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Abstrakt 
 

Diplomová práce Mediální obraz českých prezidentů v období normalizace a 

v současnosti se věnuje vizuální složce mediálního obrazu normalizačního prezidenta 

Gustáva Husáka a demokratického prezidenta Václava Havla. Práce se zabývá jejich 

vizuální prezentací v deníku Rudé právo, Mladá fronta a Mladá fronta DNES. 

Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení role prezidenta v českém politickém 

systému a nastiňuje dějinné souvislosti. Výzkumná část se zabývá kvantitativní a 

kvalitativní analýzou fotografií zveřejněných v určených denících. Součástí práce je i 

charakteristika profilu činnosti oficiálních fotografů prezidenta a vyhodnocení informací 

získaných během hloubkových rozhovorů s fotografy. Rozhovor s bývalým 

fotoreportérem ČTK se týká fotografování prezidenta Gustáva Husáka. Rozhovor 

s Tomkim Němcem, Karlem Cudlínem a Jaroslavem Hejzlarem je zaměřen na 

fotografování Václava Havla. Práce hledá odpověď na otázku, zda  prezident zasahoval 

do činnosti svého oficiálního fotografa a v čem se liší profil práce prezidentského 

fotografa v období normalizace a v období demokracie. Cílem práce je představit, jak se 

měnil mediální obraz českých prezidentů a ověřit nebo vyvrátit hypotézu, že se vizuální 

reprezentace prezidenta v denním tisku výrazně lišila v době totalitního Československa 

a v demokratické společnosti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
This thesis, The Media Image of Czech Presidents during the Normalisation Period and 

Today looks at the visual component of the media image of Normalisation-era president 

Gustáv Husák and democratic president Václav Havel. The study looks at their visual 

representations in the newspapers Rudé právo, Mladá fronta and Mladá fronta DNES.  

The theoretical part of the study focuses on defining the role of President in the Czech 

political system, and outlines the historical context. The research part comprises a 

quantitative and qualitative analysis of photographs published in the determined 

newspapers. The study also details the characteristic activities of official presidential 

photographers and gives an assessment of information acquired during in-depth 

interviews with official presidential photographers. An interview with a former Czech 

News Agency (ČTK) photographer deals with the taking of photographs of President 

Gustáv Husák. An interview with Tomki Němec, Karel Cudlín and Jaroslav Hejzlar 

focuses on the taking of photographs of Václav Havel.  

The study seeks to find an answer to the question of whether the president interfered in 

the activities of his official photographer, and how the work of the presidential 

photographer differed during the Normalisation period and during democracy. The 

objective of the study is to  verify or disprove the hypothesis that the visual 

representation of the president’s media image during the period of totalitarian 

Czechoslovakia and the democratic period differed significantly.  
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Úvod 

 Z dnešního pohledu se Gustáv Husák může jevit jako symbol dlouholetého 

komunistického útlaku, tzv. normalizace, a s ním spjatého kulturního a morálního 

úpadku. Prezidentským nástupcem Gustáva Husáka se stal Václav Havel, jenž je 

pokládán za představitele svobody a demokracie. Pád komunistického režimu a návrat 

k demokracii znamenal pro českou politiku, společnost i média významnou změnu. Ve 

své diplomové práci se snažím analyzovat, jak se tato změna promítla ve fotografickém 

zobrazení prezidenta v denním tisku a v práci „hradních fotografů“. 

 Tématem této práce je vizuální složka mediálního obrazu normalizačního 

prezidenta Gustáva Husáka a demokratického prezidenta Václava Havla. Práce se 

zaměřuje na analýzu fotografického zobrazení zmíněných prezidentů v tehdejších 

nejčtenějších československých a českých denících – v Rudém právu, v Mladé frontě a 

v Mladé frontě DNES. Součástí analýzy je komparace jejich mediálního obrazu. Práce 

dále představuje, jak se profilovala úloha osobních fotografů prezidentů v kontextu 

doby a na pozadí společenských poměrů.  

 V úvodu práce definuji základní pojmy a charakterizuji vývoj české novinářské 

fotografie a fotožurnalismu od počátku normalizace do poloviny devadesátých let 20. 

století. Jelikož se domnívám, že v této práci nelze pominout historický kontext, nastínila 

jsem i dějinné souvislosti charakterizující situaci české společnosti ve sledovaném 

období a doplnila je životopisy prezidentů Husáka a Havla. Dále představuji fotografy, 

kteří vytvářeli fotografie těchto prezidentů, a seznamuji čtenáře s úlohou České tiskové 

kanceláře.  

 Práce pojednává nejen o fotografování prezidentů pro média, ale i o 

fotografování jejich oficiálních portrétů. Informace k tomuto tématu jsem získala 

z různých knižních zdrojů, z hloubkových rozhovorů s fotografy i z e-mailové 

korespondence s bývalým mluvčím prezidenta Havla a s někdejším zaměstnancem 

ČTK. S Karlem Mevaldem, bývalým fotoreportérem ČTK, jsem vedla rozhovor ohledně 

fotografování prezidenta Gustáva Husáka. Rozhovor s fotografem Tomkim Němcem, 

Karlem Cudlínem a Jaroslavem Hejzlarem se týkal fotografování prezidenta Václava 

Havla. 

 Pomocí hloubkových rozhovorů se pokusím odpovědět na otázku, zda prezident 

zasahoval do práce svého oficiálního fotografa a v čem se lišil profil práce fotografa 

v období normalizace a v období demokracie. Pomocí kvantitativní a kvalitativní 
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analýzy obrazového sdělení se budu snažit odpovědět na otázku, jakým způsobem byli 

prezidenti Husák a Havel vizuálně prezentováni ve stanovených denících a v čem se 

jejich zobrazení liší. Cílem této diplomové práce je ověřit nebo vyvrátit hypotézu, že se 

vizuální reprezentace prezidenta v denním tisku výrazně lišila v době totalitního 

Československa a v demokratické společnosti.  
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1. Novinářská fotografie a fotožurnalismus 

1.1 Novinářská fotografie  

 Encyklopedie praktické žurnalistiky popisuje novinářskou neboli žurnalistickou 

fotografii jako novinářskou informaci sdělenou vizuální formou. Žurnalistická 

fotografie zahrnuje fotografickou aktualitu, fotoreportáž, sportovní fotografii, portrét, 

feature fotografii.1 

 Ovšem každou fotografii publikovanou v denním tisku nemůžeme považovat za 

žurnalistickou fotografii. Je třeba rozlišovat pojmy fotografie v žurnalistice a 

žurnalistická fotografie. Obecný termín fotografie v žurnalistice zahrnuje veškeré 

fotografické projevy použité pro komunikaci širokého spektra sdělovaných obsahů, tj. 

nejen aktuální obrazové zpravodajství, fotoreportáž, reportážní portrét, ale i propagační 

a reklamní fotografie nebo fotografie umělecká.2 

 Naproti tomu pojem žurnalistická fotografie zahrnuje výhradně takové 

fotografické projevy, u nichž předmět zobrazení tvoří aktuální společenská událost. 

Žurnalistická fotografie je specifickou formou žurnalistické informace dávající 

prostřednictvím odrazu objektivní reality příjemci zprávu o této realitě, odpovídající na 

základní novinářské otázky „kdo“, „kde“, „co“.3 Novinářská fotografie je tak pouze 

taková fotografie, která přináší informaci nebo sdělení o společensky aktuálním jevu, 

události nebo problému. Žurnalistická fotografie by měla mít informační charakter a 

organické spojení s žurnalistickým textem, který společně s fotografickým zobrazením 

přináší verbálně-vizuální sdělení.4  

 Dobrou žurnalistickou fotografii nevnímá čtenář jako reprodukci skutečnosti, ale 

jako skutečnost samu; žurnalistická fotografie mu umožňuje být „při tom“, stát se 

bezprostředním svědkem zajímavé či dramatické události.5 

 Z principu dokumentárního přístupu rozlišujeme 3 typy žurnalistické fotografie: 

zpravodajskou fotografii, fotografii reportážní a fotografii dokumentární. Jak dalece je 

žurnalistická fotografie schopna plnit své funkce a poslání, záleží jednak na jejích 

                                                 
1
 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA et al. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. Vyd. Praha: 

Libri, 1999. s. 70. ISBN 80-85983-76-1.  
2
 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II.: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. 1. Vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s 14. ISBN 80-7066-119-4.  
3
 Tamtéž, s. 15.  

4
 Tamtéž, s. 15. 

5
 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA et al. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. Vyd. Praha: 

Libri, 1999. s. 70. ISBN 80-85983-76-1. 
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obsahových a obrazových kvalitách, jednak na kvalitě reprodukce a prostoru, který je jí 

na stránkách tisku vymezen.6  

1.1.1 Žánry novinářské fotografie  

 Pojmem novinářská fotografie se rozumí mnoho různých publicistických a 

zpravodajských žánrů. Podle Aleny Lábové je žánrová klasifikace žurnalistické 

fotografie jedním z nejméně teoreticky rozpracovaných problémů fotožurnalistiky. 

Doposud neexistuje žádná uznávaná kodifikace s obecnou platností. Důvodem je, že 

tato dynamická a teoretická disciplína se rychle vyvíjí a neustále mění, mimo jiné i 

proto, že obsahuje rovnocenné prvky dvou odlišných forem komunikace: vizuální a 

verbální.7  

 Stejně tak i Ludvík Baran považuje kategorizaci novinářské fotografie za velmi 

složitou, protože je těžké od sebe oddělit jednotlivé žánry, které si jsou podobné. Baran 

proto rozlišuje alespoň tři základní skupiny fotografie: reportážní a publicistickou 

fotografii, dokumentární a naučnou fotografii a obrazovou fotografii.8 Ján Lofaj člení 

novinářskou fotografii na dva základní druhy: na zpravodajskou a reportážní fotografii. 

Co se týče fotografie zpravodajské, vymezuje následující žánry: fotozprávu, fotoreferát, 

věcnou ilustraci a ilustrovanou zprávu. Do fotografie reportážní zahrnuje tři žánry: 

reportáž, fejeton a fotografickou črtu.9  

 Alena Lábová člení fotožurnalistické žánry do tří kategorií: zpravodajské žánry, 

kam řadí obrazovou zprávu, agenturní aktualitu, věcnou ilustraci, fotografickou glosu a 

fotografický referát; dále publicistické žánry, mezi něž zařazuje fotoreportáž a 

fotofejeton; a specifické útvary, do kterých zahrnuje reportážní portrét a titulní 

fotografii.10  

 Ve své diplomové práci budu vycházet ze základních žánrů novinářské 

fotografie, které se ve stanovených denících, jejichž fotografie jsou předmětem analýzy, 

vyskytují nejčastěji. Tím je fotografická aktualita, agenturní fotografie a reportážní 

portrét.  

                                                 
6
 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1977. s. 7. ISBN 17-051-77. 
7
 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II.: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Vyd. 1. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 20. ISBN 80-7066-119-4. 
8
 BARAN, Ludvík. Teorie novinářské fotografie. 1 Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 

s. 4. ISBN 1602-7425.  
9
 LOFAJ, Ján. Základy fotožurnalistiky. 2. Vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1989. s. 20. ISBN 

80-223-0085-3.  
10

 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II.: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Vyd. 1. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 22. ISBN 80-7066-119-4. 



 7 

Fotografická aktualita  

 Podle Aleny Lábové je fotografická aktualita nejdůležitějším žánrem 

zpravodajské fotografie. Na zpravodajských stranách deníků má obvykle nejpočetnější 

zastoupení. Většinou plní úlohu otevírací fotografie čísla. Fotografická aktualita je 

obrazová zpráva o událostech a lidech do událostí zapojených, která přináší 

fotografickou informaci o něčem novém, co se právě stalo. Mezi charakteristické 

vlastnosti fotografické aktuality patří aktuálnost, relevantnost, srozumitelnost a 

obrazová působivost.11 

 V analýze této práce patří mezi nejčastější fotografické aktuality tzv. general 

news, tj. obrazové zprávy z událostí, které jsou předem plánované nebo očekávané,12 

např. fotografie zobrazující prezidenta během zasedání parlamentu či vlády nebo 

fotografie z tiskové konference.  

 

Agenturní fotografie  

 Je zvláštním druhem obrazové zprávy, jejímž pořizováním, šířením a archivací 

se zabývají tiskové a fotografické agentury. Specifikem agenturní fotografie je její tržní 

charakter. Je zbožím, které agentura na smluvním podkladě za předem sjednanou cenu 

poskytuje zákazníkům, především deníkům a týdeníkům zpravodajského charakteru.  

 Hlavním znakem agenturních fotografií je univerzálnost fotografického stylu, 

který může vést k obrazovým klišé, a to především v záběrech pravidelně se opakujících 

událostí na stejných místech se stejnými aktéry.13 V této diplomové práci jsou 

příkladem agenturní fotografie obrazové zprávy převzaté od ČTK, kde prezident Gustáv 

Husák vítá svého hosta na Pražském hradě.  

 

Reportážní portrét  

 Portrétem se rozumí zobrazení člověka, především zobrazení jeho tváře nebo 

zachycení člověka od pasu nahoru s využitím gestikulace rukou, případně zobrazení 

celé postavy, zasazené ve zcela konkrétním prostředí, které portrétovaného přesněji 

vystihuje. To, co portrét jako takový odlišuje od reportážního portrétu, je způsob 

zobrazení: zda fotograf zachytí pouze vnější podobu portrétovaného nebo zda do jeho 

                                                 
11

 LÁBOVÁ, Alena. Základní druhy zpravodajské fotografie. In OSVALDOVÁ, Barbora a kol. 

Zpravodajství v médiích. 2. upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. s. 91. ISBN 978-80-246-1899-9. 
12

 Tamtéž, s. 91.  
13

 Tamtéž, s. 92.  
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výrazu promítne jeho charakter, povahu, osobní vlastnosti. Reportážní portrét tedy není 

pouhou podobenkou, ale zachycuje i to, jaký člověk ve skutečnosti je.14  

 Reportážní styl fotografování dodává portrétu dynamiku a dějovost. 

Portrétovaný je zachycen v akci, během činnosti, do níž fotoreportér nezasahuje a 

kterou by neměl aranžovat. Fotoreportér zpravidla pořizuje celou sérii snímků, z nichž 

pak vybírá ty, které nejpřesněji vystihují osobnost fotografované osoby.15 Nejčastějším 

příkladem reportážního portrétu v této práci jsou momentky zobrazující obličej Václava 

Havla při rozhovoru.  

 Je nutné zmínit, že v Rudém právu i v Mladé frontě se objevovaly i oficiální 

portréty prezidentů, které pořídil fotograf ČTK. Oficiální portréty prezidentů nepatří 

mezi žánry novinářské fotografie. Účel použití takového portrétu v deníku byl pouze 

ilustrační.  

 

1.1.2 Vývoj novinářské fotografie  

 Fotografie se poprvé objevila v tisku v osmdesátých letech 19. století, po 

vynálezu autotypického štočku. Dne 4. března roku 1880 zveřejnil první polotónovou 

reprodukci novinářské fotografie americký New York Daily Graphic. O tři roky později 

začal v Evropě využívat autotypii pro tisk fotografií deník Illustrierte Zeitung. 

V ostatních denících se fotografie prosazovala velmi pomalu, z počátku spíše ve formě 

týdenních fotografických příloh, jako např. v New York Times. První světový deník, 

který byl ilustrován výlučně fotografiemi, byl britský Daily Mirror roku 1904.16 

S příchodem fotografie do novinového zpravodajství vznikl fotožurnalismus 

jakožto nové odvětví žurnalistické práce založené právě na komunikaci obrazem. 

Fotožurnalismem se rozumí obrazové novinářství, což je specializovaná forma 

žurnalismu, ve které autor pracuje s fotografickým obrazem místo se slovy. Základem 

fotožurnalismu je obrazový příběh, který zpracovává novinářsky hodnotné náměty. 

Příběh může být vyprávěn v jediném snímku pořízeném v rozhodujícím okamžiku, 

častěji jde ale o sérii fotografií, které pokrývají zkoumané téma z rozmanitých úhlů 

pohledu v různé hloubce a šíři. Tuto novou specializaci v novinářské práci pak 

                                                 
14

 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II.: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Vyd. 1. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 40. ISBN 80-7066-119-4. 
15

 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II.: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Vyd. 1. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 41. ISBN 80-7066-119-4. 
16

 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA et al. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vydání. Praha: 

Libri, 1999. s. 70. ISBN 80-85983-76-1. 
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doprovází vznik časopisů, které zachycují události prostřednictvím nového 

zpravodajského žánru – fotoreportáže.17  

Obrazová složka zde již netvoří doprovod k textu, ale naopak. Hlavním nositelem 

sdělení je právě fotografie. K rozvoji fotožurnalismu přispěl především německý tisk 

dvacátých a počátku třicátých let a americký týdeník Life slavného amerického 

vydavatele Henryho Luce, v němž se od roku 1923 do současnosti vystřídaly desítky 

nejlepších fotožurnalistů své doby.18 

Významným mezníkem ve vývoji novinářské fotografie byla druhá světová válka, 

která znamenala definitivní příklon k fotoreportáži. Podle Jána Lofaje se během světové 

války vykrystalizovala novinářská fotografie.19 Důležitou roli sehrála fotografická 

agentura Magnum, založená roku 1947, aby pomáhala fotografům prosadit do tisku 

rozsáhlejší příběhy bez omezujících zásahů redaktorů a grafiků. Agentura Magnum 

zahrnuje fotožurnalisty z celého světa a doposud její členové zachytili mnoho 

historických momentů 20. století.20 

Nejvýznamnější světovou konfrontaci žurnalistické fotografie představuje 

nejprestižnější každoroční soutěž World Press Photo založená stejnojmennou organizací 

roku 1955 v Amsterdamu. O pět let později byla založena nadace World Press Photo, 

která položila základy dnešní organizace. Založení nadace World Press Photo 

znamenalo veliký přínos pro rozvoj žurnalistické fotografie. Již od svého založení 

pomáhala prosazovat svobodu a nezávislost jako základní princip žurnalistiky. 

V současné době je World Press Photo nejen nejprestižnější světovou soutěží 

fotožurnalistiky, ale spravuje i světově nerozsáhlejší výstavu fotografií.21 

 

                                                 
17

 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA et al. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vydání. Praha: 

Libri, 1999. s. 73. ISBN 80-85983-76-1. 
18

 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA et al. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vydání. Praha: 

Libri, 1999. s. 73. ISBN 80-85983-76-1. 
19

 LOFAJ, Ján, Základy fotožurnalistiky. Bratislava: Filosofická fakulta Univerzity Komenského, 1989. s. 

36. ISBN 80-223-0085-3.  
20

 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA et al. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vydání. Praha: 

Libri, 1999. s. 73. ISBN 80-85983-76-1. 
21

 About the Foundation. World Press Photo [online]. 2015 [cit. 2015-03-06]. Dostupné z: 

http://www.worldpressphoto.org/foundation 
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1.2 Česká novinářská fotografie a fotožurnalismus v období 

normalizace  

 Po Stalinově a Gottwaldově smrti v roce 1953 v souvislosti s postupným 

mírným politickým uvolňováním začalo postupně docházet i k odklonu od 

socialistického realismu. Jak zmiňuje Vladimír Birgus, poezie všedního dne, jež se stále 

výrazněji uplatňovala v tehdejší české literatuře a výtvarném umění, nacházela 

významný prostor i ve fotografii. Styl humanistické reportáže, jehož nejvýznamnějšími 

představiteli byli členové agentury Magnum, se stal vzorem pro řadu českých fotografů, 

např. Václava Jírů, Ericha Einhorna, Pavla Diase, Miroslava Hucka, Jiřího Všetečku 

aj.22 

 V období normalizace po nástupu Gustáva Husáka do čela komunistické strany 

v dubnu roku 1969 nastaly i pro českou fotožurnalistiku těžké časy. Sedmdesátá léta 

představovala pro českou fotožurnalistiku období hlubokého úpadku. V tisku opět 

začaly převládat povinně optimistické snímky bez hledání širších souvislostí nebo 

uplatňování autorského rukopisu. Mnohem lepší situace byla v oblasti dokumentární 

fotografie, která vznikala většinou mimo konkrétní zakázky i bez možnosti okamžité 

publikace v tisku nebo v knihách a pouze výjimečně na výstavách. Její představitelé tak 

měli větší tvůrčí svobodu v pravdivém zobrazování nelehké doby.23 

 Česká novinářská fotografie trpěla v době normalizace i omezenými možnostmi 

polygrafického průmyslu, zejména zastaralé strojové vybavení, špatná kvalita papíru a 

nevyhovující kvalita tiskových barev vedly k tomu, že reprodukce fotografií v tisku 

nedosahovala dostatečné informační a estetické kvality.24  

 Podceňování vyjadřovacích možností fotografie se v denním tisku projevovalo i 

tím, že se jí dostávalo jen minimálního prostoru. Minimalizován byl počet fotografií 

v jednom čísle i velikost plochy tiskové strany, na níž se fotografie objevila. Výjimkou 

nebyl ani tzv. známkový formát, který při špatné kvalitě tisku degradoval fotografii na 

pouhý grafický prvek.25 

                                                 
22

 BIRGUS, Vladimír a Tomáš POSPĚCH. Tenkrát na východě / Češi očima fotografů 1948-1989. 

