci politických rozhodnutí (Dobering et al. 2010). 

 

4.3 Role médií ve válečném konfliktu 
 

To, jakým způsobem média informují o jednotlivých konfliktech, se stalo jejich 

nedílnou součástí. Média neovlivňují pouze tuzemské veřejné mínění, ale reprezentují v 

konfliktu názor třetí strany. S neustálým vývojem prostředí komunikace a 

komunikačních technologií se vztah vlády a vojenských složek k médiím změnil, média 

je připravila o možnost informovat veřejnost o konfliktech vlastím způsobem. 

Transparentnější prostředí přinutilo vládní složky zapojit se do mediální a veřejné 

komunikace, přinutilo je vyprávět svůj příběh. Účinky se liší případ od případu a stát od 

státu, jednoznačně to ovšem vede k většímu propojení válečných konfliktů, politiky a 

médií (Brown 2003, s. 55-56). 

 

 

4.3.1 Rámec Studené války a Války proti terorismu 
 

V poválečné éře byl v médiích k pochopení mezinárodních konfliktů využíván takzvaný 

Cold War Frame, tedy rámec studené války. Po teroristickém útoku 11. září 2001 ovšem 

Bílý dům začal využívat nový rámec, takzvaný rámec války proti terorismu, podle 
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kterého stanovoval, kdo jsou přátelé a kdo nepřátelé. Tímto rámcem bylo vysvětleno a 

ospravedlněno veškeré jednání Spojených států, ať už se jednalo o nepřátelský postoj 

Bushovy administrativy vůči Talibánu v Afghánistánu, Saddámu Husajnovi v Iráku 

nebo Kim Čong-ilovi v Severní Koreji. Nový rámec dal americkým politikům a 

novinářům možnost vytvořit naraci, která vysvětlovala příběhy o mezinárodní 

bezpečnosti, občanských válkách a globálním konfliktu (Norris et al. 2003, s. 15). 

 

Carl Von Clausewitz hovoří o tom, že válka je jen pokračováním politiky a vyvíjí se 

podle toho, jak si společnost žádá. Jinými slovy má mediální pokrytí události velmi 

výrazný dopad na to, jak válečný konflikt probíhá. Státy jako USA, Velká Británie nebo 

Izrael se snaží o to, aby byly válečné konflikty pokrývány pozitivně. Jedním z důvodů 

jsou historické zkušenosti z vietnamské války. K tomuto konfliktu společnost zaujala 

negativní postoj mimo jiné kvůli mediálnímu pokrytí (Brown 2003, s. 43). Pro 

pochopení, o co v konfliktu jde, je podle Clausewitze zapotřebí, aby byly válečné 

události uvedeny do politického kontextu.  

 

Terorismus a válečné konflikty jsou pro média vděčnými tématy, snadno je totiž lze 

personalizovat, zosobnit. Často bývá například využíván rámec zabíjení dětí či brutality 

na dětech, obecně se jedná o rámec nevinných obětí. Hannah Arendtová nazývala tento 

postup, tedy sledování vzdálených konfliktů prostřednictvím individuálního utrpení 

termínem politika lítosti. Tento typ personalizace byl například hlavním motivem 

palestinsko-izraelského konfliktu od jeho vypuknutí na podzim roku 2000. Tento 

konflikt se v médiích objevoval denně, jen některé obrázky se ovšem dostaly do 

širokého mezinárodního povědomí. Jednotlivé fotografie a záběry totiž musí splňovat 

určitá kritéria, aby byly zajímavé pro diváka. Například snímky, které vzbuzují empatii 

a úzkost diváků, ty lze proměnit v symboly (Liebes a First 2003). 

4.3.2 Případ Muhammada Dury a Vadima Norziche 
 

Tyto podmínky splňovaly například záběry Muhammada Dury, palestinského chlapce, 

který se se svým otcem ocitl pod palbou mezi izraelskými a palestinskými vojáky a byl 

zastřelen v jeho náručí před kameramanem televizní stanice France 2.  Záběry mrtvého 

chlapce se staly symbolem konfliktu, reprezentovaly celou událost jako lidskou tragédii 

a symbolizovaly strádání civilního obyvatelstva, kterého se válka dotýkala. Durova smrt 
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se stala významnou pro boj obou stran soupeřících o sympatie a podporu u mezinárodní 

veřejnosti. Palestinci použili Duru jako efektivní symbol svého strádání a nelidské 

brutality ze strany izraelské armády, byl to efektivní nástroj propagandy sloužící k 

mobilizaci podpory. Izraelská strana na velký mediální zájem o Durovu smrt reagovala 

zahájením vyšetřování, kdo chlapce zabil. Nakonec přišla s vyjádřením, že Dura byl 

sice zabit izraelskými vojáky, jednalo se ale o nešťastnou shodu okolností, když se otec 

s chlapcem dostali pod palbu izraelské armády, která celé události hluboce lituje. Kdo 

chlapce ve skutečnosti zabil, ovšem není jasné, existují i teorie, že byl Dura omylem 

zabit Palestinci (Liebes a First 2003). 

  

Také Izraelci měli svůj snímek. Jednalo se o obrázek Vadima Norziche, vojáka, který 

byl lynčován a zabit dva týdny po Durově smrti na policejní stanici v Ramalláhu. 

Kameraman zachytil Nozrichovo tělo, které bylo vyhozeno z okna policejní stanice. 

Ačkoliv obě události měly velký dopad na veřejné mínění, např. v americkém vysílání 

byl Dura  jasným „vítězem“ (Liebes, First, 2003). V některých mezinárodních médiích 

byl oběma událostem dáván stejný prostor ve snaze vyváženě informovat o konfliktu, na 

nejsledovanějších televizních stanicích v USA jako jsou CNN, CBS, NBC a ABC se 

ovšem objevilo jen pár zmínek o Norzichovi v souvislosti s následným izraelským 

útokem na policejní stanici. Pojem lynčování nebyl v reportážích používán vůbec 

(Liebes a First 2003). 

 

Proč měly záběry Durovy smrti větší dopad na mezinárodní veřejnost? Zastřelení 

chlapce bylo natočeno od začátku do konce, tedy od doby, kdy byl chlapec naživu až po 

jeho usmrcení. Obraz mluvil sám za sebe, nebylo ho třeba dovysvětlovat. Zachycení 

události celistvě a v reálném čase jí dalo punc objektivity, událost byla i zpětně velmi 

reálná. Vražda Vadima Norziche nebyla zdokumentována celá, kameraman zachytil 

událost až v jejím závěru, kdy bylo vojákovo mrtvé tělo vyhozeno z okna. Lynčování 

tak bylo dokazováno zpětně. Dalším důvodem je fakt, že Norzich byl vojákem, kteří 

jsou ve válečných konfliktech na rozdíl od dětí vnímáni jako legitimní cíle (Liebes a 

First 2003). 

4.3.3 CNN efekt 
 
Fotografie zobrazující například lidské utrpení mají potenciální sílu ovlivňovat veřejné 

mínění a následné jednání vládních orgánů. Jejich výběr a rámcování jsou tak v každém 
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konfliktu naprosto klíčové (Liebes a First 2003). O dopadu, který výše zmíněné a jim 

podobné obrázky mají na veřejnost, se hovoří jako o CNN efektu. Podle této teorie jsou 

zpravodajská média schopna ovlivnit politické jednání včetně zahraničněpolitického 

rozhodování týkajícího se především humanitárních intervencí. „První hlasy vyslovující 

domněnku o médii řízené zahraniční politice se objevily už po vietnamské válce a na 

jejich základě byly vypracovány první studie snažící se podrobit tento trend empirické 

analýze, i když mnohdy s velmi protichůdnými výsledky. Další vlna výzkumů na toto 

téma se objevila počátkem devadesátých let, respektive po válce v Perském zálivu roku 

1991, která bývá označována jako první válka v přímém přenosu. Nepřetržité 

zpravodajství televize CNN přímo z místa konfliktu přineslo zcela nový rozměr role 

médií ve válce“ (Chrobáková 2011, s. 16). 

 

Podle Stevena Livingstona (1997) se CNN efekt projevuje třemi způsoby. Může 

fungovat jako urychlovač, a to na proces tvorby zahraniční politiky. Média způsobem, 

jakým událost pokrývají, zkracují politickým aktérům čas na rozhodování. Chování 

politických aktéru se přizpůsobuje médiím, často to ovšem vede k ukvapenému jednání.  

 

CNN efekt může také působit jako překážka, a to ve dvou rovinách. První rovina je 

spojena „se silně emocionálním zpracováním válečných událostí, kdy framing podtrhuje 

ztráty na životech nevinných civilistů nebo zejména úmrtí vojáků nasazených do mise. 

Tyto záběry mohou vést k demoralizaci domácího publika a ztrátě podpory veřejnosti“ 

(Chrobáková 2011, s. 18). Na základě tohoto efektu může dojít například k 

předčasnému ukončení humanitární mise, ke stažení vojsk z místa konfliktu apod. 

(Livingston 1997). Druhý případ, kdy média mohou působit jako překážka, se týká 

strategických a vojenských orgánů. Tuto rovinu popisuje Livingston jako situaci, kdy 

média omylem vyzradí informaci, která může vést k neúspěchu mise a ztrátám na 

životech. 

 

CNN efekt může sloužit také jako nástroj nastolování agendy, může tedy ovlivnit, o 

kterých tématech se bude hovořit nebo ovlivňovat intenzitu, se kterou se o nich bude 

hovořit. V tomto případě mají média schopnost měnit zahraničněpolitické priority tím, 

že některým tématům je věnován větší prostor a také tím, jakým způsobem jsou témata 

zpracována. V tomto případě se setkáváme také s opačným efektem, kdy jsou některá 

témata naopak upozaďována (Livingston 1997). 
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Babak Bahador přidává k Livingstonově dělení ještě čtvrtý typ, kdy média mají 

podněcující efekt. „Ten se dle jeho mínění obvykle projevuje v kontextu vojenských 

intervencí třetí (západní) strany do ozbrojeného konfliktu. V první fázi se média 

obvykle přiklánějí na stranu vybrané strany konfliktu, kterou nadále prezentují jako 

oběť. V tomto světle se pak oficiální (neintervenční) zahraniční politika státu jeví jako 

neefektivní či vysloveně špatná. Zároveň vzniká požadavek na její změnu ve prospěch 

vojenské intervence“ (Hanzal 2012, s. 22). Tento efekt má některé shodné aspekty s 

efektem překážky při předčasném ukončení mise, rozdíl je ovšem v načasování.  Efekt 

překážky je vztahován na konec intervence, kdežto podněcující vliv nastává v počáteční 

fázi (Chrobáková 2011, s. 18). 

 

Další rovinou CCN efektu je takzvaný potenciální efekt. Ten je založen na 

předpokládaném vlivu médií, který ovlivňuje chování politických elit. Politici považují 

média za mocný nástroj, který ovlivňuje veřejné mínění, a podle toho se také chovají. 

Kalkulují s předpokládaným mediálním vlivem, což ovlivňuje jejich rozhodování 

(Chrobáková 2011, s. 18). 

4.3.4 Al-Džazíra efekt 
 
S novými technologiemi se přirozeně změnilo i mediální prostředí a způsob, jakým jsou 

válečné konflikty pokrývány. „Jejich mediální pokrytí je paradoxně rychlejší než 

událost samotná“ (Brown 2003, s. 48). Tyto změny v mediálním prostředí pozměnily 

také vztahy mezi médii a politickými leadery. Tak jako technologie proměnily práci 

novinářů, tak se změnila také schopnost vojenských složek okamžitě komunikovat 

(Brown 2003, s. 48).  

 

Pojem Al-Džazíra efekt definoval Philip Seib jako dopad nových médií na globální 

politiku, respektive propojení nových technologií, nových médií, vysílání a 

angažovaného přístupu redaktorů (2008, s. 181). „Seib předpokládá, že synergie těchto 

médií a přístupů napomáhá k doposud nevídané soudržnosti v rámci celé arabské 

komunity. Tím zároveň dochází k setrvalému tlaku na arabské státy, resp. jejich politiku 

svobody slova a cenzury médií. Umným zesilováním tohoto tlaku pak satelitní stanice 

jako Al-Džazíra mohou prostřednictvím svého zpravodajství přispět k eskalaci 

doutnajících společenských nepokojů a tím přímo ovlivňovat politiku arabských zemí“ 
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(Hanzal 2012, s. 23). Pojem Al-Džazíra efekt se ovšem netýká jen arabských států, 

podle Seiba je aplikovatelný na veškerá mediální prostředí. 

