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Anotace 

 Bakalářská práce Humanistická reportážní fotografie zkoumá paradigma 

humanistické reportážní fotografie ve světě a v Československu v padesátých letech 

dvacátého století. V první části poskytuje základní představu o tom, jak se dané paradigma 

ve fotožurnalistice v obou případech projevovalo. Speciální důraz přitom klade 

na fotografickou výstavu Lidská rodina a práci fotografů agentury Magnum Photos. Dále se 

práce zabývá jak inspiračními zdroji, tak tematikou a estetikou těchto fotografií. Nabízí také 

životopisné profily vybraných fotografů tvořících v rámci paradigmatu, stejně tak jako 

objasnění důležitosti obrazových zpravodajských časopisů pro fotožurnalistiku 

ve sledovaném období. V analytické části práce pomocí kvantitativní obsahové obrazové 

analýzy zkoumá reportážní fotografie ve dvou časopisech – jednom světovém, časopise Life, 

a jednom československém, časopise Mladý svět. Pomocí této metody se práce snaží zjistit, 

jakým způsobem se paradigma humanistické reportážní fotografie projevilo v obou 

časopisech. Výsledky výzkumu přinesly podklady k porovnání fotografického materiálu 

obou časopisů. Na jejich základě se pak práce pokusila definovat, do jaké míry se 

humanistickou reportážní fotografií časopis Mladý svět přiblížil časopisu Life. 

 

Annotation 

The bachelor thesis called Humanistic reportage photography is focused on the 

paradigm of humanistic reportage photography during the 1950’s in Czechoslovakia and 

worldwide. The first part of the thesis explains the application of the paradigm 

to photojournalism in both of the above-mentioned areas. A special focus is given 

to the photographic exhibition Family of Man and the work of photographers united under 

the Magnum Photos agency. Furthermore, the thesis explores the sources of inspiration, 

the themes and the aesthetics of this photographic approach. It also features the biographies 

of selected photographers as well as an explanation of the importance of picture magazines 

for this paradigm. In the analytical part, the study uses the quantitative content analysis 

method to examine a photojournalistic content of two magazines: Life and Mladý svět. 

The aim of this research was to determine the influence of the humanistic reportage 

photography paradigm on the photography in both weeklies. The results of the research 

indicate the extent to which the reportage photography in Mladý svět is comparable to that 

in Life. 
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Úvod 
 Vynález fotografie byl dalším stupněm lidského snažení zachytit skutečnost takovou, 

jaká opravdu je. Schopnost zaznamenat přítomný okamžik udělala z fotografie žádaný 

formát pro zpravodajství. Způsob, jakým zpravodajští fotografové pracovali, se nicméně 

vyvíjel a měnil. S tím, jak se zdokonalovala technologie fotografie a její reprodukce, měnila 

se i práce fotografů a vkus publika. Sociolog Peter Hamilton1 uvažuje o takových změnách 

jako o paradigmatu. Tento termín, který se používá především v teorii vědy, označuje proces, 

při kterém se určitá sada názorů stane dominantní ve vědeckém odvětví. Ke změně 

paradigmatu pak dochází, když skupina obdobně smýšlejících vědců přestane být činná 

a nastoupí nová generace, která přináší prvky nového paradigmatu. Obdobně se 

podle Hamiltona2 dá přistupovat k fotografii. Koncept paradigmatu nám totiž nabízí způsob, 

jak nahlížet na generaci fotografů, kteří sdíleli podobnou perspektivu na zobrazování světa, 

zabývali se tedy podobnými tématy a jejich tvorba odpovídala jejich společnému názoru 

na svět. 

 Tato práce si jako předmět zájmu zvolila paradigma humanistické reportážní 

fotografie. Tato etapa vývoje fotožurnalistiky totiž byla jednou z nejvýraznějších změn 

v přístupu k fotografii ve zpravodajství a fotografové z ní čerpají inspiraci dodnes. Klíčovou 

roli v propagaci tohoto nového fotožurnalistického stylu sehrály obrazové týdeníky, které 

byly jedním ze základních médií, jež zprostředkovávala svým čtenářům vizuální informace 

o dění ve světě. Cílem této práce tak bude prozkoumat, jakým způsobem se tento 

fotografický styl projevoval ve zpravodajských obrazových týdenících ve světě a následně 

i v Československu.  

Práce se bude nejprve věnovat teoretickému vymezení zkoumaného paradigmatu. 

V první kapitole představí světový kontext humanistické reportážní fotografie. Speciální 

důraz bude přitom kladen na fotografickou agenturu Magnum Photos, stejně tak jako 

na světovou fotografickou výstavu Lidská rodina, jež měly na formování celého stylu 

zásadní vliv. Zároveň práce nabídne základní vhled do tematiky i estetiky humanistické 

fotografie, která vznikala ve světovém měřítku ve sledovaném období. Následně se v druhé 

kapitole práce zaměří na stejné období ve vývoji fotografie v Československu. Pokusí se 

                                                 
1 HAMILTON, Peter. Representing the social: France and frenchness in post-war humanist photography. In. HALL, Stuart. 

Representation: cultural representations and signifying practices. Thousand Oaks, Calif.: Sage in association with the Open University, 
1997. s. 78–19, ISBN 0761954317. 
2 Tamtéž. 
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představit odlišný kontext, ve kterém se humanistické paradigma v Československu 

utvářelo. Dále nabídne specifika tematiky i estetiky československé fotografické tvorby 

ve sledovaném období. 

Následující dvě kapitoly budou věnovány profilům jednotlivých fotografů 

a obrazových časopisů. Práce nejprve představí profily předních fotografů humanistické 

reportážní fotografie ve světě a následně i u nás. Ve čtvrté kapitole se zaměříme na roli 

obrazových časopisů v rámci utváření zkoumaného paradigmatu. Dále uvedeme profily 

dvou obrazových týdeníků – jedno světového, Life, a druhého československého, Mladého 

světa. V obou je tendence humanistické reportážní fotografie dobře patrná, a tak budou tyto 

časopisy předmětem zkoumání v analytické části práce.  

Kapitola pátá představí metodologický rámec, kterého se bude držet analytická část 

práce. Ta se bude skládat z kvantitativní obsahové obrazové analýzy a komparace. Tato 

kapitola představí výzkumné otázky, kategorie proměnných a krátce popíše jednotlivé 

hodnoty, kterých mohou proměnné nabývat. 

 Analytická část práce v kapitole šesté pak přinese výsledky obsahové analýzy. 

Výzkum se zaměřuje na srovnání časopisu Mladý svět s časopisem Life. Předmětem tohoto 

výzkumu bude základní srovnání jak tematiky, tak estetiky reportážních fotografií i nástin 

toho, jak s fotografiemi oba časopisy pracovaly. Cílem analýzy je pak potvrzení nebo 

vyvrácení hypotézy, že se v časopise Mladý svět do jisté míry projevovalo paradigma 

humanistické reportážní fotografie, stejně tak jako ve zkoumané době v časopise Life. 

Struktura práce se v některých bodech odchýlila od té uvedené v tezích. Zejména 

z důvodu rozsahu práce jsme se rozhodli upřednostnit provedení kvantitativní analýzy 

na velkém množství fotografií, a proto jsme upustili od kvalitativní obsahové obrazové 

analýzy. Výsledky kvantitativní analýzy přinesly základní představu o tom, jak se 

humanistická reportážní fotografie projevovala v obou časopisech. Možnost detailnějšího 

srovnání obou časopisů kvalitativní analýzou si tak necháváme otevřenou pro další výzkum. 

Oproti tezím se práce také odlišuje v číslování jednotlivých kapitol, a to z toho důvodu, že 

pro přehlednost byla profilům autorů i oběma časopisům věnována vlastní kapitola.  
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1. Světová fotožurnalistika v padesátých 

letech 20. století 
 

Padesátá léta jsou pro fotožurnalistiku významná hned v několika ohledech. Je to 

období, kdy dominance televize na poli masových sdělovacích prostředků ještě není tak 

patrná, a tak je o fotografické zpravodajství mimořádný zájem. Zároveň se také začíná 

poprvé mluvit o fotožurnalistice jako o oboru. To samozřejmě neznamená, že by se 

fotografie ve zpravodajství neobjevovaly daleko dříve, ale definice fotožurnalistiky byla 

detailně formulována až v roce 1952 obrazovým editorem časopisu Life, Wilsonem 

Hicksem. Ten o fotožurnalistice prohlásil, že: „Toto důkladné spojení verbálního 

a vizuálního média komunikace je jedním slovem fotožurnalistika. Její prvky spojené 

dohromady nevytváří žádné třetí médium. Naopak, ony vzájemně tvoří spojení, jehož části si 

uchovávají svůj původní charakter, jelikož slova jsou jedním druhem média a obraz jiným.“3 

Přesto, že byla fotožurnalistika takto definovaná až na začátku padesátých let 

20. století, má za sebou už několik desítek let rychlého vývoje. Začátek využívání fotografie 

ve zpravodajství se dá datovat do roku 1942, kdy vzniká časopis Illustrated London News. 

Fotografie se zde nicméně zatím uplatňovala pouze nepřímo. Protože reprodukční 

technologie ještě nebyla dostatečně vyspělá na to, aby bylo možné otisknout fotografické 

pozitivy, tento časopis zaměstnával grafiky, kteří podle fotografií vytvářely rytiny. Tyto 

rytiny pak bylo možné do časopisu otisknout. Takovéto obrazové doplnění textu bylo 

nicméně u čtenářů oblíbené a o první obrázkové časopisy byl zájem. To dokládá i fakt, že už 

o rok později vznikly a na podobném principu fungovaly časopisy L’Illustration v Paříži 

a Leipziger Illustrierte Zeitung v Lipsku.4 

Na přelomu 19. a 20. století už byly reprodukční technologie dostatečně vyspělé 

na to, že se v obrázkových časopisech i v denním tisku začaly běžně vedle rytin objevovat 

také otištěné pozitivy fotografií.5 Podle Gisèle Feundové, fotografky a historičky fotografie, 

si člověk předtím, než přišla tištěná fotografie, dokázal vizuálně představit pouze události, 

které se odehrávaly v jeho blízkosti, ulici nebo vesnici. S fotografií se ale tento záběr rozšířil. 

A jak se čtenářův rozhled rozšiřoval, svět se pro něj začal zmenšovat.6 Ze strany čtenářů byla 

                                                 
3 HOY, Frank. Photojournalism: The Visual Approach. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1986. s. 5, ISBN 0-13-665548-3. 
4 TAUSK, Petr. A short history of press photography. Praha: International Organization of Journalists, 1988. s. 27–28. 
5 Tamtéž. 
6 PANZER, Mary. Things as they are: photojournalism in context since 1955. Amsterdam: World Press Photo, 2005. s. 12, ISBN 978-1-

59711-036-5. 
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poptávka po fotografiích veliká a noviny brzy zjistily, že fotografie zvedaly cenu tisku jako 

komodity. Zadavatelé reklamy používali tisk k tomu, aby zasáhli své cílové skupiny, a díky 

tomu byly prostředky, které mohly vydavatelé investovat do fotografií, vyšší. Před první 

světovou válkou tak k už zavedeným deníkům a týdeníkům přibyly i časopisy specializované 

na určitý typ publika nebo určité téma. Magazíny pro ženy tiskly fotografie věnované módě, 

zatímco například na stránkách zeměpisného časopisu National Geographic se objevovaly 

fotografie ze vzdálené exotiky.7  

Zásadní roli sehrály fotografie v tisku i během první světové války, kdy se ukázalo, 

že zpravodajství z fronty je to, co dokáže přilákat čtenáře. Ti se snažili na fotografiích 

v novinách a časopisech alespoň vzdáleně zjistit, co se děje na frontě, kde tou dobou mohli 

například bojovat jejich blízcí a známí. Čtenáři tak byli čím dál tím lépe obeznámeni 

s novým médiem a začali ho také mnohem lépe chápat. Zároveň řada pozdějších 

významných fotoreportérů se poprvé dostala k fotografii právě za první světové války 

(například André Kertész nebo Edward Steichen8).  

Po válce tak nastaly ideální podmínky, aby se začala budovat moderní tvář 

fotožurnalistiky. Byli to převážně němečtí meziváleční fotografové, kteří už nechtěli 

fotografovat pouze obrázky, které by ilustrovaly příběh. Chtěli, aby sama fotografie začala 

vytvářet příběh. A právě v tom lze vidět zárodek moderního fotožurnalismu. V roce 1933, 

kdy se v Německu dostali k moci nacisté, řada obrazových editorů a fotografů odmítla 

s novým režimem spolupracovat, a byla tak nucena k emigraci.9 S touto migrační vlnou se 

moderní pojetí fotožurnalistiky, tak jak začalo v Německu, rozšířilo do Francie, Velké 

Británie a Spojených států amerických. Koncem druhé světové války se tak tyto nové 

fotožurnalistické postupy staly zavedeným přístupem v Paříži, Londýně a New Yorku.10 

Humanistická reportážní fotografie je tak dědictvím druhé světové války v mnoha 

ohledech. Tento největší válečný konflikt v dějinách lidstva změnil náladu ve společnosti 

i přístup k fotografii. Abychom tuto změnu mohli dobře popsat a pochopit, pokusíme se 

využít koncept paradigmatu, který v knize Stuarta Halla Cultural Representation and 

Signifying Practices využívá ke studii poválečné humanistické fotografie Peter Hamilton.  

                                                 
7 PANZER, Mary. Things as they are: photojournalism in context since 1955. Amsterdam: World Press Photo, 2005. s. 12, ISBN 978-1-
59711-036-5. 
8 TAUSK, Petr. A short history of press photography. Praha: International Organization of Journalists, 1988, s. 63. 
9 Tamtéž, s. 93. 
10 PANZER, Mary. Things as they are: photojournalism in context since 1955. Amsterdam: World Press Photo, 2005. s. 13–16, ISBN 

978-1-59711-036-5. 
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1.1. Paradigma ve fotografii 
  

Konceptem paradigmatu se poprvé zabýval historik vědy Thomas S. Kuhn, který ho 

v rámci své práce použil k popisu procesu, během kterého se určité vědecké teorie stávají 

ve své oblasti dominantními. Kuhn se domníval, že tento proces není postupný, ale probíhá 

prostřednictvím revolučních změn a zvratů. Měl za to, že vědecké teorie, způsoby provádění 

výzkumu, výcvikové metody a způsoby profesní organizace a publikace výsledků v rámci 

jednoho vědeckého přístupu vzájemně korespondují. Tento způsob pak nazval 

paradigmatem.11 

 Pro paradigma je důležité, že obsahuje světonázor, jakousi soustavu názorů, které 

definují předmět zájmu. Obecně by se dalo říct, že paradigma „vymírá“, když se dostane 

do situace, kde se odpovědi na stanovené otázky nedají dohledat, nebo pokud nastoupí 

skupina vědců-nováčků, kteří přicházejí s novými názory, základy nového paradigmatu. 

Pokud názory těchto nováčků začnou převažovat nad původním paradigmatem, nastává jeho 

změna. V podstatě by se dalo říci, že vědecká komunita vždy funguje na základě určitého 

konsenzu a tento jednotný způsob fungování lze nazvat paradigmatem.12 

 Podobný princip se dá aplikovat v jiných oblastech. Ve fotografii může být princip 

paradigmatu také užitečný, zejména pokud potřebujeme definovat určitý fotografický styl. 

Podle Hamiltona13 nám koncept paradigmatu ve fotografii může pomoci pochopit, jakým 

způsobem skupina fotografů přistupovala ke znázorňování reality, jakou sdílela perspektivu 

nahlížení na svět a jakou si vytvořila agendu témat, prostřednictvím nichž byla schopna 

vyjadřovat svůj světonázor. Zároveň se nástup nového paradigmatu ve fotografii často pojí 

s novou vizuální estetikou. 

 Obecně se paradigma stává dominantním, když se začnou vytvářet standardní 

referenční práce, jako například učebnice. V oblasti, jako je fotografie, se nicméně jedná 

spíše o obrazové publikace nebo výstavy.14 Jako takové referenční události bychom 

v případě humanistické reportážní fotografie mohli jmenovat zaprvé tvorbu fotografů 

agentury Magnum Photos a zadruhé výstavu Lidská rodina. Obě jsou zásadní pro upevnění 

                                                 
11 HAMILTON, Peter. Representing the social: France and frenchness in post-war humanist photography. In. HALL, Stuart. 
Representation: cultural representations and signifying practices. Thousand Oaks, Calif.: Sage in association with the Open University, 

1997. s. 78, ISBN 0761954317. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Tamtéž, s. 80. 



 

 

8 

paradigmatu humanistické reportážní fotografie a důležité pro pochopení estetiky a tematiky 

fotografů tvořících v rámci tohoto paradigmatu. 

 V této práci budeme vycházet z definice paradigmatu humanistické reportážní 

fotografie tak, jak ji formuluje Hamilton15. Podle něj pod tento pojem spadá práce 

fotoreportérů převážně v padesátých letech 20. století, kteří se ve své práci zaměřovali 

na obyčejného člověka. Tito fotografové se snažili zobrazit důležitá témata a obecné 

problémy prostřednictvím dopadu na konkrétního individuálního jedince. Tento přístup je 

tak odpovědí na válečnou rétoriku, ve které se člověk stává pouze součástí de-

individualizované masy. Důležitý je podle Hamiltona také fakt, že tito fotografové sdíleli 

optimistickou vizi budoucnosti a pozitivní víru v lidstvo. 

1.2. Význam agentury Magnum Photos a výstavy Lidská 

rodina 

1.2.1. Fotografická agentura Magnum Photos 

  

Fotografická agentura Magnum Photos byla založena v roce 1947. Dnes už 

legendární příběh praví, že se její zakladatelé, fotografové Robert Capa, David Seymour 

(zvaný Chim) a Henri-Cartier Bresson, sešli nad láhví šampaňského typu Magnum a rozhodli 

se založit fotografickou agenturu. Tu pojmenovali právě podle šampaňského, které pili. 

Jejich cílem přitom bylo osvobodit se od redakční politiky velkých obrazových časopisů, 

v té době převážně časopisu Life, které dle jejich názoru dávaly fotografům příliš malou 

svobodu zasahovat do výběru a publikace jejich fotografií.16 Pro zakladatele Magnum 

Photos bylo především důležité, aby mohli pracovat nezávisleji. Chtěli mít větší kontrolu 

nad tím, co fotografují, i nad tím, jakým způsobem se jejich fotografie publikují.17 

 Této ideji svobody odpovídal i obchodní model, který si fotografové zpočátku 

nastavili a který byl ve své době přelomový. Fotografové Magnum Photos měli zájem utvářet 

trh s fotografickým zpravodajstvím a nechtěli podléhat pouze zadání časopisů. Naopak jejich 

cílem bylo pracovat i na takových tématech, která by pro časopisy nebyla vhodná.18 Tím, co 

                                                 
15 HAMILTON, Peter. Representing the social: France and frenchness in post-war humanist photography. In. HALL, Stuart. 

Representation: cultural representations and signifying practices. Thousand Oaks, Calif.: Sage in association with the Open University, 
1997. s. 94–96, ISBN 0761954317. 
16 MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. Druhé upravené vydání. Praha: Mladá fronta, 1986. Máj. s. 138–139. 
17 BOOT, Chris. Magnum stories. London: Phaidon, c2004. s. 6–7, ISBN 0-7148-4245-1.  
18 BADGER, Gerry. What is a Magnum Photograph? In. LARDINOIS, Brigitte. Magnum Magnum. London: Thames & Hudson, 2009. 

s. 8, ISBN 978-0-500-28830-6. 
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bylo typické pro obchodní model agentury Magnum Photos, se tak stal fakt, že si vůbec 

poprvé fotografové ponechávali vlastnická práva ke svým fotografiím. To znamenalo 

nejenže jedna sada fotografií mohla být například současně prodána několika časopisům 

na různých teritoriích, ale zároveň to, že si vlastnická práva ke svým fotografiím ponechali 

fotografové dodnes, a mohou tedy s nimi nadále nakládat.19  

 V průběhu následujících let se k agentuře Magnum Photos připojili další fotografové, 

jimž byl její způsob fungování blízký. Mezi prvními byli například fotografové George 

Rodger, Werner Bischof nebo Ernst Haas a následovali je další. Poprvé se pak Magnum 

Photos zapsalo do historie fotografie s publikací obrazového seriálu nazvaného Všude žijí 

lidé v letech 1951 až 1952.20 Úspěch této publikace dal vzniknout dalším podobným edicím 

jako například Mládí světa, Ženy světa nebo Dětská generace. V těchto edicích ale i celkově 

v tvorbě fotografů Magnum Photos bylo hlavní devízou společensky se angažovat 

v problémech soudobého světa, chtěli vytvářet humanisticky pojaté obrazové svědectví 

o současném životě lidí na celém světě.21  

 Agentura Magnum Photos od svého založení na konci čtyřicátých let prošla velkými 

změnami a vývojem, nicméně funguje dodnes a stále na principu nezávislosti tvorby 

fotografů. Od šedesátých do osmdesátých let minulého století se agentuře dařilo dobře, a to 

přesto, že na začátku sedmdesátých let oba ikonické časopisy a významní odběratelé 

fotografií Magnum Photos – Life i Look – skončily. Vznikl totiž dostatek převážně 

evropských zpravodajských publikací, které stále potřebovaly obrazový materiál (například 

časopisy Stern nebo Sunday Times Magazine). Přibližně ve stejné době se část fotografů 

Magnum Photos ale také začala odklánět od původního fotografického stylu typického pro 

konec padesátých let, což se nelíbilo části klasicky smýšlejících fotografů. Tato dichotomie 

pak zůstává debatována v podstatě dodnes.22 „Styl se může změnit, trh se může změnit, 

přístupy se různí, ale základní touha zůstává – dívat se na svět a být svědkem své doby,“23 

píše Gerry Badger. Dnes už je agentura Magnum Photos plně adaptována na svět post-

fotožurnalistický a její členové se věnují fotografii svým osobitým, často rozdílným 

přístupem. Přesto, že přístupy k fotografii se dnes v rámci agentury různí, to, co zůstává 

stejné, je ochota tvořit svobodně tak, jak tomu bylo v samém začátku Magnum Photos.24 

                                                 
19 BOOT, Chris. Magnum stories. London: Phaidon, c2004. s. 6, ISBN 0-7148-4245-1. 
20 MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. Druhé upravené vydání. Praha: Mladá fronta, 1986. Máj. s. 139. 
21 Tamtéž, s. 138–139. 
22 BOOT, Chris. Magnum stories. London: Phaidon, c2004. s. 7–9, ISBN 0-7148-4245-1. 
23 BADGER, Gerry. What is a Magnum Photograph? In. LARDINOIS, Brigitte. Magnum Magnum. London: Thames & Hudson, 2009. 
s. 9, ISBN 978-0-500-28830-6. 
24 BOOT, Chris. Magnum stories. London: Phaidon, c2004. s. 9, ISBN 0-7148-4245-1. 
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1.2.2. Lidská rodina 

 

Druhou událostí, která pomohla upevnit paradigma humanistické reportážní 

fotografie stejně tak jako fotografická agentura Magnum Photos, byla výstava Lidská rodina 

neboli Family of Man v originálním jazyce. Výstavu, která byla poprvé otevřena na jaře roku 

1955 v Muzeu moderního umění v New Yorku, kurátorsky zaštítili Edward Steichen, jeden 

z nejznámějších amerických fotografů 20. století a v té době ředitel oddělení fotografie 

v Muzeu moderních umění, a jeho asistent Wayne Miller.25 26 

 Sám Steichen27 označuje v úvodu katalogu k výstavě tuto expozici jako 

„nejambicióznější a nejnáročnější projekt, o jaký se fotografie kdy pokusila.“ Jeho cílem, 

jak píše, přitom bylo „odrážet univerzální elementy a emoce všednodennosti života – jako 

zrcadlo základní jednoty lidstva napříč světem. (…) Lidská rodina byla vytvořena ve vášnivé 

víře oddané lásky a víry v člověka.“  

Pro Steichena to ale zdaleka nebyla první fotografická výstava, kterou by kurátorsky 

vedl. Naopak ze svých předchozích zkušeností z fotografických výstav bohatě čerpal, což se 

pravděpodobně z části odrazilo i na Lidské rodině. Během druhé světové války, když 

Steichen pracoval jako vedoucí fotografického týmu u námořnictva, uspořádal dvě velké 

a úspěšné fotografické výstavy, které měly za cíl posílit americkou morálku v době války. 