Artmagazin. [online]. 2015 [cit. 2015-08-10]. Dostupné z: http://www.artmagazin.eu/aktualne/tenkrat-na-

vychode-cesi-ocima-fotografu-1948-1989.htm 
23

 Tamtéž.  
24

 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1977. s. 105. ISBN 17-051-77. 
25

 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II.: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Vyd. 1. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 51. ISBN 80-7066-119-4 

http://www.artmagazin.eu/aktualne/tenkrat-na-vychode-cesi-ocima-fotografu-1948-1989.htm
http://www.artmagazin.eu/aktualne/tenkrat-na-vychode-cesi-ocima-fotografu-1948-1989.htm
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 Dalším negativním faktorem ovlivňujícím českou žurnalistickou fotografii 

sedmdesátých a osmdesátých let 20. století byla skutečnost, že o výběru fotografií, o 

jejich zařazení a o grafické úpravě rozhodovali ve většině redakcí lidé, pro které byla 

fotografie pouhým doplňkem slova, prostou ilustrací textu. V té době ani ve většině 

redakcí neexistovala pevně určená obrazová koncepce listů.26 

 Specifickým problémem, úzce souvisejícím s výběrem fotografií v denících, 

bylo nadměrné využívání agenturního obrazového zpravodajství u domácích politických 

aktualit a zahraničních informací. Často se tak v denících objevovaly identické 

fotografie, lišící se pouze velikostí a umístěním na stránce. Podle Aleny Lábové je však 

využívání agenturních fotografií z oblasti politického zpravodajství akceptovatelné, 

protože vysílání fotoreportérů jednotlivých redakcí na fotografování akcí, které mají 

přísně předem stanovený protokolární průběh, by nebylo účelné ani žádoucí.27  

  

1.3 Česká novinářská fotografie a fotožurnalismus po roce 1989 

 Dramatické události roku 1989 – potlačení demonstrací tzv. Palachova týdne 

v lednu, hromadný exodus desetitisíců obyvatel Německé demokratické republiky přes 

Prahu do Spolkové republiky Německo a zejména „Sametovou revoluci“ v listopadu – 

dokumentovali mnozí fotografové, např. Karel Cudlín, Pavel Štecha, Jan Šibík, Herbert 

Slavík, David Neff a Tomki Němec.28 

 Tlak ideologie byl v mnoha případech vystřídán neméně mocným ekonomickým 

tlakem. Ten vedl k zániku časopisu Revue Fotografie a některých fotografických galerií, 

včetně té nejstarší v celé Evropě, pražské výstavní síně Fotochema, založené už v roce 

1957. Fotografové, kteří zpravidla neměli zkušenost s volným trhem, se rychle dostali 

do tvrdého konkurenčního prostředí, jež přinesly mezinárodní reklamní a obrazové 

agentury i zahraniční vlastníci většiny médií.29  

 Vlastníky většiny velkonákladových tištěných médií se postupně staly 

mezinárodní tiskové koncerny, které své fotoreportéry zpravidla vybavily špičkovou 

technikou a mnohdy jim rovněž zabezpečily finanční pokrytí cest do míst, kde se 

                                                 
26

 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1977. s. 105. ISBN 17-051-77. 
27

 LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II.: Úvod do teorie žurnalistické fotografie. Vyd. 1. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1990. s. 52. ISBN 80-7066-119-4 
28

 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: Kant, 2010. s 287. ISBN 978-

80-7437-026-7. 
29

 Tamtéž, s. 287-288.  
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odehrávaly celosvětově sledované události, ale také je donutily k intenzivnějšímu 

pracovnímu nasazení, než na jaké byli dříve zvyklí.30 

 Po pádu komunistického režimu přišlo pro české i slovenské fotografy období 

svobody, jaké s výjimkou let 1945–1948 nepoznali celé půlstoletí. Do kontextu české 

fotografie se zařadila nebo vrátila tvorba mnohých emigrantů, která nebyla za 

komunistického režimu publikována – z představitelů fotožurnalistiky a dokumentu 

například tvorba Josefa Koudelky, Jana Lukase, Antonína Kratochvíla, Vojty Dukáta, 

Boba Krčila, Jiřího Jírů a dalších. Česká novinářská fotografie získala možnost 

každoročních bilancí na výstavách Czech Press Photo, ale i konfrontací se světovou 

žurnalistikou, v Praze představovanou na reprízách výstav vítězných snímků 

z amsterodamské soutěže World Press Photo.31  

 Na konci devadesátých let prošla fotožurnalistika zásadní proměnou. Klasická 

analogová fotografie byla postupně vystřídána daleko rychlejší digitální technologií, 

složité způsoby přenášení snímků ze vzdálených míst nahradil internet.32 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: Kant, 2010. s 287-288. ISBN 

978-80-7437-026-7. 
31

 Tamtéž, s. 287-288.  
32

 Tamtéž, s. 290.  
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2. Stanovení mediálního obrazu politika a jeho vizuální 

image  

 Každý člověk má určité vlastnosti, které vnímá jeho okolí různými způsoby. 

Pokud se jedná o významnou osobnost nebo osobnost pro média jakkoli zajímavou, pak 

je médii určitým způsobem prezentována veřejnosti. Média tak utvářejí mediální obraz 

osobnosti a tím mohou významným způsobem ovlivňovat její profesní úspěšnost a 

mínění veřejnosti. Právě proto je důležité sledování mediálního obrazu vlastní osoby 

především pro představitele politické a kulturní sféry.  

 V postmoderní době, kdy mediální obraz politika je důležitější než skutečné 

osobnostní kvality, musí být úspěšný politik masově prodejný – to znamená, že pokud 

možno musí nabírat vnější znaky hvězdy showbyznysu.33 Díky tomu jsou v současné 

době pro politika média velmi významným pomocníkem. O tom, jak je správná 

sebeprezentace v médiích i mimo ně pro politika důležitá, svědčí například analýza 

dvou německých politiků v rámci předvolební kampaně, kterou se zabýval Schütz 

(1998), o důležitosti image a pěkného vzhledu politiků hovoří výzkum Surawskiho 

(2006), který zkoumal, jestli fyzicky atraktivní politici dostávají více prostoru ve 

zpravodajství, a také výzkum Bailensona (2006), ve kterém byly fotografie politických 

kandidátů digitálně upraveny, přičemž se zkoumalo, jak moc toto upravení ovlivňovalo 

rozhodnutí voliče.34 

 V odborné literatuře neexistuje definice vizuálního pojetí mediálního obrazu, 

neboť mnohé zahraniční publikace ztotožňují pojmy mediální obraz a image. Slovo 

image pochází z latinského slova imago – obraz. Pojem image můžeme interpretovat 

jako obraz nebo představu, která výrazně přesahuje vizuální sféru a zahrnuje komplex 

všech představ, poznatků a očekávání spjatých s určitým předmětem, organizací či 

osobou.35 Podle Vysekalové a Mikeše má image povahu zobecnělého a zjednodušeného 

symbolu založeného na souhrnu představ, postojů, názorů a zkušeností člověka ve 

vztahu k určitému objektu. V běžném životě je image spojován především s lidmi.36  

                                                 
33

 KREJČÍ, Oskar. Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. s. 217. ISBN 978-80-861-1984-7.  
34

 BAROŇOVÁ, Alžběra. Osobnost a kariérová orientace politiků v České republice: se zaměřením na 

poslance a senátory Parlamentu České republiky . Olomouc, 2012. Diplomová práce. Univerzita 

Palackého v Olomouci. Vedoucí práce PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. s. 22. 
35

 HORNÝ, Stanislav. Vizuální komunikace firem. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2004. s. 38. ISBN 80-

245-0762-5. 
36

 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. 1. vydání. Praha: Grada, 2009. s. 94. 

ISBN 978-80-247-2790-5. 
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 V politickém marketingu se image využívá při specifickém popisu politických 

kandidátů a stran. Aby byl politický kandidát úspěšný, musí vytvořit dokonalý image – 

obraz, který ve vědomí veřejnosti dostává podobu virtuální reality. Politický image se 

připravuje tak, aby odpovídal očekávání veřejnosti, a to vždy pro konkrétní zadání. 

Musí být pragmatický a realistický v tom smyslu, aby odpovídal možnostem dané 

chvíle. Výrobci image si tak kladou za cíl vytvořit ve veřejném mínění dojem, který má 

povahu stereotypu, jenž emociálně vybarvuje obraz politika.37 

 Strategie úspěšného politika spočívá v tom, aby veřejnost reagovala na obraz 

politika a ne na jeho skutečnou osobnost. Politik musí svou image upevňovat a dotvářet, 

ale zároveň musí být jeho obraz variabilní, aby mohl vyhovět různým požadavkům 

odlišných skupin veřejnosti. Přitom dobrý image musí být vnitřně celistvý a jeho 

jednotlivé stránky nesmí být v protikladu. Ve volební kampani si pak nekonkurují 

politici, ale jejich obrazy.38 

   

2.1  Teorie reprezentace 

 Pojem reprezentace se objevil už v antice, kdy staří Římané používali sloveso 

„repraesentare“, což mělo význam zpřítomnění nebo ztělesnění nějaké abstraktní ideje 

její materiální náhražkou. Až ve středověku se poprvé vyskytlo slovo „reprezentace“ 

v kontextu politiky jako termín vystihující akt zastoupení většího počtu jednotlivců 

menším počtem jejich představitelů. V nejširším pojetí je reprezentace označována jako 

uchopení skutečnosti podle znakového systému. Jelikož jde o zpřítomnění něčeho 

minulého nebo vzdáleného, jedná se současně o dodávání významu této uchopené 

skutečnosti. Zobrazením skutečnosti je tak vždy vytvořena nějaká verze.39 

 Podle Jiráka a Köpplové je v současnosti reprezentace obecně vysvětlována jako 

proces, jímž jsou abstraktním ideologickým pojmům přisuzovány konkrétní podoby. 

„Média vzhledem ke své společenské povaze a ke skutečnosti, že jsou důležitým 

zdrojem opravdu masově sdílených prožitků, jež na první pohled těsně souvisejí se 

skutečností (např. zpravodajství, přímé přenosy, autentická svědectví zvláštních 

                                                 
37

 KREJČÍ, Oskar. Politická psychologie. Praha: Ekopress, 2004. s. 263. ISBN 978-80-861-1984-7. 
38

 Tamtéž, s. 264.   
39

 REIFOVÁ, Irena et al. Slovník mediální komunikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2004. s. 212. ISBN 80-

7178-926-7. 
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zpravodajů), nabízejí jednu z nejmocnějších reprezentací skutečnosti – reprezentaci 

platných sociálních vztahů, nerovnosti a moci, popř. mnohosti přístupů a zájmů.“40  

 Reprezentace politiků a politických událostí zprostředkovávají veřejnosti média. 

V kontextu médií a politiky je možno reprezentaci chápat jako způsob utváření mínění, 

tj. jak čtenář čte či vnímá informace prostřednictvím médií. Tato skutečnost je pro 

každého politika velmi důležitá, neboť tak, jak je politik reprezentován v médiích, tak 

jak je vnímán veřejností, znamená jeho profesní úspěch či neúspěch.  

 Stuart Hall vymezuje způsoby, jak divák čte informace prostřednictvím médií a 

jaký k nim zaujímá postoj. Hall zmiňuje tři způsoby reprezentace: konstruktivistickou 

teorii, intencionální a reflexivní. Konstruktivistická teorie předpokládá, že význam je 

uložen ve věcech nebo skutečnostech samotných, tzn. poznatelná určitým prostředkem 

(kódem). Oproti tomu reflexivní teorie předpokládá, že významy jsou uloženy ve 

věcech samotných. Znamená to, že jakýkoli znakový systém skutečný význam pouze 

odráží či ukazuje, ale neprodukuje. Naopak intencionální teorie klade významotvorný 

potenciál přímo mluvčímu, jeho záměru (intenci). Znaky tak znamenají to, co si mluvčí 

přeje. Znamená to, že by se jazyk stal něčím osobním. Podle Halla je ale jazyk sociální 

systém, proto je nutné dodržet pravidla a jazykové kódy, aby danému sdělení ostatní 

rozuměli.41  

 Pokud přirovnáme obraz k jazyku, nejde o jazyk mluvený nebo psaný, ale o 

jazyk ve smyslu systému komunikace, tedy systému znaků. Znakem pak rozumíme 

něco, co zastupuje něco jiného. Podle zakladatele sémiotiky, vědy o znacích, 

Ferdinanda de Saussurea je znak složen z označujícího (signifikát) a označovaného 

(signifikant). Vztah mezi označujícím a označovaným může nabývat různých podob. 

V případě obrazu a hlavně v případě fotografie je tento vztah těsnější než v případě 

psaného jazyka. Označující a označované jsou si mnohem bližší, jelikož označované je 

zde reprezentováno svým obrazem, nikoli pojmem.42  

 Zatímco literatura naznačuje, a tak popřává prostor fantazii k vytvoření vlastního 

pojetí interpretace, fotografie je přímá, nabízí definitivní a jedinou variantu podoby. 

Reprezentace je zde analogická, tzn. označující přebírá podobu označovaného. Právě 

                                                 
40

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: stručný úvod do studia médií. 1. vydání. 

Praha: Portál, 2003, s. 140. ISBN 80-7178-697-7. 
41

 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: SAGE 

Publications, 1997. s. 25-26. ISBN 0-7619-5432-5. 
42

 LÁB, Filip, Pavel TUREK. Fotografie po fotografii.1. vydání. Praha: Karolinum, 2009. s. 34-35. ISBN 

978-80-246-1617-9.  



 16 

proto, že je obraz mnohem více uzavřeným systémem než literatura, je o to více nutné, 

učit se co nejlépe porozumět obrazům, naučit se jejich interpretaci.43  

 

3. Dějinné souvislosti 

3.1 Charakteristika české společnosti v sedmdesátých letech  

20. století  

 Násilné potlačení pražského jara vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 

vyústilo v počátek normalizace, za což lze považovat 17. duben 1969, kdy byl první 

tajemník KSČ Alexander Dubček nahrazen Gustávem Husákem, který tehdy prohlásil, 

že má-li KSČ plnit roli vedoucí politické síly v zemi, musí si zajistit rozhodující vliv na 

tisk, rozhlas a televizi. Nejrepresivnější fázi normalizace završil XIV. sjezd KSČ 

v květnu 1971, který potvrdil, že Husákovo vedení ovládlo pomocí prověřeného 

mocenského aparátu a systematického tlaku nejen vlastní stranu, ale i celou zemi.44 

 Novému vedení KSČ šlo o opětovnou konsolidaci komunistického režimu a o 

systematické mocenské obnovení kontroly nad celou společností. Za faktickým 

ovládnutím médií na počátku normalizace stály systematické čistky ve všech mediálních 

institucích. Díky nim získal režim média zpět pod kontrolu a mohl je efektivně využívat 

jako propagandistický nástroj.45 

 V období tzv. normalizace se změnila hodnotová orientace občanů. Začali dávat 

přednost hodnotám více méně osobního charakteru, konkrétně z oblastí sociálních jistot, 

partnerských vztahů, práce a zaměstnání, vzdělání, znalostí a respektování potřeb okolí. 

Tato orientace byla výrazem rezignace na správě věcí veřejných a koncentrace na 

osobní problémy, což normalizační vedení podporovalo, neboť útěk do soukromí 

umožňoval lidem žít bez konfliktu s ním.46 Ačkoli lidé v soukromí projevovali 

nespokojenost s režimem, pasivně ho přijali, navenek s ním byli smířeni.  

 Normalizační čas první poloviny 70. let narušovaly jen protestní aktivity 

jednotlivců a malých skupin. V říjnu 1974 se na Federální shromáždění obrátil 

                                                 
43

 LÁB, Filip, Pavel TUREK. Fotografie po fotografii.1. vydání. Praha: Karolinum, 2009. s. 35. ISBN 

978-80-246-1617-9. 
44

 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. Praha: 

Portál, 2010. s. 205. ISBN 978-80-7367-698-8.  
45

 Tamtéž, s. 203-204. 
46

 TŮMA, Oldřich, Tomáš VILÍMEK (eds.). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické 

aspekty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. s. 275. ISBN 978-80-7285-162-1. 
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s protestem proti osobní perzekuci Alexander Dubček a v dubnu 1975 napsal Václav 

Havel otevřený dopis Gustávu Husákovi, kde poukázal na strach většiny loajálních 

občanů z existenčního ohrožení. Jednotlivé projevy nespokojenosti však státní režim 

zvládal průběžnými represemi potlačovat tak, aby nebudily pozornost.47 

 V roce 1975 Československo podepsalo závěry helsinské Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě. V následujícím roce byly ratifikovány dvě dohody: 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, které se staly součástí 

československého právního řádu. Dodržování lidských a občanských práv 

v Československu se stalo hlavním požadavkem lidí vymezujících se vůči režimu, kteří 

svůj požadavek 1. ledna 1977 formulovali a podpisy stvrdili v Prohlášení Charty 77.48 

 Začátek normalizace znamenal pro média podobně dramatický zlom jako pro 

celou společnost. Počátkem normalizace se československá média ocitla pod 

soustavným mocenským tlakem. Institucionálně byla znovu umožněna cenzura a nově 

byla zřízena cenzurní instituce. Novináři, kteří nesouhlasili s normalizací, museli opustit 

svou profesi.49 

3.1.2 Mediální systém v době normalizace 

 Od roku 1967 nahradila Hlavní správu tiskového dohledu nová instituce – 

Ústřední publikační správa. Z její činnosti, pokud jde o obrazové zpravodajství, se 

nezachoval žádný záznam ani jiný dokument. Je možné, že v této oblasti vůbec žádnou 

předběžně schvalovací činnost nevyvíjela. Její činnost byla ostatně krátká, protože 

převratné změny roku 1968 přinesly posléze její zánik. Byla zrušena 13. června. Zákon 

č. 84/1968 ze dne 26. června pak v paragrafu 17 stanovil, že cenzura je nepřípustná.50 

 Po srpnovém vpádu okupačních vojsk, kdy se českoslovenští představitelé 

v Moskevském protokolu zavázali dostat sdělovací prostředky opět pod kontrolu, byla 

znovu zavedena cenzura zákonem č. 127/1968 Sb. Ze dne 13. září 1968. Tímto 

zákonem byl zřízen orgán státní správy – Úřad pro tisk a informace, jehož úkolem bylo 

                                                 
47

 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. Praha: 

Portál, 2010. s. 206. ISBN 978-80-7367-698-8.  
48

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK, Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s . 347. ISBN 978-80-247-3028-8. 
49

 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA Pavel, ORSÁG Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vydání. Praha: 

Portál, 2010. s. 245. ISBN 978-80-7367-698-8.  
50

 ŘEHÁKOVÁ, Hana a Dušan VESELÝ. Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK . Praha: X-Egem, 1999. 

s. 197 ISBN 80-7199-035-3.  
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zejména jednotně usměrňovat a kontrolovat činnost periodického tisku a ostatních 

hromadných informačních prostředků.51  

 Během let 1968–1971 bylo zrušeno celkem 156 úředně registrovaných periodik. 

Mezi lety 1970–1975 výrazně klesl počet v zemi vydávaných týdeníků z 203 na 186 a 

měsíčníků z 398 na 282. Základem systému zůstával tzv. ústřední tisk (tedy celostátně 

vydávaná periodika), vedle něj vycházely regionální tituly. Mezi ústřední tisk patřilo 6 

celoplošných deníků: Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Mladá fronta, 

Práce, Zemědělské noviny. K nim se řadily další dva tematické celostátní deníky: 

Obrana lidu a Československý sport.52  

 K 1. červenci 1977 byla zřízena předsednictvem Československé společnosti pro 

mezinárodní styky tisková agentura Orbis. Její úlohou byla propagace Československa 

směrem do zahraničí. Agentura Orbis navazovala na zkušenosti obdobné agentury téhož 

jména z let první republiky. Spolupracovala se zahraničními sdělovacími prostředky a 

do roku 1989 sloužila jako nástroj ÚV KSČ v ideovém působení do zahraničí.53 

 Mediální produkce v době normalizace se stále řídila státní ideologií, 

vyjadřovanou jak konkrétními legislativními úpravami, tak nepsanými pravidly a 

autocenzurou. Podle Jiráka a Šoltyse měla média v bývalém socialistickém 

Československu vysoce centralizovanou strukturu s jasně definovaným cílem: sloužit 

komunistické mocenské elitě a podporovat její rozhodnutí a image. Celý systém byl 

velmi blízko modelu, který známe jako „sovětský model“ ze Čtyř teorií tisku Sieberta, 

Petersona a Schrama z roku 1963.54  

 Z pohledu makrostruktury kopíroval mediální trh před rokem 1989 mediální 

nabídku podobnou západním trhům: nabízel hlavní celostátní deníky, celostátní televize, 

rozhlasové vysílání, řadu regionálních a specializovaných periodik a rozvinutý knižní 

trh. Odlišoval se od západní praxe zejména ve dvou ohledech: ve vlastnictví a 

v potlačování až absenci bulvárních formátů a obsahů. Všechna média a vydavatelství, 

až na samizdatová, byla ve vlastnictví státu a podléhala cenzurním opatřením.55 
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 Nežádoucím důsledkem tvrdé normalizační mediální politiky byl vznik 

alternativních informačních a komunikačních systémů, jež začaly fungovat nezávisle na 

politické moci. Jedním z produktů těchto paralelních struktur byla i samizdatová 

periodika. V počátcích normalizace jich vycházelo minimum. První výrazný nárůst 

vyvolala Charta 77 a poté až do pádu režimu navzdory perzekucím ze strany režimu 

přibývaly další.56  

 Na začátku osmdesátých let byl zřízen jako střešní cenzurní orgán Federální 

úřad pro tisk a informace. Tento úřad byl zřízen zákonem č. 180/1980 Sb. ze dne 16. 

prosince 1980. Odpovídal za svoji činnost federální vládě. Stranicky byl řízen přímo 

oddělením masových sdělovacích prostředků ÚV KSČ, kde byly každý týden sdělovány 

zástupcům úřadu a Národní fronty a vybraným šéfredaktorům požadavky na obsahové 

zaměření médií. Na úřad byla přenesena řada kompetencí spadajících dosud pod 

republikové úřady pro tisk – těm zůstal v působnosti krajský, okresní a podnikový tisk. 