4.3.5 Politika ovlivňuje média 
 
CNN efekt, respektive Al-Džazíra efekt, popisují situaci, kdy média ovlivňují 

zahraničněpolitické jednání. Vztah médií a politiky ale může být také opačný. „Mnozí 

výzkumníci zabývající se vztahem médií a politiky došli k názoru, že v tomto vztahu je 

dominantním hráčem politika, která používá sdělovací prostředky pro získání podpory 

veřejnosti a dosažení svých vytyčených cílů. Bylo vytvořeno několik konceptů, které 

popírají existenci CNN efektu ve smyslu vlivu médií na politické činitele, nicméně 

většina z nich uznává vliv médií na veřejné mínění“ (Chrobáková 2011, s. 22). 

Například Robinson ve svém modelu mediálně-politické interakce tvrdí, „že pro vznik 

CNN efektu je nutná přítomnost emocionálního framingu s kritickým hodnocením 

vládní politiky a politická nejistota“ (Robinson 2002, Chrobáková 2011, s. 21). Pokud 

tyto podmínky splněny nejsou, dominantní se stává politika. 

 

Se vznikem CNN efektu je spojena především válka v Zálivu, zároveň se o ní hovoří 

jako o mediálně velmi dobře kontrolovaném konfliktu ze strany politických elit. V 

tomto případě se dá hovořit o oboustranném vztahu. Média ovlivnila chování 

politických elit, které jim po předešlých zkušenostech vycházely vstříc. Novináři se stali 

součástí vojenských jednotek ve jménu takzvaného embedded žurnalismu, mnoho 

informací ovšem pocházelo z tiskových konferencí a tiskových zpráv, tedy přímo z 

armádních zdrojů. Armáda tak mediální pokrytí Války v zálivu kontrolovala, negativní 

informace včetně záběrů obětí či mrtvých těl se v médiích objevovaly jen výjimečně. 

Teorie budování souhlasu (manufacturing consent) Chomskyho a Hermana tvrdí, že 

média mají tendenci bránit společenský, politický a hospodářský status quo a 

zachovávat hodnoty, z nichž vychází (Školkay 2009, s. 117). Podle této teorie tedy 

novináři rámcují události v souladu s hodnotami dané společnosti, v případě rámcování 

válečných konfliktů tak (často nevědomky) následují názory a postoje politických elit. 
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5. Vizuální analýza válečného zpravodajství 
 

5.1 Mírová žurnalistika 
 
Zásadní pro výzkum rámcování válečného zpravodajství byla práce The Structure of 

Foreign News, kterou v roce 1965 napsali norští sociologové Johan Galtung a Mari 

Holmboe-Rugeová. Ta se zabývala zpravodajskými hodnotami a tím, jaká kritéria musí 

událost splňovat, aby se stala zprávou. Autoři v ní mimo jiné odmítli konflikt jako 

zpravodajkou hodnotu (Galtung a Holmboe-Ruge 1965, Lee 2010, s. 362).  

 

Pojem mírová žurnalistika ovšem Galtung začal používat až v 70. letech. Všiml si, že 

dosavadní válečná žurnalistika je založena na podobných principech jako sportovní 

žurnalistika – šlo především o soupeření dvou stran a o vítězství. Vytvořil protikladný 

koncept, takzvaný peace journalism, tedy koncept mírové žurnalistiky. Ten pracuje s 

morálním a etickým hlediskem, jeho cílem je podporovat myšlenku míru a zajistit 

vyváženější pokrytí válečných konfliktů. Podle Galtunga (1998) by dobré válečné 

zpravodajství mělo být jako zpravodajství o zdraví - pokud pacient bojuje s rakovinou, 

dobrý novinář bude informovat o tom, co nemoc způsobuje, a uvede i plnou škálu 

možných způsobů léčby a preventivních opatření. Stejně by se média měla chovat i v 

případě válečných konfliktů, tedy neopomíjet příčiny ani možná řešení situace. Podle 

Galtunga tedy existují ve válečném zpravodajství dva základní soupeřící koncepty, které 

lze vnímat jako soupeřící rámce. První zmíněný rámec zdůrazňuje mírové iniciativy, 

potlačuje rozdíly a navrhuje možnosti řešení konfliktů. Rámec válečné žurnalistiky 

naopak upozorňuje na rozdíly mezi znepřátelenými stranami a podněcuje k násilí.  

 

5.2 Shooting War Or Peace Photographs? 
 
Teorii Johana Galtunga se dostalo velké pozornosti a stala se také důležitým podkladem 

pro koncept rámcování. Existuje ale jen pár výzkumů, které ji aplikovaly v praxi (např. 

Chung et al. 2007, Lee 2010, Lee a Maslog 2005, Maslog et al. 2006). Většina analýz se 

zabývala především textovou složkou médií. Jednu z prvních vizuálních kvantitativních 

analýz provedli Shahira Fahmyová a Rico Neumann (2012), kteří zkoumali válečné 

fotografie týkající se Války v Gaze, konkrétně Operace Lité olovo, která proběhla na 
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přelomu roku 2008 a 2009. Výzkum provedli na fotografiích, které se objevily v 

agenturách Associated Press, Reuters a AFP/Getty Images. Autoři v něm zkoumali, zda 

byl tento konflikt rámcován dle principů mírové či válečné žurnalistiky. 

5.2.1 Role zobrazených subjektů 
 

Autoři ve výzkumu stanovili základní kritéria, podle kterých lze určit, jak jsou 

fotografie rámcovány, tedy zda se jedná o rámec mírové žurnalistiky, nebo o rámec 

válečné žurnalistiky. Vytvořili tak první kritéria, podle kterých lze tyto dva rámce 

aplikovat na fotografie, respektive jak je na fotografiích rozpoznat. 

 
Autoři vymezili kategorie, které definují role zobrazených subjektů - oběť, agrese, 

vyjednávání, demonstrace, na základě kterých lze určit, jedná-li se o rámec válečné či 

mírové žurnalistiky. První dvě zmíněné kategorie byly považovány za rámec válečné 

žurnalistiky. Zbylé dvě kategorie pak za rámec mírové žurnalistiky. 

 

Kategorie obětí zahrnovala fotografie zobrazující trpící civilisty a uprchlíky. Tato 

kategorie také zahrnuje fotografie obsahující téma destrukce (obrázky zničených měst, 

zdevastované země apod.). Kategorie nutně nemusí zahrnovat zobrazení osob, jedná se 

spíše o zobrazení viktimizace. 

 

Do kategorie agrese patřily fotografie zobrazující válečnou akci. Tato role nebyla 

omezena jen na roli agresora, zahrnovala také jednotlivce či skupiny, kteří byli agresivní 

k sobě navzájem. Do této kategorie byly zařazeny snímky jedinců či skupin, kteří byli 

zobrazováni jako hrdinové, ideologičtí vůdci apod. V případě Války v Gaze byly takto 

kódovány například fotografie zobrazující maskované militantní Palestince, izraelské 

pozemní síly přesouvající se směrem ke Gaze, násilné protestující vrhající kamení na 

policisty apod. 

 

Kategorie vyjednávání zahrnovala snímky zobrazující dva protivníky při mírových 

rozhovorech, politické a ideologické lídry v roli moderátorů, mírová vyjednávání apod. 

 

Jako kategorie demonstrace byly kódovány fotografie zobrazující lidi poklidně 

protestující proti konfliktu či jiné podobné události. 
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5.2.2 Agentury a gatekeeping 
 
 

Autoři se ve výzkumu zabývají také gatekeepingem v prostředí fotografie. Upozorňují 

na to, že takzvanými dveřníky v případě fotografií válečných konfliktů často nebývají 

editoři nebo redaktoři jednotlivých médií (Fahmy a Neumann 2012). Média totiž mají v 

případě válečných konfliktů velmi omezené zdroje a z velké části čerpají právě z 

agentur. Naprostá většina zpravodajských kanálů je využívá, protože nemají dostatek 

pracovní síly na to, aby mezinárodní události pokryly z vlastních zdrojů. AP, Reuters a 

AFP jsou vnímány jako hlavní dodavatelé zpravodajských obsahů a tento průmysl je na 

nich plně závislý (McQuail 2005). Gatekeeping a rámcování tak probíhá už na agenturní 

úrovni. Například Wanta a Leggettová (1989) ve výzkumu, který se zabýval 

genderovou stereotypizací ve sportovní žurnalistice, zjistili, že to, jaké fotografie 

agentury nabízí, se výrazně promítá do tvorby vizuálních rámců v médiích. 

5.3 Výzkum Katy Parry 
 

Katy Parry se v článku Images of liberation? Visual framing, humanitarianism and 

British press photography during the 2003 Iraq invasion (2011) zabývala rámcováním 

konfliktu v Iráku v britských tištěných médiích, a podobně jako Shahira Fahmy a Rico 

Neumann vycházela z témat, která se na fotografiích objevila a podle kterých určovala 

druh rámcování, v jejím případě protiválečné či proválečné.  

 

Autorka tvrdí, že západní mocnosti často legitimizují svou účast v různých konfliktech 

takzvaným aktem lidskosti a intervence vysvětlují jako pomoc tamnímu obyvatelstvu. 

Upozornila na to, že západní média mají tendenci zobrazovat konflikty, do nichž se 

západní mocnosti zapojily, proválečně (Parry 2011, s. 1187). 

 

Intervence západních mocností podle ní legitimizuje takzvaný humanitárně motivovaný 

rámec. Ten zobrazuje režim v dané zemi jako diktaturu, a to prostřednictvím velmi 

emotivních fotografií, které zobrazují například mrtvá těla a nevinné oběti (Parry 2011, 

s. 1187-1188). Fotografie rámcované jako humanitárně motivované často zobrazují také 

místní obyvatelstvo projevující radost nad zásahem zahraničních armád a cizí vojáky v 

rolích hrdinů (Parry 2011, s. 1192). 
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Parry se ve výzkumu zaměřila i na lingvistický aspekt, tedy na vztah obrazu a textu a 

zkoumala, zda bylo rámcování fotografie ovlivněno také popiskem nebo titulkem. 

„Veškerá média jsou namixovaná, a tak ani zpravodajská fotografie nemůže být 

vnímána čistě jako vizuální médium“ (Parry 2011, s. 1190).  Parry tvrdí, že samotné 

fotografie mohou být dvojznačné a ne vždy lze pochopit jejich význam. Proto do 

výzkumu zahrnula také text, který je podle ní součástí fotografie, a to nadpis a popisek 

snímku.  
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6. Historie a pozadí občanské války v Libyi  
 

Občanská války v Libyi je součástí takzvaného arabského jara, vlny povstání a revolucí, 

které probíhaly nebo probíhají ve většině arabských států. První protesty začaly na 

konci roku 2010, v Libyi pak na začátku roku 2011. Demonstranti chtěli, stejně jako v 

Tunisu a v Egyptě, všeobecná práva, větší svobodu a podíl na vládě. V Libyi se však 

protesty setkaly s agresivní odpovědí vůdce Muammara Kaddáfího, který se odmítal 

vzdát moci. Kaddáfí se protesty pokoušel potlačit nasazením vojenských složek, což 

vedlo k rozpoutání občanské války. „Nejčastěji bývá uváděno, že revoluce započala 17. 

2. 2011, kdy bezpečnostní složky střílely do protestantů ostrou municí a během tří 

následujících dnů bylo zabito více než 150 lidí (v tuto chvíli se bezesporu jednalo o 

civilní obyvatelstvo). Na tato zabití reagovali protestanti napadením kasáren v 

Benghazi. Tato akce bývá označována za přelom celého povstání, neboť zapříčinila, že 

se Kaddáfího síly nestáhly, jak bylo původně zamýšleno a konflikt se vlekl dál“ 

(Filipková 2013, s. 45). Kaddáfího síly byly tvořeny nejen armádou, ale také žoldáky. 

Brzy po začátku povstání byla rebely vytvořena Národní přechodná rada (NPR), která 

bojovala proti Kaddáfího režimu a která byla uznána jako legitimní zástupce Libye 

většinou západních států. Rebelové, ke kterým se postupně přidaly i části Kaddáfího 

ozbrojených sil, postupně obsadili celý východ Libye, po prvotních úspěších ale začali 

být z dobytých území vytlačováni Kaddáfího jednotkami (Stixová 2011, s. 57). 