Výstavy se jmenovaly Road to Victory (Cesta k vítězství), uvedena v roce 1942, a Power in 

the Pacific (Síla v Pacifiku), otevřená v roce 1945. Další ze série výstav o válce uvedl v roce 

1951. Tato se jmenovala Korea – the Impact of War in Photographs (Korea – dopad války 

ve fotografiích). Přesto, že tyto fotografické výstavy byly úspěšné, Steichen později v knize 

A Life in Photography uvedl, že se mu nepodařilo naplnit cíl, který si stanovil. Tento cíl byl 

odradit lidi od války a přimět je k tomu, aby válku jako takovou odsoudili. Říká také, že si 

uvědomil, v čem zklamal. Došlo mu, že po celou dobu přistupoval k tématu války 

z negativního pohledu. Co bylo ale podle něj za potřebí, byl přístup pozitivní. Rozhodl se 

tedy ukázat krásu života a dobrotu lidí.28 

 Záhy po poslední výstavě začali Steichen a Miller pracovat na Lidské rodině. Prvním 

bodem bylo sehnat fotografie, ze kterých by se vybraly ty, které budou vystaveny v galerii. 

                                                 
25 TURNER, Fred. The Family of Man and the Politics of Attention in Cold War America. Public Culture. Durham: Duke University 

Press, 2012. [online]. č. 1 (66) [cit. 2018-02-15]. Dostupný z: https://doi.org/10.1215/08992363-1443556. s. 58, ISSN 1527-8018. 
26 STEICHEN, Edward. Intodution by Edward Steichen. In. The family of man. 30th anniversary ed. New York: Museum of modern art, 

c1983. s. 3, ISBN 978-0-87070-341-6. 
27 Tamtéž. 
28 TURNER, Fred. The Family of Man and the Politics of Attention in Cold War America. Public Culture. Durham: Duke University 

Press, 2012. [online]. č. 1 (66) [cit. 2018-02-15]. Dostupný z: https://doi.org/10.1215/08992363-1443556. s. 59, ISSN 1527-8018. 

https://doi.org/10.1215/08992363-1443556
https://doi.org/10.1215/08992363-1443556
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K tomu Steichen a Miller využili snad všechny dostupné způsoby – procházeli archivy, 

knihovny, časopisy (mezi nimi mimo jiné i Life), kontaktovali fotografické agentury 

(například Magnum Photos nebo Black Star) i jednotlivé fotografy, a Steichen 

za fotografiemi dokonce vyrazil do Evropy. Spolupracovnicí z řady fotografů byla 

i například Dorothea Langeová, která pak ke spolupráci na projektu oslovovala své kolegy. 

Ta také v návrhu dopisu pro kolegy-fotografy formulovala klíčová slova, okolo kterých 

by se měla témata hledaných fotografií točit a která do velké míry také určovala myšlenkový 

směr, v rámci kterého se Steichenem pracovali. Byla to: „Muž, univerzální, nadčasový, 

láska, tvořit, zrození, smrt, rodina, slovo, otec, matka, přátelé, práce, domov, uctívání, mír, 

konflikt, příbytek, hlad, mor, komunikace, předci, vláda, soutěživost, vynalézavost, krása, 

migrace, obava, naděje, spolupráce, sen, žena, potomstvo.“29 

 Steichen s Millerem spolu se svými četnými spolupracovníky nakonec sesbírali 

neuvěřitelné 2 miliony fotografií, z těch pak nakonec vybrali 503, které tvořily první výstavu 

Lidská rodina. Sestava fotografů, kteří na této výstavě byli zastoupeni, byla různorodá. 

Kromě zavedených fotografů, jako byl například Robert Capa nebo právě Dorothea 

Langeová, byli vybráni i v té době méně známí tvůrci. Mezi nimi byli Robert Frank 

nebo Diane Arbusová.30 Zastoupeno bylo celkem 278 fotografů a fotografek, a to jak 

profesionálů, známých i neznámých, tak fotografů-amatérů.31 

 Steichen dále považoval za vhodné doplnit výstavu textem, a to jak krátkými texty 

a citáty, které doprovázely fotografie přímo v prostorách výstavy, tak prologem, který uvádí 

doprovodný obrazový katalog. Tímto úkolem pověřil Steichen básníka Carla Sandburga. 

Ten pak v prologu k výstavě poetickým způsobem shrnul hlavní poselství výstavy Lidská 

rodina. Tento doprovodný text se tak stal jakýmsi manifestem výstavy a bývá často 

zmiňován teoretiky fotografie, kritiky i recenzenty. Sandburg32 ve svém úvodu mimo jiné 

píše: „První pláč novorozence má v Chicagu nebo Zamboangu, v Amsterdamu nebo 

Rangúnu stejnou výšku a stejnou tóninu, když pokaždé říká ,Jsem! Přišel jsem! Já patřím! 

Jsem členem Rodiny!‘“ 

                                                 
29 TURNER, Fred. The Family of Man and the Politics of Attention in Cold War America. Public Culture. Durham: Duke University 

Press, 2012. [online]. č. 1 (66) [cit. 2018-02-15]. Dostupný z: https://doi.org/10.1215/08992363-1443556. s. 59–60, ISSN 1527-8018. 
30 Tamtéž. 
31 STEICHEN, Edward. Intodution by Edward Steichen. In. The family of man. 30th anniversary ed. New York: Museum of modern art, 

c1983. s. 3, ISBN 978-0-87070-341-6. 
32 SANDBURG, Carl. Prologue by Carl Sandburg. In. The family of man. 30th anniversary ed. New York: Museum of modern art, 

c1983. s. 4, ISBN 978-0-87070-341-6. 

https://doi.org/10.1215/08992363-1443556
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1.3. Tematika a estetika humanistické reportážní 

fotografie 

1.3.1. Tvůrčí přístup a tematika 

 

 Názor na svět, se kterým se ztotožňovali fotografové tvořící ve stylu humanistické 

reportážní fotografie, se začal formovat už v meziválečném období.33 Poválečná 

humanistická fotografie jako by navázala na náladu ve společnosti, která panovala mezi 

oběma válkami. Byl zde požadavek na globální spolupráci, na společnost oproštěnou 

od nacionalismu, který byl příčinou obou světových válek. Zájem se odvrátil od národních 

témat a směřoval na jednotlivce.34 

 Stejně tak období druhé světové války formovalo budoucí uvažování fotografů 

tvořících v rámci paradigmatu humanistické reportážní fotografie. Fotografové, kteří byli 

svědky válečného násilí a zprostředkovávali o něm obrazové svědectví, jako například 

Robert Capa nebo David Seymour, si vybudovali přístup, který bude charakteristický 

i pro poválečné období. Ten spočíval především v empatii a pozitivní víře v člověka, v jeho 

hrdinství a vzájemnou sounáležitost mezi lidmi.35 

 Myšlenková koncepce humanistické fotografie čerpá z obou výše zmíněných období 

– jak ze zaměření na člověka jako jednotlivce, tak z pozitivní víry v lidstvo. Po druhé světové 

válce, kdy se lidé sjednotili v boji proti fašismu, se objevil pocit solidarity a sounáležitosti, 

idea jednoty a humanity. Fotografové na to reagovali tak, že se zaměřili na zobrazování 

reálného běžného života. Zajímalo je, jak doma i různě ve světě žije běžný, obyčejný 

člověk.36 

 Po druhé světové válce měla humanistická reportážní fotografie ještě jedno téma, 

ke kterému bylo potřeba zaujmout postoj. Byla to válečná nacionalistická propaganda, 

jejímž hlavním prostředníkem byla během války právě fotografie. To si uvědomoval 

i fotograf a kurátor Edward Steichen, když začal pracovat na své nejslavnější výstavě. 

Na začátku druhé světové války a pak krátce nato znovu na začátku té studené si 

intelektuálové, umělci a politici uvědomovali, že autoritativní režimy jsou sociálně 

i psychologicky problematické. Měli pocit, že když se v autoritativních zemích masová 

                                                 
33 JEFFREY, Ian. Photography: a concise history. London: Thames and Hudson, c1981. The world of art library. s. 178, ISBN 0-500-

20187-0. 
34 Tamtéž, s. 182–184. 
35 Tamtéž, s. 186–188. 
36 TAUSK, Petr. A short history of press photography. Praha: International Organization of Journalists, 1988, s. 63. 
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média soustředí na to, aby tlumočila pouze slova diktátora, znemožňují tak občanům myslet 

sami za sebe. Když tak Steichen se svými spolupracovníky připravovali Lidskou rodinu, dali 

si za cíl přesný opak. Chtěli se soustředit na demokratickou osobnost a na demokratické 

diváky. Výstava proto byla koncipována tak, že fotografie zde byly vystaveny v různých 

velikostech, výškách i úhlech. Od návštěvníků se chtělo, aby si sami vybírali, jakým 

způsobem k exponátům přistoupí, aby si výstavu upravili na míru své individuální 

osobnosti.37 Steichen a jeho kolegové chtěli ukázat publiku, že lidé mohou být odlišní i stejní 

zároveň.38 Demokratické hodnoty a humanistické ideály se tak ve výstavě Lidská rodina 

určitým způsobem spojily. Důraz byl kladen především na individualitu každého člověka 

a na fakt, že jsou si všichni lidé rovni.39 

 Lidská rodina tak nabízí příkladnou případovou studii ideálu globální kultury 

a komunikace. Přes pět set fotografií, které cestují do několika desítek zemí po celém světě, 

kde mají všude za cíl vyprávět o „lidství“ a jeho jednotlivých součástech, jako kdyby byla 

na světě pouze jedna komunita. Tomuto ideálu odpovídá i volba témat fotografií, která jasně 

ilustrují světonázor fotografů tvořících v samotném vrcholu humanistické reportážní 

fotografie: zamilovaný pár, svatba, těhotenství, narození, mládí, rodina, práce a domácí 

povinnosti, zábava a odpočinek, výchova, radosti života a lidské emoce, přátelství, samota, 

lítost, soucit, a nakonec smrt.40 

1.3.2. Kritika univerzalismu 

 

Ačkoliv myšlenka jednotného lidstva, stejně tak jako ideály, které provázely 

humanistickou reportážní fotografii od jejího zrodu až na začátek šedesátých let, měly řadu 

příznivců, získaly si tyto myšlenky i část odmítavých hodnocení. Kritika, která směřovala 

na tento styl fotografie, a zejména pak na jeho symbol, tedy Lidskou rodinu, nám 

ale z dnešního pohledu nabízí možnost dokreslit si komplexní představu o humanistické 

reportážní fotografii. 

Jedním z kritiků se po uvedení výstavy Lidská rodina ve Francii stal francouzský 

kritik a filozof Roland Barthes. Ten o výstavě napsal v části své knihy Mytologie následující: 

                                                 
37 TURNER, Fred. The Family of Man and the Politics of Attention in Cold War America. Public Culture. Durham: Duke University 

Press, 2012. [online]. č. 1 (66) [cit. 2018-02-15]. Dostupný z: https://doi.org/10.1215/08992363-1443556. s. 57, ISSN 1527-8018. 
38 Tamtéž, str. 62. 
39 Tamtéž. 
40 BATE, David. Photography: the key concepts [online]. Second edition. London: Bloomsbury Academic, 2016 [cit. 2018-05-05], 
s. 272–273. ISBN 978-0-8578-5825-2. Dostupné z: https://www.bloomsbury.com/us/photography-9780857858252/  
 

https://doi.org/10.1215/08992363-1443556
https://www.bloomsbury.com/us/photography-9780857858252/
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„The Family of Man, takto přinejmenším zněl původní název výstavy, která se k nám dostala 

ze Spojených států. Francouzi jej přeložili jako Velká lidská rodina. Co bylo možno zpočátku 

pokládat za projev zoologické povahy, který prostě vyjadřuje podobnost chování jednoho 

druhu, je zde ve velké míře moralizováno a sentimentalizováno. Jsme tak přímo odkázáni 

k nejednoznačnému mýtu lidského „společenství“, jenž do značné míry části našeho 

humanismu slouží jako alibi.“41 

Barthes, podobně jako řada dalších kritiků Lidské rodiny potažmo univerzalizmu 

ve fotografii, jí obecně vyčítá, že v zájmu ukázat za každou cenu jednotné lidstvo zobecňuje 

motivy lidskosti na takovou úroveň, která je až moc obecná a nutně povrchní. „Každý 

klasický humanismus tvrdí, že když trochu oškrábeme dějiny lidí, relativitu jejich institucí 

nebo povrchní odlišnost v barvě jejich kůže (proč se však nezeptat rodičů Emmeta Tilla, 

mladého černocha zavražděného bělochy, co si myslí o velké lidské rodině?), velmi rychle 

dospějeme k hlubinnému jádru univerzální lidské přirozenosti,“ dále vysvětluje Barthes.42 

Jde dokonce tak daleko, že tvrdí, že v případě Lidské rodiny došlo k selhání fotografie. 

Barthes si myslí, že fotografie, která ukazuje narození dítěte, nám nic nového nesděluje. Má 

totiž pocit, že fotografie by měla jít více do hloubky, a ne pouze ukazovat lyriku okamžiku. 

V případě narození dítěte by žádal odpovědi na otázky jako „Zda se dítě rodí dobře či špatně, 

zda matce porod působí či nepůsobí utrpení, zda na ně doléhá či nedoléhá úmrtnost, zda 

dospěje k té či oné formě budoucnosti (…)“.43 

Podobně jako Barthes se k výstavě vyjádřila kriticky i celá řada dalších intelektuálů. 

Výstava Family of Man se pro ně stala symbolem pro středostavovskou estetiku padesátých 

let. Kritici, jako například Christopher Phillips, John Berger, Abigail Solomon-Godeauová 

nebo Alan Sekula, jí vyčítali především to, že se žádným způsobem nevyjadřuje 

k problematice sociální třídy nebo rasy. Stejně tak kritizovali, že výstava nabízí pouze 

patriarchální východisko pro rodinu, a zcela tak ignoruje jakoukoliv odlišnost v sexuální 

orientaci. Nakonec se terčem kritiky stal i fakt, že cestu výstavy Family of Man po světě 

hradila vládní informační služba Spojených států, v čemž část kritiků viděla další nástroj 

amerického imperialismu (podobně jako například dosazování pro-amerických vlád 

v různých státech nebo vojenské invaze).44 

                                                 
41 BARTHES, Roland. Mytologie. Druhé vydání v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004. Bod. s. 99, ISBN 978-80-7363-359-2. 
42 Tamtéž, s. 100. 
43 Tamtéž, s. 101. 
44 TURNER, Fred. The Family of Man and the Politics of Attention in Cold War America. Public Culture. Durham: Duke University 

Press, 2012. [online]. č. 1 (66) [cit. 2018-02-15]. Dostupný z: https://doi.org/10.1215/08992363-1443556. s. 57, ISSN 1527-8018. 

https://doi.org/10.1215/08992363-1443556
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1.3.3. Společná estetická východiska 

 

 Zatímco tematiku fotografií i názor na svět fotografů tvořících v rámci paradigmatu 

humanistické reportážní fotografie je ještě možné, jak jsme si ukázali výše, do jisté míry 

generalizovat, takové zobecnění začíná být výrazně komplikovanější, pokud se zaměříme 

na estetickou stránku jejich fotografií. Obecně platí, že stejně tak jako dva malíři podle jedné 

předlohy nenamalují stejný obraz, tak dva fotografové pracující na stejném tématu nenafotí 

stejné fotografie. Toto pak platí v rámci stylu humanistické reportážní fotografie o to více 

z několika důvodů. V první řadě je to fakt, že paradigma humanistické reportážní fotografie 

můžeme ve fotožurnalistice pozorovat poměrně dlouhou dobu, řekněme od počátku třicátých 

let a v jeho doznívající formě až do počátku let šedesátých. Za tak dlouhou dobu se 

pochopitelně styl fotografie výrazně proměňoval, stejně tak jako se měnila dostupná 

technologie (jak fotografická, tak například technologie komunikace). Měnil se i vkus 

a složení publika obrazových magazínů.  

Další důvod, proč není jednoduché charakterizovat styl fotografů humanistické 

reportáže, je ten, že se snad poprvé s tímto paradigmatem objevuje fotožurnalista jako 

autor.45 Podle Michelle Woodwardové46, teoretičky fotografie, došlo v období poválečné 

humanistické reportážní fotografie v posunu v přemýšlení o pozici fotoreportéra. Zatímco 

dříve se mělo za to, že jeho přínosem je, že dokáže správně mechanicky zachytit určitou 

událost, v této době se poprvé začíná mluvit o autorském přístupu. To souvisí jednak se 

zvyšující se popularitou obrazových týdeníků, jejichž cílem je ze svých fotografů udělat 

autory, jednak s touhou fotografů dát do fotografického svědectví svůj individuální autorský 

názor. Tuto změnu v uvažování pak příkladně ilustruje založení a princip fungování 

agentury Magnum Photos.  

Přesto by bylo chybné tvrdit, že nelze pozorovat žádné společné tendence fotografů 

tvořících ve stylu humanistické reportáže. Styl těchto fotografů byl ovlivňován a utvářen 

na dvou úrovních – úrovni nové technologie a na úrovni inspirace.  

 

 

                                                 
45 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 

Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 
Vedoucí práce William URICCHIO. s. 36. 
46 Tamtéž. 
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1.3.3.1 Odraz nových technologií na fotografickém stylu 

 

 Vývoj fotografického stylu byl od počátku vynálezu fotografie úzce spojen 

s technologií zaznamenávání obrazu. Stejně tak se na utváření vizuálního stylu paradigmatu 

humanistické reportážní fotografie podepsaly vyvíjející se fotografické technologie. 

Ve dvacátých letech 20. století byl typickým modelem fotoaparátu pro potřeby 

fotožurnalistiky Speed Grafic od americké firmy Graflex. Ten kromě toho, že s objektivem 

vážil přes 4 kilogramy, zároveň vyžadoval, aby fotograf neustále měnil kazety s filmem. 

S jednou kazetou totiž mohl fotograf pořídit pouze jednu fotografii, jakmile zmáčkl spoušť, 

musel tak kazetu vyměnit. Zároveň kvůli malé citlivosti v té době používané emulze si 

museli fotografové často vypomáhat bleskovým světlem. Tyto skutečnosti tak měly 

za následek, že v první čtvrtině 20. století byla novinářská fotografie statická a často 

působila inscenovaně.47 

 Prvním stupněm přiblížení fotografie k přirozenému výrazu se tak stal rok 1924, 

kdy byly na trh uvedeny dva fotografické přístroje, které změnily práci fotožurnalistů 

na dlouhou dobu dopředu. Prvním z nich byl fotoaparát značky Ermanox, který vyráběla 

firma Ernemann v Drážďanech a který se stal oblíbeným zejména díky svému výjimečně 

světelnému objektivu, jenž umožňoval fotografovat v interiérech za běžného denního 

osvětlení.48 Druhým modelem uvedeným na trh ten samý rok byla už dnes legendární Leica, 

kterou začala vyrábět německá firma Leitz.49 Hlavní devízou fotoaparátu Leica byl 

především fakt, že začala využívat kinofilm, který obsahoval 36 políček, jež se mohly použít 

rychle za sebou. Jak píše Michelle Woodwardová50, Leica byla také prvním fotoaparátem, 

který se dokázal vyvarovat jakéhosi „zmrazeného vzhledu“, který měly fotografie, pokud se 

použil blesk. Zároveň také podle ní fotoaparát dokázal dobře pracovat se světlem tak, 

aby vytvořil pocit objemu a hloubky ve fotografii a aby umožnil nastínit pocit pohybu 

mírným rozostřením. 