Předsedou Federálního úřadu pro tisk a informace byl až do revoluce Zdeněk Čermák.57 

 „Československá masmédia zaplavila ona perfektní jednosměrnost, šeď 

oficiálních zpráv, nabubřelá polemika s bezbrannými protivníky, bezbřehá oslavnost, 

fanfárový optimismus a absence jakékoliv myšlenky, která by přesahovala uznanou 

realitu reálného socialismu.“ Milan Šimečka58  
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3.2  Revoluční období roku 1989 a devadesátá léta 20. století – 

dobová situace české společnosti v mediálním kontextu  

 Listopad roku 1989 znamenal pro českou společnost dějinný zlom. Přeměna 

totalitního režimu v parlamentní demokracii ovlivnila všechna odvětví společenského 

života, počínaje tzv. vysokou politikou, až po osobní jednotlivé osudy lidí. Samotný 

charakter listopadového převratu bývá velice různorodě interpretován. Jak uvádí Petr 

Žantovský, mnozí historikové zastávají názor, že nešlo o revoluci, ačkoli ji „sametová 

revoluce“ nese v názvu, nýbrž o předání moci, a to za vysoce neobvyklých podmínek, 

plných kompromisů a možná i politických obchodů.59 

 Zatímco ještě 17. listopadu bylo ve fotoservisu ČTK mnoho podružných 

aktualit, ze střetu studentů s policisty na Národní třídě tam nebyla ani jediná fotografie, 

protože agenturní fotoreportéři na Národní třídu nepřišli. Důvodem byla skutečnost, že 

žádná z jejich fotografií z předchozích demonstrací nebyla zařazena do servisu. Proto 

není z klíčové události v agenturním archivu vlastní obrazový materiál.60 

 První veřejné vystoupení Občanského fóra, které se postavilo do čela masových 

listopadových protestů, se uskutečnilo v budově nakladatelství Melantrich na 

Václavském náměstí. O výběru Melantrichu, z jehož balkónu oslovil 20. listopadu 

Václav Havel stotisícový dav, však nerozhodlo to, že byl dávným odkazem na 

nejvýznamnější mediální vydavatelský podnik meziválečného Československa, ale jeho 

výhodná strategická poloha uprostřed náměstí. Přesto v sobě právě tato budova nesla 

symboliku chvíle – masová medializace nově se formující politické moci začala v místě, 

které připomínalo kulturní a společensko-politickou tradici první republiky.61 

 Jedním z hlavních úkolů prvních dnů listopadové revoluce bylo zrušení 

informačního embarga. Nezávislé tiskové středisko, v němž se sešli tvůrci 

samizdatových periodik, začalo od 20. listopadu vydávat deník Informační servis. 

V prvních dnech a týdnech to byl jediný masověji šířený deník, jehož mediální obsahy a 
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provoz nepodléhaly kontrole tehdejší státní a politické moci. Nástupcem titulu se od 

března 1990 stal týdeník Respekt.62 

 Transformace tehdejšího mediálního systému započala souběžně s rozsáhlými 

společensko-politickými změnami. Média byla odstátněna a liberalizovala se. Postupně 

byla média privatizována a struktury jejich vlastnictví již nebyly závislé na státu. 

Obecný legislativní rámec pro fungování médií vytvořil ústavní zákon č. 23/1991, 

kterým se součástí ústavy stala Listina základních práv a svobod. Článek 17 stanovil 

svobodu projevu a právo na informace. V březnu roku 1990 tehdejší Federální 

shromáždění přijalo novelu tiskového zákona č. 86/1990 Sb., jež označila cenzuru za 

nepřípustnou a umožnila občanům i firmám vydávat periodický tisk. V květnu téhož 

roku byl zákonem č. 166/1990 Sb. zrušen Federální úřad pro tisk a informace, který byl 

od začátku osmdesátých let hlavním kontrolním úřadem médií.63 

 Změnou, která poznamenala českou žurnalistiku po roce 1989 nejcitelněji, je 

změna pojetí žurnalistické práce, jejího smyslu a poslání. Zatímco za totalitního režimu 

bylo prací novináře podílet se na propagandě vládnoucí strany a sloužit bezvýhradně 

jejím zájmům, v demokratické společnosti je hlavní rolí žurnalistiky přinášet informace 

a upozorňovat na souvislosti mezi jevy, událostmi či osobami a institucemi. Zatímco 

v totalitě byla česká média poslušnými sluhy, v demokratické společnosti, jak se 

okřídleně říká, by měli být jejími „hlídacími psy“.64 

  Devadesátá léta jsou také obdobím počátků tzv. celebrity marketingu, tedy 

cílené prosazování určitých osob do médií. I ze strany žurnalistů a pracovníků v médiích 

(editorů, fotografů) se soukromý život „hvězd“, tedy osob, jež zákon obvykle označuje 

jako osoby veřejného zájmu, stává informací, jež může být publikována i prodána. 

K tomuto účelu začínají novináři využívat metody dosud neznámé, např. paparazzi. 

Soukromí celebrit i politiků se tak dostává do hledáčku zájmu novinářů a médií a 

střetává se s představou o zachování práva a soukromí osob veřejného zájmu.65 
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4. Prezident v období normalizace  

4.1 Postavení prezidenta Československé socialistické 

republiky 

 Prezident, coby individuální orgán, byl v zemích socialistického tábora absolutní 

výjimkou. Kromě Rumunska (N. Ceausescu) a Jugoslávie (do smrti J. B. Tita) měly 

totiž ostatní státy kolektivní hlavu státu. Důvod této skutečnosti spočíval v historické 

tradici, tj. v návaznosti na instituci prezidenta republiky v předúnorovém období a také 

v aktuální politické potřebě ztělesnit v jedné osobě vedoucí úlohu KSČ a státu, tj. 

symbolizovat sepětí autority strany a státu.66  

 Prvním prezidentem, který spojil funkci hlavy státu s funkcí hlavy Komunistické 

strany Československa, byl Benešův nástupce Klement Gottwald. Po celé období let 

1948–1989 je možné konstatovat, že se role prezidenta v československém politickém 

systému neodvíjela na základě jeho ústavněprávního postavení, ale na základě 

postavení, které aktuálně zastával uvnitř komunistické stranické hierarchie.67 

 Z hlediska právního postavení prezidenta lze říci, že schválením ústavy z roku 

1960 došlo k zásadní koncepční změně této funkce. Ještě logika květnové ústavy totiž 

formálně vycházela z principu dělby moci, což znamenalo, že prezident měl právo 

rozpouštět parlament, disponoval právem suspensivního veta, byl vůči Národnímu 

shromáždění (kterým byl volen na 7 let) neodpovědný a za jeho akty přebírala 

odpovědnost vláda. Počínaje rokem 1960 se však prosadila myšlenka jednoty a 

nedělitelnosti státní moci.68  

 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. uvedl v článku 61 bodu 2 toto: „Prezident 

republiky je odpovědný z výkonu své funkce Národnímu shromáždění.“ Ve všech 

předchozích ústavách prezident nikomu odpovědný nebyl. Tento fakt znamenal, že 

Národní shromáždění mohlo prezidenta ze své funkce odvolat. Tato ústava odstranila 
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omezení počtu volebních období, po která může prezident setrvávat ve funkci, a došlo 

také k omezení volebního období prezidenta ze sedmi na pět let.69 

 Novela čl. 64 Ústavního zákona o československé federaci č. 143/1968 Sb. 

z roku 1975 umožnila zvolení Gustáva Husáka prezidentem místo nemocného Ludvíka 

Svobody. Novela čl. 64 Ústavního zákona č. 143/1968 Sb. zní: „nemůže-li prezident 

vykonávat svůj úřad delší dobu než 1 rok, může Federální shromáždění zvolit nového 

prezidenta“. Federální shromáždění poté zvolilo prezidentem Československé 

socialistické republiky dosavadního generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka. 

V jeho osobě došlo k opětovnému spojení obou nejvyšších funkcí, čímž byla zjevně 

devalvována prestiž a úroveň prezidentského úřadu.70 

 

4.2  Gustáv Husák  

4.2.1 Soukromý a politický život Gustáva Husáka  

 Gustáv Husák se narodil 10. ledna 1913 v Bratislavě. Na gymnáziu patřil 

k nejlepším studentům. V šestnácti letech vstoupil do řad mladých komunistů a o čtyři 

roky později, při studiu práv, do komunistické strany.71 

 Brzy se stal jednou z nejvýraznějších osobností bratislavské levicové 

inteligence, která se sdružovala kolem revue DAV. Současně nastoupil do advokátní 

kanceláře Vlada Clementise, kde pracoval jako koncipient. V roce 1938 se oženil 

s Magdou Lokvencovou, která pocházela z Čech. I jeho žena vystudovala práva a 

vstoupila do komunistické strany.72 

 V mnoha směrech obdivoval Husák vývoj v Sovětském svazu. Zločiny, které se 

tam děly a o nichž pronikly zprávy na veřejnost, posuzoval jako pouhé revoluční 

přehmaty, jimž se nelze vyhnout. Husák se stal jedním z největších kritiků Edvarda 

Beneše a první republiky. Svou nenávist projevoval před druhou světovou válkou i po 
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ní. Svými názory se netajil ani v časech Slovenského státu, kdy se živil jako úředník a 

novinář. Několikrát byl dokonce na pár dní uvězněn.73 

 Husák měl pod kontrolou policii i Státní bezpečnost a podepsal se pod řadu 

stalinistických opatření. Na jejich základě byli odstraňováni z důležitých politických 

míst demokraté. Mimo jiné hlasoval pro zamítnutí žádosti o milost pro prvního 

slovenského prezidenta Jozefa Tisa. Ten byl následně popraven.74 

 Roku 1950 byl Husák obviněn z buržoazního nacionalismu, v únoru 1951 zatčen 

a 24 dubna 1954 odsouzen na doživotí za velezradu, které se měl dopustit údajným 

bržděním boje za osvobození a sabotáže Košického programu.75  

 Po návratu z vězení bylo Husákovi přiděleno místo skladníka. Později byl 

zaměstnán v Ústavu státu a práva. Tam pracoval na historickém zpracování období 

Slovenského národního povstání. Za čas se připojil se k reformnímu proudu. V roce 

1968 podporoval Alexandra Dubčeka. Stal se místopředsedou vlády a zasazoval se 

především o přípravu federativního uspořádání.76  

 V dubnu 1969 nahradil Dubčeka v čele komunistické strany. O dva roky později 

se jeho funkce změnila na generálního tajemníka. Nechal vypracovat nechvalně známý 

dokument „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti“, který se stal na 

dlouhou dobu hlavním československým „zákonem“.77 
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4.2.2 Gustáv Husák prezidentem  

 Jelikož byl prezident Svoboda vážně nemocný, rozhodl se Husák změnit ústavu, 

aby při dlouhodobé neschopnosti mohl být zvolen nový prezident. Tím Svobodu odvolal 

a v květnu 1975 se stal jako první Slovák československým prezidentem. Na dlouhých 

čtrnáct let tak pomáhal „zakonzervovat“ Československo a uchránit to, čemu se říkalo 

„gulášový socialismus“, před všemi vnějšími ozdravnými vlivy.78 

 Jak uvádí Libor Budinský, Husák se stal symbolem normalizace a zajistil, aby se 

k moci dostala nejhorší sorta komunistických stoupenců, kteří již dávno ztratili 

komunistické ideály a jimž šlo pouze o moc. Sám Husák byl charakterizován jako 

chladný, rezervovaný typ, který nemá mnoho blízkých přátel.79  

 O jeho soukromí se příliš nevědělo. Veškeré informace o jeho životě byly 

utajené a cenzurované. Téměř nikdo také nevěděl, že Husák se znovu oženil. Roku 1975 

si vzal novinářku Vieru Millerovou. Viera byla stejně jako jeho první žena Češka. 

Manželství trvalo pouhé dva roky. Viera Husáková zemřela v roce 1977 při tragickém 

pádu vrtulníku.80 

 V roce 1987 Husák odstoupil z funkce generálního tajemníka KSČ (v ní jej 

nahradil Miloš Jakeš) a zůstal jen prezidentem. V polovině března 1989 ho postihl těžký 

záchvat mrtvice. Na ústředním výboru strany se poprvé začalo debatovat o Husákově 

nástupci. Ale komunisté ho už vyměnit nestihli, jelikož celý režim padl. Dne 10. 

prosince 1989 oznámil Gustáv Husák svou abdikaci. Jeho posledním počinem 

v prezidentském úřadu bylo jmenování vlády „národního porozumění“.81  

 Není snadné stručně hodnotit či alespoň charakterizovat Husákovo působení 

v čele strany a státu. Svým „panováním“ prokázal, že považuje peripetie třídního boje 

spojené s násilím a donucováním, byť provázané změnami prospěšnými pro vrstvy 

pracujícího lidu, za platné až do vítězství komunismu.82 Trpěl až chorobnou ctižádostí 

majitele jediné pravdy, kterou mohl uplatňovat dosažením takového mocenského 

statusu, jenž by mu to plně umožňoval. Podařilo se mu to cestou dramatických vzestupů 
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a pádů, ale přece prohrál. Zůstane v dějinách jako jeden z aktérů neblahého zmaru 

národních, sociálních a humanitních nadějí spojených s ideály socialistického hnutí.83 

 

5. Prezident v období demokracie  

5.1 Postavení prezidenta československého a českého po roce 

1989 

 

 Dne 29. prosince 1989 byl Federálním shromážděním jednomyslně zvolen 

prezidentem Československé socialistické republiky Václav Havel. Tehdy šlo ještě o 

komunistickou podobu Federálního shromáždění. Havlova volba byla výrazem 

demokratizačního konsenzu antikomunistických sil a bylo to rovněž určité symbolické 

potvrzení nezvratného kurzu demokratizace. Havel byl ostatně 5. července roku 1990 

opět zvolen do funkce hlavy státu jako prezident České a Slovenské federativní 

republiky již novým, svobodně zvoleným Federálním shromážděním.84  

 Postavení prezidenta republiky v té době upravovala Ústava Československé 

socialistické republiky z roku 1960 a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé 

federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Podle této právní úpravy měl prezident 

především právo iniciovat přijetí nových zákonů, tedy aktivně se podílet na utváření 

právního řádu, zatímco v rámci českého ústavního pořádku mu přísluší spíše úloha jisté 

pojistky, proti případné, z pohledu prezidenta neadekvátní aktivitě parlamentu. Co však 

kromě odlišného zákonodárného rámce zásadně odlišovalo činnost Václava Havla od 

jeho předchůdců, byl jeho aktivní přístup, kterým již od počátku výkonu své funkce 

usiloval o využití těch možností v zákonodárném procesu, které mu ústavní rámec 

poskytoval.85  
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 Ústava nově vzniklé České republiky (zákon ČNR č. 1/1993 Sb.) hlavě státu 

v mnohém vrátila pravomoci tradiční v parlamentní formě vlády. Prezident sice přestal 

být jedním ze subjektů oprávněných k zákonodárné iniciativě, ale získal naopak právo 

suspenzivního veta k zákonům přijatým parlamentem.86  

 Václav Havel publikoval 19. ledna 1993 zásadní text, který se jmenoval Role 

českého prezidenta. Jde svým způsobem o jediný komplexnější článek, v němž by 

kandidát na hlavu státu nastínil svou představu, jak má práce a role prezidenta vlastně 

vypadat. Václav Havel v úvodu napsal, že se výrazně změnilo prostředí, ve kterém bude 

budoucí prezident fungovat. Země totiž pokročila do „fáze stabilizující se parlamentní 

demokracie“. Z toho prezident vyvozuje: „Porevoluční éra tím definitivně skončila, a 

prezident se proto už nebude ocitat v podivné roli jakéhosi vůdce národa či symbolu 

nové epochy a nebude už nucen ani moci do všeho zasahovat, a být tudíž za všechno 

odpovědný.“87 

 Dále ve svém textu Havel zdůraznil, že by se prezident měl věnovat především 

věcem zásadního a dlouhodobého významu dotýkajícím se samé existence a 

demokratické podstaty státu, a z toho vyplývá, že by se měl držet více zpátky; že by se 

„zřejmě neměl vyskytovat denně na televizní obrazovce jako někdo, kdo řeší všechny 

možné i nemožné otázky dne“, ale že by měl být spíše jen cítěn v pozadí jako určitá 

záruka legitimity těchto řešení. To prý ale neznamená, že by se měl odtrhnout od 

aktuálního dění, jen by měl „působit spíš jako nenápadný moderátor politických 

jednání, příležitostný hledač konsenzu, skrytý stimulátor, tvůrce prostoru dorozumění, 

určitý integrující činitel, cosi jako strážce politické kultury“88.  

 „Měli by správně být dva prezidenti. Jeden bude od rána do večera přijímat 

velvyslance a potřásat si ruce a filmovat a dávat interview a druhý bude vládnout. 

Protože já nevládnu. Já vládnu ve volných vteřinách.“ Václav Havel, 21. května 1990.89  
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5.2 Václav Havel  

5.2.1 Život Václava Havla do roku 1989 

  

 Václav Havel se narodil 5. října 1936 v jedné z nejbohatších a nejvlivnějších 

rodin první republiky. Vyrůstal ve známé pražské podnikatelsko-intelektuálské rodině, 

spjaté s českým kulturním a politickým děním dvacátých až čtyřicátých let. Jeho otec 

byl stavebním podnikatelem a ještě významnějšími představiteli „nepřátelské třídy“ byli 

další jeho příbuzní. Tento fakt se stal důvodem, proč mu komunistická moc po ukončení 

povinné školní docházky v roce 1951 nedovolila dále studovat.90 

 V první polovině padesátých let proto nastoupil do čtyřletého učebního oboru 

chemický laborant a zároveň večerně vystudoval gymnázium (ukončil ho v roce 1954). 

Z kádrových důvodů nebyl přijat na žádnou z vysokých škol humanitního směru, a 

proto se rozhodl studovat na škole technické. Ekonomickou fakultu Českého vysokého 

učení technického ale po dvou letech opustil. V roce 1957 narukoval na dva roky 

k motostřelecké divizi. Tam napsal svou první hru Život před sebou.91 

 Kulturní tradice rodiny orientovala Václava Havla k humanistickým hodnotám 

české kultury, v padesátých letech potlačovaným. Po návratu z vojenské základní služby 

získal Havel díky rodinným kontaktům místo kulisáka v Divadle ABC, kterému tehdy 

šéfoval Jan Werich. V roce 1960 přešel do Divadla Na Zábradlí, které jej proslavilo. 

Tam později působil jako dramatik.92 

 V letech 1962 až 1966 studoval dálkově dramaturgii na Divadelní fakultě 

Akademie múzických umění a svá studia zakončil komentářem ke hře Eduard, který se 

později stal základem hry Ztížená možnost soustředění. V roce 1964 uvedlo Divadlo Na 

Zábradlí jeho alegorickou hru Zahradní slavnost, o níž hned projevily zájem i zahraniční 

scény. V témže roce se oženil s Olgou Šplíchalovou.93 

 V první polovině sedmdesátých let žil Havel v obci Hrádeček u Trutnova. 

V roce 1974 nastoupil na deset měsíců do trutnovského pivovaru, kde pracoval jako 
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dělník. Zkušenosti z pivovaru přispěly k tomu, že napsal jednu ze svých nejznámějších 

her, Audienci.94  

 Havel měl od počátku normalizace velké problémy s režimem. Velkým 

nepřítelem komunistického režimu se stal v roce 1975, kdy napsal otevřený dopis 

prezidentovi Gustávu Husákovi. Odpověď nedostal. Tímto krokem se však pustil do 

dlouhého úsilí o svobodu státu. O dva roky později založil Havel se svými přáteli 

Chartu 77. V době normalizace byl několikrát uvězněn.95 

 Havel se stal postupně nejvýznamnější a v zahraničí nejznámější osobností 

československého disentu, udržující styky s řadou předních západoevropských a 

amerických umělců, vědců a politiků. Avšak v Československu byl jako „první“ 

disident stále velkou neznámou.96   

 Manifestace studentů 17. listopadu 1989 započala dějinné události, které 

postupně vedly k demokratickému vývoji, v jehož čele nakonec Václav Havel mnoho 

let stál. V Činoherním klubu bylo 19. listopadu 1989 ustanoveno Občanské fórum, 

jehož jediným prezidentským kandidátem byl Václav Havel. Tehdy ještě tvrdil, že bude 

prezidentem jen na zkrácené období – jakýmsi pracovním prezidentem před volbami.97 

„Já samozřejmě prezidentem být nechci. Ale pakliže se situace vyhrotí tak, že v  zájmu 

vlasti bude, abych jím na krátkou chvíli byl, jsem schopen jím být... Jsem přichystán tuto 

strašlivou oběť na sebe vzít v  případě, že to bude nevyhnutelné a bude to jediná 

záchrana našich národů.“98  
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5.2.2  Václav Havel prezidentem  

 Kdo pozorně sledoval Václava Havla, rozhodně ocenil jeho vysokou politickou 

kulturu, která mu byla vlastní i v dalším vývoji. I tím se profiloval jako obratný politik. 