 

Do konfliktu bylo od počátku zapojeno mezinárodní společenství, OSN autorizovalo 

NATO k vytvoření bezletové zóny nad Libyí, zmrazilo účty Kaddáfímu a jeho blízkým 

a uvalilo embargo na dovoz zbraní do země. „Teoreticky šlo tedy o nestrannou akci, ve 

skutečnosti však byly útoky spojenců spíše ve prospěch rebelů. V září 2011 pak Rada 

bezpečnosti schválila vytvoření politické mise UNSMIL (UN Support Mission in 

Libya)“ (Stixová 2011, s. 57). Bezletová zóna byla Radou bezpečnosti schválena 17. 

března. “Rezoluce 1973 vylučovala přítomnost cizích vojsk v jakékoliv podobě na 

území Libye. Cílem intervence byla v prvé řadě (nebo alespoň podle rezoluce) ochrana 

civilistů. Bezletová zóna byla OSN ukončena k 31. říjnu 2011. Důležitým bodem je 

skutečnost, že rebelové sami žádali mezinárodní společenství o pomoc a někdy i 

kritizovali společenství, že tato pomoc není dostatečná. Pár dní před ukončením 
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bezletové zóny žádala NTC (NPR, pozn. aut.) o prodloužení mise“ (Stixová 2011, s. 

59). 

 

Státy operující pod záštitou rezoluce používaly různé názvy operací, americká 

intervence nesla označení Odyssey Dawn, což je název, který později převzaly také další 

státy. Tato operace je spojena se začátkem ústupu Kaddáfího jednotek. 23. března 2011 

bylo rozhodnuto podřídit aktivity jednotlivých států společnému velení NATO a 

operace získala název Unified Protector (GlobalSecurity.org nedatováno).  

 

Město Tripolis bylo dobyto 23. srpna a NPR následně deklarovala převzetí vlády nad 

Libyí. Syrta byla dobyta po dlouhých bojích 20. října a v tento den byl také zabit 

Muammar Kaddáfí. O tři dny později NPR vyhlásila oficiální osvobození Libye 

(Stixová 2011, s. 57-58). V listopadu byly dopadeny dvě velké osobnosti Kaddáfího 

režimu. 19. listopadu byl zajat Kaddáfího syn Saif al-Islam Kaddáfí a o den později byl 

zadržen Abdullah al-Sanussi, šéf špionáže (Stixová 2011, s. 58).  

 

7. července 2012 se v Libyi konaly historicky první svobodné volby. Dne 8. srpna 2012 

zahájil nový parlament svoji činnost (Hegrová 2013). 

 



   

 

36 

  

7. Metodologie výzkumu 
 

7.1 Cíl a stručná charakteristika výzkumu 
 
Cílem výzkumu je analyzovat vizuální rámcování občanské války v Libyi ve 

zpravodajství MF Dnes a deníku Právo. Výzkum se zaměřuje na zkoumání použitých 

rámců v jednotlivých denících, který je proveden pomocí kvantitativní analýzy, vztah 

obrazu a textu je zkoumán kvalitativní analýzou. Cílem práce je zjistit, jaké rámce jsou 

v českých médiích užívány k vykreslování konfliktu. 

 

Výzkum vychází z rozsáhlé literatury a množství zahraničních studií, které se vizuálním 

rámcováním, především pak vizuálním rámcováním válečné fotografie, zabývají. 

Hlavním výzkumem, ze kterého diplomová práce vychází, je práce Shahiry Fahmy a 

Rico Neumanna z roku 2012, který je popsán v kapitole 5.2. Autoři zkoumali válečné 

fotografie týkající se Války v Gaze, výzkum provedli na agenturních fotografiích, na 

kterých zjišťovali, zda byl konflikt rámcován dle principů mírové či válečné 

žurnalistiky. 

 

Ve vlastní analýze použiji k určování rámců stejný postup a v kvantitativní analýze se 

zaměřím na tři soubory charakteristik: 

 

A) Pozice fotografie a zdroje 

B) Obsah a formální prvky 

C) Rámcování 

 

Práce obsahuje i kvalitativní analýzu, v rámci které byly zkoumány popisky a titulky u 

fotografií, které byly v kvanititativní analýze označeny za neutrálně rámcované. Na 

těchto fotografiích budu určovat, zda byly původně neutrální snímky rámcovány mírově 

či válečně prostřednictvím textu. 

7.2 Výzkumné otázky  
 

Následující vyźkumné otázky vychází ze studií a teorií, které považuji za klíčové pro 

zkoumání vizuálního rámcování a pro výzkum válečného a mírového rámcování.  
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Jedná se o teorii Johana Galtunga, který představil koncept válečné a mírové 

žurnalistky, a především o práci Shahiry Fahmy a Rico Neumanna z roku 2012. 

 

Kvantitativní analýza je zaměřena na tři soubory charakteristik – A, B a C. 

 

A) Pozice a zdroje 

 

A1: Jaký podíl fotografií byl na titulních stranách? 

 

Jak jsem zmínila v kapitole 3.4, fotografie funguje jako faktor, podle kterého se 

recipient rozhoduje, zda si text přečte. Vystupuje v roli vizuálního poutače, který 

rozhoduje o tom, zda recipient věnuje materiálu pozornost (Lábová 1990, s. 16). Proto 

jsou na titulní strany novin umísťovány nejzajímavější a nejpoutavější snímky. 

Fotografie na titulní straně osloví větší počet recipientů včetně těch, kteří si deník 

nekoupí. Proto se výzkum zaměřuje také na to, zda se fotografie objevovaly na titulní 

straně či uvnitř jednotlivých vydání. 

 

A2: Z jakých zdrojů pochází použité fotografie? 

 

Výzkum Shooting War or Peace Photographs, ze kterého tato práce vychází, se zaměřil 

na agenturní fotografie, protože podle Fahmy a Neumanna probíhá rámcování 

válečných fotografií výrazně už na agenturní úrovni. Média mají v případě válečných 

konfliktů velmi omezené zdroje a z důvodu nedostatku pracovní síly a prostředků 

využívají především agentury. Rámce, které se objevují v médiích, tak kopírují rámce, 

které agentury nabízí a zdroj je tak pro jejich indetifikaci velmi důležitý (Fahmy a 

Neumann, 2012, s. NP9). Je možné, že se nalezené rámce budou lišit právě podle 

zdroje. 

 

Ve výzkumu budu sledovat konkrétní agentury a porovnám, jestli se lišilo rámcování 

podle jednotlivých agentur, případně podle toho, zda se jednolo o agenturu českou nebo 

zahraniční. Do kódovací knihy jsem zahrnula ty v českém prostředí nejznámější. 

Zároveň jsem zařadila i fotobanku Profimedia, která sice nemá status agentury, ale 

funguje na stejném principu. 
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A3: Jaký je podíl článků s fotografií a článků bez fotografie? 

 

Informační hodnoty textu a obrazu se doplňují. „Text by neměl opakovat informace 

obsažené v obraze, má být stručný, věcný a přitom přesný. Spojení fotografie s textem 

do jisté míry kompenzuje vyjadřovací nedostatky obou systémů“ (Lábová 2011, s. 93). 

Obraz zároveň velmi výrazně působí na emoce, díky jeho podobnosti s realitou ho 

příjemci vnímají jako přirozenější a pravdivější (Lusková 2013, s. 20). Jak jsem zmínila 

v kapitole 3.2, obraz je to, co na recipienta působí nejdříve a funguje jako faktor, podle 

kterého se recipient rozhoduje, zda si text přečte. Nejdříve se seznámí s vizuální 

podobou novin, teprve potom se zabývá textem (Lábová 1990, s. 16). Válečné 

fotografie působí na emoce recipientů velmi zásadně a jejich obsah je zpravidla velmi 

poutavý, proto předpokládám, že většina článků týkajících se občanské války v Libyi 

bude doplněna fotografií. 

 

Článek bude kódován jako článek bez fotografie pouze v případě, že nikde na stránce 

nebude žádný snímek týkající se občanské války v Libyi. Pokud tedy na jedné straně 

bude více článků a jedna fotografie, budou všechny tyto články kódovány jako články s 

fotografií. Takto budou texty kódovány proto, že fotografie a články nebývají párovány, 

zpravidla je na stránce vždy jedna velká fotografie a několik článků, které se tématem 

zabývají. Recipient fotografii vnímá, ať už si přečtě jakýkoliv z článků na stránce. 

 

B) Obsah a formální prvky 

 

Podle Johana Galtunga, jehož teorie je rozebrána v kapitole 5, bývají válečné konflikty 

pokrývány ze dvou úhlů pohledů, rozlišuje takzvaný rámec mírové žurnalistiky (peace 

journalism frame) a rámec válečné žurnalistiky (war journalism frame). Na jeho 

výzkum navázala řada odborníků a jeho model byl testován nejen na textové složce 

médií, ale také na vizuální. Jednu z prvních kvantitativních analýz provedli Shahira 

Fahmy a Rico Neumann (2012), tento výzkum je popsán v kapitole 5.2. Autoři ve 

výzkumu stanovili základní kritéria, podle kterých lze určit,  zda se jedná o rámec 

mírové žurnalistiky, nebo zda se jedná o rámec válečné žurnalistiky. Tyto dva rámce 

jsem určovala podle stejných kritérií jako Fahmy a Neumann. 
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1) Válečný rámec obsahují fotografie, na kterých lze identifikovat tyto role 

zobrazených subjektů: 

a. oběť 

b. agresor 

2) Mírový rámec obsahují fotografie, na kterých lze identifikovat tyto role 

zobrazených subjektů: 

a. vyjednáváč 

b. demonstrant 

 

U aktéra budu sledovat tyto tři charakteristiky: 
 
B1 typ 
B2 role 
B3 úhel pohledu 

 

B1: Které typy aktérů byly na fotografiích přítomny? 

 

Podobně jako Fahmyová a Neumann, budu ve výzkumu sledovat, jací aktéři se na 

zkoumaných snímcích objevují. Cílem je zjistit, jaké typy aktérů byly nejčastěji 

zobrazovány, v jakých rolích a rámcích. Stanovila jsem tyto základní typy: 

 

1. civilista 

2. dítě 

3. voják 

4. politik 

 

Ačkoliv dítě je zároveň civilista, stanovila jsem ho jako samostatnou kategorii. Fahmy 

s Neumannem totiž upozorňují na to, že děti jsou pro rámcování válečných konfliktů 

velmi významné. Jejich zobrazování vzbuzuje v recipientech silnější emoce než jiné 

objekty na fotografiích. Děti jsou proto typickým válečným rámcem, který často vede 

k otázkám legitimnosti války.  

 

Fahmy a Neumann hovoří ve svém výzkumu vždy o jednom typu aktéra, podle kterého 

je určena role a následně rámec. Je ovšem možné, že na zkoumaných fotografiích se 

bude vyskytovat více typů akterů, proto ve vlastním výzkumu budu určovat hlavního 
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aktéra a vedlejšího aktéra. Za hlavního aktéra bude považován objekt, který je na 

snímku dominantní, tedy největší nebo umístěn ve zlatém řezu. Rámce pak budou 

určovány podle hlavního aktéra. 

 

B2: Ve kterých rolích byli aktéři zobrazováni? 

 

Výzkum vychází ze studie Shahiry Fahmy a Rico Neumanna (2012), který je popsán v 

kapitole 5.2. Autoři ve výzkumu určovali rámcování snímků na základě těchto čtyř rolí: 

 

1. oběť 

2. agresor 

3. vyjednavač 

4. demonstrant 

 

Jednotlivé role budu určovat, stejně jako autoři, podle různých znaků, které je 

charakterizují. Studie, ze které tato práce vychází, ovšem nenabízí přesný výčet znaků, 

podle kterých autoři kódování prováděli. Jsou zde uvedeny jen některé příklady týkající 

se izraelsko-palestinského konfliktu, aby si čtenář udělal představu, jak kódování 

probíhalo. Jednotlivé znaky, kterých mohou role nabývat v tomto výzkumu, jsem se 

proto pokusila vymezit na základě uvedených příkladů. Jejich určování může být v 

některých případech subjektivní.  