 Tyto nové fotoaparáty nebyly okamžitě masově přijaty. Právě naopak celé řadě 

fotografů přišlo, že větší mobilitu, kterou nabízela práce s lehčím fotoaparátem, 

                                                 
47 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 
Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 

Vedoucí práce William URICCHIO. s. 36. 
48 JEFFREY, Ian. Photography: a concise history. London: Thames and Hudson, c1981. The world of art library. s. 180, ISBN 0-500-
20187-0. 
49 Tamtéž. 
50 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 
Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 

Vedoucí práce William URICCHIO. s. 33. 
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se nevyplatilo vyměnit za ztrátu dobře proostřeného obrazu.51 Ian Jeffrey52 zmiňuje 

fotografa Toma Gidala, který ve své knize Modern Photojournalism vzpomíná, že 

mezi uvedením těchto nových fotoaparátů na trh a tím, že je reportéři začali používat, byla 

zhruba pětiletá pauza. Bylo podle něj zkrátka zapotřebí, aby přišla nová generace fotografů, 

která by docenila jejich potenciál. 

 První fotožurnalisté, kteří začali tohoto nového potenciálu využívat, byli právě 

pozdější členové agentury Magnum Photos. Ti začali používat zejména model Leica a díky 

kvalitě tohoto fotoaparátu byli poprvé schopni docílit takové novinářské fotografie, která 

by nevypadala strojeně. Naopak se snažili o co nejupřímnější výraz a spontánnost.53 Po válce 

tak velkoformátové fotoaparáty přestaly být mezi fotoreportéry oblíbené a preferovaly se 

menší přístroje, jejichž design pocházel právě z dvacátých a třicátých let, a které umožňovaly 

rychlejší a bezprostřednější zaznamenání fotografované události.54  

1.3.3.2. Stylová inspirace 

 

 Nový styl reportážní fotografie nicméně neutvářely pouze nové technologie. Důležitá 

byla i proměna vkusu fotografů a jejich publika. V následující části se tedy zaměříme 

na inspirační zdroje, které do velké míry definovaly, co bylo v rámci paradigmatu 

humanistické reportážní fotografie považováno za kvalitní fotografické zpracování.  

 Prvním z těchto zdrojů bude práce fotografů, kteří se na vrcholu své kariéry spojili 

pod fotografickou agenturou Magnum Photos, ve své době pravděpodobně nejprestižnější 

fotografickou agenturou, známou pro vysoké nároky, jež kladly na kvalitu tvorby svých 

členů. Byla to právě práce těchto fotografů, která se do velké míry stala synonymem 

pro humanistickou fotoreportáž, a sloužila tak jako inspirační zdroj i pro fotografy, kteří 

v agentuře nepůsobili.  

 Stručné představení vizuálního stylu fotografů Magnum Photos založíme na studii 

Michelle Woodwardové55, teoretičky fotografie, která se věnovala právě definici klíčových 

vizuálních charakteristik fotografií z produkce této agentury. Ta, přestože přiznává, že práce 

                                                 
51 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 
Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 

Vedoucí práce William URICCHIO. s. 33. 
52 JEFFREY, Ian. Photography: a concise history. London: Thames and Hudson, c1981. The world of art library. s. 180, ISBN 0-500-
20187-0. 
53 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 

Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 
Vedoucí práce William URICCHIO. s. 33. 
54 TAUSK, Petr. A short history of press photography. Praha: International Organization of Journalists, 1988, s. 147–149. 
55 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 
Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 

Vedoucí práce William URICCHIO. s. 33. 
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takto rozdílných autorů lze jen těžko zobecňovat, dokázala najít několik společných 

tendencí. Svoji analýzu rozdělila do čtyř kategorií: 

- drama 

- dokumentární realismus 

- příběhovost 

- umělecký výraz. 

V každé z těchto kategorií pak autorka na příkladu několika fotografií zobecňuje stylistické 

prvky typické pro fotografickou agenturu Magnum Photos. Zároveň ale přiznává, že řada 

těchto prvků se prolíná tvorbou napříč výše zmíněnými kategoriemi, a tak toto rozdělení 

slouží spíše ke zjednodušení analýzy. 

 V kategorii fotografií vyjadřujících drama se Woodwordová zaměřila především 

na analýzu tvorby Roberta Capy, Davida Seymoura a George Rodgera a jejich tvorby z doby 

občanské války ve Španělsku a druhé světové války. Vizuální styl zde určuje především 

myšlenka, kterou formuloval Robert Capa, říkajíc, že pokud fotografie nejsou dobré, 

znamená to, že fotograf nebyl dostatečně blízko. Oproti fotografiím, které vznikaly 

ve válečných konfliktech v minulosti a které byly pořízeny z dostatečné dohledové 

vzdálenosti, ty, které tvořili budoucí členové-zakladatelé Magnum Photos, byly vytvořeny 

v naprosté blízkosti probíhající akce. To můžeme vidět například na Capově slavné 

fotografii zachycují španělského republikánského vojáka v momentě, kdy po zasažení 

kulkou padá k zemi. Zde vidíme, že Capa použil objektiv, který se podobá běžnému 

lidskému vidění (pravděpodobně 50 mm objektiv), což má za výsledek pocit, jako 

kdybychom přímo stáli vedle padajícího vojáka. Tento příklad pak Woodwardová56 

zobecňuje a říká, že k vytvoření dramatičnosti a bezprostřednosti fotografové Magnum 

Photos používali často základní a širokoúhlé objektivy, čímž docílili pocitu, že se divák 

nachází přímo v místě děje. K tomu často připojovali jednoduchou, jasně pochopitelnou 

kompoziční skladbu, která podpořila vyobrazené drama. Posledním poznatkem, který pak 

autorka zmiňuje v rámci analýzy fotografií vyjadřujících drama, je fakt, že se fotografové 

Magnum Photos snaží vyjádřit něco víc než pouze přímo zobrazovanou konkrétní událost. 

Zdá se, že se snaží na konkrétní události předat nějaké více abstraktní hodnoty a symboly: 

národní hodnoty, lidskou odvahu, nepochopitelnou nelidskost nebo bezvýznamnou ztrátu. 

                                                 
56 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 

Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 

Vedoucí práce William URICCHIO. s. 39–55. 
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 Další kategorii tvoří fotografie, jež autorka charakterizovala jako dokumentárně-

realistické. Realistický vzhled byl pro fotografy Magnum Photos zásadní. Soustředili se 

na to, aby vytvářeli upřímné fotografie v tom smyslu, že nic není naaranžováno; fotografie 

je naopak pořízená tak, aby divák měl pocit, že je na stejném místě a vidí akci stejně jako 

fotograf. Cílem fotografů tak bylo tvořit fotografie, které byly lehce uvěřitelné. Využívali 

k tomu několik prostředků. Jedním z nich byla technika pozorování bez zasahování do děje. 

Aby vyjádřili pocit, že fotograf je pouze objektivní pozorovatel, snažili se například, aby se 

fotografované objekty nikdy nedívaly přímo do fotoaparátu (pokud fotografie neměla být 

portrét). Kdyby totiž byli vyobrazováni tak, že se dívají do fotoaparátu, mohlo by to potvrdit 

přítomnost fotografa a prostřednictvím něj i diváka. Dalším důležitým aspektem 

pro vytvoření dokumentárního vzhledu byla velká hloubka ostrosti. Ta dovolovala 

fotografům do fotografie zahrnout velké množství informací v několika plánech (v popředí 

i v pozadí), a opět tak vytvářela pocit toho, že fotografie není aranžovaná, a naopak je 

maximálně popisná.57 Jako příklad pak autorka uvádí tvorbu Sebastiãa Salgada, který byl 

po část své kariéry také členem Magnum Photos, a jeho fotografie ze zlatých dolů v pohoří 

Serra Pelada, na kterých můžeme vidět zástupy lidí v několika plánech. „Kdyby se (…) 

Salgado zaměřil na jednoho horníka (…), výsledný obraz by působil selektivně, více 

vykonstruovaně a méně přirozeně,“ míní Woodwardová.58 

 Další kategorií, ve které se Woodwardová snaží najít specifika tvorby fotografů 

Magnum Photos, je příběhovost. Jak zachytit příběh v nehybné fotografii, je otázka, 

se kterou se fotografové musí stále vyrovnávat. Každý to dělá osobitým způsobem a míra 

zachycení příběhu ve fotografii se tak pohybuje na škále od zcela abstraktní až po velmi 

specifickou. Na jedné straně máme fotografie, které zachycují informativně a popisně 

konkrétní události, lidi a okolnosti. Na straně druhé máme pak fotografie, které přesahují 

konkrétní událost a přinášejí tak svědectví širšího významu. Woodwardová59 se domnívá, 

že tvorba agentury Magnum Photos spadá pevně do druhé kategorie fotografií, což podle ní 

tvoří i jednu ze základních kvalit jejich fotografické tvorby. Abstraktního zachycení příběhu 

pak podle ní fotografové dosahují zejména tím, že využívají technik známých z literatury: 

paradoxu, ironie, metafory. Fotografové tyto prvky mohou pak využít především tím, jak 

kombinují jednotlivé složky fotografie a nastolují vtahy mezi nimi za použití rámování 

                                                 
57 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 

Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 

Vedoucí práce William URICCHIO. s. 57–72. 
58 Tamtéž, s. 67. 
59 Tamtéž, s. 74–85. 
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a úhlu kamery. Jedním z příkladů, kterým Woodwardová ilustruje své myšlenky, je 

fotografie Roberta Capy z roku 1943, na které neapolské ženy, matky vojáků padlých během 

války, oplakávají své syny. Zde je zachycení abstraktního příběhu docíleno tím, že se 

fotograf soustředí exkluzivně na výrazy ve tvářích těchto žen. Bez jakýchkoliv dalších 

doplňkových informací tak fotografie vyjadřuje muka žen, které přijdou o své děti. 

 Poslední tendencí, která je podle Woodwardové společná fotografům agentury 

Magnum Photos, je jejich touha po uměleckém vyjádření. Snahou Magnum Photos už 

od počátku bylo udržet rovnováhou mezi uměleckým vyjádřením a dokumentární hodnotou. 

V ideálních fotografiích tak nemělo docházet k tomu, aby jedna složka převážila nad druhou. 

Woodwardová60 se tak domnívá, že klasický styl agentury Magnum Photos nespočívá pouze 

v zachycení krásy na fotografii za použití estetizujících technik (zdůraznění textury, 

barevnosti nebo práce se světlem). Tyto metody, jakkoli samozřejmě využívané fotografy 

Magnum Photos, podle ní slouží primárně k podpoření příběhu, navození víry v humanismus 

nebo jako doplněk k dalším formálním aspektům. 

1.3.3.3. Metoda rozhodujícího okamžiku 

 

Posledním inspiračním zdrojem, který nám pomůže pochopit, co ovlivnilo styl 

tvorby fotografů v rámci humanistické reportážní fotografie, je metoda rozhodujícího 

okamžiku, kterou formuloval fotograf Henri Cartier-Bresson.  

Pojmenování „rozhodující okamžik“ ve vztahu k fotografii použil poprvé sám 

Cartier-Bresson v úvodu své knihy Images à la Sauvette. Odkazoval se ale na slova kardinála 

de Retz, který měl prohlásit, že na světě není nic, co by nemělo svůj rozhodující okamžik. 

Cartier-Bressonovi tato slova posloužila k tomu, aby definoval svůj vlastní fotografický styl 

a zároveň koncept, který se stane inspirací pro celou řadu dalších fotografů a teoretiků 

fotografie. Sám Cartier-Bresson říká, že si při fotografování především přál zachytit 

v jediném snímku pravou podstatu události. Pro Cartier-Bressona tato touha souvisela se 

samotným fotografickým médiem jako takovým, jelikož fotografie podle něj je jediným 

výrazovým prostředkem, který dokáže zachytit určitý okamžik v čase. Na rozdíl od jiných 

tvůrců nemůže fotograf vytvořit tu samou fotografii ani o okamžik později, než se událost 

odehrála. Nemůže svůj námět upravit, nanejvýš tak může pro reportáž vybírat mezi snímky. 

                                                 
60 WOODWARD, Michelle. The Construction of Photojournalism: Visual Style and Branding in the Magnum Photos Agency. 
Cambridge, Massachusetts, 2002. Diplomová práce. Massachusetts Institute of Technology, Department of Comparative Media Studies. 

Vedoucí práce William URICCHIO. s. 86–87. 
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Výběr okamžiku, kdy zmáčkne spoušť, tak pro fotografa znamená vložit do snímků svůj 

vlastní pohled na situaci před objektivem.61 

Toto zmáčknutí spouště by pak podle Cartier-Bressona mělo přijít ve chvíli, kdy má 

fotograf pocit, že slet událostí dosahuje svého významového vrcholu. Snímek by v tu chvíli 

měl podat souhrnné svědectví o příběhu, který se odehrál. Metoda rozhodujícího okamžiku 

tak říká, že úkolem fotografa je z příběhu vybrat ten snímek, kdy je možné předat jednak 

co největší počet informací o tom, co se událo, a jednak to učinit s tím nejvhodnějším 

emočním nábojem.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 FÁROVÁ, Anna. Henri Cartier-Bresson: fotografie. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958. Umělecká 

fotografie. s. 9–12. 
62 BÁRTL, Lukáš. Poezie všedního dne ve fotografii. Olomouc, 2012. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta, Katedra dějin umění. Vedoucí práce Ladislav DANIEL. s. 42–44. 
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2. Československá fotožurnalistika ve 

sledovaném období 
 

 Stejně jako v případě každé jiné národní tvorby měla československá fotožurnalistika 

ve sledovaném období několik svých specifických charakteristik. Co je pro dějiny 

československé tvorby v tomto období typické, je především fakt, že fotografická (tak jako 

jiná umělecká) činnost je velmi silně svázána s politickou situací ve státě. Ta totiž do velké 

míry determinovala, co bude a nebude možné fotografovat i jakým stylem by se fotografovat 

mělo nebo naopak nemělo. V následující kapitole tedy nabídneme stručný přehled vývoje 

československé fotožurnalistiky od prvních tendencí a inspirace přes několik zpětných kroků 

nebo alespoň stagnace ve vývoji až po plnohodnotné, i když specifické, naplnění 

paradigmatu humanistické reportážní fotografie v československé fotožurnalistice.  

2.1. Prvopočátky a inspirace 
 

 V Československu lze také hledat první kroky k moderní podobě fotožurnalistiky 

ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Inspirací pro nastupující generaci 

československých fotožurnalistů se staly zahraniční obrazové časopisy, například německý 

Berliner Illustrierte Zeitung, sovětský Ogoňok, francouzský Vu nebo od třicátých let pak 

britský Picture Post a americké časopisy Life a Look.63 Oproti těmto časopisům se ale 

v Československu reportážní pojetí obrazu projevuje zatím méně výrazně.64 

 Moderní československá reportážní fotografie si pak poprvé našla své uplatnění 

v časopise Pestrý týden, který začal vycházet na podzim roku 1926. Tento časopis se stal 

startovní platformou pro řadu mladých československých fotografů (Václav Jírů, Jan Lukas 

a další). V Pestrém týdnu publikoval své fotografie také Karel Hájek, který je často 

považován za prvního moderního československého fotoreportéra. V rámci Hájkovy tvorby 

se zde objevovaly kvalitní moderní fotoreportáže, situační momentky i fotoeseje zobrazující 

důležité události a obyčejný život.65 

                                                 
63 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 81, ISBN 978-80-7437-026-7. 
64 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učební texty vysokých škol 
/ Universita Karlova v Praze. Fak. žurnalistiky. s. 45. 
65 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 82, ISBN 978-80-7437-026-7. 



 

 

23 

 Inspirací poválečné tvorby levicově zaměřených fotografů byla i socialistická 

fotografie, která začala vznikat ve třicátých letech.66 Ta se zabývala tematikou nuzných 

obydlí dělníků a nezaměstnaných, disproporcí života různých společenských vrstev 

v oblékání, hygieně, zdravotní péči, volném čase či stravování.67 Československá sociální 

fotografie se sice nedá kvalitou srovnávat například se sociální fotografií vznikající 

v Americe v rámci Farm Security Administration68, přesto však stejně jako meziválečná 

generace československých fotoreportérů má zásluhu na tom, že se i u nás začne vytvářet 

moderní obrazové zpravodajství.69 

 Tento pozitivní vývoj fotografické tvorby je v Československu přerušen okupací 

nacistickou Třetí říší. Fotografie se tak může věnovat pouze režimem povoleným tématům. 

Toto přerušení kontinuity vývoje probíhá v kontrastu s vývojem mezinárodním, kdy během 

války vznikají ikonická díla fotoreportérů, jakými byli například pozdější členové agentury 

Magnum Photos a další, kteří se věnovali válečné reportáži.70 

2.2. Krátké období svobody a socialistický realismus 
 

 Po válce se v zemích okupovaných fašistickým režimem, tedy také 

v Československu, ve fotografii objevovala především velká touha po životě v míru.71 

Vzniká zde řada fotografických děl, která svou kvalitou dosahují světové úrovně. Stejně tak 

jako ve světě se v nich také projevuje humanistický pohled na člověka a jeho život. 

 Humanismus se objevuje například na fotografiích Zdeňka Tmeje, které později 

vyšly v knize nazvané Abeceda duševního prázdna. Tmej fotografoval pracovní podmínky 

a běžný život v pracovním lágru ve Vratislavi, kam byl poslán během totálního nasazení 

na nucené práce nacistickým režimem v roce 1943. Podle Antonína Dufka72 je Tmejova 

Abeceda duševního prázdna jedním z nejlepších humanistických dokumentů. Série 

fotografií, na které Tmej zachytil nevěstinec pro cizince, si dokonce podle něj zaslouží 

srovnání s fotografiemi noční Paříže, které ve třicátých letech fotografoval Brassaï. Analogie 

s tvorbou světových fotografů tvořících v rámci humanistického paradigmatu by se nabízela 

                                                 
66 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učební texty vysokých škol 

/ Universita Karlova v Praze. Fak. žurnalistiky. s. 51. 
67 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 83–85, ISBN 978-80-7437-026-7. 
68 Tamtéž, s. 86. 
69 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učební texty vysokých škol 
/ Universita Karlova v Praze. Fak. žurnalistiky. s. 48–49. 
70 Tamtéž, s. 50–55. 
71 TAUSK, Petr. A short history of press photography. Praha: International Organization of Journalists, 1988, s. 166. 
72 DUFEK, Antonín. Fotografie 1939–1948. In. BREGANTOVÁ, Polana, Rostislav ŠVÁCHA a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého 

výtvarného umění. V, 1939-1958. Praha: Academia, 2005. s. 224, ISBN 80-200-1390-3.  
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i co se týče estetiky Abecedy duševního prázdna. Fotografie, které byly pořízené 

v nedostatečném osvětlení, a mají tak velké zrno a kontrast, připomínají koncept 

nedokonalých, ale o to více sugestivních fotografií právě světových humanistických 

fotoreportérů. 

 Humanismus a touha po míru jsou vidět také ve fotografiích, které vznikaly 

v posledních dnech války, během Pražského povstání a osvobození Československa. Tyto 

fotografie byly krátce po válce vystaveny na výstavě nazvané Pražské povstání, kterou 

organizoval Jiří Jeníček s pomocí Ericha Einhorna. Výstava byla zajímavá tím, že si dala 

za cíl propojit fotografickou reportáž s fotografickou výstavou. Vystavované fotografie se 

tak Jeníček s Einhornem rozhodli uspořádat chronologicky a seřadit je do příběhu pěti dnů, 

během kterých bylo osvobozeno Československo.73 

 Pokud hledáme analogie mezi světovou humanistickou fotografií a fotografií, která 

v krátkém období svobody vznikala v Československu, musíme zmínit ještě tvorbu jednoho 

autora. Petr Tausk74 poukazuje na podobnost mezi fotoreportérem Magnum Photos Davidem 

Seymourem a československým Jindřichem Marcem. Tu vidí především v sérii 

fotoreportáží, které Marco vytvářel krátce po válce. Dal si za cíl zdokumentovat, jak se 

obyčejní lidé vracejí po válce do běžného života. Tento dokumentární cyklus fotografií, 

který vznikal různě po Evropě a na svých stránkách ho publikoval mimo jiné časopis Svět 

v obrazech, považuje za hodný světové úrovně i Antonín Dufek.75  

Na konci čtyřicátých let se tak zdálo, že má československá fotografie dostatek tvůrčí 

energie na to, aby obstála ve světovém měřítku. Tato tendence ale neměla dlouhého trvání. 

S komunistickým pučem v 1948 byl vývoj fotografie v Československu už podruhé za velmi 

krátkou dobu přerušen. Na několik příštích let se tak veškerá fotografická (jakožto i další 

umělecká) tvorba musela vměstnat do doktríny, která vyhovovala rodícímu se totalitnímu 

režimu. Tou se stal socialistický realismus. 

2.2.1. Socialistický realismus – definice 

 

 Socialistický realismus jakožto uměleckou doktrínu, která dominovala uměleckým 

sférám napříč východním blokem, ve své nejtvrdší formě od konce čtyřicátých let 20. století 

                                                 
73 DUFEK, Antonín. Fotografie 1939–1948. In. BREGANTOVÁ, Polana, Rostislav ŠVÁCHA a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého 

výtvarného umění. V, 1939-1958. Praha: Academia, 2005. s. 226, ISBN 80-200-1390-3. 
74 TAUSK, Petr. A short history of press photography. Praha: International Organization of Journalists, 1988, s. 166. 
75 DUFEK, Antonín. Fotografie 1939–1948. In. BREGANTOVÁ, Polana, Rostislav ŠVÁCHA a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého 

výtvarného umění. V, 1939-1958. Praha: Academia, 2005. s. 228, ISBN 80-200-1390-3. 
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až do období po 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956, je poměrně 

složité definovat. Definice, kterou uvádíme v této kapitole, vychází z poznatků, ke kterým 

dospěl historik umění Tomáš Pospěch ve své publikaci Myslet fotografii: česká fotografie 

1938–2000.76 

Pospěch77 říká, že obecně se za socialistický realismus považuje oficiální umění 

třicátých, čtyřicátých a padesátých let 20. století především v Sovětském svazu a dalších 

socialisticky orientovaných zemích v Evropě. V tomto rámci ale umělci a teoretici chápali 

socialistický realismus na různých úrovních:  

1. jako filozofii umělců, kteří se hlásili k ideologii marxismu, 

2. v širším významu jako umělecký proud, jehož cílem bylo ukazovat vývoj 

společnosti směrem k socialismu,  

3. jako tvůrčí uměleckou metodu založenou na postupech, které vycházejí 

z realistického umění 19. století,  

4. jako koncepci umění socialistické společnosti.  