Jeho věhlas se rychle šířil doma i v zahraničí. Po vzniku Občanského fóra se stával jeho 

přirozenou autoritou, obecně respektovanou osobností. Jeho dva zdvižené prsty ve tvaru 

písmene „V“ byly gestem vítězství, symbolem revoluce, znamením doby.99 

 Dne 29. prosince 1989 byl Václav Havel zvolen prezidentem Československé 

socialistické republiky. Volba proběhla jednoznačně – stejně jako kdysi volili 

komunističtí poslanci Husáka, nyní dali do jednoho hlas nedávnému disidentovi 

Havlovi. V prvních měsících po listopadové revoluci měl Havel obrovský vliv. Přímo 

zasahoval do politiky a určoval její ráz. Myšlenky a činy posledního československého 

prezidenta odpovídaly jeho dřívějším opozičním názorům a disidentským postojům, což 

předznamenalo rozporné až kontraproduktivní kroky, k nimž přistupoval. Havlovým 

kontroverzním počinem byla omluva za odsun německých obyvatel z pohraničí a 

neuvážený rozsah prezidentské amnestie.100  

 V květnu 1990 v projevu na Václavském náměstí osobně jmenoval politiky, 

které bude volit, slovy: „Budu volit lidi, kteří léta vzdorovali totalitnímu režimu. 

Nebudu volit ty, kteří nám léta lhali, nebudu volit ty, kteří dvacet let čekali za bukem...“ 

Stěžoval si, že jsme se nedokázali důrazně rozejít s minulostí. Přitom on sám protežoval 

komunistického lídra Čalfu, který mu tolik pomohl v cestě na Pražský hrad.101 

 Pátého července roku 1990 byl zvolen prezidentem České a slovenské 

federativní republiky. Havel byl jednoznačným zastáncem společného federativního 

státu Čechů a Slováků a v tomto smyslu uplatňoval, i když marně, svůj politický vliv.102 

V souvislosti s rozdělením Československa Havel abdikoval na svou funkci 20. 

července 1992. Dne 26. ledna následujícího roku byl Havel zvolen prvním prezidentem 

České republiky.103  
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 Pozoruhodným zůstává neobvykle široký mezinárodní věhlas Havla jako 

prezidenta, vyjádřený pak vysokým počtem udělených prestižních cen a čestných titulů. 

Zdá se, že právě jemu byla přiřčena zásluha nejen o pád socialismu v Československu, 

nýbrž o hlubší záběr úsilí o lidská práva a svobody vůbec.104  

 Přestože ve světě se Havel těšil mimořádnému obdivu, doma jeho popularita 

postupně klesala. Důvodem poklesu jeho popularity byly skandály jeho druhé ženy 

Dagmar, sporné milosti i známá kauza Václavky a Dášenky. Před druhou volbou 

českým prezidentem Havel prohlásil, že by už rád odešel do ústraní, ale že potlačí své 

osobní zájmy, a pokud bude veřejný zájem, bude nadále prezidentem. Dne 20. ledna 

roku 1998 byl opětovně zvolen českým prezidentem. Havlův prezidentský mandát trval 

do 2. února 2003.105  

 Morální kredit Václavu Havlovi zůstal po celou dobu v jeho nejvyšší funkci. 

Národ ho vždy oceňoval vysokou důvěrou, která nikdy významněji nepoklesla. Avšak i 

Václav Havel brzy rozpoznal, že ne všechno, s čím se v revolučních dnech počítalo jako 

se samozřejmostí, se daří plnit. Z hesla „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ 

záhy vyprchala počáteční euforie.106 
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6. Fotografování českých prezidentů  

 

  Fotografovat prezidenta republiky je úkol, který se vymyká běžné fotografické 

praxi. Jeho výjimečnost se odvíjí od kontextu doby, a proto je proměnlivý na pozadí 

společenských poměrů. Podle Dušana Veselého v českém prostředí má prezident 

tradičně vyšší postavení faktické než formální, vyplývající z ústavy. Možná jde o relikt 

Masarykových časů, možná o psychologický důsledek umístění prezidentské kanceláře 

na vznosném Pražském hradě, odvěkém sídle panovníků. Z těchto okolností lze zřejmě 

vyvozovat důvody zvláštního režimu fotografování hlavy státu, na rozdíl od ostatních 

ústavních činitelů. ČTK dostávala v prvních letech fotozpravodajství přímo z Hradu. 

Dokonce byla do jejího archivu převedena podstatná část prezidentské obrazové 

dokumentace, aby byla prostřednictvím agentury operativněji přístupná novinám a 

časopisům.107  

 Postupně se začala ČTK stále aktivněji podílet na vytváření materiálu vlastními 

fotoreportéry. Jejich okruh byl však velmi úzký. Takové zadání mohli plnit jen ti 

nejodpovědnější a řemeslně nejzdatnější. Jakékoli selhání by bylo stěží omluvitelné, 

nehledě na nenapravitelnou újmu dokumentační. Vývoj dal tedy vzniknout v rámci 

oboru novému zařazení, pro něž se v zasvěcených kruzích vžil pojem „hradní fotograf“. 

Tento nepočetný profesní druh přežívá z dob první republiky až do dnešních dnů. Profil 

jeho práce se proměňoval v závislosti na historicko-společenských okolnostech.108 

 V éře komunismu spočívala funkce „hradního“ fotografa v práci fotoreportéra 

ČTK. Funkce oficiálního fotografa, jenž byl zaměstnancem kanceláře prezidenta, byla 

zavedena až po nástupu Václava Havla do funkce. Zaměstnancem Kanceláře prezidenta 

republiky byl fotograf Tomki Němec v letech 1990–1992 a Jiří Jírů období 1993–

1997.109 Když Jiří Jírů na Hradě skončil, přestala existovat funkce oficiálního fotografa 

Kanceláře prezidenta republiky. Do konce Havlova funkčního období byli na 

fotografování prezidenta najímáni externí fotografové. Taktéž tým spolupracovníků 

Havlova nástupce, Václava Klause, najímal dlouhodobě nebo ad hoc externí 
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fotografy.110 V současnosti působí v rámci Kanceláře prezidenta oficiální fotografka, 

která dokumentuje aktivity prezidenta Miloše Zemana.111  

6.1 Agentura ČTK a fotografové Gustáva Husáka a Václava 

Havla  

6.1.1 ČTK 

 ČTK vznikla dne 28. října 1918, ve stejný den jako Československá republika, 

tehdy pod názvem Československá tisková kancelář. Až do devadesátých let 20. století 

byla státní agenturou a její dějiny jsou úzce spojeny s dějinami československého 

státu.112 ČTK má již téměř od svého počátku vlastní fotoredakci a to ji řadí mezi 

evropskými národními agenturami na přední příčku, protože vlastní fotoredakce není 

pro agenturu samozřejmostí. Díky své dlouhé fotohistorii má agentura v archivu téměř 

pět milionů vlastních snímků.113 

 V roce 1948 se ČTK dostala do područí komunistické diktatury. Na dlouhou 

dobu se stala nástrojem politické propagandy vládnoucí strany. Téměř po celé období 

totality bylo její zpravodajství cenzurováno. Tehdy se vydávaly dva typy zpravodajství 

– jedno bylo pro veřejnost, druhé zpravodajství bylo neveřejné, určené pro vysoké 

stranické a státní funkcionáře. Agentura byla formálně podřízena vládě, fakticky ji ale 

řídil Ústřední výbor Komunistické strany Československa. V sedmdesátých a 

osmdesátých letech 20. století byla ČTK vystavena tvrdému režimu normalizace. 

Z agentury musely odejít nebo byly přeřazeny na méně významnou práci desítky 

pracovníků. Řada z nich zvolila emigraci.114  

 Ti, kteří zůstali, dbali na to, aby neudělali chybu a neupozornili na sebe. Sami se 

tak cenzurovali. Autocenzura hrála především v prvních letech normalizace klíčovou 

roli. Takto popsal praxi v ČTK její tehdejší zaměstnanec Dušan Veselý: „Věci, které 

byly na pomezí ideologické přijatelnosti, se chodily schvalovat k  nadřízeným. Když si 

ani oni nebyli jisti, šlo se ještě výš. Zvláště „nebezpečné“ fotografie byly zařazeny do 
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takzvané červené klauzury, což ve skutečnosti znamenalo, že se negativy uložily do 

obálky s červeným výstražným znamením. Fotka z takové obálky byla prakticky 

nedostupná, mohla se použít pouze pro studijní nebo historické účely.“115  

 Během osmdesátých let byly zavedeny do provozu počítače. V důsledku toho 

byla v roce 1988 vytvořena první databanka ČTK. Textové zpravodajství je od té doby 

archivováno v elektronické podobě. Po roce 1989 se změnila v moderní a nezávislou 

agenturu, která poskytuje svým zákazníkům objektivní a spolehlivé zpravodajství. Její 

prestiž roste a značka ČTK se stává symbolem kvality.116  

 V roce 1992 se oddělila slovenská část agentury a následně na základě zákona 

č. 517/92 vznikla veřejnoprávní Česká tisková kancelář. Agentura začala pracovat na 

tržních principech. V roce 1993 prošla hlubokou hospodářskou a personální krizí. 

Následně byla dokončena její transformace a reorganizace. Podle zákona o ČTK je 

oddělena od státu a má formu veřejnoprávní instituce. Agentura nemá konkrétního 

vlastníka, podléhá kontrole Rady ČTK, jejíchž sedm členů volí Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky. Je politicky i ekonomicky nezávislá. Ve své práci se řídí 

heslem spolehlivost-rychlost-nezávislost.117  

 V roce 2006 spustila ČTK nový multimediální redakční systém a službu 

videozpravodajství. V roce 2007 vzniklo její nové středisko s názvem Fotobanka ČTK, 

jehož náplní je zpracovávat, ukládat a prodávat fotografie klientům i z jiných oblastí, 

než jsou odběratelé tzv. aktuálního zpravodajství.118 

6.1.2 Karel Mevald  

 Karel Mevald se narodil 21. prosince roku 1932 v Jičíně. Svoji cestu 

profesionálního fotografa nastoupil po studiu na reálném gymnáziu a vyučením se 

v oboru fotograf v rodinném fotoateliéru svého otce v Jičíně. Zároveň absolvoval 

grafickou školu obor fotograf v Hradci Králové.119 Od roku 1951 pracoval nejprve jako 

fotolaborant a později jako fotoreportér v Československé tiskové kanceláři. 

Fotografoval především politické reportáže. Od roku 1980 řídil rovněž oddělení barevné 
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fotoreportáže v ČTK. V letech 1984–89 byl předsedou klubu fotoreportérů Českého 

svazu novinářů.120 

 V roce 1991 odešel do důchodu a od té doby pokračoval i nadále v profesi 

fotoreportéra pro média a tisk jako osoba samostatně výdělečně činná. Za svoji kariéru 

vytvořil portréty řady významných osobností politiky, vědy, kultury a sportu i 

světového významu. Byl osobním fotografem prezidenta Gustáva Husáka. Fotografoval 

jeho oficiální fotografie a taktéž i politická zasedání, státní návštěvy. Prezidenta Husáka 

doprovázel i na cestách v zahraničí. Aktivně se věnoval fotografii 65 let.121 

 Roku 1964 získal čestné uznání v soutěži World Press Photo a v roce 1972 

stříbrnou medaili Inter Press Photo v Sofii. V roce 1983 byla jeho fotografie uznána 

jako „Sportovní fotografie roku.“122  

 

6.1.3 Tomki Němec 

 Tomki Němec se narodil 22. června roku 1963 v Praze. Po absolvování 

gymnázia prošel řadou povolání včetně práce fotolaboranta a fotografa ve výzkumném 

ústavu. V letech 1987–1988 studoval fotografii na FAMU pod vedením profesora Jána 

Šmoka a Pavla Štechy. V roce 1988 své studium pod nátlakem státních orgánů 

přerušil.123  

 V prosinci 1989 ho kolegové ze studentské fotografické agentury Radost 

vybrali, aby zaznamenal průběh volby Václava Havla prezidentem republiky. Toto 

původně jednorázové fotografování pokračovalo dalšího půl roku. Nakonec se 

dokumentace veřejného i soukromého života prvního porevolučního prezidenta 

přeměnila v Němcův hlavní pracovní poměr. V letech 1989–1992 byl Havlovým 

oficiálním fotografem.124 Němcovým cílem bylo vytvořit cyklus snímků, který by 

nakonec publikoval ve formě knihy. Svou knihu vydal v roce 2001.125  

 Na konci roku 1992 opustil trvalé zaměstnání v Kanceláři prezidenta republiky. 

Za tímto krokem stála jak únava z intenzivního pracovního nasazení, tak nelibost z 
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příchodu nových úředníků, kteří neměli pro jeho projekt pochopení. Němec k tomu řekl: 

„Kvůli úzkoprsosti a neoprávněným obavám často nedovolili fotit důležité okamžiky. 

Vznik záznamu pro další generace, historiky, dějiny, to šlo mimo jejich chápání. Byli to 

lidé, kteří si neuvědomovali, jakou váhu má svědectví dokumentu a jak obrovský význam 

budou mít tyto fotografie třeba za padesát let.“126 

 V devadesátých letech spolupracoval se zahraničními agenturami Black Star a 

Agence Vu. Roku 1995 získal 3. cenu v soutěži World Press Photo za snímek z černého 

trhu na Kubě. V roce 2004 získal první cenu v soutěži Czech Press Photo za soubor 

fotografií z Banátu. Fotografie Tomkiho Němce byly publikovány v řadě zahraničních 

periodik. 127 

 

6.1.4 Karel Cudlín  

 

 Karel Cudlín se narodil 28. června roku 1960 v Praze. Již na gymnáziu se začal 

zabývat fotografováním. Po maturitě začal studovat střední školu sociálně-právní a při 

studiu se systematicky věnoval fotografii s romskou tématikou. Po studiích byl krátce 

zaměstnán u pohřební služby a poté nastoupil do družstva Fotografia, kde pracoval do 

roku 1983 jako fotoreportér.128  

 V roce 1987 úspěšně absolvoval na katedře umělecké fotografie na FAMU. V 

roce 1988 samostatně vystavoval v tehdy prestižní síni Fotochemy v Praze a byl přijat 

jako fotoreportér do týdeníku Mladý svět. Po roce 1989 se zabýval otázkou utečenců, ve 

svém volném díle často vypráví příběhy Romů, utečenců či ukrajinských dělníků, 

fotografoval i odchod sovětských vojáků z Československa. Od roku 1992 

spolupracoval s deníkem Prostor a krátce také působil v Lidových novinách. V letech 

1994–1996 pracoval pro Českou tiskovou agenturu.129  

  Mezi roky 1996 a 2003 patřil do skupiny fotografů prezidenta Václava Havla. 

Od roku 1996 sleduje běžný život na pozadí dlouhodobého politického konfliktu v 
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Izraeli. Karel Cudlín fotografuje především v České republice, ale pravidelně se věnuje i 

Ukrajině a zmíněnému Izraeli. Jeho první monografie vyšla roku 1994. Autorsky se 

podílel na knize Izrael, vydané v roce 1998. V současné době je Karel Cudlín na volné 

noze, dlouhodobě spolupracuje s Respektem a Revolver Revue. Jeho fotografie se 

nacházejí v řadě soukromých sbírek v Evropě, USA a Izraeli. Karel Cudlín byl doposud 

sedmnáctkrát oceněn v soutěži Czech Press Photo.130  

 

 

6.1.5 Jaroslav Hejzlar 

 Jaroslav Hejzlar se narodil roku 1957 v Praze. Po středoškolských studiích 

absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Do roku 1997 pracoval jako 

fotoreportér ČTK. Od té doby působí jako samostatný fotograf se specializací na 

architekturu a podmořskou fotografii. Je dlouholetým fotografickým spolupracovníkem 

mnoha periodik, vydavatelství, reklamních agentur a firem. Je autorem řady knižních 

publikací, katalogů, tematických edic a kalendářů. Je členem Asociace profesionálních 

fotografů ČR a Syndikátu novinářů ČR.131  
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7. Kvalitativní analýza  
 

 Kvalitativní metody vychází z představy, že poznání se děje na základě 

interpretace sociální reality a je vždy subjektivní povahy. V kvalitativním výzkumu 

převládá spíše induktivní logika. Na začátku výzkumného procesu je pozorování, sběr 

dat. Pak výzkumník pátrá po pravidelnostech existujících v těchto datech, po významu 

těchto dat, formuluje předběžné závěry a výstupem mohou být i nově formulované 

hypotézy nebo nová teorie.132 Kvalitativní přístup alternativně označujeme jako 

konstruktivistický, naturalistický, interpretativní nebo reflexivní přístup.133  

 Jednou z kvalitativních metod sběru dat jsou hloubkové rozhovory.134 Jedná se 

nestandardizovaný, volný, neformální rozhovor. Takový rozhovor je často veden pouze 

s vědomím základního tématu nebo několika okruhů, kterých se má týkat. Jednotlivé 

otázky vyplývají z průběhu rozhovoru, jak se tazatel doptává na informace, jichž se mu 

v přirozené komunikaci dostává.  

 Výhodou hloubkových rozhovorů je získání zcela spontánních výpovědí, 

informací, které výzkumník neočekával, včetně uvedení konkrétních a často i velice 

osobních údajů, považovaných za niterné (proto je označujeme jako hloubkové 

rozhovory). Cílem hloubkových rozhovorů je získat data k pochopení k pochopení 

příčin a motivů jednání dotazovaných, k objasnění vzniku postojů a jejich vysvětlení. 

Kvůli značné šíři jsou ale někdy považovány za obtížně analyzovatelné a náročné na 

zpracování.135  
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7.1 Metodika a výzkumné otázky kvalitativní analýzy 

 Prakticky neexistuje žádná dokumentace, která by zachycovala popis práce 

prezidentského fotografa, okolnosti vzniku oficiálních portrétů a průběh fotografování 

prezidentů pro média. Tato analýza se zaměřuje na porovnání práce prezidentského 

fotografa v období socialismu, tj. normalizace, s prací prezidentského fotografa 

v období počátku demokracie.  

 Dílčí informace k tomuto tématu jsem získala z různých knižních a 

internetových zdrojů. Hlavním zdrojem informací jsou hloubkové rozhovory 

s fotografy, kteří fotografovali Gustáva Husáka a Václava Havla. S bývalým 

fotoreportérem ČTK Karlem Mevaldem jsem vedla rozhovor o fotografování prezidenta 

Gustáva Husáka. Rozhovor s fotografem Tomkim Němcem, Karlem Cudlínem a 

Jaroslavem Hejzlarem se týkal fotografování prezidenta Václava Havla. Komplexní 

závěry jsem vyvodila i díky informacím získaným od bývalého mluvčího prezidenta 

Havla. Výsledné závěry jsem tak stanovila pomocí kvalitativní interpretativní metody. 

 Zatímco fotografie zobrazující Václava Havla jako obyčejného člověka jsou 

všeobecně známé, fotografie, jež by podobně zobrazovaly Gustáva Husáka, není možné 

v dobovém tisku vyhledat. Proto se nabízí otázka, zda bylo snahou normalizačního 

prezidenta, aby jeho fotograf pořizoval jen oficiální fotografie. Jelikož byl normalizační 

režim příznačný množstvím zákazů a příkazů, je možné usuzovat, že i vztah prezidenta 

a jeho fotografa byl v éře normalizace poznamenán mnoha omezeními. Touto analýzou 

se budu také snažit odpovědět na otázku, do jaké míry hlavy státu určovaly a 

ovlivňovaly práci svého fotografa. Zároveň bych touto analýzou chtěla zjistit, v čem se 

lišil profil práce fotografa normalizačního prezidenta Gustáva Husáka a profil práce 

fotografa, jenž fotografoval demokratického prezidenta Václava Havla.  

Hlavní výzkumné otázky:  

Výzkumná otázka č. 1: Bylo snahou normalizačního prezidenta, aby jeho fotograf 

pořizoval jen oficiální fotografie?  

Výzkumná otázka č. 2: Vztahovalo se na práci osobního fotografa Václava Havla 

méně omezení než na práci fotografa v době normalizace?  
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7.2 Fotografování prezidenta v době komunismu  

 

 Postavení hradního fotoreportéra za komunistické éry neslo znaky jisté 

exkluzivity. Například jako člen delegace hlavy státu měl příležitost vidět země, o 

kterých se mohlo ostatním v té době jen zdát. Na recepcích při příležitosti státních 

svátků a návštěv ochutnal lahůdky, jaké se běžně v obchodech vůbec nevyskytovaly.136 

Fotograf ČTK dostával tzv. ošatné, tedy příspěvek na koupi košil a obleků, což byl 

jakýsi benefit ČTK, aby se fotograf nemohl vymlouvat, že nemá na oblečení 

odpovídající prostředí sídla prezidenta.137 Toto ošatné se vyplácelo do konce roku 1989. 

Komunističtí pohlaváři chtěli mít kolem sebe jen lidi, kterým mohli plně důvěřovat. 

Jistou odměnou byl faktický monopol (společně s Rudým právem) na tento druh 

fotografií.138  

 Do konce vlády Gustáva Husáka měl status „hradního fotografa“ pouze fotograf 

ČTK, který byl povoláván na jednotlivé akce. Ten fotografoval jak oficiální události, 

které byly následně zveřejněné v novinách, tak i neoficiální fotografie za účelem 

dokumentace.139 Od nástupu Václava Havla na pražský hrad se vše změnilo. Padla 

veškerá pravidla omezující přístup fotoreportérů na prezidentovy akce, monopol ČTK 

skončil.140 
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7.3 Fotografování Gustáva Husáka 

7.3.1 Fotografování oficiálního portrétu Gustáva Husáka 

 Ohledně fotografování Gustáva Husáka jsem nenašla žádný písemný záznam. 