 

Jako role oběti budou kódování aktéři, kteří jsou zranění, mrtví nebo trpí. Utrpení bude 

určováno podle gestiky a mimiky jednotlivých aktérů (Fahmy a Neumann 2012, s. 13), 

nebo podle typických situací, např. budou pod palbou vojenských složek, bude s nimi 

jednáno násilně apod. Jako oběti budou dále kódováni aktéři, kteří prchají. Typickým 

znakem těchto aktérů jsou zavazadla. Podle autorů výzkumu nemusí role oběti nutně 

zahrnovat zobrazení osob, jedná se spíše o zobrazení viktimizace. Tato kategorie tedy 

zahrnuje i fotografie obsahující téma destrukce (obrázky zničených měst, zdevastované 

země apod.) (Fahmy a Neumann 2012, s. 11). Typickým příkladem role oběti jsou 

přílohy číslo 2, 3 a 4. 

 

Jako role agresora budou kódováni aktéři, kteří jsou ozbrojení, jsou aktivně zapojeni do 

válečné situace na snímku a napomáhají jejímu průběhu, tedy nesnaží se uniknout. 
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Zároveň se jedná o aktéry, kteří se chovají agresivně. Tento znak bude určován podle 

gestiky, mimiky a činů. Jedná se například o evidentní ničení věcí, útočení na jiné lidi a 

objekty apod., ale i demonstranty, kteří vykazují znaky agresivního, nenávistného 

chování (Fahmy a Neumann 2012, s. 13).  Tato kategorie zahrnuje také jednotlivce či 

skupiny, kteří jsou agresivní k sobě navzájem. Zároveň sem budou řazeny také 

fotografie zobrazující vojenskou techniku a zbraně (Fahmy a Neumann 2012, s. 11-12). 

Typickým příkladem role agresora jsou přílohy číslo 5, 6 a 7. 

 

Jako role vyjednavače budou kódováni aktéři, kteří provádějí typicky mírová gesta, tedy 

např. podání rukou, objetí kolem ramen apod. Zároveň budou takto kódováni aktéři v 

situacích, které budou moci být označeny jako mírová vyjednávaní, tedy např. při 

podpisu mírové dohody (Fahmy a Neumann 2012, s. 12). Zároveň sem budou řazeny 

fotografie zahraničních lídrů vyjednávajících o konfliktu, například při summitech. 

Typickým příkladem role vyjednavače je příloha číslo 8. 

 

Jako role demonstranta budou označeni aktéři, kteří poklidně protestují proti válečnému 

konfliktu, ať už v zemi, kde se konflikt odehrává, nebo kdekoliv jinde na světě. 

Typickým znakem této role jsou protiválečné transparenty a hesla (Fahmy a Neumann 

2012, s. 12). Typickým příkladem role demonstranta je příloha číslo 9. 

 

Pokud pouze z fotografie nepůjde na základě výše uvedených znaků určit, o jakou roli 

se jedná, bude označena za neutrálně rámcovánou a následně bude v rámci kvalitativní 

analýzy zjišťováno, zda není rámcována prostřednictvím titulku či popisku. 

 

B3: Z jakého úhlu byly fotografie foceny? 

 

K rámcování fotografií bývá využíváná také volba úhlu pohledu, jak jsem uvedla 

v kapitole 3.2.3. Tímto způsobem za neutrálně rámcované považujeme fotografie 

snímané z frontálního, přímého úhlu, tedy z úrovně očí. Ovšem použití takzvaných 

extrémních úhlů, tedy podhledu nebo nadhledu, už zachycené události rámcuje určitým 

směrem a působí na emoce (Fahmy a Neumann 2012, s. 13). 

 

Protože nadhled i podhled může být použit jako rámec válečný i mírový, je třeba 

vztáhnout úhly pohledu, spíš než ke konkrétním rámcům, k emocím, které vzbuzují. Lze 
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říci, že extrémní úhly umocňují působení konkrétních rámců na emoce a tato vlastnost 

bude ve výzkumu sledována. U jednotlivých fotografií tak bude kódováno, zda byl 

použit neutrální úhel pohledu, nebo zda byl využit úhel posilující rámec či je úhel 

v rozporu s rámcem stanoveným podle role hlavního aktéra. 

 

Role oběti 

U role oběti považujeme za úhel pohledu, který posiluje rámec, nadhled. 

 

a. Role oběti = nadhled = válečný rámec 

 

Nadhled vzbuzuje dojem, že snímaný objekt je ve svízelné situaci, trpí a v recipientovi 

vyvolává jistý pocit nadřazenosti, lze tedy předpokládat, že nadhled bude využíván 

především jako válečný rámec a bude se vyskytovat u fotografií, které obsahují roli 

oběti. 

 

Role vyjednavače, agresora a demonstranta 

U těchto rolí považujeme za úhel pohledu, který posiluje rámec, podhled. 

 

a. Role vyjednavače = podhled = mírový rámec 

b. Role agresora = podhled = válečný rámec 

c. Role demonstranta = podhled = mírový rámec 

 

Snímky pořízené z podhledu vzbuzují opačené emoce, a to dojem velkoleposti, 

důležitosti a nadřazenosti. Předpokládám, že tento úhel pohledu bude využíván jako 

mírový rámec, a to především v souvislostí s rolí vyjednavače. Zároveň se ale může tato 

technika objevit i jako válečný rámec, a to pokud bude z podhledu zobrazen například 

agresor, kterému tento úhel zobrazení dodá dojem nadřazenosti. 

 

Vzhledem k charakteru role demonstranta a jednotlivých aktérů předpokládám, že 

extrémní úhly u tohoto typu fotografií nebudou příliš používány. Lze ovšem říci, že 

mírový rámec umocňuje v tomto případě podhled, tedy monumentalizace role 

demonstranta. 

 

C) Rámcování 
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C1: Jaký je podíl válečně a mírově rámcovaných fotografií? 

 

Válečný a mírový rámec lze určit na základě rolí, které byly na fotografiích 

identifikovány.  

 

a. Válečný rámec: Role oběti a agresora. 

b. Mírový rámec: Role vyjednavače a demonstranta. 

 

Tyto role byly stanoveny na základě výzkumu Shahiry Fahmy a Rico Neumanna (2012) 

a jsou blíže popsány u výzkumné otázky B1, jejich výzkum pak v kapitole 5.2. 

 

C2: Byly fotografie z agenturních zdrojů rámcovány stejně (tedy válečně nebo 

mírově) jako snímky z jiných zdrojů? 

 

Podle Fahmy a Neumanna, z jejichž výzkumu tato práce vychází, probíhá rámcování 

válečných fotografií výrazně už na agenturní úrovni. Rámce, které se objevují 

v médiích, kopírují rámce, které agentury nabízí (Fahmy a Neumann 2012, s. 9). Cílem 

výzkumu je také porovnat, jestli se nalezené rámce budou lišit podle zdroje, tedy zda 

agenturní fotografie obsahují jiné rámce než fotografie z vlastních či jiných zdrojů. 

Zameřím se také na to, jestli se rámcování lišilo v případě zahraničních a českých 

agentur. Porovnám také jaké konkrétní agentury byly využívány nejvíce. 

 

C3: Liší se rámcování fotografií mezi sledovanými deníky? 

 

Na závěr vyhodnotím, jak moc se lišilo rámcování fotografií ve zkoumaných denících. 

Předpokládám, že se výsledky nijak výrazně odlišovat nebudou. 

7.3 Typ výzkumu 
 

7.3.1 Kvantitativní obsahová analýza 
 
Zvolenou metodou výzkumu je kvantitativní obsahová analýza, tedy tradiční metoda 

výzkumu mediálních obsahů, která umožňuje zpracovat velké množství obsahů na 

základě několika vybraných znaků.  
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Kvantitativní obsahová analýza sestává z několika základních kroků: 

 

1. formulace výzkumné otázky a hypotézy 

2. definice výběrového souboru/populace 

3. výběr patřičného vzorku z populace 

4. výběr a definice jednotky měření 

5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

6. vystavení systému kvalifikace 

7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu 

8. kódování obsahů 

9. analýza shromážděných dat 

10. definice závěrů (Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 103-104). 

7.3.2 Obrazová analýza 
 
Předmětem zkoumání jsou zpravodajské fotografie, jedná se tedy o obrazovou analýzu. 

„Obrazová analýza zjišťuje, jaké informace jsou prostřednictvím obrazů příjemcům 

předávány, jaké osoby, předměty nebo události jsou na nich vyobrazeny a jakým 

způsobem. Zajímá se o využití a symboliku typických znaků vizuální komunikace (úhlů 

pohledu, umístění, velikosti vyobrazení či barevnosti) a jejich výkladu ve vztahu k 

zobrazovaným skutečnostem a k prostředí, ke kterým se obrazový materiál vztahuje“ 

(Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 156-157).   

 

Zájem obrazové analýzy se nejčastěji orientuje např. na sledování způsobů zobrazování 

některých sociálních skupin s ohledem na stereotypy, naraci a obrazový rámec (jak se 

vizuální sdělení podílejí na konstruování celkového obrazu příslušné události). „Od 

ranějšího užívání převážně obsahové analýzy, která vychází z pojetí klasické 

kvantitativní obsahové analýzy, dochází v součastnosti častěji ke kombinovanému 

užívání kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody“ (Trampota a Vojtěchovská 2010, 

s. 157). 

 
 
Analýza je zaměřena na tři soubory charakteristik: 

 

A) Pozice fotografie a zdroje 
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B) Obsah a formální prvky 

C) Rámcování 

7.4 Výběrový soubor  a kódovací jednotka 
 
„Výběr se provádí ve čtyřech rovinách. Nejprve musíme rozhodnout, jaká média 

budeme rozebírat. Za druhé se musíme rozmyslet, jaké obsahy budeme v těchto médiích 

analyzovat. Za třetí si musíme stanovit, za jaké časové období budeme mediální obsahy 

sledovat. A konečně si musíme specifikovat mediované obsahové jednotky“ (Schulz et 

al. 2004, s. 35).  

 

V této práci budu zkoumat Mladou frontu DNES a Právo v období od ledna do března 

2011. Tyto dva deníky byly vybrány, protože se jedná o dva nejčtenější celostátní 

seriózní deníky v České republice (Unie vydavatelů 2016). Fotografie budou zkoumány 

od ledna, kdy vypukly první protesty, po dobu tří měsíců, tedy do konce března. Období 

tří měsícu bylo vyhodnoceno jako reálně zvládnutelné v rámci výzkumu a zároveň 

dostačující pro zjištění výzkumných cílů. 

 
Zkoumané materiály budou dohledány přímo v jednotlivých výtiscích. Kódovány jsou 

všechny fotografie týkající se občanské války v Libyi. Dále budou kódovány také 

články týkající se zkoumaného konfliktu. 

 
„Dalším důležitým rozhodnutím v rámci kvantitativní obsahové analýzy je volba 

jednotky měření; což je nejmenší prvek analýzy, kterého si budeme všímat. Jednotka 

měření je úsek mediálních obsahů, na kterém zkoumáme zvolené proměnné a jejich 

kategorie“ (Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 105). 

 

Základní analyzovanou jednotkou kvantitativní analýzy je fotografie týkající se 

občanské války v Libyi. U fotografií, které budou prostřednictvím kvantitativní analýzy 

označeny za neutrálně rámcované, pak budou  kvalitativně zkoumány popisky a titulky.  

 

Kódovány budou také všechny články týkající se zkoumaného konfliktu, u kterých bude 

zaznamenáno, zda se v novinách objevily s fotografií nebo bez.  

7.5 Kódovací postup 
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Výzkum vychází z práce Shahiry Fahmy a Rico Neumanna z roku 2012, která je 

popsána v kapitole 5.2. Autoři zkoumali válečné fotografie týkající se Války v Gaze a 

zjišťovali, zda byl konflikt rámcován dle principů mírové či válečné žurnalistiky. 

 

„Jádrem celé kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií 

jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky analýzy nabývat“ 

(Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 106). Soustava proměnných a kategorií se nazývá 

kódovací kniha. Proměnné byly určeny podle vzoru výzkumu Fahmy a Neumanna, bylo 

tedy použito takzvané a priori kódování, které ustavuje kategorie před samotným 

sběrem dat na základě teoretické nebo racionální úvahy (Trampota a Vojtěchovská 

2010, s. 106). 