Složitost definice socialistického realismu měla i praktický dopad přímo na fotografii. 

Vzhledem k tomu, že nikdo ho nedokázal přesně vysvětlit, docházelo k tomu, že fotografové 

v podstatě nevěděli, co a jak mají nebo naopak nemají fotografovat. 

2.2.2. Socialistický realismus – tematika a estetika fotografie 

 

 Socialistický realismus jako doktrína nebyl sice teoreticky stabilně upevněn, zato byl 

politicky tvrdě vyžadován. Vše, co souviselo s fotografickou avantgardou a bylo spojené 

s experimentem nebo individualismem, bylo potlačováno.78 Místo toho se socialistický 

realismus ve fotografii dovolával historie sociální fotografie ze třicátých let. S tou měl ale 

paradoxně velmi málo společného. Podle Birguse a Mlčocha79 fotografie let padesátých totiž 

na rozdíl od svého údajného vzoru vypovídaly jen velmi málo o skutečné realitě padesátých 

let. V podstatě se jednalo o schematické fotografie, které měly ukazovat, jakým směrem 

by se měla společnost ubírat. Témata fotografií v rámci socialistického realismu pak shrnuje 

dvojice historiků fotografie následovně: masy rolníků, dělníků a dalších pracujících, pionýři, 

komunističtí vůdci, komunistické svátky a slavnosti, stranické a odborářské sjezdy a schůze, 

                                                 
76 POSPĚCH, Tomáš. Myslet fotografii: česká fotografie 1938-2000. Praha: Positif, 2014. ISBN 978-80-87407-05-9. 
77 Tamtéž. s. 56, poznámka pod čarou. 
78 PARR, Martin a Gerry BADGER. The photobook: a history. London: Phaidon, 2004. s. 187, ISBN 978-0-7148-4433-6. 
79 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 150, ISBN 978-80-7437-026-7. 
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znárodňování průmyslu a zakládání zemědělských družstev, nakonec pak i rekreace 

a socialistický sport, rodina a děti.  

 Téma mělo přitom v socialistické fotografii ústřední roli a požadavky na výběr 

tématu byly daleko větší než na formální zpracování. Podle Dufka80 se dal požadavek, který 

kladla doktrína socialistického realismu na fotografy, zjednodušit na jediný úkol – 

zobrazovat nově vznikající komunistickou společnost. Zároveň mělo být toto zobrazení 

striktně pozitivní. Fotografie se tak v podstatě stala jedním z nástrojů komunistické 

propagandy.  

 Formálně byly fotografie často aranžované. Prvky meziválečné moderní fotografie, 

jako například plošné a diagonální kompozice, práce s detailem nebo netradiční, zvláštní 

úhly pohledu, se ze socialistické fotografie vytratily.81 Často se naopak v této době 

na stránkách tisku uplatňovala fotomontáž. K fotografii státníků byly například přidávány 

jásající davy lidu. Podobně docházelo také k retuši fotografií, a to především v případě, že 

bylo potřeba odstranit nepohodlného politika ze skupinové fotografie. Birgus a Mlčoch82 

tyto „do posledního detailu naaranžované snímky pracovního nasazení a optimistických 

pohledů do budoucnosti“ přirovnávají k tvorbě angažovaných sovětských reportérů 

ze třicátých let, zároveň ale dodávají, že tyto fotografie v lecčems připomínají také 

nacistickou fotografickou propagandu. 

2.3. Návrat k člověku 
 

 Po smrti Stalina a Klementa Gottwalda v roce 1953 se začala postupně liberalizovat 

politická scéna, což mělo pozitivní dopad na uměleckou činnost, a tedy i na fotografii. 

V prosinci roku 1953 došlo dokonce na zasedání Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa ke kritice oficiální kulturní politiky nedávných let. A přesto, že se 

schematická fotografie angažovaných témat stále objevovala v časopisech, na výstavách 

i v amatérské fotografii, tento moment odstartoval širokou uměleckou diskuzi.83 Tato 

diskuze společně s otvíráním hranic a proudící inspirací do Československa započala období 

renesance fotografie. 

                                                 
80 DUFEK, Antonín. Fotografie 1948–1958. In. BREGANTOVÁ, Polana, Rostislav ŠVÁCHA a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého 

výtvarného umění. V, 1939-1958. Praha: Academia, 2005. s. 416, ISBN 80-200-1390-3. 
81 Tamtéž. 
82 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 150, ISBN 978-80-7437-026-7. 
83 Tamtéž, s. 151 
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2.3.1. Revize dogmatismu a vlna inspirace 

 

 Pro fotografii, a to jak uměleckou, tak novinářskou, měla významný dopad diskuze, 

která se krátce po částečném odsouzení kulturní politiky ze začátku padesátých let otevřela 

na poli fotografické teorie a kritiky. V odborném fotografickém tisku začaly vycházet 

články, které se snažily zhodnotit dopady dogmatického přístupu k fotografické tvorbě 

a relativizovat dogmatismus socialistického realismu. Mezi těmito teoretiky byli především 

Ján Šmok a Lubomír Linhart, kteří mezi prvními upozornili na negativní dopady prosazování 

principu socialistického realismu.84 

 Konkrétně Ján Šmok, fotograf, teoretik a pedagog pražské filmové školy FAMU85, 

od poloviny roku 1953 až do začátku roku 1954 publikoval v časopise Československá 

fotografie celkem 6 na svou dobu poměrně odvážných článků. V prvním z této série textů, 

nazvaném Konec strašidel, se také vyjadřuje právě k dopadům dogmatického přístupu 

na fotografickou tvorbu. 

 Šmok zde mimo jiné píše, že fotografové se bojí mluvit o problémech spojených 

s doktrínou socialistického realismu. Protože celou tuto záležitost považují za politickou, 

podléhají tak v podstatě autocenzuře své tvorby. Zároveň kritizuje, že princip socialistického 

realismu fotografům nikdy nikdo dostatečně nevysvětlil, což zanechalo na fotografické 

tvorbě nedávných let výraznou škodu. „Nakonec vznikl stav, kdy se stal socialistický 

realismus strašákem na nehodné dětičky. Mnozí autoři schovávali dobré realistické 

fotografie do šuplíku a uveřejňovali špatné, o kterých sice věděli, že jsou špatné, 

ale považovali je za socialistické (!),“ píše Šmok.86 

 Dufek87 mluví o Šmokově článku Konec strašidel jako symbolu začátku období tání, 

tedy období uvolňování politický poměrů. Šmokův článek pak následovaly další, například 

od Jiřího Jeníčka nebo od Ludvíka Součka, které vyzývaly k přehodnocení vztahu 

k fotografům a fotografickým stylům, které režim zavrhl na konci čtyřicátých let. 

 Stejně důležitým faktorem pro pozdější rozvoj fotografie v Československu jako 

revize dogmatického přístupu socialistického realismu bylo otevírání hranic, jež umožnilo 

konfrontaci domácí umělecké tvorby s tou zahraniční. Kromě například italských 
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86 ŠMOK, Ján. Konec strašidel. Československá fotografie, roč. IV., č. 6, s. 63–64. 
87 DUFEK, Antonín. Fotografie 1948–1958. In. BREGANTOVÁ, Polana, Rostislav ŠVÁCHA a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého 

výtvarného umění. V, 1939-1958. Praha: Academia, 2005. s. 417, ISBN 80-200-1390-3.  
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neorealistických filmů se do Československa dostaly také fragmenty zahraniční tvorby 

v oblasti fotografie. 

 Vzory tak mohla nová generace fotožurnalistů hledat především v tvorbě fotografů 

agentury Magnum Photos, jimž se v druhé polovině padesátých let dostalo 

v Československu pozitivní kritiky. Henrimu Cartier-Bressonovi, Werneru Bischofovi, 

Davidu Seymourovi nebo Robertu Capovi zde dokonce vyšly malé monografie.88  

 Pouze zprostředkovaně se k československým fotografům dostala výstava Lidská 

rodina, která v Praze sice nikdy nebyla uvedena, nicméně ji v roce 1956 v časopise 

Československá fotografie kladně recenzoval nejprve Abe Čapek a následně o několik čísel 

později tamtéž i Karel Poličanský.89 Abe Čapek90 ve své recenzi oceňuje i fakt, že jsou 

vystavené fotografie dostatečně realistické, což považuje ve fotografii za ten správný směr, 

jakým se ubírat. Čapek v podstatě postavil na stejnou úroveň humanismus a realismus 

ve fotografii. To tedy částečně ilustruje i důvody, proč byla Lidská rodina v Československu 

tak dobře přijata. Zdálo se totiž, že částečně odpovídá i ideálům socialistického realismu. 

 To potvrzují i Birgus a Mlčoch91. To, že se zdejší fotografové mohli inspirovat 

tvorbou zahraniční humanistické reportážní fotografie, bylo podle nich dáno spíše tím, že 

byla zdejší politickou mocí shledána jako nezávadná, a naopak velmi myšlenkově blízká 

socialismu. Připomínají také, že nová forma více sociálně kritické fotografie, jako například 

série Američané od Roberta Franka, se do Československa vůbec nedostala. 

2.3.2. Renesance fotografie 

 

 Uvolňování politického napětí ve společnosti, stejně tak jako nástup nové tvůrčí 

generace mladých autorů mělo za následek, že se od druhé poloviny padesátých let začala 

umělecká tvorba v Československu probouzet.  

 Zájem o fotografii se zejména v letech 1957 až 1959 značně zvedl. Podle Dufka92, 

který mluví o „fotografické konjuktuře“, se podařilo, že fotografie byla v tomto období 

konečně uznána jako samostatné médium s vlastními výrazovými prostředky. Ideologické 

nároky, které byly na fotografii kladeny po komunistickém převratu, se postupem času také 

zmenšovaly, což vytvořilo prostor pro volnější tvorbu. 
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Tento zvýšený zájem pak ilustruje sled událostí, které byly v tomto období 

s fotografií spojené nebo fotografii věnované. V roce 1957 například vyšel sborník 

Fotografie 1957, který se následně proměnil ve čtvrtletník Revue fotografie. V témže období 

také začaly vycházet výše zmíněné fotografické autorské monografie v rámci nově 

vytvořené edice Umělecké fotografie. Pozornost se ale také soustřeďovala k výstavám 

a výstavním prostorům. Koncem prosince 1957 byla v Praze otevřena výstavní síň 

Fotochema a krátce nato následovalo otevření Kabinetu fotografie v Brně. V roce 1959 navíc 

začal vycházet nový týdeník Mladý svět, který se stal symbolem nového stylu reportážní 

fotografie a kterému bude věnován ještě detailnější prostor ve čtvrté kapitole. Nakonec se 

toto období zájmu o fotografii a práce na zvýšení její kvalitativní úrovně projevilo i v tom 

smyslu, že byla v roce 1960 otevřena fotografická specializace na katedře kamery Filmové 

akademie múzických umění.93 Nový styl fotografie tak měl ty nejlepší podmínky, aby se 

plně projevil.  

2.3.3.1. Tematika: poezie všedního dne, lidský úděl, sport 

 

 Noviny a časopisy se o novou podobu fotografie do velké míry také přičinily. 

Propagandistické aranžované fotografie v neautentickém stylu socialistického realismu totiž 

nebyly pro čtenáře periodického tisku dostatečně atraktivní. Z toho důvodu bylo potřeba 

hledat nové fotografické vyjádření, které by odpovídalo požadavkům moderní doby a života 

v ní. Fotožurnalistika tak byla ideálním oborem, který mohl zájem fotografů obrátit zpět 

k realitě.94 

 Následující kapitola bude věnována novým tématům, která do určité míry nahradila 

na stránkách tisku ta socialisticko-realistická. Historici fotografie Daniela Mrázková 

a Vladimír Remeš95 rozdělují tyto tematické tendence do dvou skupin i do určité míry dvou 

na sebe navazujících časových období. První z nich nazývají „poezie všedního dne“ a druhé 

„fotografie a lidský úděl“. V rámci této kapitoly si představíme oba tvůrčí přístupy. Nakonec 

se pak ještě krátce zaměříme na téma, které bylo v československé fotožurnalistice velmi 

oblíbené a kvalitně ztvárňované. Tímto tématem bude sport. 
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 Fotografii ve stylu poezie všedního dne se ve své disertační práci pokusil definovat 

historik umění Lukáš Bártl.96 Ten se domnívá, že tento fotografický přístup vychází z témat 

všednosti, každodennosti a běžného života, která byla v československém umění (převážně 

v literatuře a výtvarném umění) oblíbená už ve čtyřicátých letech.97 Tematika 

všednodennosti se pak během padesátých let dále rozšiřovala a je zde zřejmý obnovený 

zájem o obyčejného člověka.98  

 Bártl99 se domnívá, že definice fotografie poezie všedního dne je do velké míry 

vágní. Všednodennost se ve fotografii projevuje tím způsobem, že se fotografové snaží 

zachytit každodenní dění, které není samo o sobě ničím zajímavé nebo důležité. Úkolem 

fotografa všedního dne nicméně bylo vidět krásu i ve všedních okamžicích a tu zachytit 

na svých fotografiích. Termín poezie všedního dne, který se pro tento typ fotografie vžil, 

pak souvisí s velkou mírou lyričnosti, která se na takových fotografiích objevuje. 

 Fotografie poezie všedního byla podle Bártla100, Dufka101 i Mrázkové a Remeše102 

jakousi odpovědí na socialisticko-realistickou fotografii v tom smyslu, že se odklonila 

od zobrazování těžko uvěřitelného, exaltovaného optimismu a monumentálních gest. Oproti 

tomu bylo jejím cílem zobrazovat krásu v malých každodenních událostech. Takováto 

fotografie se pak objevovala i v tisku, na stránkách časopisů a novin. Vzhledem k tomu, že 

důraz v nich byl kladen spíše na náladu snímku než na sdělovanou informaci, stala se 

fotografie všedního dne jakýmsi mezistupněm mezi socialistickou propagandou a pozdější 

více angažovanou reportážní fotografií.103 

 Téma poezie všedního dne bylo zprvu pro fotografii tématem úniku před agitačním 

obsahem, nicméně řadě autorů poměrně brzy přestala bezobsažnost abstraktního vyjádření 

k sebevyjádření stačit. Fotografie „lidského údělu“, jak nazývají tento navazující 

fotografický přístup Mrázková a Remeš104, byla tak světové humanistické reportážní 
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fotografii asi nejbližší. Dufek105 píše, že jedno z nejvýznamnějších děl ukazující 

humanistickou fotožurnalistiku v Československu byla publikace Ludvíka Aškenázyho 

Černá bedýnka, která vyšla v roce 1960. Tato kniha kombinuje poetické texty s fotografiemi 

různých autorů. Důležitá jsou pro nás zejména témata, která tyto fotografie zobrazují. Jde 

o lidský život, narození, stáří, mír, toleranci, lásku, ženy, civilizaci, drogy a umění. Pokud 

porovnáme tato témata s tématy fotografií vystavených na výstavě Lidská rodina (kapitola 

2.), vidíme, že jsou do velké míry podobná. 

 Srovnání se světovou úrovní zaslouží podle Dufka106 také například tvorba Miloně 

Novotného, kterého přirovnává k fotografovi Elliottu Erwittovi. To především kvůli jeho 

reportážím z Londýna, kde se mu podařilo stylem a la Magnum zobrazit soukromí běžných 

Angličanů. Erwitta Dufkovi na Novotném přitom připomíná také jeho práce s kompozicí, jíž 

dokázal vtipně karikovat zobrazované situace. S Dufkem souhlasí v případě Miloně 

Novotného i Mrázková a Remeš107. Ti upozorňují na to, jak dobře byly Novotného fotografie 

schopné zobrazit jedinečnou osobnost a osud člověka. 

 Dufek108 dále zmiňuje i tvorbu Dagmar Hochové, a to především její dokumentární 

sérii zaměřenou na děti. U Hochové ho pak také ještě zaujala malá míra výtvarnosti, se 

kterou děti zobrazovala. Forma pro ni v tomto případě byla především o jednoduchosti, 

jelikož tak se jí nejpřesněji podávalo pravdivé svědectví. 

 Dalším tématem, které bylo pro československou fotožurnalistiku podstatné, je sport. 

Sportovní reportáži tak v závěru této podkapitoly věnujeme krátké představení. 

Sportovní reportáž u nás v období na přelomu padesátých a šedesátých let dosáhla 

mimořádných kvalit oceňovaných doma i v zahraničí. O tom mimo jiné svědčí i fakt, že 

v roce 1959 obdržel Stanislav Tereba na výstavě novinářské fotografie World Press Photo 

za svůj snímek Brankář a voda první cenu nejenom v kategorii sportovní fotografie, ale 

i hlavní cenu. Jeho snímek se stal fotografií roku.109  

Obecně můžeme říct, že i ve sportovní reportážní fotografii se promítnou výše 

nastíněné tendence, které se snaží fotografií podat svědectví o člověku. Sportovní fotografie, 

která byla do této doby zaměřená především na to zachytit atraktivitu pohybu lidského těla, 
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se teď začíná soustředit i na pocitovou stránku sportovního výkonu, snaží se v něm hledat 

nějaký další smysl. Zajímá se o psychologii sportovce, o jeho nitro a nezaměřuje se pouze 

na samotný výkon, ale také na chvíle soustředění před ním a uvolnění po něm. Z těchto 

důvodů byla československá sportovní fotoreportáž jedním z nejprogresivnějších žánrů 

a také jedním z těch, na kterém lze dobře pozorovat vliv humanistické fotografie.110 

2.3.3.2. Estetická východiska 

 

 Pozměněný přístup k fotografii se ale na přelomu padesátých a šedesátých let 20. 

století projevil i v estetice fotografií. Hledání pravdy, předání svědectví a orientace 

na člověka si žádala nového formálního vyjádření. To se promítlo i do reportážní fotografie.  

 Rozdělení přístupů na fotografii poezie všednosti a tu čistší humanistickou, jak jsme 

si ho uvedli v minulé kapitole, se opakuje do určité míry i v estetice a formě fotografií. V té 

souvislosti připomíná Dufek111 diskuzi, kterou odstartoval v roce 1962 Jaroslav Boček 

v časopise Kultura. Ten se pokusil relativizovat míru lyričnosti v československé fotografii. 

Přesto, že Boček říká, že je to v podstatě nejosobitější formální rys naší fotografie, fotografii 

všedního dne do určité míry vyčítá velké „estétství“. Oproti tomu více volá po epičtější, 

živější fotografii, která by zobrazovala příběh, tak jak tomu bylo například v tvorbě fotografů 

Magnum Photos.112 Přesto, že určitá tendence k výtvarnosti se ve fotografii všedního dne 

uplatňovala dále, autentičtější a živější fotografie se u nás také začala objevovat. 

 V této nové stylové epoše se upouští od aranžované a schematické fotografie 

socialistického realismu i výtvarnosti fotografie všedního dne a vydává se novým směrem. 

Jedním názorným příkladem této změny byla výstava mladého fotografického tria Miroslava 

Hucka, Jana Bartůška a Pavla Diase nazvaná Chceme vidět život ve všem (1960). Tato 

výstava se stala jakýmsi manifestem nového fotografického stylu. Leoš Nebor, první vedoucí 

fotografického oddělení nově vzniklého týdeníku Mladý svět, který výstavu zahajoval, se ve 

své úvodní řeči vyjádřil tak, že tato výstava vznikla do určité míry jako vzdor tří mladých 

fotografů výuce na FAMU.113 Podle Mrázkové a Remeše114 výstava fotografií, které 
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připomínaly amatérskou fotografii, byla tak dána do kontrastu s akademismem, který se v té 

době považoval za kvalitní fotografické ztvárnění. 

 Tendence navrátit fotografii autentický výraz koresponduje se světovým trendem 

humanistické reportážní fotografie. Tento přístup se s mladou generací fotografů začíná 

projevovat i v Československu. Autoři se „nebáli netradičních kompozic, pohybové 

neostrosti i hrubého zrna fotografií pořizovaných v přirozeném světle bez použití 

elektronických blesků,“ píší Birgus a Mlčoch.115 Tyto výrazové prvky, které se dříve 

považovaly za nezvládnutí technologie nebo neznalost, se tak podobně jako ve světě staly 

novým tvůrčím principem, který utvářel podobu novodobé československé fotožurnalistiky. 

Té, minimálně po celou jednu generaci, tak dominovala „[u]volněná kompozice, zrnitost, 

lokální neostrost, pohybová neostrost, syrové osvětlení aj., to všechno postaveno do služeb 

autentičnosti a bezprostřednosti, která má zdůraznit věrohodnost a pravdivost zobrazení.“116  
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116 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učební texty vysokých 

škol / Universita Karlova v Praze. Fak. žurnalistiky. s. 93. 
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3. Osobnosti humanistické reportážní 

fotografie 
 

 Vybrat pouze několik zástupců, jež v následující kapitole představíme, je nutně 

nespravedlivé. Vybrat ty, kteří jsou pro humanistickou reportážní fotografii nejdůležitější, 

je už v principu nemožné. Výběr fotografů jsme tedy založili na odlišném principu.  

Na světové úrovni jsme vybrali tři zástupce. Dva z nich, Alfreda Einsenstaedta 

a Margaret Bourke-Whitovou, především z toho důvodu, že jejich kariéra byla po dlouhou 

dobu spjatá s časopisem Life. Elliotta Erwitta, třetího fotografa, jsme pak vybrali jako 

zástupce fotografů agentury Magnum Photos. Ve výběru tedy chybí jména jako Henri-

Cartier Bresson nebo Robert Capa. Cartier-Bressona jsme nezařadili, protože jeden z jeho 

největších přínosů humanistické fotografii – metoda rozhodujícího okamžiku – byl 

představen výše v práci. Naopak Robert Capa, jehož tvorba byla také krátce zmíněna, zemřel 

už v roce 1954, a tak by do sledovaného období zapadal jen částečně. 