Všechny informace jsem čerpala z rozhovoru s jeho osobním fotografem Karlem 

Mevaldem. Oficiální portréty prezidenta Husáka vytvořil Karel Mevald, protože jako 

jeden z mála fotoreportérů ČTK měl s portrétním fotografováním zkušenosti.  

 Fotografování probíhalo v ateliéru ČTK po dobu tři čtvrtě hodiny. Nikdo jiný 

kromě prezidenta a fotografa nebyl během fotografování v ateliéru přítomen. Gustáv 

Husák do portrétního fotografování nezasahoval. Celkem bylo pořízeno 6 záběrů na 

plochý film o formátu 13x18. Mevald fotografoval portrét prezidenta měchovým 

fotoaparátem.141  

 Úkolem fotografa bylo zobrazit prezidenta sympaticky, oduševněle, státnicky. 

Nejdůležitější bylo dosáhnout maximálního výsledku ve výrazu. Nikdy se nefotil přímý 

pohled „en face“, nýbrž vždy s pootočením na stranu, aby se prezident vždy díval 

dovnitř obálky.142  

 Důležitým krokem po vyvolání snímků bylo retušování. Mevald retušoval pihy a 

menší vady v obličeji, ale pouze do té míry, aby prezident neztratil to, co pro něj bylo 

charakteristické. Retuš však byla možná jen na černobílém snímku. Poslední portrét 

Husáka byl fotografován barevně, a jelikož jej nebylo možné retušovat, byl povolán 

televizní maskér, aby zakryl Husákovy jaterní skvrny. Husákovy brýle byly na portrétní 

fotografování vyplněny pouze obyčejnými skly, aby na fotografii nedošlo 

k nepřirozenému zvětšení očí.143  

 Husák Mevaldovi do fotografování nezasahoval. Výsledné fotografie byly 

předloženy prezidentovi, aby si vybral tu nejlepší. Husák přenechal rozhodnutí na 

fotografovi a nakonec s jeho výběrem vždy souhlasil. Jelikož ČTK obnovovala 

prezidentské portréty pravidelně po pěti letech, Husákův oficiální portrét byl pořízen 

celkem třikrát. Poslední oficiální portrét Husáka vyfotografoval Mevald roku 1985.144  
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7.3.2 Fotografování Gustáva Husáka pro média  

 Během prezidentského období Gustáva Husáka funkce oficiálního hradního 

fotografa, tj. fotografa, který by byl zaměstnán v úřadu prezidenta, neexistovala. Přesto 

za fotodokumentaci Husákovy pracovní činnosti byl zodpovědný jeden oficiální 

fotograf a tím byl fotoreportér ČTK. Toho si vždy před důležitou akcí Husáka vyžádala 

Kancelář prezidenta republiky. ČTK následně rozhodla, který z fotoreportérů bude na 

danou akci povolán. Tím byl většinou fotoreportér politických aktualit Karel Mevald. 

Ten v rozhovoru uvedl, že funkce oficiálního fotografa prezidenta se v ČTK dědila. 

Tuto funkci Mevald vykonával od roku 1969 po smrti fotoreportéra Karla Rubliče.145 

 Informace o plánované činnosti prezidenta Husáka získával fotograf ČTK jeden 

až dva dny předem. Výsledné fotografie nebyly poskytovány pouze tisku. Fotografie 

sloužily i jako součást dokumentace pro Tiskové oddělení Kanceláře prezidenta. „Od té 

doby, co vyšla fotka Dubčeka v  plavkách, jak skáče do vody, to bylo v  roce 1968, nebyly 

takové fotografie žádoucí. Tiskové oddělení to nechtělo.“146 Karel Mevald.  

 Husák měl ve svého fotografa absolutní důvěru a při fotografování byl 

spontánní. Do fotografovy práce nezasahoval ani nekritizoval výsledné fotografie. 

Fotografa ve své práci nijak neomezoval. Ani jeho ochranka do práce fotografa 

nezasahovala, naopak mu spíše pomáhala, neboť její členové věděli, že fotograf musí 

pořídit dobré fotografie. Ačkoli mohl fotograf fotit téměř cokoli, autocenzura byla 

nezbytností. Fotograf mohl zveřejnit pouze oficiální fotografie z pracovní činnosti 

prezidenta.147  

 Oficiální fotografie schvaloval do tisku vedoucí vydání a v případě fotografií 

hlavy státu i šéfredaktor. Podle Mevalda byly neoficiální fotografie ze soukromí 

prezidenta odevzdány pouze prezidentovi a negativy byly zařazeny do tzv. červené 

klauzury, což byla část archivu ČTK označená červeně.148 Tato část byla uzamčená, 

nikdo do ní nesměl nahlédnout. Negativy tam byly v obálkách s červeným výstražným 

znamením. Fotka z takové obálky byla prakticky nedostupná.149 
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 O důvěře prezidenta vůči svému fotografovi svědčí následující svědectví Karla 

Mevalda: „Když jsme byli na Kubě, tak mě manželé Husákovi požádali, abych je 

vyfotografoval, jak se koupou. Husák řekl v  legraci: „Můžeš to prodat do Spiegelu a 

dostaneš za to dobře zaplaceno.“ Pochopitelně to byly fotky pouze pro ně. Dal jsem je 

do červené klauzury.“150  

7.4 Fotografování Václava Havla 

  

 Kniha Prezident, Václav Havel uvádí, že Václav Havel fotografování příliš rád 

neměl, přesto byl díky charismatu a bezprostřednosti osobností nesmírně 

fotogenickou.151 To potvrdil i fotograf Alan Pajer v knize Jaroslava Holoubka: „Kdyby 

šlo o Václava Havla, tak by žádné fotky nebyly, ani žádný fotograf, protože on se nerad 

fotí, nerad se na své fotky dívá a nikdy by si svého fotografa nenajal.“152  

7.4.1 Fotografování oficiálního portrétu 

 

 S nástupem Václava Havla na Pražský hrad v roce 1989 se radikálně proměnilo 

fungování prezidentského úřadu. Demokratizační procesy byly na přelomu roku 1989 a 

1990 teprve na počátku a rovněž nebyla stanovena žádná pravidla pro fotografování 

prezidenta. Důsledkem této skutečnosti nebylo portrétní fotografování nového 

prezidenta Václava Havla plánováno. První Havlův portrét, který se stal oficiálním, byl 

pořízen 16. prosince 1989 po prezidentově prvním vystoupení v televizi. Tento portrét 

byl pořízen v ateliéru fotografa Dušana Šimánka.153  

 Teprve vznik České republiky v roce 1993 a skutečnost, že Šimánkův portrét 

existoval jen v černobílé verzi, se staly důvodem k návratu autorství do tehdy už České 

tiskové kanceláře. První oficiální portrét prezidenta České republiky vyfotografoval 

roku 1993 fotoreportér ČTK Jaroslav Hejzlar.154  
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 Fotograf Hejzlar se netají tím, že focení bylo stresující a ulevilo se mu, až když 

filmy vyvolal. „Byl jsem si totiž vědom důležitosti a neopakovatelnosti okamžiku, navíc 

v koutku duše jsem myslel na staré a nespolehlivé světelné vybavení,“ přiznal se.155  

 Jaroslav Hejzlar vyfotografoval Havla fotoaparátem značky Hasselblad na 

barevný diapozitiv objektivem 150mm. K osvětlení byly použity zábleskové lampy. 

Jako pozadí posloužilo plastové tmavě šedé pozadí. Blesky byly poměrně staré a 

nepodávaly stabilní výkon. Fotografování probíhalo v malé místnosti v budově ČTK.156 

 Při portrétním fotografování Václava Havla bylo v místnosti přítomno kromě 

fotografa více lidí. Fotografování se zúčastnila i Havlova manželka Olga, mluvčí 

Špaček, vizážistka, stylistka a další dva Hejzlarovi kolegové z ČTK. Po nastavení všech 

světel a blesků trvalo vlastní fotografování patnáct minut.157  

 Fotoreportér Dušan Veselý v knize Prezident uvedl, že fotografování státníků 

patří k jejich nejméně oblíbeným povinnostem, což se prokázalo i tenkrát. „Alespoň 

půlhodina, kterou jsme si na panu prezidentovi žádali, mu přišla nepřijatelně dlouhá. 

Nakonec sám uznal, že v  kratším čase portrétování stihnout nejde. S humorem sobě 

vlastním u skleničky piva po fotografování konstatoval, že vytvořit očekávaný dojem 

vlídnosti, důstojnosti a rozhodnosti na jednom obličeji a v  jednom okamžiku bylo i pro 

něj těžší, než předpokládal.“ 

 Z celkových dvanácti snímků byly vybrány čtyři, které pak byly odeslány do 

Kanceláře prezidenta. Fotografie, která byla na Hradě vybrána, byla posléze podrobena 

retuši. Retušovaly se především drobné nečistoty na pozadí. Havlův obličej se 

neretušoval, protože při fotografování byl použit speciální filtr, který vyhladil všechny 

drobné vady na obličeji.158  

 Podle Jaroslava Hejzlara byl portrét prezidenta Havla pořízen na základě zadání 

z Hradu. Pohled měl být neutrální, aby měl široké možnosti použití.159 Všechny 

oficiální portréty československých prezidentů do konce funkčního období Václava 

Havla jsou si kompozičně podobné, mají podobný úhel záběru. Tento záměr mi objasnil 

Havlův bývalý tiskový mluvčí Ladislav Špaček: „U oficiálního portrétu se vychází 

z dávné tradice už z doby monarchie – jde o portrét z ánfasu, zachycuje ramena i hruď. 
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Portrét musí být vážný a důstojný. Prezident shlíží ze stěn soudních síní, školních tříd, 

úřadů jako symbolický obraz státu, neformální státní symbol. Proto i my jsme zvolili pro 

oficiální portrét prezidenta Havla toto tradiční pojetí.“160  

     

7.4.2 Fotografování Václava Havla pro prezidentský archiv a pro 

média  

 První demokratický prezident vzbudil velký zájem u mnohých fotografů. Havel 

se těšil zcela mimořádné pozornosti médií. Na počátku Havlova prvního funkčního 

období se jeho fotografie objevovaly téměř každý den na titulních stranách v denním 

tisku. Zejména v prvním porevolučním období bylo v blízkosti Havla nespočet 

fotografů.  

 Brzy tak bylo potřeba nastavit určitá pravidla. Někde si to vyžádalo prostorové 

omezení, neboť se do místnosti vešel jen určitý počet novinářů. Jindy limitovala účast 

fotoreportérů bezpečnostní rizika, zejména v případě zahraničních návštěv. Kancelář 

prezidenta proto musela najít pro fotografování událostí na Pražském hradě 

nejvhodnější pravidla. Pražský hrad tak zřídil funkci prezidentova osobního 

fotografa.161 

 Tomki Němec, fotograf agentury Radost, který do té doby fotografoval Václava 

Havla za účelem tvorby knihy, se stal v druhé polovině roku 1990 zaměstnancem 

Kanceláře prezidenta republiky. Němcovo působení v Hradní kanceláři nebylo nijak 

protokolárně svázáno. V prvních dvou letech Havlova funkčního období měl jeho 

osobní fotograf absolutní svobodu, mohl se volně pohybovat na Hradě a fotografovat 

téměř cokoli a kdykoli. Nikomu své fotografie nepředkládal ke schválení. „Ten první 

rok byl velmi nestandardní, divoký. Bylo to na bázi přátelství, všichni ti lidé kolem 

prezidenta byli jeho přátelé. Nikdo z nich neměl v podstatě žádnou zkušenost 

z diplomacie, z politiky. Všichni se to učili takzvaně za pochodu. Pan prezident tomu 

svému týmu žertovně říkal pytel blech.“162 Tomki Němec.  

 Se vznikem České republiky se hradní kancelář institucionalizovala. Tým 

spolupracovníků prezidenta se změnil. Hradní protokol nabyl na vážnosti a nová 
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nepsaná pravidla se vztahovala i k práci prezidentova fotografa. Nový tiskový mluvčí 

prezidenta Havla po Němcovi požadoval, aby fotografoval jen formality. To byl pro 

Němce impuls, aby ukončil svůj pracovní poměr v Kanceláři prezidenta republiky. Po 

Němcovi byl v hradní kanceláři zaměstnán fotograf Jiří Jírů, jenž se vrátil z exilu. Na 

pozici hradního fotografa se sám přihlásil v roce 1993. Jako oficiální fotograf působil na 

Hradě do roku 1997.  

 Když Jírů na Hradě skončil, přestal post výlučného hradního fotografa existovat. 

Kanceláří prezidenta byli na jednotlivé akce najímáni externí fotografové. Mezi ně 

patřili například: Tomki Němec, Pavel Štecha, Oldřich Škácha, Jan Třeštík, Karel 

Cudlín, Alan Pajer. Externí fotografové již netrávili s prezidentem celé dny. Byli 

najímáni na konkrétní události, tj. především na státní návštěvy nebo na zahraniční 

cesty. V této funkci se střídali.163  

 Karel Cudlín v rozhovoru zmínil, že plán fotografované události se odvíjel od 

tzv. minutovníku. Byla to slabá vázaná knížka, kde byl naplánován prezidentův program 

minutu po minutě. 164 

 „O tom, kteří fotografové budou prezidenta fotografovat a které fotografie 

budou využity, jsem rozhodoval já. To byla moje povinnost, často nevděčná, fotografové 

na sebe někdy žárlili. Bylo jich několik v  širším výběru a já jsem musel rozhodnout, 

který z nich bude pokrývat danou akci, třeba cestu do zahraničí.“ Ladislav Špaček.165 

 Osobní fotograf byla oficiální funkce propůjčená pouze na jednu konkrétní akci. 

Usnadňovala pohyb v týmu i práci, což agenturním fotografům vadilo, protože ti se 

nedostali tam, kam oficiální fotograf. Přesto se na oficiálního fotografa vztahovala 

mírná omezení. Alan Pajer v knize Jaroslava Holoubka uvedl, že jako oficiální fotograf 

mohl fotografovat jen to, co je povolené a domluvené, protože jinak by stížnost nešla na 

jeho vrub, ale na vrub prezidentské kanceláře.166 Za svou práci nedostávali osobní 

fotografové prezidenta velký honorář, nedělali tuto práci pro výdělek. Byla to pro ně 

prestižní záležitost, kterou považovali za svou čest.  
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  O tom, které fotografie se zveřejní, rozhodoval tiskový odbor Kanceláře 

prezidenta. Alan Pajer v Holoubkově knize zmínil, že všechny návštěvy toužily mít 

společnou fotografii s Václavem Havlem. Fotografickým specifikem Havlova 

prezidentství bylo album fotografií z průběhu pobytu, které se hostovi věnovalo. Album 

bylo vytvořeno dle návrhu Bořka Šípka.167 

 

 

7.5 Vyhodnocení hloubkových rozhovorů s fotografy Gustáva 

Husáka a Václava Havla a závěr kvalitativní analýzy  

 Cílem této analýzy je najít odpověď na otázku, v čem bylo fotografování 

prezidenta v období normalizace a po změně režimu odlišné, a zjistit, do jaké míry 

hlavy státu určovaly a ovlivňovaly svůj mediální image, jak prezidenti přistupovali ke 

svým fotografům a jak fotografové přistupovali k nim. Pomocí této analýzy jsem se 

snažila odpovědět na otázku, zda snahou normalizačního prezidenta bylo, aby fotograf 

pořizoval jen oficiální fotografie na rozdíl od prezidenta v období demokracie. 

K získání potřebných poznatků jsem zvolila výzkum kvalitativního charakteru 

realizovaný prostřednictvím hloubkového rozhovoru.  

 Za účelem rozhovoru s fotografem Gustáva Husáka jsem oslovila bývalého 

fotoreportéra Karla Mevalda, který pracoval čtyřicet let v ČTK, a jako jeden z mála 

fotografů pořizoval jak oficiální, tak neoficiální snímky normalizačního prezidenta. 

Abych uskutečnila rozhovor s fotografem demokratického prezidenta, kontaktovala 

jsem fotografa Tomkiho Němce a Karla Cudlína, o kterých je známo, že byli v určitém 

období osobními fotografy Václava Havla. S fotografem Jaroslavem Hejzlarem jsem 

vedla rozhovor ohledně portrétního fotografování Václava Havla.  

 Hloubkové rozhovory byly sestaveny z polostrukturovaných otázek. Aby bylo 

možné výsledky rozhovorů porovnat, snažila jsem se pokládat všem stejné otázky. 

Přesto se struktura rozhovoru s fotografem Karlem Mevaldem vůči rozhovoru 

s ostatními fotografy mírně liší, neboť pouze Karel Mevald jako jediný z této čtveřice 

fotografoval prezidenta v období normalizace.  

 Rozhovor jsem vedla s každým fotografem zvlášť na místě, které dotazovaný 

sám vybral. Rozhovory probíhaly se všemi fotografy obdobně. Na počátku jsem se 
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respondentovi představila a vysvětlila jsem mu důvod a cíle svého výzkumu. Od 

každého jsem dostala povolení k nahrávání rozhovoru. První otázka pro všechny výše 

zmiňované fotografy byla stejná: „Jak jste se stal fotografem prezidenta?“ Na základě 

jejich vyprávění jsem následně kladla spontánní otázky a později otázky předem 

připravené, jež měly jak volný, tak uzavřený charakter.  

 Jedním z poznatků, které jsem získala z hloubkových rozhovorů, je, že všechny 

fotografie normalizačního prezidenta pořizoval kromě fotoreportérů Rudého práva 

pouze fotograf ČTK. Ten fotil nejen oficiální portréty v ateliéru, ale i všechny státnické 

činnosti prezidenta a doprovázel jej i na zahraničních cestách. Oficiální portréty 

Václava Havla také fotografoval fotograf z ČTK, ale nebyl jeho osobním fotografem 

jako Tomki Němec nebo Karel Cudlín, kteří pracovali pro Tiskový odbor Kanceláře 

prezidenta republiky.  

 Z analýzy hloubkových rozhovorů vyplývá, že přístup prezidentů ke svým 

fotografům se nijak významně nelišil. Husák ani Havel do fotografování nezasahovali, 

neměli na fotografa žádné zvláštní požadavky. Při fotografování nebyla žádná tabu. 

Z rozhovoru s Karlem Mevaldem vyplývá, že prezident v době normalizace neusiloval o 

to, aby fotograf pořizoval jen oficiální fotografie. Avšak fotografova autocenzura byla 

nezbytná. Fotograf nesměl zveřejnit fotografie soukromého charakteru. Husák v tomto 

Mevaldovi zcela důvěřoval. Všechny neformální fotografie prezidenta Husáka, tj. 

fotografie soukromého charakteru, byly archivovány v tzv. červené klauzuře, což byla 

červeně označená část v archivu ČTK, do které nikdo nesměl nahlížet.   

 Funkce osobního fotografa prezidenta vznikla až nástupem Václava Havla do 

funkce. Tehdy se jednalo o fotografování, které nepodléhalo protokolu. Němec tak mohl 

Havla fotografovat i v soukromí. Úplná volnost fotografa skončila překvapivě rokem 

1993, vznikem České republiky, když došlo k personálním změnám v Kanceláři 

prezidenta republiky. Jak řekl Tomki Němec: „Byly tam nějaké tlaky.“ Ladislav Špaček, 

mluvčí Václava Havla, po Němcovi požadoval, aby fotografoval jen formality. Tehdy to 

bylo poprvé, kdy někdo určoval pravidla fotografování prezidenta. Poté, co byl ukončen 

pracovní poměr Němcova nástupce, najímala Kancelář prezidenta skupinu fotografů 

pouze na jednotlivé akce. 

Shrnutí výzkumných otázek a odpovědí : 

Výzkumná otázka č. 1: Bylo snahou normalizačního prezidenta, aby jeho fotograf 

pořizoval jen oficiální fotografie?  
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– Ne, fotograf mohl pořizovat i snímky soukromého charakteru, ale nesměl je zveřejnit. 

Konstatuji, že prezident Husák důvěřoval svému režimu a ten fotografovi nedovoloval, 

aby zveřejňoval fotografie soukromého charakteru.  

Výzkumná otázka č. 2: Vztahovalo se na práci osobního fotografa Václava Havla 

méně omezení než na práci fotografa v době normalizace?  