 

Ve vlastní analýze použiji k určování rámců stejný postup a v kvantitativní analýze se 

zaměřím na tři soubory charakteristik: 

 

A) Pozice fotografie a zdroje 

B) Obsah a formální prvky 

C) Rámcování 

 

Sledované proměnné: 

 

Identifikační proměnné 

 

1. Datum 

2. Médium 

3. Číslo vydání 

4. Strana 

5. Číslo fotografie 

6. Počet článků na stránce 

 

 Analytické proměnné 

 

A) Pozice a zdroje 
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A1: Umístění      

A2: Zdroj      

A3: Článek s fotografií nebo bez   

 

B) Obsah a formální prvky 

 

B1a: Typ hlavního aktéra  

B2a: Role hlavního aktéra    

B1b: Typ vedlejšího aktéra 

B2b: Role vedlejšího aktéra     

B3: Úhel pohledu     

7.6 Kvalitativní analýza  
 
Fotografie, u nichž nebude možné jen z obrazové analýzy určit, o jaký rámec se jedná a 

budou tedy označeny za neutrálně rámcované, bude dále zkoumáno, zda nejsou 

rámcovány prostřednictvím popisku a titulku. Výzkum vychází z předpokladu, že text 

ovlivňuje původně neutrální vizuální rámce a fotografie následně rámcuje, tedy 

ovlivňuje jejich vyznění a způsob, jakým působí na recipienty.  

 

K tomuto zkoumání bude využita kvalitativní analýza, na rozdíl od hledání předem 

definovaných rámců tak budou induktivně hledány rámce, které zkoumané české deníky 

u fotografií, které byly v kvantitativní analýze označeny za neutrálně rámcované, 

používaly. O kvalitativních metodách platí, že „poznání se děje na základě interpretace 

a je vždy subjektivní povahy“ (Trampota a Vojtěchovská 2010, s. 19). 

 

Základní analyzovanou jednotkou kvantitativní analýzy budou popisky a titulky u 

fotografií, které budou označeny za neutrálně rámcováné, tedy u kterých nepůjde pouze 

z obrazu určit, o jaký rámec se jedná. 
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8. Výsledky výzkumu 
 

8.1 Kvantitativní analýza 
 

8.1.1 Pozice a zdroje 
 

A1: Jaký podíl fotografií byl na titulních stranách? 
 
V rámci výzkumu bylo ve zkoumaném období tří měsíců nalezeno celkem 185 

fotografií týkajících se občanské války v Libyi. Z toho na titulní straně novin jich bylo 

otištěno dvanáct, šest v Mladé frontě a šest v Právu. Zkoumané fotografie byly v tomto 

období využívány jako vizuální poutače, které rozhodují o tom, jestli čtenář materiál 

koupí a věnuje mu pozornost (Lábová 1990, s. 16) jen v 6,49 % případů.  

 

Editoři měli zřejmě ve většině případů k dispozici fotografie pro českého čtenáře 

zajímavější, v tomto období se řešila témata jako zmizení a vražda devítileté Anny 

Janatkové nebo zemětřesení a tsunami v Japonsku. Arabské jaro navíc probíhalo již od 

konce roku 2010 a v novinách se často objevovaly snímky z jiných zemích, kde 

probíhaly konflikty, především z Tuniska a Egypta. A jelikož se jednalo o snímky velmi 

podobné, mohl to být také jeden z důvodů, proč editoři v případě občanské války v 

Libyi dávali přednost jiným fotografiím na titulní straně. 

A2: Z jakých zdrojů pochází použité fotografie? 
 
 
                Zdroj                      n                     % 

AP                     41                   22,2 

Reuters                     51                   27,6 

AFP                      0                     0  

ITAR-TASS                      0                     0 

Bloomberg                      2                     1 

ČTK                     18                    9,7 

Isifa                      2                      1 

Profimedia                     20                   10,8 
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Vlastní                     34                   18,4 

Agentura + vlastní                      2                      1 

Neuveden                     14                    7,6 

Nelze určit                      1                    0,5 

 

Nejvíc fotografií pocházelo z Reuters, a to 27,6 %. Druhou nejvyužívanější agenturou 

bylo AP, které bylo uvedeno jako zdroj u 22,2 % snímků.  

 

Třetí nejfrekventovanější byl zdroj vlastní, kdy sledované noviny využívaly vlastního 

fotografa v místě konfliktu. Z tohoto zdroje pocházelo 18,4 % ze všech snímků. Většina 

fotografií z vlastního zdroje byla otištěna v Mladé frontě, a to 29 z nich. Jen pět snímků 

bylo nalezeno v Právu.  

 

Čtvrtým nejvyužívanějším zdrojem byla fotobanka Profimedia, která byla uvedena u 

10,8 % fotografií. Až za ní byla ČTK, odkud pocházelo 9,7 % snímků. 

 

                Zdroj                      n                     % 

Zahraniční agentura                     94                   50,8 

Česká agentura                     40                   21,6 

 
Přes polovinu všech nalezených fotografií pocházelo ze zahraničních agentur. Jak jsem 

uvedla v kapitole 5.2.2, média mají v případě válečných konfliktů omezené zdroje a z 

velké části čerpají právě z agentur, což tento aspekt zřejmě vysvětluje. 

 

A3: Jaký je podíl článků s fotografií a článků bez fotografie? 
 

 Článek s fotografií 

      n            % 

  Článek bez foto. 

       n            % 

  Foto. bez článku 

       n            % 

Právo 

        Zpravodajství 

        Publicistika 

    171         54,3  

    171         54,3 

      0              0 

      29          9,2 

       9           2,9 

      20          6,3 

       0             0 

       0             0 

       0             0 
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Mladá fronta 

        Zpravodajství 

        Publicistika 

     83          26,3  

     83          26,3 

      0              0 

      31          9,8 

      19            6 

      12          3,8 

       1           0,3 

       1           0,3     

       0             0 

Celkem 

        Zpravodajství 

        Publicistika 

    254         80,6  

    254         80,6 

      0               0 

      60           19 

      28          8,9 

      32         10,2 

       1           0,3   

       1           0,3   

       0             0 

 

Ve zkoumaném období bylo nalezeno celkem 315 článků zabývajících se občanskou 

válkou v Libyi. Článků, které byly otištěny samostatně, tedy bez fotografie na příslušné 

straně, bylo celkem 60, tedy 19 % z celkového počtu. 29 článků bez fotografie bylo 

nalezeno v Mladé frontě, 31 v Právu. 

 

Z těchto 60 článků otištěných bez fotografie bylo 32 otištěno v publicistických 

rubrikách novin. V případě Mladé fronty to bylo 12 článků v rubrice Názory, v případě 

Práva to bylo 20 článků v rubrice Publicistika. Ani MF Dnes, ani Právo v 

publicistických rubrikách fotografie nepoužívají. Zpravodajských článků bez fotografie 

tedy bylo celkem 28, tedy 8,9 % z celkového počtu 315 článků. 

 

80,6 % článků bylo otištěno spolu s fotografií. Výrazně větší podíl článků se objevil v 

Právu, ale tento nepoměr je dán tím, že Právo věnovalo konfliktu zpravidla vždy celou 

jednu stranu, na které bylo například sedm článků a jedna fotografie. Proto se výsledky 

mezi Mladou frontou a Právem tak výrazně liší. Co se vizuálního pokrytí konfliktu týče, 

Mladá fronta otiskla větší počet fotografií. 102 z celkového počtu snímků bylo nalezeno 

v Mladé frontě, 83 v Právu. Tento aspekt poukazuje na rozdílný koncept obou deníků. 

Mladá fronta více využívá fotografie, dává jim větší prostor na úkor textu. Naopak 

Právo dávalo velký prostor článkům týkajícím se zkoumaného konfliktu, fotografie se v 

tomto deníku objevovaly méně a často i v menším měřítku než v MF DNES.  

 

Potvrdil se předpoklad, že oba tituly budou články týkající se zkoumaného konfliktu 

doplňovat fotografiemi, protože válečné fotografie velmi výrazně působí na emoce 

recipientů a jejich obsah bývá velmi poutavý. 
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Ve zkoumaném období se objevil jen jeden případ opačný, kdy byla nalezena fotografie, 

která byla otištěna bez článku. Jedná se o snímek, na kterém je zachycen povstalec, 

který si míří zbraní na hlavu. Tato fotografie byla doplněna obsáhlým popiskem, který 

nahradil fuknci krátkého článku a který odkazuje na článek uvnitř novin.  

8.1.2 Obsah a formální prvky 
 

B1: Které typy aktérů byly na fotografiích přítomny? 
 

Typ hlavního aktéra 
 
Typ hlavního aktéra Počet fotografií         Procentuální poměr (zaokrouhleno) 

 

Civilista    87                                          47 % 

Dítě    10                                          5,4 % 

Voják               22                                          11,9 % 

Politik               35                                          18,9 % 

Nelze určit   31                                          16,8 %  

Celkem                                         185                                         100 % 

 

Typ hlavního aktéra, který se na 185 nalezených fotografiích objevoval nejčastěji, je 

civilista. Jako hlavní aktér byl kódován na 87 fotografiích, tedy na 47 % snímků. 

Druhou nejpočetnější skupinou jsou politici, kteří byli zobrazení na 35 fotografiích, tedy 

na 18,9 %. Na 16 fotografiích, které obsahovaly typ hlavního aktéra politika, byl 

zobrazen libyjský vůdce Muammar Kaddáfí, často se jednalo pouze o jeho portrét. 4 

fotografie politiků pak byly využity jen jako ilustrační fotografie k citaci. Třetí 

nejpočetnější skupinou byli vojáci, kteří byli zobrazení na 22 fotografiích. Nejméně se 

na snímcích objevovaly děti, konkrétně na 10. 

 

Fahmy s Neumannem ve svém výzkumu upozornili na to, že děti jsou pro rámcování 

válečných konfliktů často využívány a jejich zobrazování vzbuzuje v recipientech 

silnější emoce než jiné objekty na fotografiích. Děti jsou typickým válečným rámcem a 

v jejich výzkumu byl počet fotografií, na kterých se objevily děti vyšší než počet 

fotografií, na kterých byly zachyceni dospělí (Fahmy a Neumann 2012, s. 19). V Mladé 

frontě a v Právu se ale ve zkoumaném období objevilo pouze 10 fotografií, na kterých 
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byly děti jako hlavní aktéři, byl to tedy nejméně zastoupený typ. Opačný výsledek může 

mít mnoho důvodů, dle mého názoru tento aspekt nejvíce ovlivnil fakt, že se jedná o 

jiný druh konfliktu. Fahmy s Neumannem uvádějí, že válka v Gaze v letech 2008 a 

2009 byla velmi kontroverzní právě kvůli nezvykle vysokému počtu dětských obětí 

(Fahmy a Neumann 2012, s. 19). Gaza je zároveň oblastí s velmi nízkým průměrným 

věkem obyvatel, více jak polovina obyvatelstva měla v době konfliktu 14 let a méně. 

Dalších 10 % obyvatel bylo v rozmezí od 15 do 19 let (Fahmy a Neumann 2012, s. 21). 

Izraelsko-palestinský konflikt je také válečným konfliktem dvou zemí, kde jsou do 

válečné akce zapojeni armády obou zemí a civilisté v něm figurují ve většině případů 

jako oběti a jako oběti bývají zobrazováni. A k tomuto účelu jsou právě děti často 

využívány, neboť jejich zobrazování vzbuzuje silné emoce. Občanská válka v Libyi je 

konfliktem v rámci jednoho státu, ve kterém civilisté zastupují jednu stranu konfliktu a 

jako bojovníci se konfliktu aktivně účastní. Jejich role tak není pouze pasivní role oběti, 

ale také aktivní role agresora. A právě v roli agresora byli civilisté v tomto výzkumu 

zobrazováni častěji. 

 

U 31 snímků nešlo určit, o jaký typ aktéra se jedná, protože na fotografii nebyl nikdo 

zobrazen, případně byla zobrazena jen část těla, podle které aktér nemohl být 

rozpoznán. Jednalo se také o fotografie, kde byly zachyceny jen siluety nebo postavy 

v dálce. I přesto na některých z těchto fotografií byla určena role, a to na snímcích, které 

obsahovaly téma destrukce či vojenskou techniku. 