V případě Československa jsme postupovali na podobném principu. Vybrali jsme 

tři fotografy, Leoše Nebora, Miroslava Hucka a Pavla Diase, kteří působili (především první 

dva) v časopise Mladý svět. Tento výběr jsme doplnili jménem Ericha Einhorna, jehož 

fotografický styl zase dobře ilustruje fotografii všedního dne. 

3.1. Světová fotožurnalistika 

3.1.1. Alfred Eisenstaedt (1898–1995) 

 

 Alfred Eisenstaedt se narodil roku 1898 v Německu a jeho bezmála 100 let dlouhý 

životní příběh názorným způsobem ilustruje dějiny moderní fotožurnalistiky. Einsenstaedt 

vystudoval univerzitu v Berlíně a za první světové války sloužil v německé armádě. Svou 

fotografickou kariéru si tedy započal budovat v poválečném Německu za Výmarské 

republiky.117 V té době, tedy ve dvacátých letech 20. století, bylo právě Německo, jak už 

zmiňujeme výše v práci, centrem rodící se moderní tváře reportážní fotografie. Zatímco tak 

začínající fotograf Eisenstaedt pracoval jako fotograf na volné noze118, měl možnost se 

inspirovat fotografickou tvorbou například v časopise Berliner Illustrierte Zeitung 

                                                 
117 HOSTETLER, Lisa. Artist Alfred Einsenstaedt: Biography [online]. International Center of Photography, nedatováno [cit. 2018, 26. 
3.]. Dostupné z: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/alfred-eisenstaedt?all/all/all/all/0  
118 Tamtéž. 
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a především pak fotografiemi Ericha Salomona, která ho v jeho začátcích ovlivňovala.119 

Jeho první významnou zakázkou byla reportáž z předávání Nobelovy ceny ve Stockholmu 

v roce 1929. Od té doby se dostal do mediálního povědomí a začal pracovat pro německou 

pobočku agentury Associated Press. Kromě této práce ale zároveň až do roku 1935 

publikoval v německých i francouzských časopisech, mimo jiné právě i v Berliner 

Illustrierte Zeitung.120 

 Kvůli narůstající hrozbě nacismu musel nicméně Alfred Eisenstaedt v roce 1935 

Německo opustit a své fotografické zkušenosti jako řada tehdejších německých fotografů 

(i umělců obecně) přináší do světa. V Eistenstaedtově případě do Spojených států, kde začal 

v roce 1936 pracovat pro právě vzniklý obrázkový týdeník Life.121 V americkém tisku 

nicméně ještě nebyly připraveni na Eisenstaedtův styl fotožurnalistiky, který si přivezl 

z Evropy. Ještě několik let tak musel tvořit podle místního vkusu, který stále ještě preferoval 

technicky perfektní ostrou fotografii, než se mu podařilo postupně prosazovat jeho osobitý 

styl.122 

 Ten byl pak založený na přesném opaku. Einsenstaedt byl jedním z prvních 

fotografů, kteří začali fotografovat na malé fotoaparáty na kinofilm. Zároveň ve svých 

fotografiích upřednostňoval přirozené světlo oproti blesku, čímž propagoval v meziválečné 

Americe úplně nový styl reportážní fotografie.123 Dalším prvkem, kterým výrazně ovlivnil 

podobu práce s fotografií nejen v časopise Life, byl fakt, že zde Eistensteadt začal pracovat 

s fotoesejem. Tento formát, který používaly už časopisy v Německu a který v podstatě 

odvyprávěl příběh obrazem, se díky Eisenstaedtovi stal v Lifu postupem času standardem.124 

Alfred Einsenstaedt pak působil v Lifu po celých 40 let až do té doby, než přestal časopis 

vycházet. V Americe ale mimo jiné také publikoval v dalších významných časopisech, jako 

byly například módní Harper’s Bazaar nebo Vogue.  

 Kromě Eisenstaedtova osobitého stylu si časopisy vážily také jeho tematické 

nevyhraněnosti. Na rozdíl od nějakých jiných fotografů bylo totiž pro Eisenstaedta typické, 

že se žánrově ani tematicky nevymezoval. Jeho fotografické portréty byly například stejně 

kvalitní jako reportáže z různých událostí. Stejně tak hlavní hrdinové jeho příběhů pocházeli 

                                                 
119 MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. Druhé upravené vydání. Praha: Mladá fronta, 1986. Máj. s. 110. 
120 HOSTETLER, Lisa. Artist Alfred Einsenstaedt: Biography [online]. International Center of Photography, nedatováno [cit. 2018, 26. 

3.]. Dostupné z: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/alfred-eisenstaedt?all/all/all/all/0 
121 Tamtéž. 
122 MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. Druhé upravené vydání. Praha: Mladá fronta, 1986. Máj. s. 111. 
123 HOSTETLER, Lisa. Artist Alfred Einsenstaedt: Biography [online]. International Center of Photography, nedatováno [cit. 2018, 26. 
3.]. Dostupné z: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/alfred-eisenstaedt?all/all/all/all/0 
124 LOENGARD, John. In. The great Life photographers. London: Thames & Hudson, 2009. s. 131, ISBN 978-0-500-28836-8. 
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z velmi rozdílných prostředí. Fotil politiky (například Churchilla, Mussoliniho nebo 

Goebbelse), filmové hvězdy (například Marilyn Monroe), umělce (Ernesta Hemingwaye 

a další), ale také například úplně obyčejné lidi nebo děti.125  

3.1.2. Elliott Erwitt (narozen 1928) 

 

 Elliott Erwitt je fotograf ruského původu, který se narodil roku 1928 v Paříži. Jeho 

rodina pak také nějaký čas pobývala v Itálii v Miláně, než se přestěhovali do Los Angeles 

v Americe. Tam Erwitt vystudoval na univerzitě a během studia se začal zajímat o fotografii. 

Jak se ale později sám vyjadřoval, jeho zájem o fotografii byl v začátcích jeho kariéry čistě 

praktický. Byl to pro něj jednoduchý způsob, jak si vydělat peníze, což pro něj byl prostředek 

k nezávislosti. Ta pro něj zůstala přitom po celý život důležitá a byla i důležitým faktorem 

pro to, že si v budoucnu vybral dráhu fotografa jako svoji profesi – dovolovala mu totiž 

přecházet z projektu na projekt a věnovat se stále novým věcem.126 

 Na rozdíl od jiných fotožurnalistů si Erwitt zakládal na tom, že se nevěnoval pouze 

reportážní fotografii. Souběžně s tou totiž dále pracoval na reklamních zakázkách a řada jeho 

nejlepších fotografií podle něj vznikla v rámci jeho „osobních fotografií“, tedy těch, které 

nevytvořil na žádné zadání.127 Jeho fotožurnalistická práce nicméně byla na velmi vysoké 

úrovni, což dokazuje i fakt, že se v roce 1953 přidává k agentuře Magnum Photos a pracuje 

jako fotograf na volné noze pro nejznámější světové časopisy, mezi nimi i pro Life nebo 

Look. Na konci šedesátých let pak dokonce Elliot Erwitt Magnum Photos po 3 roky řídil. 

V 70. a 80. letech se pak věnoval mimo jiné také produkci filmů.128 

 Fotografie Elliota Erwitta se vyznačují typickou hravostí a laskavou ironií. Ve svých 

fotografiích rád pracuje s často nesourodými informacemi zobrazenými ve dvou plánech, 

čímž dosahuje toho, že má sdělení fotografie jemně ironický nádech.129 Tato ironie přesto 

není v jeho fotografiích nijak ponižující. Jak sám říká, nikoho neponižovat je jedno z mála 

pravidel, kterým se při fotografování řídí.130 Výsledkem tak jsou fotografie, které mohou být 

lehce úsměvné nebo krutě upřímné, nikdy ale agresivní. Humor, který často využíval Erwitt 

ve svých fotografiích, se dá dobře pozorovat i na jeho oblíbeném tématu – psi a lidé. Série 

                                                 
125 COSGROVE, Ben. Unforgettable Eisenstaedt: 22 Amazing Photos by a Master [online]. TIME, 2014, 3. 11. [cit. 2018, 26. 3.]. 
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127 Tamtéž. 
128 HOSTETLER, Lisa. Artist Elliott Erwitt: Biography [online]. International Center of Photography, nedatováno [cit. 2018, 26. 3.]. 
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těchto fotografií vtipně komentuje soužití lidí s jejich domácími mazlíčky a dají se na ní 

jasně najít Erwittovy oblíbené fotografické prvky – lehká ironie, humor a vizuální hříčka.131

   

3.1.3. Margaret Bourke-Whiteová (1904–1971) 

 

 Margaret Bourke-Whiteová se narodila roku 1904 v New Yorku. Podobně jako výše 

představený Elliott Erwitt se původně věnovala fotografii, protože si tím mohla dobře 

přivydělávat. Stejně tak se ale později rozhodla, že by se fotografie nakonec mohla stát jejím 

zaměstnáním a vystudovala mezi lety 1921–1922 fotografickou školu.132 Předtím, než začala 

pracovat jako fotoreportérka, měla v Clevelandu své fotografické studio, kde se zaměřovala 

na industriální a produktovou fotografii.  

 Její kariéra ve fotožurnalistice začala ale už v roce 1929, kdy ji poprvé zaměstnal 

Henry Luce, pozdější zakladatel časopisu Life. Bourke-Whitovou poslal fotografovat 

do Sovětského svazu, kde dokumentovala postupnou přeměnu sovětského průmyslu. Zde se 

tak začal budovat její zájem o sociální fotografii, dokument a celkově lidskou tematiku.133 

Tento svůj nový směr dále rozvíjela ke konci třicátých let v Americe během období tak zvané 

velké deprese. Toto náročné období pro americkou meziválečnou společnost Bourke-

Whitová dokumentovala v chudých oblastech na americkém jihu. Z její práce následně také 

vznikla oceňovaná publikace You have seen their faces (česky Viděli jste jejich tváře) 

vydaná roku 1937.134 

 Spolupráce Bourke-Whitové s Henrym Lucem dále pokračovala od roku 1936, kdy 

ji Luce zaměstnal v nově vzniklém časopise Life jako jednu ze čtyř stálých fotoreportérů. 

Pro časopis Life pak Bourke-Whitová pracovala až do roku 1957, kdy musela odejít 

do důchodu, protože onemocněla Parkinsonovou nemocí. Její působení v Lifu bylo ale velmi 

bohaté a za více než 20 let zde stihla Bourke-Whitová zdokumentovat ty nejdůležitější 

dějinné momenty. Jako jediný americký fotograf (nejenom fotografka) směla fotografovat 

během druhé světové války v Sovětském svazu. Během celé druhé světové války pořizovala 

pro Life válečné fotoeseje nejenom z Ruska, ale z celé Evropy. Toto válečné období 

zakončila tak, že následovala americkou armádu, když v roce 1945 postupně osvobozovala 
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německé koncentrační tábory.135 Z této její zkušenosti tak vznikly jedny z jejích 

nejsilnějších fotografií místních přeživších i podmínek, ve kterých byli drženi.136  

 Po válce se Margaret Bourke-Whitová nadále věnovala dokumentování 

nejdůležitějších světových událostí. Byla tak například poslední novinářkou, která hovořila 

s Mahátmou Ghándím jen několik hodin před jeho smrtí a fotografovala mimo jiné nepokoje 

v jižní Africe nebo válku v Koreji. Hlavním přínosem Bourke-Whitové světové 

fotožurnalistice tak bude nejspíš záběr její tvorby. To, jakým způsobem dokázala ztvárnit 

nejrůznější náměty, od industriální fotografie přes koncentrační tábory až po portréty 

světových politiků, je jednou z hlavních předností její práce.137 

3.2. Československá fotožurnalistika 

3.2.1. Erich Einhorn (1928–2006) 

 

 Erich Einhorn se narodil v dubnu roku 1928. Původně studoval gymnázium, ale 

v průběhu války mu to bylo v roce 1942 ze strany německých okupantů zakázáno stejně jako 

později učiliště, kam přestoupil. Nakonec Einhorna v roce 1944 nacistické přesunuli 

do internačního tábora v Klein Steinu. Odtud dokázal Einhorn v roce 1945 uprchnout. 

Podařilo se mu přejít na sovětskou stranu a pak společně s dalším fotografem, který také 

uprchl z nacistického tábora, Jindřichem Marcem, pokračovali do Košic. V Košicích pak 

také záhy po skončení války společně fotografovali vůbec první poválečnou 

československou vládu. Později se Einhorn také krátce věnoval práci ve filmovém průmyslu. 

Působil jako asistent režie, dramaturg nebo filmový fotograf. V roce 1951 v rámci programu 

komunistické vlády nazvaném 77 000 do výroby musel Einhorn změnit zaměstnání a odejít 

pracovat jako horník do ostravských dolů. 138 Při tomto zaměstnání nicméně onemocněl, 

a tak se paradoxně mohl vrátit zpět k fotografii. Nastoupil a mezi lety 1952 až 1954 studoval 

na státní grafické škole. 

 V roce 1955 se Erich Einhorn stal fotoreportérem a vedoucím fotografického 

oddělení nově vzniklého večerníku zaměřujícího se na lokální zpravodajství z hlavního 

města Večerní Praha. Tento večerník po obrazové stránce hned od počátku vybočoval 
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z běžné nabídky denního zpravodajství. Pod Einhornovým vedením se ve Večerní Praze 

začalo přistupovat k fotografii jinak. Fotografie zde byly větší, zajímavější po obsahové 

i formální stránce. Co se týče obsahu, dovolil si Einhorn publikovat často i fotografie 

s každodenní tematikou zobrazující například život v pražských ulicích. Všednodennost 

byla ostatně jedno z témat, kterému se Einhorn ve své vlastní tvorbě už nějakou dobu 

věnoval a po celou jeho fotografickou tvorbu mu zůstalo blízké. Co se týče formálního 

hlediska, začal Einhorn prosazovat ve Večerní Praze moderní, dynamickou reportážní 

fotografii, do které se promítá autorovo stanovisko. V rámci svého působení ve večerníku 

zároveň začal také prosazovat posun od jednotlivé ilustrační fotografie až po celostránkové 

komponované reportáže o určité události.139 Einhorn tak na stránkách Večerní Prahy zahájil 

změnu v přemýšlení o novinářské fotografii obecně, která se pak promítne i do dalších 

zpravodajských periodik, například – mimo jiné – i do Mladého světa. 

 V roce 1959 Erich Einhorn ve Večerní Praze končí a pracuje jako fotograf na volné 

noze. Přínos Einhorna fotografii ale není významný jen díky jeho fotoreportérské tvorbě, 

případně práci obrazového redaktora Večerní Prahy. Minimálně stejně významné jsou jeho 

aktivity publikační a organizační. Byl organizátorem mnoha akcí, které měly za cíl ukázat 

nejenom novinářskou fotografii ve výstavních prostorech. Byl tak například jedním 

ze spoluzakladatelů výstav novinářské fotografie nebo mezinárodního fotografického 

bienále Interkamera. Později také například organizoval výstavy různým fotografům 

i umělcům (Edwardu Steichenovi i Salvadoru Dalímu) a spolupracoval na výstavách 

československé fotografie doma i v zahraničí.140 Co se týče Einhornovy publikační činnosti, 

můžeme ji rozdělit na dva typy publikací. První z nich jsou fotografické publikace na různá 

témata, na kterých často spolupracoval se svou ženou Miladou. Tam bychom mohly zařadit 

například fotografické knihy vlastivědného cyklu s názvy Na shledanou…. Druhým typem 

publikací byly Einhornovy knihy věnující se fotografii z praktického hlediska, kde se snažil 

o předání praktických rad dalším fotografům i amatérům. Příkladem můžou být knihy 

Základy fotografie (Orbis, 1962), 555 chyb ve fotografii (Orbis, 1972) nebo Sedmnáct set 

osmdesát devět rad pro fotoamatéry (Práce, 1968).141 
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3.2.2. Leoš Nebor (1930–1992) 

 

 Leoš Nebor se narodil v roce 1930 a až do maturity žil ve Dvoře Králové, pak se 

přesunul do Prahy. Jako fotoreportér začínal v roce 1952, kdy ho zaměstnala 

Československá tisková kancelář. Tam zůstal až do roku 1958 a za tu dobu vytvořil řadu 

fotoreportáží z domova i ze zahraničí, kam ho ČTK často vysílala. V rámci své práce často 

jezdil hlavně do Německé demokratické republiky a Sovětského svazu. Z jedné své 

zahraniční cesty, konkrétně do Mongolska, kde pomáhal vybudovat obrazovou agenturu, si 

Nebor přivezl i snímek, který mu vysloužil největší mezinárodní uznání v jeho kariéře. Tato 

fotografie nazvaná Mongolská madona byla oceněna na soutěži novinářské fotografie World 

Press Photo v roce 1957.142 

 V roce 1959 nastupuje do nově vzniklého týdeníku Mladý svět a stává se zde 

obrazovým redaktorem. Hned od počátku svého působení v Mladém světě se snaží i 

v obrazové části týdeníku ukázat, že je to časopis pro mladé. Prosazuje tak nejenom mladou 

a živou fotografii, ale i mladé fotografické autory, jimž dává v rámci časopisu prostor 

prezentovat svou práci. Pro Nebora bylo zároveň důležité, aby fotografie byla minimálně 

stejně důležitá jako její textový doprovod. V rámci své vlastní fotoreportérské tvorby pro 

časopisy, ale i co se týče práce ostatních fotografů, kteří pro Mladý svět pracovali, dbal na 

to, aby fotografie měla vysokou kvalitu po formální i obsahové stránce. Nešlo mu přitom 

o to, aby fotografie pouze ilustrovala text, ale aby měla i svou vlastní výpovědní hodnotu.143 

Během své práce v Mladém světě se Leoš Nebor seznámil s řadou dalších fotoreportérů, 

mimo jiné se svým dlouhodobým kolegou a kamarádem Miroslavem Huckem. S tím také 

vydali v roce 1965 knihu reportážních fotografií s názvem Mládí144, ze které byl jasně patrný 

nástup dominantního humanistického přístupu do československé reportážní fotografie. 

 V roce 1968 na krátkou dobu přechází Leoš Nebor do časopisu Svět v obrazech, kde 

působil také jako obrazový redaktor. V srpnu 1968 pak Nebor fotografuje vstup vojsk 

Varšavské smlouvy do Československa a události s tím spojené. Na začátku roku 1969 také 

například pohřeb Jana Palacha. V rámci normalizačních prověrek mediálních zaměstnanců 

na počátku sedmdesátých let odmítl Nebor podepsat souhlas se vstupem okupačních vojsk. 

Z toho důvodu mu bylo následně zakázáno publikovat. Aby se uživil, fotí tak zadání 
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na zakázku – mimo jiné například stavbu plynovodu pro společnost Transgas. K novinářské 

fotografii se pak už jen na krátko vrátí po sametové revoluci v roce 1989, kdy až do své smrti 

v roce 1992 fotografuje pro časopis My.145 

3.2.3. Miroslav Hucek (1934–2013) 

 

 Miroslav Hucek je dalším fotografem, jehož kariéra je spojená s týdeníkem Mladý 

svět. Hucek se narodil v listopadu 1934 na Slovensku. Vyučil se zámečníkem a následně 

vystudoval průmyslovku v Praze. Jelikož ho ale už od mala zajímala fotografie, rozhodl se 

přihlásit na pražskou FAMU, kde studoval na katedře kamery. Samostatný obor fotografie 

totiž ještě v té době na FAMU nebyl otevřený. Svá studia kamery ale po dvou semestrech 

ukončil. Na jednu stranu byl totiž prý moc tvrdohlavý a nerespektoval své pedagogy, 

na straně druhé údajně svým autorským fotografickým stylem prostě na FAMU té doby 

úplně nezapadal.146 Hucek pak nějakou dobu pracoval v televizi jako asistent kamery, kde 

se také seznámil se svými pozdějšími kolegy-fotografy Janem Bartůškem a Pavlem Diasem. 

 Hucek i výše zmínění fotografové se na počátku své kariéry do velké míry inspirovali 

fotografickou tvorbou vystavenou na výstavě Lidská rodina i tvorbou fotografů agentury 

Magnum Photos. Zejména je pak zaujal Henri Cartier-Bresson a jeho teorie rozhodujícího 

okamžiku.147 Tuto inspiraci zúročili ve své první výstavě, kterou nazvali Chceme vidět život 

ve všem a která se konala v roce 1960 v pražské Lucerně. Na otevření promluvil i výše 

představený Leoš Nebor, čímž započala spolupráce Nebora s těmito mladými fotografy.  

 Konkrétně Miroslava Hucka Leoš Nebor následně zaměstnal v Mladém světě, kde až 

do roku 1963 funguje především jako technický redaktor. Jeho náplní práce tedy bylo vybírat 

a řadit fotografie k publikaci a určovat jejich umístění na stránce tak, aby dobře fungovaly 

ve spojení s titulkem a textem. To mu dalo i vhodnou průpravu pro to, aby se v roce 1963 

stal už plnohodnotným fotoreportérem Mladého světa. Od té doby se Hucek podílí na 

obrazovém konceptu časopisu, který započal Leoš Nebor, a z počátku pod jeho vedením a po 

odchodu Nebora do Světa v obrazech už v pozici obrazového redaktora posouvá dál vizuální 
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styl Mladého světa.148 V časopise pak na této pozici pracoval Hucek až do roku 1975, kdy, 

podobně jako před ním Nebor, byl z politických důvodů nucen odejít z médií. Od té doby se 

až do revoluce věnoval převážně reklamní fotografii.  