– Ano, především během prvních dvou let Václava Havla ve funkci. V té době ještě 

nebyla stanovena pravidla pro práci prezidentova osobního fotografa. Po vzniku České 

republiky se Kancelář prezidenta institucionalizovala. Tehdy skončila absolutní volnost 

prezidentova osobního fotografa.  
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8. Kvantitativní analýza  

 Tradiční dělení metod výzkumu médií rozlišuje metody na kvalitativní a 

kvantitativní. Oba typy metod vychází z odlišné představy o možnostech poznávání 

skutečnosti. Rozdíl mezi oběma typy spočívá především ve stupni strukturovatelnosti, 

popř. otevřenosti postupu. Kvantitativní výzkum je založen na ověřování platnosti teorií 

konstruovaných pomocí konceptů a měřených čísly.168 

 Kvantitativní výzkum využívá metodu dedukce – ta vychází z obecně 

formulovaného problému. Teoretický nebo praktický problém je přeložen do jazyka 

hypotéz. Hypotézy navrhují, jaké spojení mezi proměnnými bychom měli najít, je-li 

naše hypotéza pravdivá. Pak následuje sběr dat. Odpovídají-li závislosti mezi sebranými 

daty vzorci předpovězenému v hypotézách, přijmeme hypotézy jako platné.169 

Kvantitativní výzkum se také označuje jako tradiční, pozitivistický, experimentální 

nebo empiricko-analytický přístup k výzkumu.170  

 

8.1 Metodika kvantitativní analýzy  

 Fotografie prezidenta Husáka a Havla publikované v deníku Rudé Právo, Mladá 

fronta a Mladá fronta DNES jsem ve stanoveném časovém rozpětí analyzovala metodou 

kvantitativní obsahové analýzy. Tato analýza obvykle představuje statisticky 

zpracovanou analýzu psaného textu (novinového, literárního) vzhledem k výskytu či 

absenci určitých slov, obratů, témat, dějů, argumentů atd. Avšak fotografie rovněž 

představuje jakýsi kvazitext, s nímž můžeme provádět stejné úkony. Obsahové analýze 

lze zvláště dobře podrobit série snímků stejných objektů nebo situací, které dovolují 

precizní zachycení rozdílu, obecných tendencí, a dokonce i tendencí dobových.171 V této 

práci jsem tak analýze podrobila série snímků prezidenta Husáka a Havla.  

 Nejprve jsem si stanovila, jaké indikátory image budu na fotografiích sledovat. 

Nejvýznamnějším indikátorem image, jenž se dá vyčíst z fotografie, je vzhled. Tím 

jsem kódovala, zda je prezident na fotografii ve formálním nebo neformálním oblečení. 
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Za formální považuji oblek s košilí a kravatou nebo s motýlkem nebo frak. Ostatní 

druhy oblečení považuji za neformální. Stejně tak považuji za neformální sako bez 

kravaty.  

 Dále jsem kódovala činnost prezidenta, při které je na fotografii zobrazován. 

Zde jsem zvolila kategorie: podání ruky, při projevu, rozhovor a jiné. Další kódem bylo 

prostředí, v kterém je prezident na fotografii zachycen. Zde jsem rozlišila kategorie: 

profesní v úřadě, tj. fotografie zachycující prezidenta na Pražském hradě, v parlamentu 

nebo na úřadě jiného státu, dále profesní mimo úřad, tj. fotografie, kde je prezident 

zobrazen na veřejných místech v situaci, jež souvisí s jeho funkcí, a soukromé, tj. 

v prostředí nebo v situaci, jež nesouvisí s jeho funkcí.  

 V kategorii osoby, kóduji, zda je prezident zobrazen sám, s politiky či 

spolupracovníky, s veřejností nebo s manželkou. Do kategorie výraz tváře kóduji, zda se 

prezident na fotografii tváří spokojeně, neutrálně nebo zda jeho obličej značí nějakou 

negativní emoci. Fotografie, ze kterých nebylo možné vyčíst výraz tváře, jsem zahrnula 

do kategorie s názvem jiné.  

 

8.2 Charakteristika výběrového souboru 

 

 Pro výzkum jsem zvolila deníky: Rudé právo, Mladou frontu Právo a Mladou 

frontu DNES. Jedním z důvodů byl fakt, že oba deníky Rudé právo i Mladá fronta 

vycházely před rokem 1989 i po něm. V tehdejší době patřily tyto deníky 

k nejčtenějším. Ohledně fotografií prezidenta se tak nabízí otázka, v čem se tyto dva 

deníky v daném období lišily.  

   

8.2.1 Deník Rudé právo  

 Jak uvádí Vojtěch Dolejší, Rudé právo vzniklo z vůle nejuvědomělejší části 

dělnické třídy, která žádala, aby se skoncovalo s politikou spolupráce s buržoazií a aby 

byla nastoupena cesta, ke které dal příkaz ruský proletariát. Stalo se tak tehdy, když 

pravice v sociální demokracii (jež se sama nazývala pravicí) přistoupila k rozkolu. 
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Deník Rudé právo vyšel poprvé 21. září roku 1920. Od 18. května roku 1921 vycházel 

jako ústřední orgán Československé strany komunistické.172 

 Dne 13. června roku 1955 vydalo ÚV KSČ usnesení O práci redakce Rudého 

práva, ve kterém charakterizovalo hlavní předpoklady k tomu, aby Rudé právo bylo 

„každodenně účinným bojovným nástrojem strany, nesmlouvavým strážcem stranických 

usnesení, aby vychovávalo celou stranu v duchu nejvyšší náročnosti, zvyšovalo 

uvědomělost, pracovní aktivitu a bojovou připravenost všeho lidu.“173  

 Toto usnesení stanovovalo úkoly vedoucí ke zvýšení masovosti a lidovosti 

Rudého práva. V usnesení se pravilo: „Zároveň je třeba zvyšovat úlohu Rudého práva 

jakožto organizátora mas tím, že se ještě důsledněji zaměří na základní problémy, že se 

nebude nikdy spokojovat s pouhým popisováním stavu věcí, ale důsledně probojovávat 

jejich řešení. Organizátorská úloha Rudého práva se zvýší především tím, že všechna 

oddělení redakce skoncují s pasivním fotografováním jednotlivých jevů, ale budou 

ukazovat jejich kořeny a souvislost tím, že se bude cílevědomě orientovat na práci 

stranických organizací, ČSM, národních výborů, atd.“174  

 V Rudém právu bylo 17. května 1969 otištěno prohlášení Jana Fojtíka a Jiřího 

Stana s názvem Slovo do vlastních řad, což lze pokládat za veřejně deklarované 

zahájení normalizace médií. Poprvé tak byla veřejnosti předložena normalizační 

interpretace vývoje v zemi od ledna 1968. Tato interpretace byla aplikovaná především 

na média. Po vzniku Charty 77 se Rudé právo zapojilo do intenzivní propagandistické 

kampaně proti opozici.175 

 Roku 1964 dosáhl všední náklad Rudého práva v celoročním průměru milion 

výtisků. Mezi roky 1968–1970 dosahoval průměrný roční náklad všedního čísla 753 

tisíc až 937 tisíc výtisků. V dalších letech jeho náklad znovu stoupal. Sobotní číslo 

Rudého práva vycházelo v sedmdesátých letech v nákladu vyšším než milion výtisků. 

Deník Rudé právo byl po celá léta komunistické vlády v Československu nejčtenějším 

deníkem.176 

 „Rudé právo je těsně spjato s činností naší strany, s dlouhou bojovou a slavnou 

tradicí KSČ. Jedno od druhého lze těžko oddělovat. Neboť novináři v  našem stranickém 

tisku, především v Rudém právu, byli vždycky politickými pracovníky strany, zápasili o 
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stejné cíle jako náš ústřední výbor a celá naše strana.“ Tajemník ÚV KSČ Gustáv 

Husák u příležitosti padesátého výročí Rudého práva 21. září 1970.177 

 Na jaře roku 1990, po odstoupení šéfredaktora Zdeňka Hořeního, došlo 

k proměně obsahu a úpravy Rudého práva. Tehdy bylo z hlavičky odstraněno heslo 

„Proletáři všech zemí, spojte se!“ se symboly a emblematickými podobiznami 

představitelů mezinárodního komunistického hnutí. Během let 1990 a 1991 list 

postupně měnil deklarované zaměření podtitulu „list KSČ“ přes „Levicový list“ po 

„Nezávislý list“.  

 V té době již list jako nový titul se stejným názvem vydávala společnost Borgis, 

a.s., založená v září 1990. Většinu akcií vlastnil šéfredaktor Zdeněk Porybný, zbytek 

převážně zaměstnanci podniku.178 Součástí přeměny deníku byla i změna názvu. Slovo 

„Rudé“ se v logu nejprve zmenšilo a slovo „Právo“ se zvýraznilo. Ke zkrácení názvu na 

Právo došlo až v roce 1995.179 Po revoluci došlo k snížení nákladu. Dle údajů ABC ČR 

byl průměrný měsíční náklad Rudého práva v roce 1993 324 tisíc kusů.180 

   

8.2.2 Deník Mladá fronta a Mladá fronta DNES  

 

 Deník Mladá fronta vyšel poprvé 9. května roku 1945. Tehdejší denní náklad 

deníku činil 80 tisíc výtisků. Název Mladá fronta byl inspirován předválečným 

časopisem levicových studentů Mladá kultura. V první redakci Mladé fronty byli 

například divadelní a literární kritik Sergej Machonin, režisér Jan Grossman, 

šéfredaktorem se stal básník Jaromír Hořec, kulturní rubriku vedl František Listopad. V 

redakci pracovali nestraníci, komunisté, sociální demokrati, národní socialisté i 

lidovci.181 

 Podnik původně existoval jako národní správa někdejšího nacistického 

vydavatelství. Později se podnik změnil v „vydavatelské, tiskařské, nakladatelské a 

knihkupecké podniky, společnost s ručením omezeným“ – neboli v roce 1953 se Mladá 
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fronta stala účelovým zařízením při Ústřednímu výboru Československého svazu 

mládeže (ÚV ČSM, pozdějšího SSM). V roce 1964 se stala hospodářským zařízením a 

od roku 1970 byl deník oficiálně orgánem ÚV Socialistického svazu mládeže.182 

 Deník Mladá fronta měl poněkud neobvyklé právní postavení – jakkoli by se to 

zdálo logické, vydavatelství Mladá fronta (které řídilo nakladatelství knih a mnoha 

redakcí dětských časopisů) nebylo vydavatelem deníku. Vydavatelství Mladá fronta 

mělo na starosti ekonomické záležitosti a zaměstnávalo redaktory deníku, nebylo ale 

jeho vydavatelem – tím byl svaz mládeže. Deník sídlil v pronájmu v Panské ulici a 

tiskla ho tiskárna Mír.183 

 Po upevnění moci KSČ v roce 1971, byl ČSM obnoven jako Socialistický svaz 

mládeže (SSM). Deník Mladá fronta se stal tiskovým orgánem SSM. V roce 1989 byl v 

důsledku pádu komunistického režimu SSM zrušen.184  

 Mladá fronta byla do roku 1989 čtvrtým nejprodávanějším deníkem.185 Deník 

Mladá fronta byl z rozhodnutí ÚV SSM k 1. lednu 1990 převeden pod vydavatelství 

Mladá fronta. Redakci v té době vedl se značnou neformální autoritou Libor Ševčík. To 

už ale deník směřoval k proměně v nový titul, který založili někdejší zaměstnanci Mladé 

fronty.186 Dne 31. srpna roku 1990 vyšlo poslední číslo deníku Mladá fronta 

vydávaného vydavatelstvím Mladé fronty. Dne 1. září roku 1990 poprvé vyšla Mladá 

Fronta DNES vydávaná společností MaF.187 

 Od 1. ledna 1991 byl deník Mladá fronta DNES převeden Ústavním zákonem 

č. 497/1990 Sb. do správy státu. Tento zákon umožnil osamostatnění a privatizaci 

Mladé Fronty. V současnosti list spolu s Lidovými novinami vydává mediální 

společnost Mafra, nástupce MaF, a.s., která se během dvou polistopadových dekád stala 

největším mediálním koncernem v České republice.188 

 Mafra se dohodla s francouzskou firmou Socpresse z tiskové skupiny Roberta 

Hersanta, která získala pod kontrolu 48 procent akcií. Firma v této podobě byla 
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registrována ke konci roku 1991. Od roku 1992 zahájila Mladá fronta DNES jako jedno 

z prvních periodik přímý příjem zpravodajství od tiskové agentury AP na základě grantu 

poskytnutého organizací The Freedom Forum prostřednictvím Výboru pro svobodu 

světového tisku. Česko-francouzský podnik MaFra se tak stal oficiálně vydavatelem.189  

 V roce 1993 se stal šéfredaktorem Mladé fronty DNES Petr Šabata. Za dobu 

Šabatova vedení redakce (1993–2000) se z Mladé fronty DNES stal deník s 

dlouholetým vedoucím postavením na trhu. V roce 1994 se stala většinovým vlastníkem 

Mafry německá společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH. V říjnu 1996 

představila Mladá fronta DNES speciální regionální mutace nejprve v devíti a o rok 

později ve dvanácti regionech ČR (Praha, střední, severní, severovýchodní, východní, 

jižní a západní Čechy, severní, střední, jihovýchodní a jižní Morava a Českomoravská 

vrchovina). Mladá fronta DNES není závislá na žádné politické straně. Ve zpravodajství 

se snaží být nestranná, v názorové části vyznává hodnoty svobody, politické a názorové 

plurality a tržního hospodářství.190 
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8.3 Výzkumné otázky a hypotézy 

 

Hypotéza: Předpokládáme, že vizuální reprezentace mediálního obrazu prezidenta se 

bude podstatně lišit v době totalitního Československa a v demokratické společnosti.  

 

Otázka č. 1: Jak často se objevovaly fotografie prezidenta v analyzovaných denících a 

jaké jsou odlišnosti v jejich četnosti v závislosti na období?  

Otázka č 2: Jak jsou prezidenti vizuálně prezentováni v daných denících a v čem se 

jejich zobrazení liší? 

Otázka č 3: Jak se změnilo zobrazení prezidenta Husáka v porovnání s prvním a 

posledním rokem ve funkci?  

Otázka č. 4: Jak se změnilo zobrazení prezidenta Havla v porovnání s prvním rokem ve 

funkci prezidenta Československa a s prvním rokem ve funkci prezidenta České 

republiky?  

 

8.4 Vymezení zkoumaného vzorku 

 Jednotkou analýzy jsou fotografie prezidenta otištěné v deníku Rudé právo, 

Mladá fronta a Mladá fronta DNES. Zkoumala jsem všechny fotografie prezidenta 

Husáka a Havla, které byly zveřejněny v těchto denících v daném časovém rozpětí: v 

případě Gustáva Husáka se jednalo o jeho první rok ve funkci, tj. období od 29/05/1975 

do 29/05/1976, a poslední rok jeho funkce, tj. období od 10/12/1988 do 10/12/1989. 

Fotografie Václava Havla jsem analyzovala v denících Rudé právo, Mladá fronta a 

Mladá fronta DNES v časovém rozpětí od 29/12/1989 do 29/12/1990, tj. Havlův první 

rok ve funkci a následně fotografie otištěné během Havlova prvního funkčního roku od 

jeho zvolení prezidentem České republiky, tj. období od 02/02/1993 do 02/02/1994. 

Celkový vzorek čítal 334 fotografií Gustáva Husáka a 268 fotografií Václava Havla. 

Analýze bylo podrobeno celkem 602 fotografií.  
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8.4.1 Kódovací kniha  

 

 Identifikační proměnné    

1 Název deníku 1 Rudé Právo 

  2 Mladá fronta / Mladá fronta DNES 

2 Období 1 29/05/1975 - 29/05/1976 

  2 10/12/1988 - 10/12/1989  

  1 29/12/1989 - 29/12-1990  

  2 02/02/1993 - 02/02/1994 

3 Prezident  1 Gustáv Husák 

  2 Václav Havel  

 

 

 Analytické proměnné    

4 Vzhled / oblečení 1 formální 

  2 neformální 

5 Činnost prezidenta 1 podání ruky 

  2 při projevu 

  3 rozhovor 

  4 jiné 

6 Prostředí 1 profesní v úřadě 

  2 profesní mimo úřad 

  3 soukromé  

7 Osoby zobrazené s prezidentem 1 sám 

  2 s členy vlády / parlamentu 

  3 s veřejností 

  4 s manželkou 

8 Výraz tváře prezidenta 1 úsměv / spokojenost 

  2 neutrální výraz 

  3 negativní emoce 

  999 nelze určit  
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8.4.2 Počet zkoumaných fotografií zobrazujících Gustáva Husáka  

 

období: 29/05/1975 – 29/05/1976 
 

  
počet 

otištěných 
fotografií  

 
z toho na titulní 

straně 

Rudé právo 159 134 

Mladá fronta 127 89 

Celkem 286 223 

 
 

období: 29/12/1988 – 29/12/1989 
 

  
počet 

otištěných 
fotografií  

 
z toho na titulní 

straně 

Rudé právo 36 32 

Mladá fronta 12 11 

Celkem 48 43 

 
 

 
obě období celkem:  
 

  
počet 

otištěných 
fotografií  

 
z toho na titulní 

straně 

Rudé právo 195 166 

Mladá fronta 139 100 

Celkem 334 266 
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8.4.3 Počet zkoumaných fotografií zobrazujících Václava Havla  

 

období: 29/12/1989 – 29/12/1990 
 

  
počet 

otištěných 
fotografií  

 
z toho na titulní 

straně 

Rudé právo 44 37 

Mladá fronta 
/ MF DNES 

114 65 

Celkem 158 102 

 
 
 

období: 02/02/1993 – 02/02/1994 
 

  
počet 

otištěných 
fotografií  

 
z toho na titulní 

straně 

Rudé právo 51 37 

Mladá fronta 
/ MF DNES 

 

59 

 

31 

Celkem 110 68 

 

 
 
obě období celkem:  

 

 

  
počet 

otištěných 
fotografií  

 
z toho na titulní 

straně 

Rudé právo 95 74 

Mladá fronta 
/ MF DNES 

 
173 

 
96 

Celkem 268 170 
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8.5 Výsledky kvantitativní analýzy 

 

Hypotéza: Předpokládáme, že vizuální reprezentace mediálního obrazu prezidenta 

se bude podstatně lišit v době totalitního Československa a v demokratické 

společnosti.  

Tuto hypotézu potvrdím nebo vyvrátím zodpovězením výzkumných otázek.  

 

Otázka č. 1: Jak často se objevovaly fotografie prezidenta v analyzovaných 

denících a jaké jsou odlišnosti v jejich četnosti v závislosti na období?  

 Fotografie Husáka i Havla jsou prezentovány nejčastěji na titulní straně, jelikož 

téma politika je pro oba deníky ve všech zkoumaných obdobích podstatné. Největší 

množství prezidentských fotografií představuje Rudé právo v období prvního roku ve 

funkci Gustáva Husáka. Celkový počet těchto fotografií činí 159. Zohledníme-li, že toto 

období čítá 257 pracovních dní (kromě Vánoc a Nového roku), můžeme konstatovat, že 

průměrně byla minimálně jedna fotka prezidenta v každém druhém čísle novin. Tento 

fakt dokládá, jak velkou důležitost představovala funkce generálního tajemníka ÚV 

KSČ a prezidenta v jedné osobě.  

 Zcela odlišné výsledky představují fotografie téhož prezidenta v období jeho 

posledního roku ve funkci, kdy se komunistický režim v Československu hroutil. Tehdy 

Rudé právo otisklo 36 fotografií Husáka a Mladá fronta pouze 12.  

 Podobný pokles vidíme i v množství fotografií Václava Havla. V prvním roce 

jeho funkce bylo v Mladé frontě otištěno 114 fotografií. V druhém zkoumaném období 

činil počet jeho fotografií v Mladé frontě / v Mladé frontě DNES  pouze 59. Podobný 

počet jeho fotografií byl otištěn i v Rudém právu, celkem 51 vyobrazeních. Zatímco 

počet fotografií Václava Havla v Mladé frontě výrazně klesl, v Rudém právu bylo jejich 

množství v obou obdobích téměř shodné.  

 Pokles v počtu fotografií Václava Havla v Mladé frontě / v Mladé frontě DNES 

v druhém zkoumaném období vysvětluje skutečnost, že deník už neměl takový zájem o 

osobu Václava Havla. Prezident Havel byl v tomto období zobrazován především jako 

politik.  

 Fotografie na této straně prezentují Havla nejen jako politika. Charakteristickým 

prvkem Mladé fronty v prvním roce po revoluci byla fotografická strana obsahující 
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obrazy, jež reflektovaly tehdejší politické a společenské události. Jejich častým tématem 

byl právě Václav Havel. (viz Obr. 1)  

 

Obr. č. 1: Mladá fronta, úvodní strana přílohy Víkend, 12. 5. 1990, ročník 46, č. 110  

 

 

Otázka č. 2: Jak jsou prezidenti vizuálně prezentováni v daných denících a v čem 

se jejich zobrazení liší?  

Otázku zodpovím na základě stanovených proměnných.  

Vzhled / oblečení 

 Gustáv Husák je na všech fotografiích v obou obdobích i v obou denících 

zobrazován pouze formálně, tzn. na většině fotografií má na sobě oblek i s kravatou. Na 

několika fotografiích má prezident Husák na sobě kabát – tyto fotografie byly také 

zařazeny do kategorie formální. 
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 Václav Havel je zobrazován i neformálně, a to především v Mladé frontě a v 

Mladé frontě DNES v období jeho prvního roku ve funkci prezidenta Československa. 

Z celkových 114 fotografií Václava Havla zveřejněných v Mladé frontě / v Mladé frontě 

DNES v období 29/12/1989–29/12/1990 jsem našla 13 fotografií, kde vzhled prezidenta 

hodnotím jako neformální. Počet fotografií Václava Havla otištěných v Mladé frontě 

DNES, kde je prezident zobrazen neformálně, je ve druhém období 02/02/1993–

02/02/1994 nižší: pouze 3 fotografie. Četnost Havlových neformálních fotografií tak 

klesla o 6 %.  

 V Rudém právu je počet fotografií zobrazujících neformální vzhled Havla 

zanedbatelný. V prvním období je to 1 fotografie a ve druhém 2. Tento jev doložen 

faktem, že levicově zaměřený deník informoval především pouze o politických 

činnostech prezidenta, kde je formální vzhled samozřejmostí.  