Typ vedlejšího aktéra 
 
Typ vedlejšího aktéra Počet fotografií         Procentuální poměr (zaokrouhleno) 

 

Civilista    77                                          41,6 % 

Dítě     1                                            0,5 % 

Voják               11                                           5,9 % 

Politik                6                                            3,2 % 

Nelze určit    16                                           8,6 %  

Nevyskytuje se                              74                                           40 % 

Celkem                                         185                                         100 % 

 



   

 

53 

  

Civilista byl nejpočetnější skupinou také u vedlejšího aktéra, objevil se na 77 

fotografiích. Voják byl zobrazen na 11 snímcích, politik na 6 a dítě pouze na jedné 

fotografii. Typ aktéra nešlo určit na 16 snímcích ze stejných důvodů, jaké jsem uvedla u 

typu hlavního aktéra. Vedlejší aktér chyběl na 74 fotografiích. 

 

V případě, že na fotografii byly oba typy aktérů, tedy hlavní i vedlejší, a v případě, že 

oba typy aktérů bylo možné určit, shodoval se hlavní a vedlejší typ aktéra na 84 

snímcích. Ve 13 případech se na fotografii objevily dva různé typy. Nejčastější byla 

kombinace dítěte a civilisty, a to celkem v sedmi případech. V pěti případech byl na 

snímku voják spolu s civilistou a v jednom případě politik spolu s vojákem. 

 
To, že u obou typů, tedy u hlavního i vedlejšího aktéra, dominovalo zobrazování 

civilistů, je zřejmě opět dáno povahou konfliktu. Jak jsem zmínila, jedná se o občanskou 

válku, kde jednou z válčících stran, jsou civilisté v roli povstalců, tedy agresorů. Dále 

jsou pak zobrazováni jako oběti, proto je tento typ aktéra nejfrekventovanější.  

 

Zajímavé je, že dva různé typy aktérů se objevily pouze na 13 snímcích. Z toho na pěti 

fotografiích se objevila kombinace voják – civilista, tedy pouze pět snímků zachycovalo 

obě válčící strany. Tento aspekt výborně ilustruje způsob zobrazení celého konfliktu ve 

zkoumaném období. Právě probíhající boj se na snímcích vyskytoval jen výjimečně a ve 

většině takových případů šlo o zobrazení výbuchů. Civilisté i vojáci byli fotografování 

hlavně před bojem nebo po něm, často radující se po dobytí určitého území, zranění, 

prohledávající trosky měst apod. Fotografové na místě se tak do probíhajících bojů 

zřejmě dostávali jen výjimečně. Ve většině případů šlo také o zobrazení civilistů – 

povstalců, konflikt byl tedy v tomto směru zobrazován poměrně jednostranně. Opět je to 

ovšem s největší pravděpodobností dáno povahou konfliktu. Jednalo se o občanskou 

válku, ve které se civilisté snažili svrhnout současný režim, povstalci tak byli hlavními 

postavami v celém konfliktu. 

B2: Ve kterých rolích byli aktéři zobrazováni? 
 
Role aktéra je pro výzkum zásadně důležitou proměnnou. Na jejím základě totiž budou 

určovány rámce – válečný a mírový. 

Role hlavního aktéra 
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Role hlavního aktéra Počet fotografií         Procentuální poměr (zaokrouhleno) 

 

Oběť     43                                          23,2 % 

Agresor    65                                          35,1 % 

Vyjednavač   5                                            2,7 % 

Demonstrant   1                                            0,5 % 

Nelze určit   71                                          38,4 %  

Celkem                                         185                                        100 % 

 

Z celkového počtu 185 fotografií se na více jak 35 % objevil hlavní aktér v roli 

agresora, což byla nejfrekventovanější role ve zkoumaném období. Na více jak 23 % 

fotografií byla objevena role oběti. Role vyjednavače byla nalezena na 2,7 % snímků a 

role vyjednavače na 0,5 %. Největší podíl tvořily fotografie, na nichž roli hlavního 

aktéra nelze určit, celkem 38,4 %.   

 

V tomto bodě se výsledky liší od výsledků výzkumu Fahmy a Neumanna, u kterých 

dominovala role demonstranta. Druhou nejfrekventovanější rolí v jejich studii byla oběť 

a až na třetím místě byl agresor. Rozdílné výsledky mohou být dány rozdílným typem 

konfliktu, kdy v občanské válce jsou civilisté zobrazováni nejen v roli oběti, ale velmi 

často také v roli agresora. Dalším důvodem je zřejmě fakt, že Fahmy a Neumann 

zkoumali celý konflikt, včetně jeho pokrytí v médiích po skončení války. Častěji se tak 

v agenturách objevovaly fotografie zobrazující protiválečné demonstrace napříč 

různými zeměmi a jiné podobné události, proto v jejich výzkumu dominuje role 

demonstranta. 

Role vedlejšího aktéra 
 
Role vedlejšího aktéra Počet fotografií         Procentuální poměr (zaokrouhleno) 

 

Oběť     24                                          13 % 

Agresor    37                                          20 % 

Vyjednavač   5                                            2,7 % 

Demonstrant   0                                            0 % 

Nelze určit   45                                          24,3 % 
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Nevyskytuje se                              74                                          40 %  

Celkem                                         185                                        100 % 

 
Stejně jako v případě hlavního aktéra, také vedlejší aktér byl nejčastěji zobrazen v roli 

agresora. Role oběti se vyskytla na 13 % fotografií. Vyjednavač byl zobrazen pouze na 

pěti snímcích, tedy na 2,7 % fotografií a role demonstranta se u vedlejšího aktéra 

neobjevila vůbec. Role vedlejšího aktéra nešla určit na 45 snímcích, nejčastěji se ale 

tento typ aktéra na fotografiích vůbec nevyskytoval a kódována tak nemohla být ani 

jeho role. 

Typ aktéra a jeho role, nejčastější kombinace 

Hlavní aktér 
 

   Civilista 

  n         % 

   Dítě 

 n      % 

  Voják 

  n     % 

  Politik 

  n     % 

Oběť  34       18,4  3     1,6   1    0,5   0      0 

Agresor  37        20 1      0,5 15    8,1   0      0 

Vyjednavač   0          0 0        0  2       1   3    1,6 

Demonstrant   1         0,5 0        0  0        0   0      0 

Nelze určit  15        8,1  6       3,2 4       2,2 32   17,3 

   

Nejčastější kombinací u hlavního aktéra na zkoumaných fotografiích byl civilista v roli 

agresora. Ta byla objevena na 20 % ze 185 snímků. 18,4 % procent tvořila kombinace, 

kdy byl civilista zobrazen v roli oběti. Třetí nejfrekventovanější kombinací byl voják v 

roli agresora.  

Vedlejší aktér 
 

   Civilista 

  n         % 

   Dítě 

 n      % 

  Voják 

  n     % 

  Politik 

  n     % 

Oběť  23       12,4  0        0   1    0,5   0      0 

Agresor  30       16,2  0        0   6    3,2   0      0 

Vyjednavač   0          0  0        0   2      1   3    1,6 

Demonstrant   0          0  0        0   0      0   0      0 
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Nelze určit  24        13   1      0,5   2      1   3   1,6 

 
Podobné kombinace jako u hlavního aktéra vyšly také u aktéra vedlejšího. Nejčastěji 

byl nalezen civilista v roli agresora, a to na 30 snímcích. Druhou nejfrekventovanější 

kombinací byl civilista v roli oběti. A i tady byl třetí nejpočetnější skupinou voják v roli 

agresora. 

 

Výzkum Fahmy a Neumanna tyto konkrétní výsledky neuvádí, předpokládám ale, že v 

případě válečného konfliktu, jako je izraelsko-palestinský konflikt, by dominovala 

kombinace civilista v roli oběti a voják v roli agresora. To, že v mém výzkumu byla 

nejčastější kombinací civilista v roli agresora, je dle mého názoru opět dáno typem 

konfliktu, jakým je občanská válka, kde jsou povstalci, tedy civilisté, jednou z válčících 

stran. 

B3: Z jakého úhlu byly fotografie foceny? 
 

To, jestli úhel pohledu posiluje rámec fotografie nebo je s ním v rozporu, bylo určováno 

na základě rolí hlavních aktérů, a to způsobem, který je uveden v kapitole 7.2 u 

výzkumné otázky B3. Za neutrálně rámcované byly považovány fotografie snímané 

z frontálního, přímého úhlu, tedy z úrovně očí. 

 

U role oběti byl považován za úhel pohledu, který posiluje rámec, nadhled. 

 

a. Role oběti = nadhled = válečný rámec 

 

U role vyjednavače, agresora a demonstranta byl považován za úhel pohledu, který 

posiluje rámec, podhled. 

 

a. Role vyjednavače = podhled = mírový rámec 

b. Role agresora = podhled = válečný rámec 

c. Role demonstranta = podhled = mírový rámec 

 

         n                 % 

Frontální pohled       146              79 
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Úhel posiluje rámec fotografie        26               14 

Úhel je v rozporu s rámcem fotografie         4                2,2 

Nelze určit         9                4,9  

 

79 % fotografií bylo vyfoceno frontálně, úhel pohledu byl tedy neutrální.  

 

Na celkem 26 fotografiích, tedy na 14 %, úhel posiloval objevený rámec. Čtyři 

fotografie, které obsahovaly hlavního aktéra v roli oběti, byly foceny z nadhledu. Tento 

extrémní úhel na snímcích vzbuzoval dojem, že snímaný objekt je ve svízelné situaci, 

trpí a vyvolával jistý pocit nadřazenosti, jednalo se tedy o posílení válečného rámce. 17 

fotografií, které obsahovaly hlavního aktéra v roli agresora, bylo vyfoceno z podhledu. 

U těchto snímků zvolený úhel pohledu vzbuzoval dojem velkoleposti, důležitosti a 

nadřazenosti, i v tomto případě se jednalo o posílení válečného rámce.  

 

Byla objevena jedna fotografie obsahující roli vyjednavače, která byla vyfocena 

z podhledu. V tomto případě se jednalo o posílení mírového rámce. 

 

Úhel pohledu byl v rozporu s rámcem na čtyřech fotografiích. Byly objeveny dva 

snímky obsahující roli oběti, které byly vyfoceny z podhledu a dva snímky obsahující 

roli agresora, které byly vyfoceny z nadhledu. 

 

Pokud byl na zkoumaných fotografiích využit extrémní úhel pohledu, ve většině případů 

posiloval rámec, který snímek obsahoval. Tento aspekt ukazuje, že rámcování probíhá 

už při pořizování snímků, tedy že rámcování neprobíhá jen ve fázi selekce, kdy 

agentury, editoři a jiní vybírají, jaké fotografie budou zveřejněny. Role zachycených 

subjektů vědomě posiluje už fotograf – pokud fotí oběť konfliktu, zachytí ji z nadhledu, 

aby umocnil její těžkou situaci. Pokud fotí agresora, zachytí ho z podhledu, aby umocnil 

jeho nadřazenost a z fotografie šel strach. Fotografové tak rámcují nejen výběrem 

určitých témat, ale také způsobem jejich zpracování. 

8.1.3 Rámcování 
 

C1: Jaký je podíl válečně a mírově rámcovaných fotografií? 
 

Válečný a mírový rámec byl určen na základě rolí hlavního aktéra, které byly na 



   

 

58 

  

fotografiích identifikovány, jak bylo uvedeno v kapitole 7.2 u výzkumné otázky C1. Za 

válečně rámcované byly považovány fotografie obsahující roli oběti a agresora, za 

mírově rámcované pak snímky obsahující roli vyjednavače a demonstranta. 

 

a. Válečný rámec: Role oběti a agresora 

b. Mírový rámec: Role vyjednavače a demonstranta 

 

         n                 % 

Válečný rámec       108             58,4 

Mírový rámec         6                3,2  

Nelze určit        71              38,4 

 

Na 185 objevených fotografiích 43 z nich obsahovalo hlavního aktéra v roli oběti a 65 v 

roli agresora, celkem 108 fotografií, tedy 58,4 %, tak bylo rámcováno válečně. Pět 

snímků obsahovalo hlavního aktéra v roli vyjednavače a na jedné fotografii byl hlavní 

aktér v roli demonstranta, celkem šest fotografií, tedy 3,2 %, tak bylo rámcováno 

mírově. Na 71 snímcích nešlo roli hlavního aktéra určit, tyto fotografie proto byly 

zkoumány v rámci kvalitativní analýzy. 

 

Ve výzkumu Fahmy a Neumanna bylo objeveno 318 fotografií, které byly rámcovány 

válečně a 267 fotografií, které byly rámcovány mírově. Válečný rámec v izraelsko-

palestinském konfliktu, jak ho prezentovaly agentury AP, Reuters a AFP, tedy 

převládal. Stejný výsledek přinesl také tento výzkum českých deníků a jejich zobrazení 

občanské války v Libyi, kde rovněž převládal válečný rámec. 