 Huckův fotografický styl byl výrazně osobitý a dalo by se říct, že je jedním z těch 

reportážních fotografů, v jejichž tvorbě je přístup humanistické reportážní fotografie nejlépe 

rozpoznatelný. Pro Hucka bylo důležité, aby z jeho fotografií bylo jasné jeho autorství – 

vystupoval v nich jako účastník děje, ne jako pouhý pozorovatel. Z formální stránky byly 

jeho fotografie bezprostřední a působily, jako by nebyly nijak dopředu naplánované nebo 

připravené. Podobně jako u fotografů, jimiž se inspiroval, pro něj nebylo zas až tolik 

důležité, aby jeho fotografie byly technicky dokonalé – často pracoval s tím, že záměrně 

dokonalé nebyly – soustředil se především na to, aby zachytil ten správný okamžik, který 

bude mít výpovědní hodnotu k příběhu. Ve svých fotografiích také rád konfrontoval 

obsahovou výpověď fotografie s tou obrazovou, čímž často docílil drzého, ale upřímného 

vyznění.149 

3.2.4. Pavel Dias (narozen 1938) 

 

 Pavel Dias, který se narodil v roce 1938 v Brně, na rozdíl od výše zmiňovaných 

československých fotografů získal už na začátku své kariéry poměrně zevrubné fotografické 

vzdělání. Nejprve totiž vystudoval fotografii na střední škole a později i nově otevřený obor 

fotografie na pražské FAMU. Už během studií se zúčastňoval fotografických výstav – 

například výše zmíněné výstavy Chceme vidět život ve všem společně s Miroslavem 

Huckem a Janem Bartůškem. Podobně jako Miroslav Hucek pak Pavel Dias spolupracoval 

s týdeníkem Mladý svět, na rozdíl od něj ale nikdy nebyl v žádném časopise jako fotoreportér 

zaměstnán a pracoval spíš na volné noze. Věnoval se tak fotožurnalistické práci mimo jiné i 

pro časopisy Vlasta, Literární noviny nebo Kultura, ale souběžně pracoval na své osobní 

dokumentární tvorbě a fotil i reklamní fotografii.150 Od osmdesátých let se Pavel Dias navíc 

začal věnovat pedagogické činnosti. Nejprve začal učit na Střední umělecko-průmyslové 

škole v Brně, kterou sám vystudoval, později vyučoval na katedře fotografie na FAMU. 

Roku 1997 založil Ateliér reklamní fotografie na Vysokém učení technickém ve Zlíně 
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a nakonec od roku 2005 vyučuje v ateliéru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati 

ve Zlíně.151  

 Podobně jako Miroslav Hucek se i Pavel Dias zejména v počátku své kariéry výrazně 

inspiroval tím, co bylo v Československu dostupné ze zahraniční tvorby autorů humanistické 

fotografie, opět především Lidskou rodinou a fotografy Magnum Photos. Právě v tomto 

duchu tak fotografoval pro Mladý svět a fotožurnalistický přístup mu zůstal celkově blízký 

i později, když už se věnoval spíše dokumentární fotografii.152 Oproti Miroslavu Huckovi si 

Diasovy fotografie uchovávají větší odstup od příběhu, jeho vlastní autorství pro něj není to 

nejpodstatnější. Dias se ve své vlastní interpretaci teorie rozhodující okamžiku soustředí tak 

především na to, aby sdělení jeho fotografií bylo jasné a divákovi snadno pochopitelné. Tuto 

jednoduchost si pak drží i ve formě: často pracuje s jednoduchou středovou kompozicí a jeho 

fotografie jsou formálně čisté.153 

 Dias má několik témat, kterým se dlouhodobě věnuje, a v průběhu své kariéry se 

k nim i občas vrací a soubory fotografií aktualizuje. Prvním tématem, kterému se Dias začal 

věnovat už velmi záhy, jsou koncentrační tábory. Pro cyklus svých fotografií zachytil 

pozůstatky táborů v Buchenwaldu, Ravensbrücku, Osvětimi i Terezíně, kde zkoumal lidské 

utrpění i podstatu totality. Druhým tématem, které se pro Diase stalo typické, jsou koně. 

Prostřednictvím tohoto zvířecího motivu zachycoval vztah lidí ke koním a v obsáhlém 

souboru fotografií se mu podařilo zachytit tak nadčasová témata, jako jsou láska, úcta, 

chamtivost i vášeň.154 Ve své tvorbě se ale mimo tato dvě témata věnoval i tématu víry 

a náboženských svátků, fotografoval porevoluční dění a svůj osobní dokument vytvářel 

i z mnohých cest do zahraničí: Mongolska, Francie, Španělska nebo Holandska a Belgie.155 

 

                                                 
151 DIAS, Pavel, LÁB, Filip a Jan HAVEL. Dias: Pavel Dias : fotografie 1956-2015 = photographs 1956-2015. Přeložil Phil JONES. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. s. 245, ISBN 978-80-246-3017-5. 
152 LÁB, F. Fotografie Pavla Diase. In. DIAS, Pavel, LÁB, Filip a Jan HAVEL. Dias: Pavel Dias : fotografie 1956-2015 = photographs 

1956-2015. Přeložil Phil JONES. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. str. 6–13, ISBN 978-80-246-3017-
5. 
153 Tamtéž. 
154 MRÁZKOVÁ, Daniela a Vladimír REMEŠ. Cesty československé fotografie: vyprávění o historii československé fotografie 
prostřednictvím životních a tvůrčích osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. Praha: Mladá fronta, 1989. s. 177, 

ISBN 80-204-0015-X. s. 189. 
155 LÁB, F. Fotografie Pavla Diase. In. DIAS, Pavel, LÁB, Filip a Jan HAVEL. Dias: Pavel Dias : fotografie 1956-2015 = photographs 
1956-2015. Přeložil Phil JONES. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. str. 6–13, ISBN 978-80-246-3017-

5. 



 

 

44 

4. Obrazové časopisy 

4.1. Význam obrazových časopisů 
 

 Období humanistické reportážní fotografie je s obrazovými časopisy neodlučitelně 

spojeno. Fotografové a magazíny fungovali ve zvláštní symbióze, kdy měli sice často odlišné 

představy o tom, jak by měla novinářská fotografie vypadat a jakým způsobem by měla 

vznikat, nicméně ve výsledku jeden bez druhého mohli jen těžko existovat. Funkce 

fotografie v těchto obrazových časopisech byla přitom dvojí. V první řadě významnou 

měrou utvářela představu svých čtenářů o světě. Zároveň ale ve vztahu k fotografii 

představovaly časopisy platformu, v rámci které mohla fotografie hledat své vlastní 

vyjádření, což přispělo k rozvoji celého oboru.  

 Na konci padesátých let byly obrazové magazíny na vrcholu své popularity. 

Zaměstnávaly ty nejlepší fotografy, pokrývaly nejdůležitější události ve světě, tiskly 

na velkých stránkách velké fotografie. V této době (zejména ve Spojených státech) už se sice 

začínala projevovat moc nového média, tedy televize, nicméně obrazové časopisy byly stále 

ještě tím nejdůležitějším zdrojem vizuálních informací o světě.156 V poválečných letech se 

navíc významně proměnilo publikum těchto magazínů. Podle Mary Panzerové157 se čtenáři 

v padesátých letech jednak zajímali o dění kolem sebe – tedy i o zpravodajství – a jednak 

představovali dostatečně silnou kupní sílu, která by přilákala zadavatele reklamy. To podle 

Petra Tauska158 pomohlo i rozvoji fotografie. Jelikož bylo ve finančním zájmu časopisů 

otisknout reklamy co nejvíce, ale zároveň bylo potřeba reklamu vybalancovat s obsahem, 

který by zajímal čtenáře, prostor, který bylo možné věnovat fotografii, se zvětšil. To mělo 

jednak za následek, že se fotoreportáže mohly skládat z více snímků, ale zároveň se 

v časopisech mohly objevovat i větší fotografie. 

 Z historického hlediska měly časopisy na vývoj novinářské fotografie také 

významný vliv. Jak jsme si ukázali výše, podoba moderní fotožurnalistiky se v průběhu 

dvacátých a třicátých let v podstatě zrodila na stránkách obrázkových časopisů, jako byly 

Berliner Illustrierte Zeitung, Vu, Paris Match nebo konečně, Life. S obrázkovými časopisy 

nastala tak ve fotožurnalistice významná změna v uvažování. Moderní časopisy totiž 
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přisoudily fotografii novou roli. Úkolem fotografů už tak nebylo pouze ilustrovat příběh 

zajímavými obrázky. Nově se od fotografie očekávalo, že bude vyprávět příběh obrazem.159 

Fotografové a obrazoví editoři tak měli nové možnosti, jak fotografii kombinovat 

s textem. Vznikly tak dva žánry, které v podstatě převedly postupy literatury 

do fotografického obrazu. Jedním z těchto nových forem uplatnění byla fotoesej, která 

vznikla na stránkách evropských časopisů a ze které později udělal Life standardní 

časopisový žánr,160 druhým fotografická reportáž. 

Nově nabytá důležitost fotografie se nakonec manifestovala i v postavení fotografů. 

Zejména v Lifu se stalo redakční strategií udělat ze svých fotografů hvězdy, což opět ilustruje 

změnu paradigmatu, kdy před příchodem obrázkových časopisů byli fotografové jen běžná 

pracovní síla.161 Mary Panzerová162 shrnuje změnu v uvažování o fotografii v průběhu 

padesátých let následovně: „Éra nezávislého kreativního zpravodajského fotografa byla 

konečně tady.“ 

 V sovětském bloku nejsou časopisy finančně závislé na příjmu z reklamy 

a nedochází tady tedy k tomu, že by se kvůli reklamě zvětšoval jejich obsah. Obrázkové 

magazíny jsou ale ve východním bloku minimálně stejně oblíbené jako na západě. Například 

časopis Květy, který byl obnoven v roce 1951, dosahoval společně se svou slovenskou 

mutací časopisem Život až přes půl milionu výtisků.163 Obrazové oddělení tohoto časopisu 

řídil během prvních pěti let fotograf Josef Prošek, který se zasloužil o to, že se fotografii 

v časopise věnoval náležitý prostor. Zároveň byl také časopis Květy ve své době jediným 

časopisem, který směl v Československu tisknout barevnou fotografii.164  

 Z hlediska významu pro fotožurnalistiku zmíníme ještě jeden československý 

časopis. Tím je Svět v obrazech, který začal vycházet už v roce 1945, a podle Lábové165 byl 

až do té doby, než začal vycházet Mladý svět, kterému se věnujeme níže, jediným obrazovým 

časopisem typu, jaký se objevuje v zahraničí. Kvalitu a důležitost fotografie ve Světě 

v obrazech dokládají i jména fotografů, kteří s ním spolupracovali. Až do roku 1969 tam 

pracoval jako fotoreportér Karel Hájek a z počátku zde své reportážní fotografie publikovali 

také například Jindřich Marco a Zdeněk Tmej.  
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Books, c1999. s. 89, ISBN 0811826228. 
160 Tamtéž, str. 93. 
161 Tamtéž. 
162 PANZER, Mary. Things as they are: photojournalism in context since 1955. Amsterdam: World Press Foto, 2005. s. 21, ISBN 978-1-
59711-036-5. 
163 TAUSK, Petr. A short history of press photography. Praha: International Organization of Journalists, 1988, s. 151. 
164 LÁBOVÁ, Alena. Kontury poválečného vývoje české novinářské fotografie. Praha, 2012. Disertační práce. Univerzita Karlova, 
Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Blanka ŘÍCHOVÁ. s. 59–60. 
165 Tamtéž, s. 28. 
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4.2. Časopis Life 
 

 Časopis Life poprvé vyšel ve čtvrtek 19. listopadu 1936 ve vydavatelském impériu 

Henryho Luce, který už předtím vydával časopisy Time a Fortune. Zatímco Time se 

specializoval na zpravodajství a Fortune informoval o světě průmyslu a obchodu, Life měl 

být postavený především na fotografii. Luce totiž věřil, že fotografie má neobyčejnou moc 

vzdělávat, informovat a bavit; tedy všechno, čeho chtěl dosáhnout v Lifu. Cíle, s jakými 

Luce Life zakládal, sám nejlépe zformuloval následovně: „Vidět život; (…) vidět svět; 

na vlastní oči pozorovat velké události; sledovat tváře chudých a velká gesta pyšných; vidět 

zvláštní věci – stroje, armády, zástupy, stíny v džungli a na Měsíci; vidět člověčí práci – jeho 

malby, věže a vynálezy; vidět věci vzdálené tisíce mil; věci schované za zdmi a uvnitř pokojů; 

věci, ke kterým je nebezpečné se přiblížit; ženy, které muži milují, a spoustu dětí; vidět a najít 

zalíbení ve vidění; vidět a být očarován; vidět a být poučen (…)“.166 I z této krátké ukázky 

záměru vydavatele Lifu není těžké pochopit, že Life se stal v podstatě synonymem moderní 

žurnalistiky v Americe167 a že to bylo právě na jeho stránkách, kde našla humanistická 

reportážní fotografie své největší uplatnění. 

 Od čtyřicátých do šedesátých let 20. století byl Life na svém vrcholu. Více než každá 

třetí rodina ve Spojených státech Life četla. Na jeho stránkách se objevovala témata od války 

přes hnutí za lidská práva až po dobývání Měsíce. To vše bylo samozřejmě doplněno 

informacemi o hollywoodských hvězdách, významných politicích a sportovcích až 

po všednodenní vtipné momentky ze života.168 Co se týče fotografického zpracování, dá se 

obecně říci, že až do šedesátých let byly fotografie v Lifu převážně černobílé. Life k tomu 

měl několik důvodů. Černobílá fotografie vyžadovala méně světla, rychleji se vyvolávala, 

a jelikož trvalo déle, než se vyvolaly barevné fotografie, časopis riskoval, že v momentě, 

kdy je bude moci vydat, bude už příběh zastaralý.169 Jak ale zmiňuje John Loengard ve svém 

úvodu ke knize The Great Life Pohotographers, černobílá fotografie v sobě měla zvláštní 

kouzlo. „Je to tak trochu paradox, že zatímco barevné fotografie se mohly zdát více 

realistické, ty černobílé byly často přesvědčivější.“170 

                                                 
166 SULLIVAN, R. Introduction: To see the world. In. ANDREAS, Robert. Platinum anniversary collection: 70 years of extraordinary 

photography. New York: Life Books, 2006. s. 8, ISBN 1-933405-17-1. 
167 GOLDBERG, Vicki. a Robert B. SILBERMAN. American photography: a century of images. San Francisco, Calif.: Chronicle 

Books, c1999. s. 89, ISBN 0811826228. 
168 SULLIVAN, R. Introduction: To see the world. In. ANDREAS, Robert. Platinum anniversary collection: 70 years of extraordinary 
photography. New York: Life Books, 2006. s. 8, ISBN 1-933405-17-1. 
169 GOLDBERG, Vicki. a Robert B. SILBERMAN. American photography: a century of images. San Francisco, Calif.: Chronicle 

Books, c1999. s. 93, ISBN 0811826228. 
170 LOENGARD, John. Introduction. In. The great Life photographers. London: Thames & Hudson, 2009. s. 9, ISBN 978-0-500-28836-

8. 
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 Časopis Life se nicméně koncem šedesátých a převážně pak na začátku sedmdesátých 

let dostal do finančních potížích, což vedlo k tomu, že v roce 1972 přestal vycházet. 

Následovalo sice několik pokusů Life obnovit, ten už ale nikdy nemohl dosáhnout kvality, 

ve které vycházel v době své největší slávy. Důvodem k tomu, že upadl zájem o Life, byl 

především masový nástup televize, která odlákala jak čtenářstvo, tak zadavatele reklamy. To 

mělo za následek, že Life nezvládl financovat svou kvalitní, ale nákladnou fotografickou 

produkci.171 

4.3. Časopis Mladý svět 
 

 Mimo obrazového týdeníku Svět v obrazech se časopisu Life asi nejvíce přiblížil 

tuzemský časopis pro mládež Mladý svět. Ten vznikl v roce 1959172 a jeho prvním stálým 

fotoreportérem a později vedoucím fotografického oddělení se stal Leoš Nebor.173 Styl 

Mladého světa měl být svěží, dynamický a přitažlivý. Fotografii se tak přisoudila nová role. 

Ta už neměla sloužit pouze jako ilustrační obrazový doplněk, ale měla vytvářet celkovou 

tvář časopisu.174 „[Z]ejména neuhlazené spontánní fotografie Pavla Diase a Miroslava 

Hucka (…) výrazně přispěly k odklonu značné části české fotožurnalistiky od tradiční 

fotografické ilustrace, spokojující se se záznamem děje, k osobně prožitému humanistickému 

dokumentu s autorským názorem,“ shrnují Birgus a Mlčoch175 fotografický styl Mladého 

světa. Dufek176 dodává, že na práci těchto autorů v Mladém světě byl dobře vidět vliv 

fotoreportérů Magnum Photos. Podobně totiž odmítali manipulace s fotografií – jak formální 

(například výřezy z fotografií), tak významové. Styl fotografie publikované v Mladém světě 

opět analogicky připomíná dřívější celosvětový vývoj. Vladimír Birgus a Jan Mlčoch177 ale 

připomínají, že i při snaze o autentičnost byl časopis Mladý svět značně omezen politickým 

prostředím, nenajdeme zde tedy žádné výrazně kritické pohledy na tehdejší společnost. 

                                                 
171 SULLIVAN, R. Introduction: To see the world. In. ANDREAS, Robert. Platinum anniversary collection: 70 years of extraordinary 
photography. New York: Life Books, 2006. s. 8–9, ISBN 1-933405-17-1. 
172 MRÁZKOVÁ, Daniela a Vladimír REMEŠ. Cesty československé fotografie: vyprávění o historii československé fotografie 

prostřednictvím životních a tvůrčích osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. Praha: Mladá fronta, 1989. s. 177, 
ISBN 80-204-0015-X. s. 154. 
173 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 154, ISBN 978-80-7437-026-7. 
174 LÁBOVÁ, Alena. Dějiny československé fotožurnalistiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učební texty vysokých 
škol / Universita Karlova v Praze. Fak. žurnalistiky. s. 75. 
175 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 154, ISBN 978-80-7437-026-7. 
176 DUFEK, Antonín. Fotografie 1958–1970. In. BREGANTOVÁ, Polana, Rostislav ŠVÁCHA a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého 
výtvarného umění. 6, 1958-2000. Praha: Academia, 2007. s. 287, ISBN 80-200-1487-X. 
177 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 154, ISBN 978-80-7437-026-7. 



 

 

48 

 Mladý svět byl v popředí vývoje československé fotožurnalistiky po celá šedesátá 

léta. Po roce 1968 se pak podle Bártla178 tato tendence částečně vytratila, když se i na něm 

podepsala nastupující doba normalizace. Tu musel časopis pochopitelně reflektovat. Do jaké 

míry je tento názor pravdivý, si tato práce neodvažuje hodnotit. Nicméně minimálně 

personální proměna v časopise proběhla. V roce 1975 byl z místa vedoucího fotografického 

oddělení z politických důvodů donucen odejít Miroslav Hucek. Vystřídal ho Miroslav Zajíc. 

 Na rozdíl od Lifu Mladý svět v centralizované ekonomice vcelku bez potíží přečkal 

masový nástup televize. Vydržel vycházet dokonce i několik let po pádu komunismu v roce 

1989, nicméně v roce 2005 byl kvůli finančním potížím spojen s týdeníkem Instinkt, čímž 

ve své původní podobě zanikl.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 BÁRTL, Lukáš. Poezie všedního dne ve fotografii. Olomouc, 2012. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta, Katedra dějin umění. Vedoucí práce Ladislav DANIEL. s. 103. 
179 GRÁFOVÁ, Jitka. Mladý svět skončil, spojil se s Instinktem [online]. iDnes.cz, 2005, 7. 6. [cit. 2018, 18. 2.]. Dostupné z: 

https://kultura.zpravy.idnes.cz/mlady-svet-skoncil-spojil-se-s-instinktem-fgh-/literatura.aspx?c=A050607_105630_literatura_gra 
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5. Metodologie 
 

 Analytická část této práce vychází z hypotézy, že reportážní fotografie, které se 

v roce 1960 objevovaly v časopise Mladý svět, budou do určité míry tematicky i esteticky 

podobné těm, které se ve stejné době objevovaly v časopise Life. Předpokládáme totiž, že 

styl humanistické reportážní fotografie, tak jak ho známe právě například právě z Lifu, se 

začal projevovat i v Československu. Zároveň se ale domníváme, že tento styl se v Mladém 

světě neprojevil ve všech aspektech. Předpokládáme, že zejména práce s fotografiemi 

na stránkách časopisu bude v obou případech odlišná, stejně tak jako se bude do určité 

míry lišit četnost témat fotografií i jejich formální zpracování. To zejména z toho důvodu, 

že reportážní fotografie v Československu vznikala v politicky nesvobodném prostředí, 

byla izolovaná od zahraniční inspirace a neměla ani stejné možnosti, co se týče technologie 

záznamu a reprodukce.  

5.1. Kvantitativní obsahová analýza 
 

 Kvantitativní obsahovou analýzu jsme vybrali jako metodu analytického zkoumání 

tématu humanistické reportážní fotografie z toho důvodu, že umožňuje snadno prozkoumat 

velké množství různých kategorií. Díky kvantitativní obsahové analýze tak budeme moci 

najednou prozkoumat jak to, co je na fotografiích zobrazené, tak to, jakým stylem jsou 

fotografie vytvořeny a na stránkách časopisů prezentovány. Následně pak v rámci 

komparace budeme moci výsledky, které získáme k oběma časopisům, vzájemně porovnat. 

 Výhodou kvantitativní obsahové analýzy je dále i fakt, že umožňuje sběr velkého 

množství dat, jejichž výsledek lze pak zpracovat pomocí statistických softwarů. Jelikož se 

jedná o strukturovanou metodu, která jednotlivé úkony výzkumu přesně popisuje a následně 

kvantifikuje, výsledky výzkumu jsou relativně snadno ověřitelné a replikovatelné. 

 Kvantitativní obsahová analýza v této práci bude vycházet ze dvou metodických 

příruček. Budou jimi zaprvé Analýza obsahu mediálních sdělení od autorů W. Schulze, 

H. Scherera, L. Hagena, I. Reifové a J. Končelíka (2011)180 a zadruhé Metody výzkumu 

médií od T. Trampoty a M. Vojtěchovské (2010)181.  