 

Graf č. 1:  

Formální x neformální vzhled V. Havla na fotografiích 

v Mladé frontě a MF DNES v období 

29/12/1989 - 29/12/1990

formální  89%

neformální  

11%
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Graf č. 2:  

Formální x neformální vzhled V. Havla na fotografiích 

v Mladé frontě DNES v období 02/02/1993 - 02/02/1994

neformální 5%

formální 95%

 

 

Příklad vyobrazení Václava Havla v neformálním oblečení:  

Obr. č. 2: Mladá fronta DNES, 9. 6. 1993, ročník 4, číslo 132, s 1. 

 

 

Činnost prezidenta 

 V této proměnné jsem rozlišila kategorie: podání ruky, při projevu, rozhovor a 

jiné. Po součtu všech fotografií Gustáva Husáka z obou období a v obou denících je 

patrné, že nejčastěji byl Husák zobrazován při podání ruky a při rozhovoru. Zhruba 

necelá čtvrtina představuje fotografie, kde je Husák zachycen při projevu. Poměr 

jednotlivých kategorií se mezi Rudým právem a Mladou frontou v závislosti na 

sledovaném období nijak výrazně neliší.  
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Tabulka č. 1: Činnost, při které byl G. Husák zobrazován, celkem za obě období:  

 činnost prezidenta Gustáva Husáka  

 podání ruky při projevu rozhovor jiné celkem 

Rudé právo 60 29 58 48 195 

Mladá fronta 38 28 38 35 139 

Celkem 98 57 96 83 334 

 

V kategorii s názvem jiné se nejčastěji ukrývá fotografie zachycující Husáka při 

sledování přehlídky, kongresu nebo jednání (celkem 32 snímků).  

 

 

Rovněž na fotografiích Václava Havla není v porovnání obou období a deníků 

významný rozdíl. 

 

Tabulka č. 2: Činnost, při které byl V. Havel zobrazován, celkem za obě období:  

 činnost prezidenta Václava Havla   

 podání ruky při projevu rozhovor jiné celkem 

Rudé právo 7 16 44 28 95 

Mladá fronta 
/MF DNES 

8 18 82 65 173 

Celkem 15 34 126 93 268 

 

 Kategorie s názvem jiné zahrnuje různorodé činnosti prezidenta, např. různé 

portréty (24krát) i snímky, které se bezprostředně nevztahují k funkci prezidenta, tj. 

fotografie, kde je Havel vyobrazen se sklenicí vína, piva či při kouření cigarety (5krát). 

Havel byl dvakrát zobrazen při tanci. Takové snímky se v případě Gustáva Husáka 

nevyskytují. Kategorie proměnné, jejíž četnost tvoří největší rozdíl mezi prezidenty, je 

podání ruky. Husák podává ruku na 29 % fotografií. Havel pouze na 6 % z nich.  
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Graf č. 3:  

Celkový poměr fotografií zobrazujících podání ruky 

G. Husáka a V. Havla
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Prostředí 

 V této proměnné rozlišuji kategorie profesní v úřadě, kam zahrnuji veškeré 

fotografie vztahující se k pracovní činnosti prezidenta na Pražském hradě, v parlamentu 

nebo v jiném úřadě jiného státu. V kategorii s názvem profesní mimo úřad zahrnuji 

veškeré fotografie, které se týkají pracovní činnosti prezidenta mimo jakýkoli úřad. 

Kategorie soukromé zahrnuje fotografie, jež se nevztahují k pracovnímu prostředí 

prezidenta. Gustáv Husák není zobrazen na žádné fotografii ze soukromého prostředí. 

Z níže uvedených tabulek vyplývá, že co se týče prostředí, v kterém jsou prezidenti 

vyobrazováni, je poměr zastoupení profesního prostředí mimo úřad u obou prezidentů 

téměř shodný. 

 

Tabulka č. 3: Celkové porovnání fotografií zachycujících Gustáva Husáka v určitém 

prostředí:  

 prostředí    

  
profesní 
v úřadě 

profesní 
mimo 
úřad 

 
soukromé 

 
celkem  

Rudé právo  125 70 0 195 

Mladá fronta 96 43 0 139 

Celkem  221 111 0 334 

 

 



 66 

Na fotografiích Václava Havla se poměr mezi jednotlivými proměnnými nijak výrazně 

nezměnil. Avšak v obou denících se našla fotografie Václava Havla ze soukromého 

prostředí.  

 

Tabulka č. 4: Celkové porovnání fotografií zachycujících Václava Havla v určitém 

prostředí:  

 prostředí    

 profesní 
v úřadě 

profesní 
mimo 
úřad 

soukromé celkem  

Rudé právo  66 27 2 95 

Mladá fronta 
/ MF DNES 

97 61 15 173 

Celkem  163 88 17 268 

 

 Vyšší poměr fotografií Václava Havla ze soukromého prostředí převládal 

v Mladé frontě a v Mladé frontě DNES. Dvě fotografie v Rudém právu, jež zobrazují 

Václava Havla v soukromém prostředí, zachycují hlasování Havla ve volební místnosti 

a přípitek s přítelem v prezidentově sídle v Lánech. Patnáct fotografií ze soukromí 

zveřejněných v Mladé frontě a Mladé frontě DNES zobrazuje především rozhovory 

Havla s jeho přáteli v divadle nebo v restauraci. Jedna fotografie zobrazuje Havlovu 

procházku po pláži.  

 

Osoby zobrazené s prezidentem 

 Procentuální zastoupení osob, se kterými jsou prezidenti zobrazováni, se 

v závislosti na období ani na titulu deníku nijak výrazně neliší. Husák byl často 

vyobrazován s veřejností, tj. především s ženami a dětmi při přivítání na letišti. 

Zajímavostí je, že Gustáv Husák byl více zobrazován s veřejností než Havel. Oproti 

tomu byl Husák méně zobrazován sám. Poměr fotografií, kde je prezident zobrazen 

sám, je u Havla dvakrát větší. – To je jedna ze skutečností, které nasvědčují, jaké měly 

deníky o osobu Václava Havla zájem.  
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Následující grafy znázorňují celkový poměr fotografií zobrazujících prezidenta Husáka 

a Havla v závislosti na tom, s kým byl prezident na fotografiích zobrazován:  

 

Graf č. 4:  

Osoby, s nimiž byl G. Husák zobrazován

s manželkou

1%

s politiky

69%

s veřejností

21%

sám

9%

 

 

Graf č. 5:  

Osoby, s nimiž byl V. Havel zobrazován

sám

18%

s manželkou

2%

s veřejností

16%

s politiky

64%
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Gustáv Husák byl často vyobrazován ve společnosti dětí. Květiny na uvítanou 

symbolizovaly atribut moci. Podle Denisy Kasl Kollmannové má toto zobrazení za cíl 

„polidštění“ politika, tedy vytvoření laskavého a blízkého image, a je základním 

nástrojem politického marketingu a PR (či propagandy) v budování „přátelského“ 

image. 191 (viz. Obr. č. 3)  

 

Obr. č. 3: Rudé právo, 18. května 1976, ročník 56, číslo 117, s 1.  

 

 

 

Výraz tváře prezidenta 

Prezident Husák i Havel jsou nejčastěji zobrazováni s neutrálním výrazem tváře. Havlův 

výraz na rozdíl od Husáka značí častěji spokojenost. Václav Havel na zkoumaných 

fotografií neprojevuje negativní emoce. Poměr fotografií zachycujících negativní emoci 

u Gustáva Husáka je mizivé jedno procento. Je nutné ovšem zohlednit fakt, že u obou 

prezidentů je určitý podíl fotografií, kde není možné výraz tváře jednoznačně určit.  

 

 

 

 

 

                                                 
191

 KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Zveřejněné soukromí: Utváření obrazu soukromého života  politiků 

v médiích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. s 60. ISBN 978-80-7325-294-6. 
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Graf č. 6: znázornění celkového poměru fotografií G. Husáka v závislosti na výrazu 

tváře:  

Výraz tváře G. Husáka
negativní 

emoce

1%
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neutrální výraz

48% nelze určit
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Graf č. 7: znázornění celkového poměru fotografií V. Havla v závislosti na výrazu tváře 

Výraz tváře V. Havla

neutrální výraz

53% nelze určit

7%

úsměv

40%

 

  

Otázka č. 3: Jak se změnilo zobrazení Husáka v porovnání s prvním a posledním 

rokem ve funkci?  

Především se změnila četnost výskytu fotografií. Zatímco v prvním roce jeho funkce 

činil celkový počet fotografií Gustáva Husáka 286, v posledním roce bylo zveřejněno 

jen 48 fotografií, tj. o 83 % méně. V posledním roce své funkce už nebyl Gustáv Husák 

tak často zobrazován s veřejností. Poměr fotografií Husáka s veřejností klesl o 7 %. 

Četnost výskytu fotografií Gustáva Husáka byla úzce spjata se skutečností, že 

v posledním roce funkce už Husák nezastával funkci generálního tajemníka UV KSČ.  
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Otázka č. 4. Jak se změnilo zobrazení Havla v porovnání s prvním rokem ve funkci 

prezidenta Československa a s prvním rokem ve funkci prezidenta České 

republiky?  

Oproti prvnímu období mírně klesl celkový počet Havlových fotografií. Zatímco 

v prvním období činil celkový počet fotografií Havla 158, v druhém období 110. 

Výrazně klesl počet fotografií v Mladé frontě (o 52 %), naopak v Rudém právu počet 

fotografií Václava Havla mírně stoupl: o 14 %. Co se týče vzhledu Václava Havla, 

mírně klesl poměr fotografií zobrazujících Havla v neformálním oblečení – o 4 %. 

Ohledně činnosti Václava Havla zobrazované na fotografiích obou deníků je v druhém 

období patrný 6procentní pokles tzv. jiných činností, tedy činností, které nezahrnují 

typické činnosti prezidenta, tj. podání ruky, projev, rozhovor.  

 

8.6 Závěr kvantitativní analýzy  

 Pomocí této analýzy jsem zjistila, že Gustáv Husák je zobrazován pouze ve 

formálním oblečení a v prostředí, které se váže k jeho prezidentské funkci. Stejně tak i 

činnost, při které byl prezident Husák na publikovaných snímcích zachycen, byla ryze 

pracovní. Husák byl nejčastěji zobrazován při podání ruky a při rozhovoru. Václav 

Havel byl zobrazován i neformálně a to nejčastěji v prvním roce jeho funkčního období, 

především v deníku Mladá fronta a Mladá fronta DNES.  

 Analýza prokázala, že ve všech zkoumaných proměnných se zobrazení 

prezidentů liší. Stanovenou hypotézu proto považuji na základě zjištěných informací za 

platnou.  
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9. Kvantitativně-kvalitativní obrazová analýza  

 Přestože předmětem této práce není zkoumání psaného textu, i zde můžeme 

aplikovat klasickou interpretační metodu obsahové analýzy, jelikož obraz lze číst stejně 

jako slovo. Tato analýza spočívá především v rozboru obsahu vizuálního sdělení. 

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 (úhlu 

pohledu, umístění, velikosti vyobrazení či barevnosti) a jejich výkladu ve vztahu 

k zobrazovaným skutečnostem a k prostředí, ke kterým se obrazový materiál 

vztahuje.192  

 To, co vidíme na snímku, jsou samozřejmě jen vnější, pozorovatelné rysy lidí či 

jejich chování. Předpokládáme však, že představují znaky, symptomy skrytých 

subjektivních stavů, a interpretace spočívá v dešifrování těchto znaků, v odhalení toho, 

co označují. Mnoho nám napoví výraz tváře, mimika, postoj, řeč těla, postavení rukou 

atd.193  

 Jedním z nejčastějších státnických gest je podání ruky. Tento stereotyp 

představuje téměř třetinu všech fotografií Gustáva Husáka. Proto jsem se zaměřila na 

analýzu zobrazení podány ruky Gustáva Husáka, kterou jsem pak porovnala 

s fotografiemi Václava Havla. Avšak i tato metoda má své limity. Samotný obraz nám 

konkrétní poznatek většinou neposkytne – umožňuje pouze obecné, abstraktní úsudky o 

tom, kdo jsou zobrazované osoby a co ve svých soukromých záměrech dělají.194  

 Nejčastěji se pro studium obsahových mediálních sdělení používá takzvaný 

přístup funkční vizuální gramatiky navržené Kressem a van Leeuwenem, jenž využívá 

jak kvantitativní, tak i kvalitativní prvky obrazové analýzy. Tato metoda spočívá 

v analýze obrazového sdělení na úrovni symbolických a technických kódů. Metoda se 

rovněž zabývá zkoumáním typu zobrazovacího procesu, rolemi jeho aktérů a možného 

vztahu k příjemcům sdělení.195  

 

                                                 
192

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010. s. 157. ISBN 978-807-3676-834. 
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 SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda . Vyd. 1. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2007. s. 83. ISBN 978-80-86429-77-9 
194

 SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie: fotografie jako výzkumná metoda . Vyd. 1. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2007. s. 84. ISBN 978-80-86429-77-9 
195

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010. s. 157. ISBN 978-807-3676-834. 
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9.1 Kódování proměnných a jejich obsahových kategorií 

 

Na základě metody navržené Kressem a van Leeuwenem budu analyzovat velikost 

zobrazení fotografie, směr pohledu a reprezentační procesy.  

Velikost zobrazení 

Velikost zobrazení představuje výklad vycházející ze sociální interakce, který určuje, 

jak blízko k sobě zobrazovaný a příjemce mají. Detailem se rozumí záběr, který 

zobrazuje především obličej osoby. Toto vyobrazení je nástrojem pro zvýšení 

pozornosti a vyvolání empatie u příjemců. Velkým detailem se rozumí jen část obličeje. 

Z pohledu sociální interakce jde o narušení obvyklé komunikační zóny. Polocelek 

představuje osobu vyobrazenou od hlavy po pás. Obvykle je odtržena od svého 

okolního prostředí. Celek zaujímá celou postavu a prostředí, ve kterém se postava 

nachází, je též patrné.196  

Pohled 

tato obsahová proměnná se vztahuje ke způsobu vyobrazení, který signalizuje stupeň 

interaktivity mezi zobrazovaným a divákem. Rozlišuje pohled přímo na příjemce, tj. je 

zobrazovaný v přímé rovině s divákem. Jedná se o přímý pohled z očí do očí. Nepřímý 

pohled zpředu zachycuje osobu čelem k příjemcům, ale nikoli v přímém pohledu z očí 

do očí. Pohled z profilu znamená vyobrazení tváře pouze ze strany. Čtvrtou kategorií je 

pohled zezadu, kde tvář není pro příjemce přístupná.197  

Reprezentační procesy  

Tyto procesy představují zobrazované účastníky ve smyslu toho, co jsou a co 

znamenají. Kress a van Leeuwen rozlišují narativní reprezentační struktury a 

konceptuální reprezentační struktury. Narativní struktury představují účastníky jako 

aktéry děje. Tyto účastníky spojuje vektor, tj. dějová linka. Tyto struktury se rozlišují na 

transakční procesy, kdy v ději je přítomno dva nebo více účastníků, a netransakční 

procesy, kde se vyskytuje pouze aktér jako jediný účastník děje.198 Konceptuální 
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 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010. s. 159. ISBN 978-807-3676-834 
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 Tamtéž, s. 162.  
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 KRESS, Gunther a Theo VAN LEEUWEN. Reading Images: The Grammar of Visual Design . New 

York: Routledge, 1996, s. 74. ISBN 0-415-10599-4. 
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struktury neobsahují vektor. Zobrazují účastníky z hlediska jejich charakterových 

vlastností, ve smyslu jejich zobecnění. 199 

 

9.2 Vymezení zkoumaného vzorku  

 

 Zkoumaným vzorkem byly fotografie Gustáva Husáka a Václava Havla 

v denících Rudé právo, Mladá fronta a Mladá fronta DNES ve stejných stanovených 

obdobích jako v kvantitativní analýze. (viz kapitola 8.4 Vymezení zkoumaného vzorku) 

 

9.3 Výsledky kvantitativně-kvalitativní analýzy 

 

Velikost zobrazení 

 Velikost zobrazení byla kódována těmito kategoriemi: detail, polocelek a celek. 

Ve zkoumaných obdobích jsem neobjevila žádnou fotografii, jež by zobrazovala 

prezidenta ve velkém detailu. Ve všech obdobích převažují fotografie zobrazující 

polocelek. Co se týče zobrazení Gustáva Husáka, nejsou patrné výrazné rozdíly mezi 

zkoumanými deníky.  

 Gustáv Husák byl v prvním roce své funkce zobrazován v detailu na 10 % 

fotografií. V posledním roce své funkce byl Gustáv Husák zobrazen v detailu pouze na 

jedné fotografii, tj. na 2 % fotografií. Podobně jako Husák byl v prvním roce své funkce 

zobrazován Václav Havel. Rovněž Havel byl v prvním roce své funkce zobrazen 

v detailu na 10 % fotografií. Většina z nich ale byla zveřejněna v Mladé frontě. Pouze 

jedna fotografie zobrazující Havla v detailu byla zveřejněna v Rudém právu. V prvním 

roce druhého funkčního období byl Havel zobrazován v detailu na 12 % fotografií, a to 

především v Rudém právu.  

 

 

 

 

                                                 
199

 MACHIN, David. (ed.) Visual Communication. Berlín: De Gruyter, 2014. s. 80. ISBN 978-3-11-

0255548-5. 
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Graf č. 1 znázorňuje celkové množství fotografií Gustáva Husáka za obě zkoumaná 

funkční období 
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Graf č. 2 znázorňuje celkové množství fotografií Václava Havla za obě zkoumaná 

funkční období 
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Pohled 

 Pohled byl sledován ve čtyřech kategoriích: přímý pohled do objektivu, kdy byl 

prezident zachycen zepředu dívaje se přímo do objektivu; nepřímý pohled zepředu, kdy 

byl prezident vyfotografován zepředu, ale nedívá se do objektivu; dále pohled z profilu, 

tj. prezident je na fotografii zachycen bokem k objektivu; čtvrtou kategorií je odvrácený 

pohled, kde je prezident otočen zády k fotografovi.  
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 Procentuální poměr daných kategorií ve stanovených denících i v daných 

obdobích je vyvážený. Výrazně se však liší celkové porovnání fotografií Husáka a 

Havla. Husák byl zobrazován převážně z profilu, tomu nasvědčuje podíl fotografií 

(52 %.) Jen 6 % fotografií prezentuje Husáka zepředu s přímým pohledem do objektivu. 

Havel byl zobrazován z profilu pouze na 12 % fotografií. Václav Havel je na 67 % 

fotografií zobrazován zepředu a jeho pohled směřuje mimo objektiv. Na 19 % fotografií 

je Havel zobrazen zepředu s pohledem přímo do objektivu.  

 Celkově představuje většina fotografií nepřímý pohled zepředu, což je 

charakteristickým aspektem obrazového zpravodajství. Aby fotoreportér zachytil odraz 

reality co nejvěrněji, musí být jen nenápadným pozorovatelem, aby mu fotografovaná 

osoba nevěnovala žádnou pozornost. Z výsledných údajů vyplývá, že v případě Václava 

Havla docházelo k větší interakci mezi prezidentem a fotoreportérem než při 

fotografování Gustáva Husáka.  

 

Graf č. 3 znázorňuje celkový poměr fotografií Gustáva Husáka v obou denících  
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Graf č. 4 znázorňuje celkový poměr fotografií Václava Havla v obou denících  
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Reprezentační struktury 

 Tato proměnná určuje způsoby a procesy reprezentace prezidentů ve 

stanovených denících a obdobích. Byly kódovány kategoriemi: konceptuální a narativní. 

Mezi konceptuální reprezentace byly zařazeny fotografie, jež nezobrazují děj. Ve 

většině případů se jednalo o stylizované portréty. Narativní reprezentace byly dále 

rozlišeny na transakční, tzn. na fotografie, kde byl zobrazen prezident a s ním jedna 

nebo více osob, a netransakční, tzn. fotografie, kde byl zobrazen pouze prezident.  

 Z níže uvedené tabulky vyplývá, že na fotografiích obou prezidentů převažuje 

zobrazení narativní reprezentace. Jedná se o fotografie, které zobrazují prezidenta jako 

součást děje: např. při podání ruky, při rozhovoru, projevu... Zajímavý, avšak 

nepřekvapivý výsledek je rozdíl mezi fotografiemi Husáka a Havla ohledně 

konceptuální reprezentace. Procentuální poměr konceptuální reprezentace je na 

fotografiích Václava Havla dvakrát větší než na fotografiích Gustáva Husáka. Z toho 

vyplývá, že Husák byl zobrazován především reportážně, zatímco u Havla jsou časté i 

stylizované portréty.  

 

 Gustáv Husák Václav Havel 

konceptuální reprezentace 3 % 8 % 

narativní reprezentace  97 % 92 % 
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 Podobné výsledky můžeme vyčíst i na celkovém porovnání transakčních a 

netransakčních procesů. Zastoupení transakčních procesů je na Husákových a 

Havlových fotografiích podobné. Poměr netransakčních procesů je na fotografiích 

Václava Havla oproti Husákovým fotografiím téměř dvakrát větší.  