 

Rozdíl mezi oběma výzkumy je ovšem v poměru, v jakém byly fotografie rámcovány. 

Ve studii Fahmy a Neumanna nepřevládal válečný rámec nijak výrazně a u agentury AP 

bylo dokonce objeveno více snímků, které byly rámcovány mírově. V mém vlastním 

výzkumu válečný rámec jasně převládal. Na základě Galtungovy teorie, která je 

popsána v kapitole 5.1, tak lze říci, že Právo a Mladá fronta ve zkoumaném období 

rozhodně nezobrazovala konflikt tak, aby podporovala myšlenku míru.  

 

Rozdíl byl ovšem v tom, že Fahmy s Neumannem zkoumali konflikt, který trval tři 

týdny, konkrétně Operaci Lité olovo, obsáhli tedy všechny snímky, které se války 
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týkaly, včetně fotografií z vyjednávání těsně před ukončením konfliktu nebo po jeho 

skončení. Občanská válka v Libyi začala na počátku roku 2011 a trvala do října, 

výzkum tak zdaleka nezmapoval celý konflikt a vývoj v jeho zobrazování, nýbrž jen 

rámcování konfliktu v jeho počáteční fázi. Předpokládám, že mírově rámcované 

fotografie převládají ve válečných konfliktech spíše v jejich závěru, kdy probíhají 

mírová jednání, protiválečné demonstrace apod. I proto jsou dle mého názoru výsledky 

výzkumů tolik rozdílné. 

 

Způsob zobrazení občanské války v Libyi ve zkoumaném období odpovídá teorii 

Johana Galtunga (1986), která tvrdí, že válečné konflikty jsou převážně rámcovány 

válečně, mírový rámec se objevuje podstatně méně. Výsledky odpovídají také teorii 

Katy Parry, která je popsána v kapitole 5.3, která tvrdí, že konflikty jsou často 

zobrazovány tak, aby v recipientovi vzbuzovaly dojem, že zásah západních mocností je 

nutný. Občanská válka v Libyi dle mého názoru patří mezi ně, v Právu a v Mladé frontě 

byl konflikt ve zkoumaném období vykreslen, podle aspektů výzkumu Katy Parry, 

proválečně a vojenská intervence byla vnímána jako pomoc tamnímu obyvatelstvu. 

C2: Byly fotografie z agenturních zdrojů rámcovány stejně (tedy válečně nebo mírově) 
jako snímky z jiných zdrojů? 
 
 

          Zdroj    Válečný rámec 

       n          % 

    Mírový rámec  

        n          % 

       Nelze určit 

         n          % 

Agentura (134)       84        62,7         6         4,5         44        32,8 

Jiný (36)       23        63,9            0           0         13        36,1   

 

Rámcování se v závislosti na zdroji nijak výrazně nelišilo. 62,7 % fotografií 

pocházejících z agenturních zdrojů bylo rámcováno válečně. 63,9 % snímků z vlastních 

zdrojů také obsahovalo válečný rámec. Žádná fotografie z jiného než agenturního zdroje 

neobsahovala mírový rámec. Tento aspekt lze vysvětlit tak, že vlastní fotografové 

zkoumaných deníků byli přítomní v místě konfliktu a neměli zřejmě možnost fotit 

situace, které by mohly být považovány za mírově rámcované, jako jsou například 

mírová vyjednávání. Mírový rámec byl nicméně obsažen pouze na 4,5 % agenturních 

snímků, takže ani v tomto případě se výsledky nijak zásadně nelišily. 
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       Agentura    Válečný rámec 

       n          % 

    Mírový rámec  

        n          % 

       Nelze určit 

         n          % 

Zahraniční (94)       56        59,6         3          3,2         35        37,2 

Česká (42)       28        66,7         3          7,1         11        26,2   

 

Zásadně se rámcování nelišilo ani v závislosti na tom, jestli fotografie pocházela ze 

zahraniční nebo české agentury. U českých i zahraničních agentur výrazně převládalo 

válečné rámcování. 

C3: Liší se rámcování fotografií mezi sledovanými deníky? 
 
 
 

 
        Právo 
      n          % 

 
  Mladá fronta 
      n          % 

Válečný rámec      58       31,4      50         27  
Mírový rámec       2           1       4         2,2   
Nelze určit      23       12,4       48         26 

 
 
Oba zkoumané deníky rámcovaly konflikt velmi podobně. V Právu bylo 31 % válečně 

rámcovaných fotografií z celkového počtu zkoumaných snímků, v Mladé frontě 27 %. 

Mírový rámec byl objeven jen na 1 % snímků v Právu a 2,2 % snímků v Mladé frontě. 

Jediný výraznější rozdíl byl u fotografií, u nichž nešlo rámec pouze z fotografie určit, v 

Právu jich bylo o více jak polovinu méně, tedy 12,4 %. V Mladé frontě nešlo rámec 

určit na 26 % snímků.  

8.2 Kvalitativní analýza 
 

Kvalitativně byly zkoumány fotografie, u kterých nešlo v rámci obrazové analýzy určit, 

o jaký rámec se jedná. Takových snímků bylo nalezeno 71. 23 z nich bylo otištěno 

v Právu a 48 v Mladé frontě DNES. Analýza zkoumala, jakým způsobem jsou původně 

neutrálně rámcované obrazy rámcovány prostřednictvím popisku a titulku. Odhalila pět 

rámců, pomocí kterých zkoumané české deníky informovaly o občanské válce v Libyi 

prostřednictvím fotografií ve spojení s popisky a titulky: rámec šíleného a nenáviděného 

vůdce; rámec povstalců bojujících za změnu; rámec silného vůdce, který se nevzdá; 

rámec obhajoby intervence; rámec obětí občanské války. 
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16 fotografií bylo z analýzy předem vyřazeno, a to ilustrační portréty, které byly k 

článkům přiřazeny jen kvůli identifikaci mluvčího, který byl citován nebo parafrázován. 

U 15 fotografií nebyl nalezen žádný rámec ani po analýze popisků a titulků. 

8.2.1 Rámec šíleného a nenáviděného vůdce 
 
Tento rámec vykresloval Muammara Kaddáfího jako obyvateli nenáviděného vůdce, 

který se chová agresivně a despoticky. V některých titulcích a popiscích byl označován i 

za šíleného. Muammar Kaddáfí je v tomto rámci zobrazen jako špatný vůdce, který je 

zodpovědný za problémy v Libyi, a obyvatelé touží po jeho odchodu. Tento rámec byl 

nalezen na popiscích a titulcích u 10 snímků. Jednalo se o fotografie, na kterých byl 

zachycen Kaddáfí a popisky či titulky tohoto typu ovlivňovaly celkové vyznění snímků, 

plukovníkovy výrazy a gesta dostaly nový význam, vůdce ve spojení s textem působil 

nevyrovnaně a despoticky. Pokud byli na fotografii s tímto typem popisku či titulku 

zachyceni civilisté, pak byli vnímáni jako oběti krutého Kaddáfího režimu. Tento rámec 

objevený v titulcích a popiscích také ovlivňoval snímky, na kterých byly zobrazeny 

skupiny demonstrantů. Pro recipienta pouze prostřednictvím obrazu těžko 

identifikovatelná skupina dostala díky textu nový rozměr, demonstranti jsou vnímáni 

jako obyvatelé země, ve které vládne nenáviděný vůdce, po jehož odchodu místní touží. 

Některé snímky také zachycovaly karikatury Kaddáfího, jejichž význam lze plně 

pochopit až ve spojení s popiskem. Dojem z jednotlivých snímků, popisků a titulků se 

ale může u různých recipientů lišit. 

 

Typickým příkladem tohoto rámce je příloha číslo 10. Tato fotografie byla otištěna u 

článku s titulkem Šílený beduín, "král králů" a marnivý despota Kaddáfí (MF DNES 

22.2.2011, s. 7A), který dodával snímku negativní konotaci a vůdce vykresloval jako 

šílence a marnivého despotu. 

 

Tento rámec v recipientovi vzbuzuje pocit, že Libye je pod vládou špatného a krutého 

vůdce a jeho svržení je nutné. Podporuje tedy proválečné smýšlení o situaci v Libyi a 

tento rámec tak lze, podle Galtungovy teorie, která je popsána v kapitole 5.1, označit za 

válečný. 

8.2.2 Rámec povstalců bojujících za změnu 
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Tento rámec zobrazoval konflikt z pohledu povstalců. Poukazoval na jejich úspěchy: 

Benghází slaví. Většina města padla do rukou povstalců (MF DNES 22. 2. 2011, s. 6A); 

a jejich odhodlání bojovat za změnu režimu: My musíme vyhrát! Trojice patřící k 

povstalcům v Magrúnu mává "předkaddáfíovskou" vlajkou, jedním ze symbolů nynější 

revoluce (MF DNES 23. 3. 2011, s. 3A). Na většině těchto snímků byli zobrazeni 

radující se povstalci, snímky zachycovaly oslavná gesta a pozitivní emoce, a také 

protirežimní demonstrace. K pochopení, kdo na fotografii je a proč se raduje, případně 

proti čemu protestuje, lze ovšem pochopit až ve spojení s titulkem nebo popiskem. 

Typickým symbolem na těchto fotografiích byla také vlajka Libye, kterou země 

používala před nástupem Kaddáfího v roce 1969. Tento rámec byl nalezen na popiscích 

a titulcích u 10 snímků. 

 

Typickým příkladem tohoto rámce je příloha číslo 11. Tato fotografie byla otištěna s 

popiskem: Tohle zvládli povstalci. Bojovníci opozice oslavují úspěch, když se jim v 

sobotu v Benghází podařilo odrazit Kaddáfího vojáky (MF DNES 21.3.2011, s. 2A). 

 

Tento rámec zpravidla zobrazoval bojující a bojechtivé povstalce, případně ozbrojené a 

radující se povstalce po vojenském úspěchu, podle Galtungovy teorie, která je popsána 

v kapitole 5.1, ho tedy opět lze označit za válečný. 

8.2.3 Rámec silného vůdce, který se nevzdá 
 

Na popiscích a titulcích u 12 fotografií, které byly zkoumány v rámci kvalitativní 

analýzy, byl objeven rámec silného vůdce, který se nevzdá. Tento rámec zobrazoval 

konflikt ze strany Kaddáfího, který se nehodlal vzdát ani rezignovat: Kaddáfí: 

Neodstoupím, raději zemřu (Právo 23. 2. 2011, s. 1). Jeho vojenská síla byla 

vykreslována jako nebezpečná a pro povstalce těžko překonatelná: Kaddáfí drtí 

povstalce ze vzduchu (MF DNES 15. 3. 2011, s. 9A). Na snímcích, které byly takto 

rámcovány, byl ve většině případů zachycen Muammar Kaddáfí, který gestikuloval, 

případně vyjadřoval emoce mimicky. Popisky a titulky mu dodávaly auru silného 

vůdce, jeho gesta a výrazy působily zarputile a ilustrovaly postoj člověka, který se 

nevzdá bez boje. Pouze na čtyřech fotografiích u tohoto rámce nebyl zachycen 

Muammar Kaddáfí. Jednalo se o snímek povstalců, kteří vzhlíželi k nebi s obavou z 

leteckého útoku. Kdo je na fotografii a především co dělá, lze pochopit až po přečtení 
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popisku. Podobně jako u fotografie vládního vojáka, který pózoval s Kaddáfího 

plakátem po dobytí území, fotografie vlajky, kterou Libye používala před nástupem 

Kaddáfího, a snímku, na kterém byl portrét plukovníkova syna, jehož výraz opět 

vysvětluje až popisek. 

 

Typickým příkladem tohoto rámce je příloha číslo 12. Tato fotografie byla otištěna s 

popiskem: Znovu kamarád? Kaddáfí se nejspíš udrží u moci (MF DNES 14.3.2011, s. 

12A). 

 

Tento rámec vykresloval Kaddáfího jako bojechtivého a odhodlaného vojensky potlačit 

veškerá povstání, proto ho, podle Galtungovy teorie, která je popsána v kapitole 5.1, lze 

považovat za válečný. 