                                                 
180 SCHULZ, Winfried, Helmut SCHERER, Lutz M. HAGEN, Jakub KONČELÍK a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních 

sdělení. 3. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v 
Praze. ISBN 978-80-246-1980-4. 
181 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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5.1.1. Výzkumné otázky a výběrový soubor 

 

 V kvantitativní obsahové analýze se pokusíme obsáhnout jak tematickou agendu, tak 

formální zpracování fotografií v obou obrazových časopisech. Vycházíme přitom z výše 

zmíněné hypotézy, tedy že styl humanistické reportážní fotografie, jaká se objevovala 

v časopise Life, se do určité míry projevil i v československém Mladém světě. Abychom 

dokázali tuto hypotézu ověřit, určili jsme si následující výzkumné otázky. 

 

1. Která témata jsou v týdenících ve sledovaném období nejčastěji fotograficky 

zpracovávaná? 

2. V jakém poměru se na zkoumaných fotografiích znázorňují humanistická témata 

oproti dalším tématům? 

3. Převažují na fotografiích typicky humanistické emoce jako láska a porozumění 

nad snímky bolesti a utrpení? 

4. Jsou fotografie zpracovány stylem rozhodujících okamžiků, který je typický pro toto 

období reportážní fotografie? 

5. Je srovnatelná velikost publikovaných fotografií v Lifu a v Mladém světě? 

6. Jsou srovnatelné velikosti záběru těchto fotografií? 

 

Tyto otázky budou zkoumány na dvou konkrétních obrazových týdenících. Prvním 

z nich je americký obrazový týdeník Life a druhým československý Mladý svět. K výběru 

časopisu Life jako jednoho ze zkoumaných časopisů jsme se uchýlili z toho důvodu, že 

po studiu odborné literatury se zdál jako ten, na jehož stránkách bude styl humanistické 

reportážní fotografie nejvíce patrný. Časopis Mladý svět byl také vybrán na základě studia 

odborné literatury, a to především z toho důvodu, že v něm hned z počátku začali působit 

autoři, jejichž fotografická tvorba byla v té době výrazně inspirována výstavou Lidská 

rodina.182  

 Výběrový soubor bude pro účely analýzy potřeba zúžit na relevantní vzorek. 

Obrazový materiál ke zkoumání jsme se tak rozhodli blíže konkretizovat jednak z časového 

a jednak ze žánrového hlediska. Co se týče časového zařazení výzkumného vzorku, budeme 

se zabývat pouze rokem 1960. Tento rok byl vybrán z toho důvodu, že jsme jednak chtěli 

                                                 
182 MRÁZKOVÁ, Daniela a Vladimír REMEŠ. Cesty československé fotografie: vyprávění o historii československé fotografie 
prostřednictvím životních a tvůrčích osudů vybraných osobností a mezních vývojových okamžiků. Praha: Mladá fronta, 1989. s. 177, 

ISBN 80-204-0015-X.  
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zachytit období, kdy je styl humanistické reportážní fotografie na světové úrovni na vrcholu, 

jednak jsme nechtěli analyzovat hned první ročník časopisu Mladý svět. To hlavně z toho 

důvodu, že fotografická koncepce časopisu vznikala postupně, a chtěli jsme tak zkoumat 

období, kdy si obrazové oddělení časopisu už pomalu nachází svou vlastní osobitou formu.  

 Období výzkumu následně bude především z důvodu rozsahu této práce dále zúženo. 

Zaměříme se totiž pouze na čísla časopisů, která vyšla během měsíců května, června, září 

a října. Tyto měsíce byly určeny a priori tím způsobem, aby byl vzorek dostatečně relevantní, 

ale zároveň prakticky na daném rozsahu zpracovatelný. Zároveň byly tyto měsíce vybrány 

na základě předpokladu, že se v nich neobjeví žádné výrazné téma, které by mohlo zkreslit 

výsledky analýzy. Takovým tématem by byly například Vánoce v prosinci. 

 Výzkumný vzorek bude zároveň zúžen i žánrově. Analýza se bude věnovat pouze 

obrazovému materiálu, který spadá do žánru reportážní fotografie. Nebude tak brát v úvahu 

například fotografii reklamní, fotografie doprovázející portréty politiků, celebrit a dalších 

významných lidí ani fotografii v módních sekcích časopisů.  

5.1.2. Výzkumná jednotka  

Za základní výzkumnou jednotku jsme určili jednu fotografii. Takováto výzkumná 

jednotka má v první řadě tu výhodu, že je v časopisech jasně opticky rozeznatelná bez 

většího uvažování o tom, kde končí jedna jednotka a kde začíná druhá. Zároveň jedna 

fotografie nabízí dostatečně malou entitu na to, abychom mohli analýzu provést 

s požadovanou přesností. Vzhledem k charakteru zkoumaných médií nepředpokládáme, že 

se bude často uplatňovat fotomontáž nebo nějaké další úpravy fotografií, jako jsou například 

koláže. Výsledky analýzy by tak těmito úpravami fotografií neměly být zkresleny. 

Následující tabulka nabízí základní charakteristiku dat.  

Tabulka 1: Charakteristika báze dat 
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5.1.3. Proměnné 

 

 V rámci kvantitativní obsahové analýzy jsme určili dva typy proměnných. Prvním 

typem jsou identifikační proměnné. Ty samy o sobě nejsou předmětem výzkumu, nicméně 

poslouží k identifikaci a pojmenování jednotlivých výzkumných jednotek. Díky této 

kategorii proměnných se tak budeme moci v zaznamenávání dat lépe orientovat a tato 

identifikace pak poslouží i pro kontrolu výsledků a případné odstranění chyb. Druhou 

kategorií proměnných jsou proměnné analytické neboli obsahové. Tyto proměnné pak už 

budou nabývat hodnot, které jsou předmětem výzkumu, a po jejich zaznamenání a analýze 

budeme schopni odpovědět na výše zmíněné výzkumné otázky.183 

5.1.3.1. Identifikační proměnné 

 

Časopis – základní identifikační kategorie, díky které budeme schopni porovnat tendence 

mezi zkoumanými periodiky. Časopisu Life bude přirazen kód 1, časopisu Mladý svět kód 2. 

Měsíc – každému zkoumanému měsíci bude přiřazen jeden číselný kód od 1 do 4. 

Číslo – pomocná identifikační kategorie, která pomůže při kontrole jasně určit, kde se 

konkrétní fotografie nacházejí. Čísla časopisů budou respektovat číslování jednotlivých 

vydání časopisů v roce.  

Strana – tato kategorie proměnných opět pomáhá k lepší orientaci ve zkoumaném materiálu. 

Hodnoty budou připisovány podle stránkování jednotlivých časopisů. 

Pořadí na straně – tato kategorie jednak pomůže v lepší identifikaci jednotlivých fotografií 

v rámci výzkumu, jednak dává představu o tom, jak zkoumaná periodika pracují 

s fotografickým materiálem (tj. například nabízí informaci o tom, kolik fotografií se běžně 

na jedné straně časopisu objevuje). Pořadí se bude přiřazovat zleva doprava a odshora dolů. 

Každá strana bude mít své vlastní číslování. 

5.1.3.2. Analytické proměnné 

 

 Analytické proměnné budou rozděleny do několika kategorií: téma, emoce, 

fotografický styl, pořadí v příběhu, velikost fotografie, velikost záběru, a nakonec kategorie 

aktér. Výsledky zkoumání těchto jednotlivých kategorií by měly pomoci odpovědět 

na jednotlivé výzkumné otázky.  

                                                 
183 SCHULZ, Winfried, Helmut SCHERER, Lutz M. HAGEN, Jakub KONČELÍK a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních 
sdělení. 3. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v 

Praze. s. 41–44, ISBN 978-80-246-1980-4. 
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Téma – je základní obsahová proměnná našeho výzkumu. Pomůže nám zjistit, jakým 

tématům se periodika ve sledovaném období věnovala.  

Jelikož se práce zabývá humanistickou reportážní fotografií, jedna část hodnot, kterých 

mohou jednotlivé proměnné nabývat, bude spadat do kategorie typicky humanistických 

témat. Tato témata byla určena a priori na základě zobecnění termínů, které si stanovili autoři 

výstavy Lidská rodina. Tyto pojmy jsou uvedeny výše v práci (strana 11). Druhou část těchto 

hodnot budou představovat ostatní témata fotografií, která připadnou do kategorie témat, 

která nejsou nijak typická pro humanismus ve fotografii. Toto rozdělení nám následně 

nabídne proporcionální představu o tom, kolik prostoru je věnováno typicky humanistickým 

tématům.  

Pro určení tématu jednotlivých fotografií si budeme, pokud téma nebude jasné 

z fotografie na první pohled, vypomáhat popisky a případně textem reportáže. Téma, které 

vyjadřuje fotografie, bude ale vždy přednější než textová informace. Pokud tedy nastane 

situace, že reportáž bude například o volnočasových aktivitách prezidenta země, fotografie 

se zařadí pod téma „volný čas“ a ne pod téma „politika domácí“. Proměnná „téma“ může 

tedy nabývat těchto hodnot:  

 

1 – Dětství: Do této kategorie spadají všechny fotografie ukazující děti od narození 

přes kojence, batolata až po odhadem první stupeň základní školy. 

2 – Dospívání: Do této kategorie spadají odhadem školou povinní studenti a mladí lidé 

vstupující do pracovního života; odhadem náctiletí nebo teenageři. 

3 – Partnerská láska: Vzhledem k dobové morálce do této kategorie spadají 

fotografie ukazující partnerskou lásku mezi mužem a ženou. 

4 – Rodina: Spadají sem fotografie ukazující minimálně dvě generace v rámci jedné 

rodiny. 

5 – Stáří: Do této kategorie se zařadí všechny fotografie, které ukazují stárnutí, stáří 

případně přirozenou smrt. 

6 – Přátelství: Budou sem zařazeny všechny fotografie ukazující přátelství mezi 

dvěma lidmi či skupinou lidí.  

7 – Práce / zaměstnání: Do této kategorie připadnou všechny fotografie věnující se 

zaměstnání lidí. 
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8 – Volný čas: Do tématu volného času zahrneme všechny aktivity, během nichž jsou 

lidé zobrazováni mimo svůj pracovní život, s výjimkou sportovních aktivit. 

9 – Sport: Sport by pravděpodobně běžně spadal do kategorie „volný čas“ pro ty, kteří 

se mu věnují ve volných chvílích, případně do kategorie „práce / zaměstnání“ 

pro profesionální sportovce. Vzhledem ale k tomu, jakou má důležitost sportovní 

reportáž v rámci stylu humanistické reportážní fotografie, rozhodli jsme se 

pro sportovní fotografii vyčlenit vlastní tematickou kategorii a budou sem tedy 

primárně spadat oba výše uvedené příklady. 

10 – Každodenní život: Do této kategorie budou spadat fotografie zobrazující běžnou 

denní rutinu: typickým příkladem je nakupování, cesta do práce, péče o byt, atd. 

11 – Svoboda / boj za svobodu: Reportážní fotografie vyjadřující se k tématu svobody 

nebo boje národa či jednotlivce za svobodu. 

12 – Svět zvířat: Fotografie věnující se tématům zvířat, ať už divokých či domácích 

mazlíčků. 

13 – Pokrok: Do této kategorie zařadíme veškeré reportážní fotografie, které se věnují 

tématu lidského pokroku. Jako příklad můžeme uvést dobývání vesmíru. 

14 – Exotika: Pod toto téma zařadíme reportážní fotografie věnující se životu 

v exotických a vzdálených zemích. 

15 – Náboženství: Fotografie zobrazující náboženské činitele, tradice nebo rituály. 

16 – Svátky / oslavy: Do této kategorie připadnou fotografie zobrazující slavnostní 

momenty. 

 

Všechna výše zmíněná témata všechna vycházejí ze zobecnění pojmů, které si vytyčili 

autoři hledající snímky pro výstavu Lidská rodina, jednoho ze symbolů humanistické 

fotografie. Následujících několik témat bylo do analýzy zařazeno a priori na základě 

předpokladu, že budou důležitá ne z hlediska humanistické reportáže, ale z hlediska 

charakteru časopisů. Toto rozdělení pak v rámci analýzy pomůže porovnat, kolik bylo 

jednotlivým tématům věnováno prostoru. 

 

17 –  Politika domácí: Reportážní fotografie ze světa domácí politiky. 

18 – Politika zahraniční: Reportáže o dění ve světě mimo vydavatelskou zemi 

časopisů. 
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19 – Vojenství: Do této kategorie budou zařazeny všechny fotografie, které zobrazují 

armádu, válku či jinou ozbrojenou akci. 

20 – Průmysl: Sem zařadíme všechny reportáže věnující se tématu průmyslu. 

21 – Zemědělství: Do této kategorie zařadíme všechny reportáže věnující se tématu 

zemědělství. 

22 – Kultura: Sem spadají fotografie věnující se primárně kulturnímu a zábavnímu 

průmyslu z profesionálního hlediska. Budou sem tedy náležet reportáže z divadel, 

filmového průmyslu nebo například cirkusu. 

23 – Sociální problém: Do této kategorie budou spadat veškeré reportáže informující 

o určitém sociálním problému. Tím může být například chudoba, nemoci, závislosti, 

nezaměstnanost a podobně. 

24 – Neštěstí: Do této kategorie budou spadat reportáže z přírodních katastrof i lidmi 

zaviněných neštěstí nebo nehod. 

25 – Ostatní: Do této kategorie pak nakonec budou zařazeny veškeré kategorie, jejichž 

hlavní téma nezapadá ani do jedné z výše zmíněných kategorií. 

 

Emoce – tato proměnná bude zkoumat, jaké emoce jsou vyjádřené na fotografiích. 

Proměnná může nabývat celkem 7 hodnot. První 3 z nich jsou typické pro humanistické 

reportážní fotografie, další 3 jsou jejich pravým protikladem. Poslední hodnotu pak dostanou 

všechny fotografie, kterým nebude možné přiřadit ani jednu z předchozích hodnot. Díky 

tomuto rozdělení budeme schopni porovnat, jak moc se na fotografiích projevilo 

humanistické reportážní paradigma. Proměnná „emoce“ může nabývat těchto hodnot:  

 

1 – Láska. 

2 – Porozumění. 

3 – Štěstí. 

4 – Bolest. 

5 – Strach. 

6 – Zármutek. 

7 – Ostatní. 
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Fotografický styl – prostřednictvím této proměnné budeme zkoumat, zda jsou fotografie 

vyfotografovány ve stylu rozhodujícího okamžiku, který je pro období humanistické 

reportážní fotografie typický. Proměnná „fotografický styl“ může nabývat následujících 

hodnot:  

 

1 – Rozhodující okamžik. 

2 – Jiný styl. 

 

Pořadí v příběhu – tato proměnná nám pomůže zjistit, kolik fotografií časopisy běžně 

využívaly na jednu reportáž, tedy na jeden příběh. Proměnná „pořadí v příběhu“ vždy 

nabyde takové hodnoty, která odpovídá pořadí fotografie v jednotlivé reportáži. 

 

Velikost fotografie – tato kategorie umožňuje odpovědět na otázku, jakým způsobem 

časopisy Life a Mladý svět prezentují svůj fotografický materiál. Proměnná „velikost 

fotografie“ může nabývat následujících hodnot: 

 

1 – Celá strana. 

2 – Větší nebo rovna polovině strany. 

3 – Větší nebo rovna čtvrtině strany. 

4 – Menší jak čtvrtina strany. 

 

Velikost záběru – tato kategorie nám pomůže určit, jak velké záběry se v časopisech 

nejčastěji uplatňovaly. Kategorie „velikost záběru“ může nabývat následujících hodnot: 

 

1 – Celek: na fotografii je vidět celá postava člověka a je rozpoznatelné i prostředí, 

ve kterém se nachází. 

2 – Polocelek: na fotografii je vidět postava člověka od hlavy po pas.  

3 – Detail: na fotografii je vidět především obličej člověka.184 

 

 

 

                                                 
184 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 159, ISBN 978-80-7367-683-4. 
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Aktér – tato kategorie bude zkoumat, jakým způsobem jsou na fotografiích v časopisech 

Life a Mladý svět vyobrazováni lidé. Proměnná „aktér“ může nabývat následujících hodnot: 

 

1 – Muž. 

2 – Žena. 

3 – Dítě / děti. 

4 – Pár (žena a muž). 

5 – Rodina. 

6 – Dva muži. 

7 – Dvě ženy. 

8 – Skupina lidí. 

9 – Masa lidí. 

10 – Bez lidí. 

 

Část kategorií obsahuje také hodnotu 0, kterou proměnná nabyde v případě, že jí nelze 

přiřadit jinou hodnotu. Výsledky budou zpracovávány v počítačových programech 

Statistical Package for Social Sciences a Microsoft Excel. 

5.2. Komparace 
 

Výsledky, které jsme získali provedením kvantitativní obsahové analýzy, budeme 

následně porovnávat. Jelikož je naším cílem zjistit, do jaké míry se časopis Mladý svět 

přiblížil dalšímu zkoumanému časopisu Life, budeme pracovat se dvěma odlišnými sadami 

dat, jednou pro každý časopis. 

Ke komparaci budeme přistupovat tím způsobem, že využijeme časopis Life jako 

základní prvek, u kterého je na základě studia literatury i výše prezentované teoretické části 

práce jasné, že se v něm objevovala reportážní fotografie ve stylu humanistického 

paradigmatu. V rámci komparace tak budeme zjišťovat, v jakých ohledech se časopis Mladý 

svět Lifu podobá a v kterých se zase odlišuje. 

Jak je možné vyčíst z Tabulky 1: Charakteristika báze dat, počet fotografií 

v jednotlivých výtiscích je neporovnatelný. Z toho důvodu bude většina komparace 

uskutečňována na základě procentuálních hodnot. Takové hodnoty nám totiž umožní 

porovnat zastoupení určité kategorie oproti celku, který je pro oba časopisy stejný. 
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6. Výsledky analýzy 
 

 Tato kapitola nabídne výsledky získané kvantitativní obsahovou analýzou. Na jejich 

základě se pokusí popsat tematiku i estetiku reportážních fotografií v časopisech Mladý svět 

a Life. Zároveň nabídne i základní představu o tom, jak se svým fotografickým materiálem 

jednotlivé časopisy pracovaly. Prostřednictvím těchto výsledků se pokusí zodpovědět výše 

zmíněné výzkumné otázky, na jejichž základě bude možné potvrdit, případně vyvrátit 

hypotézu, ze které práce vychází. 

 Výsledky analýzy prezentujeme v šesti podkapitolách, přičemž každá z takových 

podkapitol by měla přinést odpověď na jednu z výzkumných otázek. Dílčí výsledky jsou 

prezentovány pomocí grafů, které nám pomohou znázornit velké množství dat. Na grafech 

jsou dobře viditelné podstatné trendy a v komparační části je možné jednoduše tyto trendy 

porovnat mezi časopisy. Jelikož grafy obsahují velké množství informací, budou vždy 

doplněny komentářem, který upozorní na ta nejdůležitější zjištění. 

 Jak už jsme výše zmínili, při komparaci vycházíme z toho, že porovnáváme časopis 

Mladý svět k časopisu Life. Z toho důvodu budou vždy prezentovány výsledky analýzy 

nejprve pro časopis Life. Tyto výsledky pak budeme porovnávat s výsledky časopisu Mladý 

svět. 

 Procentuální hodnoty jednotlivých výsledků jsou zaokrouhleny buď na celá čísla, 

případně na jedno desetinné místo. Z toho důvodu nemusí v některých případech součet 

jednotlivých procentuálních hodnot odpovídat hodnotě 100 %. 
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6.1. Zobrazovaná tematika 
 

 V rámci této podkapitoly se snažíme zjistit, jaká témata se nejčastěji objevovala 

na fotografiích v obou časopisech. Ukázalo se, že z 25 tematických kategorií, které jsme si 

před začátkem výzkumu stanovili, se fotografie věnovaly většině. Následující graf ukazuje, 

v jakém poměru.  

 

 Graf 1: Témata zobrazovaná na fotografiích v časopisech Life a Mladý svět 

 

 

 Z výše vloženého grafu vyplývá, že v časopise Life se fotografie nejvíce věnovaly 

tématu zahraniční politiky. Toto téma se objevilo na více než 10 % fotografií. To souvisí 

pravděpodobně s charakterem časopisu Life, jehož cílem bylo zprostředkovávat světové 

události svým čtenářům. Logicky tak zahraniční politika obsadila první místo. Oblíbené byly 

nicméně i další kategorie. Fotografie v Lifu se poměrně často věnovaly sportu (přes 9 %), 

dalším volnočasovým aktivitám (přes 8 %) i každodennímu životu (přes 7 %). Naopak vůbec 

se neobjevily fotografie na téma „exotika“, nebo „zemědělství“, stejně tak fotografie 

„průmyslu“ nebo „náboženství“ byly zastoupené méně než v 1 % případů. 
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 V případě Mladého světa můžeme říci, že se věnoval alespoň v několika případech 

skoro všem tématům jako Life. Oproti němu zde ale nebyla žádná fotografie, která by se 

věnovala buď tématům „stáří“ nebo „náboženství“. Celkově nejvíce oblíbené téma fotografií 

v časopise Mladý svět byl bezkonkurenčně sport. Sport byl na fotografiích v Mladém světě 

zobrazován bezmála ve pětině případů. Mezi další oblíbená témata patřily také fotografie 

každodenního života (bezmála 12 %), zahraniční politiky (10 %), kultury a práce (oboje 

přes 9%).   

 Zatímco předchozí graf nám ukázal, jaká jednotlivá témata byla v obou časopisech 

nejvíce zobrazovaná, ten následující nám ukáže, v jakém poměru byla zastoupena ta témata, 

která jsme si určili jako typicky humanistická, oproti těm ostatním.  