 

Graf č. 5 znázorňuje podíl transakčních a netransakčních procesů na fotografiích 

Gustáva Husáka a Václava Havla ve všech analyzovaných denících 
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Graf č. 6 znázorňuje podíl narativní a konceptuální reprezentace na fotografiích Václava 

Havla, jež byly zveřejněny v deníku Mladá fronta a Mladá fronta DNES ve stanovených 

obdobích  

Fotografie V. Havla: narativní x konceptuální reprezentace 
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Příklad vyobrazení Václava Havla v narativním procesu  

Obr. 4: Mladá fronta. 29. 4. 1990, ročník 46, číslo 101, s.1.  
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10. Analýza podání ruky – porovnání způsobu zobrazení 

 Nejprve jsem stanovila stereotyp, který je charakteristický pro fotografie 

v určených obdobích. Jedním z nejčastějších státnických gest je podání ruky. Jak jsem 

uvedla v kvantitativní analýze, gesto podání ruky je nejcharakterističtější zobrazovanou 

činností Gustáva Husáka. Tato aktivita se vyskytuje na 29 % zkoumaných fotografiích. 

Podání ruky Václava Havla je zobrazeno pouze na 5 % zkoumaných fotografiích. – To 

je značný kvantitativní rozdíl. Přestože rozdíl v počtu fotografií zachycujících podání 

ruky Václava Havla a Gustáva Husáka je významný, neznamená to, že by Václav Havel 

podával ruku méně častěji než Gustáv Husák. Tento fakt pouze naznačuje, že 

fotografové a redakce zkoumaných deníků takové fotografie neupřednostňovali. Touto 

analýzou jsem se pokusila zjistit, zda se fotografické zobrazení tohoto gesta lišilo mezi 

Gustávem Husákem a Václavem Havlem i kvalitativně.  

 Po pozorném zhlédnutí všech fotografií jsem vybrala reprezentační vzorek 

fotografií, který zachycuje různé způsoby podání ruky. V případě Gustáva Husáka se 

jednalo celkem o 98 fotografií, kde bylo toto gesto zachyceno. U Václava Havla je dané 

gesto zobrazeno pouze na 15 fotografiích. Vybraný vzorek fotografií Václava Havla, jež 

zobrazuje podání ruky, je tedy vůči celkovému počtu fotografií komplexnější, avšak 

z něj nelze vyvodit obecné závěry o způsobu Havlova podání ruky.  

 Podání ruky je častým zdvořilostním gestem téměř každého evropského státníka. 

K podání ruky dochází při pozdravu, vítání, blahopřání nebo loučení. Pokud bychom 

chtěli důsledně analyzovat způsob, jakým Husák a Havel podávali ruku, museli bychom 

zkoumat i filmový záběr, protože důležitým znakem tohoto gesta je i časová délka 

stisku. Neméně podstatným prvkem při podání ruky je i síla stisku. Tu však může 

posoudit pouze přímý účastník. Cílem této analýzy je charakterizovat způsob podání 

ruky, jež je čitelný z fotografií publikovaných v daných denících a ve stanovených 

obdobích.  
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10.1 Gustáv Husák při podání ruky na fotografiích Rudého 

práva a Mladé fronty 

 

 Níže uvedené fotografie vykazují kromě zobrazovaného děje i další společné 

charakteristiky. Žánrem všech níže uvedených fotografií je reportážní portrét. 

Analyzovaný vzorek fotografií byl otištěn v horní části titulní strany. Co se týče 

velikostí zobrazení, jedná se o polocelek. Směr pohledu je přímý, tzn. fotograf pořídil 

fotografii zhruba ve stejné výšce, v jaké spočívaly fotografované osoby. Fotografie mají 

podobnou kompozici; spojené dlaně obou osob se nachází ve středové části u dolního 

okraje. Všechny fotografie Gustáva Husáka, které zachycují analyzované gesto, jsou 

fotografované z profilu. Barva fotografií je černobílá. U žádné fotografie nechybí krátký 

popis ani údaje o autorovi fotografie.  

 
Fotografie č. 1: Rudé právo. 1. 6. 1989, ročník 69, číslo 127, s.1.  
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Fotografie č. 2: Rudé právo, 12. 9. 1989, ročník 69, číslo 215, s.1.  
 

 
 
 Fotografie č. 1 i fotografie č. 2 zobrazují podání ruky, jehož způsob zobrazení se 

v obou denících vyskytuje nejčastěji, tj. prezident a druhý aktér se vzájemně dívají do 

očí, usmívají se, oba zaujímají vzpřímený postoj. Směr dlaně je u obou účastníků 

vertikální. (palcem vzhůru) Obecně je tento způsob podání ruky považován znalci 

etikety za správný. Jelikož prezident jako osoba výše postavená podává ruku jako první, 

můžeme z těchto fotografií usuzovat, že si Husák udržoval větší osobní prostor, protože 

předloktí příjemce vůči jeho paži není v obvyklém úhlu 90°.  

 

Fotografie č. 3: Rudé právo, 16. 9. 1975, ročník 55, číslo 218, s.1.  
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 Na fotografii č. 3 je patrný velký Husákův odstup. Místo aby postavení 

prezidenta, který iniciuje podání ruky, směřovalo k osobě příjemce, směřuje blížeji 

k osobě, jež stojí vedle příjemce. Předloktí obou aktérů zaujímá vůči paži úhel větší než 

90°. Přestože se Husák usmívá, není jednoznačné, zda se osobě, jež přijímá podání ruky, 

dívá do očí. Z fotografie je patrný vřelejší přístup druhé osoby: její pohled směřuje 

k prezidentovým očím, široce se usmívá a mírně se k prezidentovi naklání.  

 

Fotografie č. 4: Rudé právo, 13. 4. 1989, ročník 69, číslo 87, s.1.  
 

 
 
  

 Prezident i příjemce jeho ruky zaujímají stejný postoj. Přestože oba stojí proti 

sobě čelem, není jednoznačné, zda se jeden druhému dívá do očí. Způsob podání ruky 

se u prezidenta stejně jako u příjemce jeví jako vřelý. Prezident překrývá levou rukou 

pravou ruku příjemce, tj. podává ruku způsobem obouruč. Tento pozdrav bývá 

označován jako „politikovo gesto“.200  

 Desmond Morris v knize Bodytalk nazývá tento způsob podání ruky jako 

„státnický“, protože jej rády užívají veřejně známé osobnosti, chtějí-li se k někomu 

zachovat obzvlášť přátelsky. Z potřásání se tak stává jakási „zmenšená“ obdoba 

důvěrného objetí. – Gesto působí velmi družně, zároveň si však uchovává formální 

                                                 
200

 Jak číst z podání ruky. AZbusiness.cz [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://azbusiness.cz/jak-

cist-z-podani-ruky/ 
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ráz.201 Zvláštností na této fotografii je, že příjemce, což je osoba níže postavená, se 

levou rukou dotýká pravé paže prezidenta. Podle Jana Vymětala to znamená zdánlivou 

srdečnost a reálné udržování odstupu.202 Znalec etikety Ladislav Špaček označuje 

takové gesto za familiární.203 Toto ale neplatí u dobrých přátel.204  

 
 

Fotografie č. 5: Rudé právo, 25. 11. 1975, ročník 56, číslo 278, s.1.  
 

 
 
 

 Fotografie č. 5 zachycuje Gustáva Husáka při podání ruky podobně jako na 

fotografii č. 4 „státnickým“ způsobem. Prezident, tj. iniciátor podání ruky, překrývá 

svojí levou rukou pravou ruku příjemce. Tímto způsobem se iniciátor podání ruky snaží 

naznačit upřímnost a důvěru. Gesto však značí i dominanci.205 Oba aktéři stojí celým 

tělem proti sobě v přiměřené vzdálenosti, čímž je délka paže. Předloktí obou aktérů se 

zdá být ve správném úhlu.  

                                                 
201

 MORRIS, Desmond. Bodytalk: Řeč těla. Vydání první. Český Těšín: Ivo Železný, 2004. s. 177. ISBN 

80-237-3870-4 
202

 VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: Efektivní komunikace v  praxi. 1. vydání. Praha: 

Grada, 2008. s. 67. ISBN 978-80-247-2614-4 
203

 ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2005. s. 18. ISBN 80-204-

1333-2 
204

 Jak číst podání ruky. AZbusiness.cz [online]. [cit. 2015-10-26]. Dostupné z: http://azbusiness.cz/jak-

cist-z-podani-ruky/ 
205

 GIRGAŠOVÁ, Jana. Znáte pravidla podání rukou? Ameba.eu [online]. [cit. 2015-11-26]. Dostupné z: 

http://www.ameba.eu/index.php/hr-tipy/jak-podavat-ruku 
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 Pozoruhodný je rozdíl v mimice. Zatímco ve tváři iniciátora je patrný výrazný 

úsměv, mimika příjemce je neutrální. Koutky úst příjemce směřují jen mírně nahoru, 

což značí slabý náznak úsměvu. Přestože se Husák na fotografii usmívá, nedívá se 

druhému do očí. Jeho oči jsou zavřené a hlava je mírně skloněná dolů. Z toho můžeme 

usuzovat, že se Husák v této situaci necítil příjemně. Tuto domněnku umocňuje fakt, že 

příjemcem podání ruky je Husákův prezidentský předchůdce Ludvík Svoboda. Vztah 

těchto dvou mužů byl od počátku normalizace chladný.  

 

Fotografie č. 6: Mladá fronta, 12. 4. 1976, ročník 32, číslo 87, s. 1.  

 

 
 

Fotografie č. 7: Rudé právo, 18. 9. 1975, ročník 55, číslo 220, s.1.  
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Fotografie č. 6 a č. 7 zachycují aspekty „státnického“ gesta. Na fotografii č. 6 osoba 

níže postavená se levou rukou dotýká sevřených pravicí. Tím vyjadřuje svou dominanci. 

Fotografie č. 7 zachycuje podání ruky, jež je překryto levou dlaní iniciátora i příjemce. 

Oba aktéři se usmívají a zřejmě i udržují oční kontakt. Z této fotografie můžeme 

usuzovat, že oba aktéři naznačují vřelost a důvěru.  

 

10.2 Václav Havel při podání ruky na fotografiích Rudého práva 

a Mladé fronty / MF DNES 

 

 Havlovo podání ruky se v daných denících objevovalo podstatně méně častěji 

než podání ruky Gustáva Husáka. Významný rozdíl je i ve způsobu zobrazení. Celkový 

počet fotografií, které byly zveřejněny v Rudém právu a Mladé frontě ve stanovených 

obdobích, jež zobrazují podání ruky, čítá 15 kusů. Na žádné fotografii není zobrazeno 

gesto obouruč, jako je tomu u jeho předchůdce. Přestože žánrem těchto fotografií je 

reportážní portrét, jsou zde patrné určité prvky stylizace. – Účastníci se nedívají jeden 

na druhého, natáčejí se směrem k fotografovi. Toto je patrné celkem na sedmi 

fotografiích.  

 

Fotografie č. 8: Rudé právo, 15. 5. 1990, ročník 70, číslo 112, s. 1.  
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Fotografie č. 9: Mladá fronta DNES, 11. 11. 1993, ročník 4, č. 262, s.1.  
 
 

 
 
 
Fotografie č. 8 a 9 zobrazují podání ruky, kde prezident i druhý účastník se při podání 

ruky natáčejí směrem k fotografovi.  
 

 

10.3 Vyhodnocení analýzy 

 

 Tato analýza neměla za cíl určit, zda Husák a Havel podávali ruku podle 

pravidel etikety. To z fotografií usuzovat nelze. Tato analýza je jen jednou z dílčích 

odpovědí na otázku, jakým způsobem jsou prezidenti vizuálně prezentováni ve 

stanovených denících a v čem se jejich zobrazení liší. V kvantitativní analýze jsem 

zjistila, že co se týče množství fotografií zachycujících podání ruky, je mezi 

fotografiemi Husáka a Havla markantní rozdíl. Touto analýzou jsem zjistila, že rozdíl je 

značný i ve způsobu zobrazení tohoto gesta. Takzvané gesto obouruč se vyskytuje 

pouze na fotografiích zobrazujících Gustáva Husáka. Zatímco fotografie podání ruky 

Gustáva Husáka jsou čistě reportážního charakteru, fotografie zachycující Václava 

Havla při tomto aktu nesou prvky stylizace. Je zde patrná interakce, mezi 

fotografovaným a fotografem. Havel se na většině fotografií natáčí tělem k fotografovi, 

na některých se dívá přímo na fotografa.  

 Závěrem přikládám fotografii č. 10, jež zobrazuje Václava Havla vítajícího 

Tomáše Baťu. Fotografie nezachycuje podání ruky, avšak popisek fotografie je 

v přísudku shodný s ostatními fotografiemi, které podání ruky zobrazují. Na většině 
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fotografií, k nimž se vztahuje popis vítání, je zobrazeno podání ruky. Fotografie č. 10 je 

výjimečná tím, že prezident Havel se svým hostem neformálně gestikuluje. To samo o 

sobě není na Havlových fotografiích neobvyklé, avšak jedná-li se o vítání, očekáváme 

fotografii, kde hostitel podává svému hostovi ruku. Tak je tomu na všech fotografiích 

Gustáva Husáka. Tato fotografie je tedy dalším příkladem dokazujícím rozdíl mezi 

fotografickým zobrazováním prezidentů Husáka a Havla.  

 

Fotografie č. 10: Rudé právo, 8. 2. 1990, ročník 70, číslo 33, s. 1.  
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Závěr 

 Když jsem se rozhodla věnovat tomuto tématu, o profilu práce prezidentských 

fotografů jsem téměř nic nevěděla. Mnoho fotografií Václava Havla je všeobecně 

známých, ale fotografie Gustáva Husáka nikoli. Proto mě lákalo se o tomto tématu více 

dozvědět. Příprava a zpracování rozhovorů s fotografy byly časově náročné. Obtížné 

bylo i vyhledávání fotografií v novinách a tvorba jejich kopií, protože některé ročníky 

deníků byly dostupné pouze na mikrofilmu v Národní knihovně v Praze. Abych toto 

téma mohla zpracovat, musela jsem prohlédnout všechny fotografie z celkových osmi 

ročníků určených deníků, což ve výsledku znamenalo soubor o počtu 602 fotografií 

zobrazujících prezidenty Husáka a Havla. Přesto pro mě byla tvorba této práce velmi 

motivující. Nenašla jsem žádnou publikaci, která by se detailně zaobírala 

fotografováním českých státníků, proto věřím, že jsem touto prací přinesla čtenáři 

doposud neznámé informace.  

 Zatímco fotografie zobrazující Václava Havla jako obyčejného člověka jsou 

všeobecně známé, fotografie, jež by podobně zobrazovaly Gustáva Husáka, není možné 

v dobovém tisku vyhledat. Proto jsem chtěla najít odpověď na otázku, zda bylo snahou 

normalizačního prezidenta, aby jeho fotograf pořizoval pouze oficiální fotografie. 

Jelikož byl normalizační režim příznačný množstvím zákazů a příkazů, usuzovala jsem, 

že i vztah prezidenta a jeho fotografa byl v éře normalizace poznamenán mnoha 

omezeními. Poznatky, které jsem získala díky rozhovoru s bývalým fotoreportérem 

ČTK, Karlem Mevaldem, byly pro mě v mnohém překvapivé.  

 Fotografie normalizačního prezidenta pořizoval vyjma fotoreportérů Rudého 

práva pouze fotoreportér ČTK. Ten fotografoval nejen oficiální portréty v ateliéru, ale i 

všechny státnické činnosti prezidenta na Hradě a doprovázel jej i na zahraničních 

cestách. Podle informací vycházejících z výpovědi Karla Mevalda prezident Husák do 

fotografování nezasahoval, ani se k výsledným fotografiím kriticky nevyjadřoval. 

Husákův fotograf byl jedním z nejlepších ve svém oboru a prezident měl ke svému 

fotografovi absolutní důvěru. Fotografie zobrazující prezidenta nepodléhaly cenzuře. 

Avšak byla nutná fotografova důsledná autocenzura. Mevald mohl prezidenta 

fotografovat i v jeho soukromém prostředí, ale veškeré snímky, které zobrazovaly 

Gustáva Husáka v soukromém prostředí, se nesměly dostat na veřejnost.  

 Na počátku devadesátých let, po nástupu Václava Havla na Pražský hrad, ještě 

nebyla stanovena přesná pravidla pro činnost prezidentova týmu, ani pro jeho osobního 
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fotografa. Tomki Němec, který v té době na Hradě fotografoval za účelem tvorby knihy 

o Václavu Havlovi, měl výjimečné postavení. Ve své práci měl absolutní svobodu, 

úplnou volnost. Mohl fotografovat prezidenta kdykoli a to i v jeho soukromí. Jak 

Němec zmínil, byla to práce snů, která skončila rokem 1993, vznikem České republiky, 

kdy došlo ke změnám v prezidentově týmu a hradní Kancelář začala pracovat jako 

profesionální úřad.  

 Tomki Němec fotografoval prezidenta ve výjimečné situaci, v rozbouřené době, 

kdy ještě nebyla zavedena jasná pravidla pro práci prezidentova oficiálního fotografa. 

Takováto situace se od té doby už nikdy neopakovala a zřejmě se nikdy v budoucnu 

opakovat nebude.  Poté, co byl ukončen pracovní poměr Němcova nástupce, najímala 

Kancelář prezidenta skupinu fotografů pouze na jednotlivé akce.  

 Na základě skutečnosti, že situace „hradního fotografa“ v době normalizace a 

v době demokracie byla odlišná, bylo mou snahou ověřit hypotézu, že vizuální 

reprezentace mediálního obrazu prezidenta se v době totalitního Československa a 

v demokratické společnosti významně liší. Tuto hypotézu jsem potvrdila na základě 

odpovědí na stanovené výzkumné otázky, jež vyplývaly z kvantitativní analýzy, 

kvantitativně-kvalitativní analýzy a analýzy zobrazení podání ruky.  

 Pomocí analýzy kvantitativní jsem zjistila, že Gustáv Husák je zobrazován 

pouze ve formálním oblečení a v prostředí, které se váže k jeho prezidentské funkci. 

Stejně tak i činnost, při které byl prezident Husák na publikovaných snímcích zachycen, 

byla ryze pracovní. Husák byl nejčastěji zobrazován při podání ruky a při rozhovoru. 

Václav Havel byl zobrazován i neformálně a to nejčastěji v prvním roce jeho funkčního 

období, především v deníku Mladá fronta a Mladá fronta DNES. Zatímco poměr 

fotografií zobrazujících Gustáva Husáka tvoří 29 % z celkového počtu, poměr snímků 

zachycujících Václava Havla při podání ruky činí pouze 6 %.  

 Z výsledků kvantitativně-kvalitativní analýzy vyplývá, že rozdíl v zobrazení 

Gustáva Husáka a Václava Havla je patrný i ve způsobu zobrazení. Husák byl 

zobrazován převážně z profilu, tomu nasvědčuje podíl fotografií 52 %. Havel byl 

zobrazován především zepředu. Podíl Havlových fotografií z profilu činí pouze 12 %. 

Oba státníci byli zachycováni především v narativním procesu, avšak procentuální 

poměr konceptuální reprezentace je na fotografiích Václava Havla dvakrát větší než na 

fotografiích Gustáva Husáka. Z těchto poznatků vyplývá, že mezi Václavem Havlem a 

fotografem docházelo k větší interakci než v případě Gustáva Husáka.  
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 Konečná analýza pojednávající o způsobu podání ruky obou prezidentů ukázala, 

že se fotografické zobrazení tohoto gesta lišilo jak kvantitativně, tak kvalitativně. 

Takzvané státnické gesto obouruč, které je charakteristické pro podání ruky Gustáva 

Husáka se na fotografiích Václava Havla nevyskytuje.  

 Tato diplomová práce byla zaměřena na porovnání vizuální složky mediálního 

obrazu normalizačního prezidenta Gustáva Husáka a demokratického prezidenta 

Václava Havla. Tato práce dokládá skutečnost, že každá doba je příznačná svými 

politickými a společenskými poměry, které se odráží ve fotografickém zobrazení 

státníků i ve způsobu práce prezidentských fotografů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

Summary 

 The objective of this thesis was to confirm or disprove the hypothesis that the 

visual representation of the president’s media image during the period of totalitarian 

Czechoslovakia and the democratic period differed significantly. I confirmed this 

hypothesis on the basis of responses to determined research questions which arose from 

a quantitative analysis, a quantitative and qualitative analysis and an analysis of 

depictions of handshakes.  

 Using a quantitative analysis, I ascertained that Gustáv Husák was only shown 

in formal wear and in surroundings in keeping with his presidential role. Similarly, the 

activities President Husák was shown doing in the images published related solely to his 

job. Husák was most commonly shown shaking hands and in discussions. Václav Havel 

was also shown in informal settings, most commonly during the first year of his term of 

office and in particular in the Mladá fronta newspaper. While the proportion of 

photographs showing Gustáv Husák shaking hands was 29 % of the total number, the 

proportion showing Václav Havel shaking hands was only 6 %.  

 The results of the quantitative and qualitative analysis shows that differences in 

depictions of Gustáv Husák and Václav Havel are also clear in the method of depiction. 

Husák was mainly depicted in profile, as seen in 52 % of photographs. The proportion 

of Havel’s photographs in profile comes to just 12 %.  

 Both statesmen were mainly shown in a narrative process, but the percentage 

proportion of conceptual representation is twice as large for the photographs of Václav 

Havel than for the photographs of Gustáv Husák. These findings imply that there was 

greater interaction between Václav Havel and the photographer than there was for 

Gustáv Husák. The final analysis looking at the handshake methods of both presidents 

show that the photographic depiction of this gesture differed both quantitatively and 

qualitatively.  
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