8.2.4 Rámec obhajoby intervence 
 

Na popiscích a titulcích u pěti fotografií, které byly zkoumány v rámci kvalitativní 

analýzy, byl objeven rámec obhajoby intervence. Tento rámec vykresloval situaci v 

Libyi jako bezvýchodnou, žádající zásah západních mocností. Zároveň legitimizoval 

zásahy do vývoje občanské války v Libyi po tom, co byly uskutečněny, ať už se jednalo 

o vyhlášení bezletové zóny nebo samotný vojenský zásah: Nadšení. Bezprostředně poté, 

co OSN vyhlásila bezletovou zónu nad Libyí a avizovala letecké útoky proti silám 

Muammara Kaddáfího, vypukly v Tobruku, jedné z mála zbývajících bašt rebelů, 

mohutné oslavy (MF DNES 19. 3. 2011, s. 1A). Na snímcích, které byly takto 

rámcovány, jsou zobrazeny davy obyvatel, kteří se radují. Proč se radují, je vysvětleno 

popiskem nebo titulkem. Jednalo se i o snímky vojáků, kteří byli v popisku označeni za 

hlídače pořádku a bezpečnosti obyvatel. Tento rámec zobrazuje intervenci jako žádanou 

ze strany obyvatelů Libye, kteří jsou za takovou pomoc vděční. 

 

O rámci obhajoby intervence hovoří také Katy Parry, jejíž výzkum je popsán v kapitole 

5.3. Autorka upozorňuje na to, že intervence jsou často legitimizovány takzvaným 

aktem lidskosti a jsou vysvětlovány jako pomoc obyvatelstvu. Západní média mají 

podle ní tendenci zobrazovat konflikty, do nichž se západní mocnosti zapojily, 

proválečně (Parry 2011, s. 1187). V tomto rámci jsou využívány právě místní obyvatelé 

projevující radost nad zásahem zahraničních armád (Parry 2011, s. 1192). 
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Typickým příkladem tohoto rámce je příloha číslo 13. Tato fotografie byla otištěna s 

popiskem: Nadšení. Bezprostředně poté, co OSN vyhlásila bezletovou zónu nad Libyí a 

avizovala letecké útoky proti silám Muammara Kaddáfího, vypukly v Tobruku, jedné z 

mála zbývajících bašt rebelů, mohutné oslavy (MF DNES 19.3.2011, s. 1A). 

 

Tento rámec se snaží ospravedlnit a vykreslit zásah zahraničních vojenských složek 

jako nutný, je tedy jasně proválečný a podle Galtungovy teorie, která je popsána v 

kapitole 5.1, lze tento rámec označit za válečný. 

8.2.5 Rámec obětí občanské války 
 

Poslední rámec, který byl na zkoumaných popiscích a titulcích objeven, je rámec obětí 

občanské války. Ten byl nalezen u třech fotografií. Jeden snímek zobrazoval otce 

držícího fotografii svého syna, o kterého přišel při demonstracích. O koho se jedná, 

vysvětluje až popisek, který vykresluje otce i syna jako oběti konfliktu a dodává snímku 

velmi emotivní rozměr. Druhý zachycoval ruiny města, tedy téma destrukce. Jedná se 

ale o technicky nekvalitní snímek, ze kterého jde jen těžko poznat, co konkrétně 

zachycuje a bez popisku ho jen těžko lze pochopit. Třetí snímek byl portrét studentky, 

která byla znásilněna vojáky, prostřednictvím textu je opět dovysvětleno, kdo je na 

fotografii a co se stalo. Podobně jako u prvního snímku dodává popisek obrazu velmi 

emotivní rozměr. 

 

Typickým příkladem tohoto rámce je příloha číslo 14. Tato fotografie byla otištěna s 

popiskem: Jedna z obětí povstání, Libyjský otec drží fotografii syna, který zahynul v 

Benghází během povstání proti Kaddáfímu (MF DNES 7.3.2011, s. 7A). 

 

Tento rámec zobrazuje roli oběti a ukazuje hrůzy válečných konfliktů, proto ho podle 

Galtungovy teorie, která je popsána v kapitole 5.1, můžeme označit za válečný. 
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Závěr 
 
Existuje nespočet výzkumů, které se zabývají rámcováním válečných konfliktů, většina 

těchto výzkumů se ovšem zaměřuje na text. Ačkoliv obraz silněji působí na emoce a v 

případech, kdy si textový a vizuální rámec odporují, se recipient často rozhodne pro 

rámec vizuální, je obrazovým rámcům věnována podstatně menší pozornost. I proto se 

tato práce zaměřila pouze na obraz a jejím cílem bylo zjistit, jaké vizuální rámce 

využívají české deníky, konkrétně Právo a MF DNES, k reprezentaci občanské války 

v Libyi. Práce vycházela z konceptů mírového a válečného zpravodajství Johana 

Galtunga (1986) a z výzkumu Shahiry Fahmy a Rico Neumanna (2012), kteří 

analyzovali vizuální reprezentaci války v Gaze.  

 

Kvantitativní analýza se zaměřila na tři skupiny charakteristik. V první, kde byly 

zkoumány pozice zdroje, bylo zjištěno, že Právo a Mladá fronta umísťovaly snímky 

týkající se občanské války v Libyi na titulní strany jen výjimečně, tento konflikt nebyl 

ve srovnání s ostatními tématy zřejmě shledán tak zajímavým. Potvrdila se i skutečnost, 

že během válečných konfliktů čerpají deníky především ze zahraničních zpravodajských 

agentur, protože sami nemají dostatek vlastních zdrojů. Na to, jaké vizuální rámce se v 

novinách objevují, má tak zásadní vliv to, jak konflikt rámcují už samotné agentury. 

Přes 80 % článků bylo doplněno fotografiemi, oba deníky tak podle předpokladů 

využívaly poutavý potenciál válečných fotografií. Větší důraz na obrazovou složku 

dávala Mladá fronta, v Právu dominoval text. 

 

Ve druhé skupině charakteristik, která se změřila na obsah a formální prvky, bylo 

zjištěno, že téměř polovina všech objevených snímků zobrazovala civilisty, což může 

být dáno povahou konfliktu, jakým je občanská válka, kde jsou civilisté zobrazováni jak 

v rolích obětí, tak v rolích agresorů. Důležitým bodem výzkumu bylo určení rolí 

jednotlivých aktérů, neboť na jejich základě pak byly určovány rámce. Nejčastěji byla 

objevena role agresora, druhou nejfrekventovanější byla role oběti. V rámci této 

skupiny charakteristik bylo také zjištěno, že k rámcování bývají využívány i extrémní 

úhly pohledu. U fotografií, které nebyly foceny z frontálního pohledu, ve většině 

případů úhel posiloval rámec fotografie. Jinými slovy tedy fotograf úhlem pohledu 

umocňoval emocionální působení snímku. 
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Třetí skupina charakteristik byla zaměřena na rámcování a na základě objevených rolí 

bylo zjištěno, že válečný rámec na zkoumaných fotografiích jasně převládal. Tato 

dominance byla ve srovnání s výzkumem Fahmy a Neumanna velmi výrazná, což bylo 

zřejmě dáno povahou konfliktu, jakým je občanská válka, může to ovšem vypovídat i o 

způsobu, jakým čeští novináři konflikty rámcují, tedy že dávají přednost válečným 

rámcům. Zajímavé by pro srovnání bylo provést stejný výzkum na fotografiích 

občanské války v Libyi v zahraničním tisku. Rámcování se nijak výrazně nelišilo ani v 

závislosti na zdroji, stejné rámce se objevovaly jak na agenturních fotografiích, tak na 

snímcích z vlastních zdrojů. Ve srovnání obou zkoumaných deníků se potvrdil 

předpoklad, že Právo i Mladá fronta rámcovaly konflikt velmi podobně. U obou deníků 

jasně převládal válečný rámec. 

 

Pomocí kvalitativní analýzy bylo zjištěno, že ve zkoumaných českých denících byly 

fotografie rámcovány také prostřednictvím popisků a titulků. Bylo objeveno 5 rámců, 

které lze považovat za válečné. Výzkum tak ukázal, že i fotografie, u kterých nešlo 

rámec určit jen z obrazu, byly pomocí textu rámcovány válečně. Kvalitativní analýzou 

byl objeven i rámec obhajoby intervence, který potvrdil teorii, že západní média mají 

tendenci rámcovat konflikty tak, aby legitimizovaly intervence západních mocností. 

 

Objektivnější výsledky by výzkum určitě přinesl v případě, kdyby byl zkoumán celý 

konflikt, tedy kdyby bylo analyzováno rámcování i těsně před koncem války i po jejím 

skončení. Ukázalo se, že ve zkoumaném období česká média podle Galtungova 

konceptu (1986) nerámcovala, alespoň na fotografiích, titulcích a popiscích, občanskou 

válku v Libyi vyváženě a nepodporovala mírovou myšlenku. Naopak výrazně 

upozorňovala na rozdíly mezi znepřátelenými stranami a bylo by zajímavé zjistit, jak 

podobné rámce působí na publikum a na jeho smýšlení o zkoumaném konfliktu. 
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Summary 
 

Extensive research has been carried out to explore the framing of war conflicts. Most of 

it focuses on the textual depiction, even though it has been proved that image has 

stronger effect on human emotions than text – in the cases of contradiction of the textual 

and visual frames, the recipient tends to follow the visual one. In other words, visual 

frames are more influential on emotions, but are paid less attention in research. This is 

one of the reasons why this work was focused solely on pictures and its aim was to 

determine, what visual frames were used by Czech journals Právo and MF DNES, to 

represent the civil war in Libya. The work is based on Johan Galtung’s concepts of 

peace and war journalism (1986) and Shahira Fahmy and Rico Neumann's research 

(2012), which analyzed the visual representation of the Gaza war. 

 Quantitative analysis focused on three groups of characteristics. In the first group, 

which  examined positions and sources, it was found that Právo and Mladá fronta placed 

images depicting the civil war in Libya on their front pages rarely. I suppose the reason 

is that the conflict was not considered as interesting as other current news themes. It was 

confirmed in this part of analysis that during the war conflicts journals use mainly 

materials from foreign newswires, because they do not have enough of their own 

sources. That means that visual frames in print are seriously affected by the frames used 

by the newswires. Over 80% of all articles were accompanied by photographs, Právo 

and Mladá fronta both employ the potential of engaging war photographs. Greater 

emphasis was put on the visual representation by Mladá fronta, the text was dominating 

in Právo. 

 The second group of characteristics, which concentrated on content and formal 

elements, it was found that almost half of all used images show civilians. It might be 

explained by the nature of the civil war conflict, where civilians are portrayed as victims 

and also as aggressors. An important point of the research was to define the roles of 

actors, because they were the main key in determining the frames. It was discovered that 

the most common role was the one of an agressor, the second most frequent one was the 

role of a victim. Within this group of characteristics it was also found that extreme 

shooting angles are used for framing. In most cases for the photographs that were not 
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taken from frontal view, it was proved that the shooting angle strengthened visual 

frames. In other words, the photographer reinforced the emotional impact of the image 

by its point of view. 

 The third group of characteristics concentrated on framing and was based on 

discovered roles. It was found that military framework clearly prevailed in examined 

photographs. This dominance was stronger than in Fahmy and Neumann's research, 

which was probably caused by the nature of the civil war conflict. However, it can also 

illustrate what frames Czech journalists use, which would mean that they prefer war 

frameworks. It would be interesting to compare the results of a similar research in the 

foreign press. Depending on the source, framing did not differ much, the same frame 

appeared on both the agency photographs and the images from the journals’ own 

sources. The comparison of the two journals confirmed that Právo and Mladá fronta 

framed the conflict very similarly. Both journals used mainly war frames. 

 By the use of qualitative analysis, it was found that in the analyzed Czech journals the 

photographs were also framed via captions and titles. There were five frames discovered 

which can be identified as war frames. Research has shown that even the photographs, 

in which we could not identify visual frames, were framed as war frames by the means 

of text. The qualitative analysis also discovered other frames: defending of the 

intervention frame, which confirmed the theory that the Western media tend to frame 

conflicts to legitimize interventions of Western powers. 

The research would have been more objective if the whole conflict was investigated 

from the very start to the end and also a few days after. It turned out that in the 

examined period Czech journals did not support the idea of peace journalism, at least in 

the photographs, headlines and captions. On the contrary they dramatically highlighted 

the differences between the two sides and it would be interesting to see how these 

frames affect the audience and its meaning of the investigated conflict. 
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