  

 Graf 2: Procento typicky humanistických témat v časopise Life 

 Graf 3: Procento typicky humanistických témat v časopise Mladý svět 

 

 

 

 Z výše vložených grafů vyplývá, že jak v časopise Life, tak v Mladém světě jsou 

typicky humanistická témata v převaze, a to až v překvapivě stejném poměru. V obou 

případech se fotografie humanistickým tématům věnují na více než 60 % prostoru. Ostatní 

témata se pak objeví na něco méně než 40 %. Pokud bychom chtěli následující informaci 

vyjádřit poměrem, lze říci, že v obou případech se prakticky shodně (hodnota se liší o pouhé 

jedno procento) humanistická ku ostatním tématům objevují v poměru 3 : 2 respektive. 
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6.2. Emoce na fotografiích 
 

 V této podkapitole se budeme zabývat tím, jaký emoční náboj měly zkoumané 

fotografie. Jelikož cílem práce je porovnat, do jaké míry bylo paradigma humanistické 

reportážní fotografie dominantní v jednotlivých časopisech, zkoumali jsme pouze takové 

emoce, které jsme klasifikovali jako typické pro humanismus ve fotografii, a ty, které jsou 

k těm předchozím v přímém protikladu.  

 Graf 4: Poměr emocí zachycených na fotografiích v časopise Life 

 

 Graf 5: Poměr emocí zachycených na fotografiích v časopise Mladý svět 
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 Z Grafu 4 a Grafu 5 je jasně viditelné, že co se týče zachycování emocí, jsou na tom 

oba časopisy opět velmi podobně. I když je zde rozdíl v jednotkách procent, celkově jsou 

hodnoty Lifu a Mladého světa srovnatelné.  

 V případě Lifu jsme zkoumané emoce zaznamenali ve 38 % případů. Jak je vidět 

z výseče, více jak tři čtvrtiny těchto emocí byly typické pro humanistické paradigma. 

Fotografie zachycující lásku, porozumění nebo štěstí byly tak třikrát častější než fotografie, 

na kterých byla zobrazena emoce bolesti, strachu nebo zármutku. Toto zjištění ostatně 

dokazuje náš předpoklad, že v Lifu bylo humanistické paradigma reportážní fotografie 

dominantní. 

 Zajímavé je, že podobně jako v předchozí podkapitole zkoumající tematiku 

fotografií, tak i emoční ladění Mladého světa je v podstatě srovnatelné s Lifem. Jediné, co se 

výrazněji liší, je procento fotografií vyjadřujících štěstí, které je v Mladém světě o 4 % nižší. 

Nicméně poměr emocí lásky, porozumění a štěstí je oproti emocím bolesti, strachu 

a zármutku stejně jako v případě Lifu větší než 3 : 1. To nasvědčuje, že v této kategorii jsou 

fotografie v Mladém světě srovnatelné s těmi v časopise Life. 
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6.3. Fotografický styl 
 

 Následující kategorie nám pomůže udělat si základní představu o estetice fotografií 

v obou časopisech. Předmětem této kategorie analýzy bylo zjistit, jakým jsou reportážní 

fotografie v časopisech Life a Mladý svět foceny stylem. Vzhledem k tomu, že zkoumáme, 

zda tyto fotografie zapadají do humanistického paradigmatu, zkoumali jsme, jestli tyto 

fotografie odpovídají stylu rozhodujícího okamžiku, který je pro tento styl charakteristický.  

 Graf 6: Fotografický styl zkoumaných fotografií v časopise Life 

 

 Z Grafu 6 vyplývá, že metoda rozhodujícího okamžiku je v časopise Life 

pro reportážní fotografie dominantní.  

 

 Graf 7: Fotografický styl zkoumaných fotografií v časopise Mladý svět 
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 Stejně tak z Grafu 7 je vidět, že reportážní fotografie v časopise Mladý svět jsou 

častěji fotografovány ve stylu rozhodujícího okamžiku. Oproti hodnotám, které jsme ale 

získali pro časopis Life, jsou poměry v případě Mladého světa vyrovnanější. Metoda 

rozhodujícího okamžiku je sice častější, ale v jen o málo více než polovině případů – celkem 

58 % fotografií oproti 70 % v případě časopisu Life. 

 Z těchto dat můžeme tedy vyvodit, že fotografové časopisu Mladý svět také pracovali 

metodou rozhodujícího okamžiku, reportáže se ale nicméně skládaly ve skoro polovině 

případů také z fotografií, které byly vyfoceny jiným fotografickým stylem.  
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6.4. Počet fotografií v reportáži 
 

 V teoretické části této práce jsme zmínili, že v zahraničních obrázkových časopisech 

bylo ve sledovaném období běžné, že se reportáže skládaly z většího množství snímků. 

V rámci této podkategorie se tedy snažíme prozkoumat, jaký počet fotografií se běžně 

objevoval v reportážích v Lifu. Zároveň nás bude zajímat, jestli je toto číslo porovnatelné 

s počtem snímků na reportáž v Mladém světě.  

 Graf 8: Počet fotografií na jeden příběh v časopise Life 

 

 

 Z Grafu 8 je zřejmé, že v Lifu se ve sledovaném období objevovaly reportáže 

o různém počtu snímků. Na první pohled je patrné, že největší procento reportáží ilustrovala 

pouze jedna fotografie. Pokud se na výsledky výzkumu ale podíváme z druhé strany, 

můžeme říci, že více jak 70 % reportáží bylo v Lifu publikováno se dvěma a více 

fotografiemi. Zároveň, jak je také patrné z Grafu 8, některé z reportáží byly vystavěny i 

z 20 a více reportážních snímků. Největší počet snímků na reportáž byl pak ve sledovaném 

období 26.  
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 Graf 9: Počet fotografií na jeden příběh v časopise Mladý svět 

 

 

 Graf 9 naopak ukazuje procentuální zastoupení reportáží o určitém počtu fotografií 

v časopise Mladý svět. Je zřejmé, že v tomto časopise se příběhy o více obrázcích objevovaly 

v markantně nižším počtu. Více jak polovinu reportáží doplňovala pouze jedna fotografie. 

Občas se v Mladém světě objevovaly příběhy o 2 nebo 3 fotografiích, ale jak vidíme, příběhy 

o 4 a více fotografiích se objevovaly minimálně. Největší počet obrázků na reportáž byl pak 

13, tedy přesně o polovinu méně než v případě Lifu.  

 Následující tabulka nabídne další názorné srovnání výše zobrazených dat.  

 

 Tabulka 2: Počet fotografií na jeden příběh v časopisech Life a Mladý svět 
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 V Tabulce 2 vidíme nejenom procentuální zastoupení jednotlivých počtů fotografií 

na příběh, ale zároveň také reálné počty příběhů, které byly sestaveny z určitého počtu 

fotografií. Z tohoto srovnání vyplývá, že zatímco dominantním přístupem časopisu Life je 

výstavba obrazových příběhů, v Mladém světě je naopak typickým přístupem ilustrace textů 

jednou fotografií.  

 V časopise Life je největší počet reportáží – tedy celkem 145 – složen ze 2 až 

10 obrázků. V Mladém světě je naopak prakticky každý příběh, který neilustruje pouze jedna 

fotografie, vystavěn ze 2 až 10 fotografií.  

 Zatímco pak v Lifu je i nezanedbatelné množství příběhů tvořeno 11 až 

20 fotografiemi, takovéto příběhy se v Mladém světě za celé zkoumané období objeví pouze 

dva. Nakonec jsme také zjistili, že v Lifu se v 8 případech objevily i takové reportáže, které 

byly vystavěny z více než 21 fotografií. V průměru tedy můžeme říci, že v bezmála každém 

druhém čísle časopisu Life se objevil jeden takto fotograficky obsáhlý příběh. Oproti tomu 

v časopise Mladý svět nebyla takto fotograficky pojata ani jedna reportáž. 
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6.5. Velikost fotografie 
 

 Stejně tak jako počet fotografií na reportážní příběh je zajímavým ukazatelem 

i velikost těchto fotografií. Jak jsme opět zmiňovali v teoretickém úvodu, pro období 

dominantního paradigmatu humanistické reportážní fotografie je typické, že se 

fotografickému obrazu připisuje stejná, nebo často i větší role než textu reportáže. Zajímalo 

nás tedy, jak velké fotografie publikovaly dva zkoumané časopisy. Jejich srovnání nabízí 

následující graf.  

 

 Graf 10: Velikost fotografií v časopise Life oproti časopisu Mladý svět 

 

 

 Jak se ukazuje v grafu, v časopise Life jsou nejvíce zastoupené fotografie, které jsou 

menší jak jedna čtvrtina strany časopisu, a to ve více než 40 % případů. Na druhou stranu 

časté jsou zde také fotografie, které jsou větší jak čtvrtina strany (přes 20 % obrázků), 

a dokonce prakticky stejné procento představují i fotografie, které jsou větší jak jedna 

polovina strany. Tyto středně velké fotografie se tak svým počtem prakticky rovnají počtu 

fotografií malých. Ve více jak 10 % případů jsou fotografie v časopise Life dokonce přes 

celou stranu časopisu.  

 Výsledky pro Mladý svět jsou pak poměrně zásadně odlišné. Vidíme, že naprostá 

většina fotografií je v tomto časopise menší jak čtvrtina strany. To dokonce v takové míře, 
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že přibližně tři čtvrtiny všech zkoumaných fotografií zapadají do této nejmenší velikostní 

kategorie. Občas, přibližně v jedné pětině případů, se ve zkoumaných číslech Mladého světa 

objevily také fotografie větší než jedna čtvrtina a menší jak jedna polovina strany. Takové 

fotografie, které by byly větší jak polovina strany, se v tomto časopise objevovaly pouze 

v jednotkách procent z celkového počtu fotografií. Reportážní fotografie, které by byla 

věnovaná celá strana časopisu, se pak neobjevila vůbec. 

 S velikostí fotografií publikovaných na stránkách časopisů souvisí ještě jeden 

zajímavý ukazatel. Tím je dynamika, se kterou se jednotlivé velikosti fotografií střídají. 

Rozhodli jsme se proto zachytit tuto dynamiku pro jedno číslo každého ze zkoumaných 

časopisů. Následující grafy nabídnou porovnání pro číslo 17 časopisu Life a číslo 18 časopisu 

Mladý svět. Obě tato vydání představují první číslo jednotlivých magazínů, které jsme 

v rámci analýzy zkoumali.  

 

 Graf 11: Dynamika velikosti fotografií v č. 17 časopisu Life 

 

 

  

  

 

 

 

1 = celá strana; 2 = větší jak polovina strany; 3 = větší jak čtvrtina strany; 4 = menší jak 

čtvrtina strany. 
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Graf 12: Dynamika velikosti fotografií v č. 18 časopisu Mladý svět 

 

 

 

  

Jak je vidět na Grafu 11, v časopise Life se často střídají velikosti jednotlivých 

fotografií v reportážích. To nasvědčuje tomu, že se časopis snaží budovat určitou dynamiku 

příběhu a že cíleně vybírá určité velikosti fotografií ve vztahu k jejich obsahu i textu 

reportáže.  

 Oproti tomu časopis Mladý svět, jak ukazuje Graf 12, s dynamikou reportážního 

příběhu pracuje minimálně. Vodorovné části křivky na úrovni 4 nasvědčují, že většinu času 

se v Mladém světě objevují fotografie té nejmenší velikosti, tedy menší jak jedna čtvrtina 

strany, které jsou jen občas proloženy fotografiemi většími. Pouze jedna fotografie 

(13. reportážní fotografie v tomto čísle) byla větší jak polovina strany. Nakonec i zde vidíme, 

že křivka pro časopis Mladý svět nikdy nedosáhne úrovně 1, z čehož vyplývá, že reportážní 

fotografie, která by zabírala celou stranu časopisu, se zde neobjevila. 

 

 

 

1 = celá strana; 2 = větší jak polovina strany; 3 = větší jak čtvrtina strany; 4 = menší jak 

čtvrtina strany. 
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6.6. Velikost záběru 
 

 Poslední proměnnou, která nás v rámci kvantitativní analýzy zajímala, byla velikost 

záběru. Ze třech možností – celek, polocelek, detail – jsme se snažili zjistit, jaká velikost 

záběru se v časopisech nejvíce používá. Zároveň nás zajímalo, zda jsou nějaké rozdíly 

v zastoupení jednotlivých velikostí záběrů ve srovnání obou časopisů.  

 

 Graf 13: Velikost záběru fotografií v časopisech Life a Mladý svět 

 

 

 Na Grafu 13 vidíme, že v obou časopisech je nejčastější používaná velikost záběru 

celek. Oba časopisy ale také publikovaly fotografie, které jsou k aktérům fotografie blíže, 

tedy polocelky a detaily. Shodně lze také říci, že zastoupení jednotlivých velikostí záběrů 

sleduje tu samou tendenci: nadpoloviční uplatňování celků, zhruba ve třetině případů byly 

mezi fotografiemi polocelky a v méně jak deseti procentech pak detaily.  

 Na druhou stranu, z grafu jsou také patrné menší rozdíly mezi oběma časopisy. 

Vidíme tak například, že v časopise Life jsou jednotlivé kategorie velikostí záběrů více 

rovnoměrně rozloženy. Přesto, že se nejčastěji používají celky, pokud bychom sečetli 

fotografie velikosti polocelku a detailu, dostali bychom se na bezmála polovinu případů. 

Stejně tak procentuální zastoupení detailních reportážních fotografií (9 %) značí, že přibližně 

každá desátá fotografie v Lifu byla detail.  
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 Oproti tomu je role celku v Mladém světě mnohem dominantnější. I kdybychom 

sečetli bližší záběry, dostaneme se na 37 %, což je jen o něco více než třetina záběrů. Rozdíl 

tohoto součtu oproti Lifu je tak 9 %, což značí, že Life byl ve svých fotografiích přeci jen 

o něco blíže aktérům, než tomu bylo v Mladém světě. 

 Poslední zkoumanou kategorií, která částečně souvisí s velikostí záběru, je zobrazení 

aktérů na fotografiích. S velikostí záběru souvisí tato kategorie v tom smyslu, kolik lidí se 

vejde do záběru fotografie. My jsme si pro přehled tuto proměnnou, kódovanou jako „aktér“, 

rozdělili ještě do více kategorií, abychom zjistili, zda se neobjeví jiné zajímavé trendy. 

Následující graf přináší výsledky zjištění.  

 

 Graf 14: Lidé objevující se na fotografiích v časopisech Life a Mladý svět 

 

 

 Z Grafu 14 vyplývá, že pouze tři kategorie – fotografie zobrazující dvě ženy, skupinu 

lidí nebo masu lidí – byly zastoupeny častěji v Mladém světě než v Lifu. Life oproti tomu 

častěji publikoval fotografie, na kterých byly vyobrazeny ostatní kategorie (například sám 

muž, sama žena, nebo také například rodina). Toto zjištění nás vedlo k předpokladu, že 

tendence fotografovat lidi ve skupině by mohla být markantnější v případě časopisu Mladý 

svět. Rozhodli jsme se tedy seskupit zjištěná data ještě jedním způsobem. Výsledky nabízí 

následující graf.  
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 Graf 15: Individualizace lidí na fotografiích v časopisech Life a Mladý svět 

 

 

 Graf 15 vznikl tím způsobem, že jsme do kategorie „sám člověk“ započítali 

procentuální zastoupení všech fotografií, na kterých se dle předchozího grafu objevoval sám 

muž nebo sama žena. Oproti tomu do kategorie „člověk ve skupině“ jsme sečetli všechna 

ostatní procentuální zastoupení, kromě fotografií zobrazujících děti a pochopitelně mimo 

kategorie fotografií bez lidí.  

 Toto porovnání nám nabídlo zjištění, že přestože se v obou časopisech častěji 

objevovali lidé ve skupinách než sami, tato tendence byla větší v případě Mladého světa. 

Ve výsledku tak Life publikoval procentuálně více fotografií, na kterých se objevovali lidé 

sami, a Mladý svět zase o něco více upřednostňoval skupiny lidí. 
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Závěr 
 Za využití metody kvantitativní obsahové obrazové analýzy tato práce zkoumala 

reportážní fotografie v americkém časopisu Life a československém časopise Mladý svět. 

Cílem práce bylo potvrdit hypotézu, že styl humanistické reportážní fotografie, který se 

ve zkoumaném období projevoval na fotografiích v Lifu, se do jisté míry prosazoval 

i v Mladém světě. Zároveň jsme se ale také domnívali, že v některých aspektech práce 

s reportážní fotografií nebude Mladý svět s Lifem srovnatelný. 

 Abychom byli schopni tuto hypotézu ověřit, stanovili jsme si dílčí výzkumné otázky: 

1. Která témata jsou v týdenících ve sledovaném období nejčastěji fotograficky 

zpracovávaná? 

2. V jakém poměru se na zkoumaných fotografiích znázorňují humanistická témata 

oproti dalším tématům? 

3. Převažují na fotografiích typicky humanistické emoce jako láska a porozumění nad 

snímky bolesti a utrpení? 

4. Jsou fotografie zpracovány stylem rozhodujících okamžiků, který je typický pro toto 

období reportážní fotografie? 

5. Je srovnatelná velikost publikovaných fotografií v Lifu a v Mladém světě? 

6. Jsou srovnatelné velikosti záběru těchto fotografií? 

 

Z výsledků našeho zkoumání vyplynulo několik zásadních poznatků. Prvním z nich je 

fakt, že co se tematiky fotografií týče, jsou oba časopisy srovnatelné. Oba časopisy 

publikovaly fotografie na rozličné množství témat. U každého z časopisů byly sice dílčí 

odlišnosti v tom, jaká témata se objevovala na fotografiích nejvíce, nicméně při srovnání 

poměru typicky humanistických témat oproti ostatním zobrazovaným tématům jsme dospěli 

k závěru, že oba publikované časopisy se věnovaly více humanistickým tématům. Ta se 

prakticky shodně objevovala v obou případech dvakrát častěji než témata ostatní.  

 K podobnému závěru jsme došli i z výsledků zkoumání emočního náboje fotografií. 

I zde se ukázalo, že v obou časopisech na fotografiích převažují emoce štěstí, lásky 

a porozumění nad emocemi bolesti, strachu a zármutku. Emoce typické pro humanistické 

paradigma ve fotografii se v případě obou časopisů objevovaly dokonce více než třikrát 

častěji než jejich negativní protiklady.  
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 Dále byl předmětem analýzy i fotografický styl publikovaných reportážních 

fotografií. V tomto případě se ukázalo, že skoro tři čtvrtiny fotografií v časopise Life jsou 

zpracovány metodou rozhodujícího okamžiku typického pro období humanistické reportážní 

fotografie. V případě Mladého světa jsme zjistili, že fotografie metodou rozhodujícího 

okamžiku jsou zde také v převaze, nicméně představují jen o něco více než polovinu všech 

fotografií. Ve výsledku tak můžeme říci, že co se týče fotografického stylu, v obou případech 

převažují fotografie typické pro humanistické paradigma, nicméně v případě Mladého světa 

je tento přístup méně dominantní.  

 K odlišným výsledkům jsme naopak došli, když jsme porovnávali počet fotografií, 

které v jednotlivých časopisech ilustrovaly reportážní příběh. Zde se ukázalo, že zatímco 

v časopise Life reportáže tvoří víceobrázkový příběh, v Mladém světě je více jak polovina 

příběhů ilustrována pouze jednou fotografií. Zároveň jsme také zjistili, že i ty příběhy, které 

jsou v Mladém světě zobrazeny v několika fotografiích, obsahují výrazně nižší počet snímků 

než příběhy časopisu Life.  

  K podobnému závěru jsme došli také při zkoumaní velikostí reportážních fotografií. 

Tam jsme zjistili, že v časopise Life se často střídaly jednotlivé velikosti snímků, přičemž 

nejčastěji se sice používaly fotografie menší jak jedna čtvrtina strany, stejně zastoupené ale 

byly i fotografie větší jak čtvrtina společně s těmi většími jak polovina strany. Občas se zde 

také objevovaly fotografie na celou stranu. Oproti tomu v Mladém světě byly více než tři 

čtvrtiny fotografií menší jak čtvrtina strany a střídání velikostí snímků se projevilo pouze 

minimálně. Stejně tak fotografie přes celou jednu stranu v Mladém světě chyběly. 

 Poslední zkoumanou kategorií byla velikost záběru a počet lidí na snímku. Zde jsme 

pro oba časopisy obdrželi podobné výsledky. Ukázalo se ale, že v časopise Mladý svět jsou 

velikosti záběru celkově o 8 % vzdálenější, než je tomu případě časopisu Life. Nakonec se 

také ukázalo, že individualizace postav na fotografiích časopisu Life je o několik procent 

častější než v případě Mladého světa. Tam se zase oproti tomu objevují častěji skupiny lidí. 

 Ve výsledku lze tedy konstatovat, že paradigma humanistické reportážní fotografie 

se skutečně na stránkách časopisu Mladý svět v některých aspektech projevilo. Zejména co 

se týče tematiky a emočního náboje, byly fotografie srovnatelné s americkým Lifem. 

V případě estetického stylu se fotografie Mladého světa přibližovaly těm v Lifu. Co bylo 

naopak velmi odlišné, byla práce s reportážním příběhem a velikost fotografií. 
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Summary 
 

This thesis uses the method of quantitative content analysis to study the reportage 

photography in two picture magazines, Life and Mladý svět. The aim of this research was 

to test the hypothesis that the style of humanistic reportage photography, which was present 

in the photographic content in Life, was present to some extent in Mladý svět, as well. At the 

same time, the thesis suggests that the two weeklies will differ in some particular aspects 

of the usage of the photographic content.  

The results support the hypothesis and further develop it. The analysis reveals that 

in terms of themes and emotional charge of the reportage photography, both weeklies are 

comparable. Both the themes and the emotions depicted in the photographs were in the 

majority of times typical for the humanistic paradigm in photojournalism. 

Considering the aesthetic style of these photographs, Mladý svět published slightly 

more than half of pictures photographed with the method of decisive moment, typical for 

the paradigm of humanistic reportage photography. However, this percentage is close to 

three quarters in the case of Life Magazine. We can thus conclude that the method of decisive 

moment is prevalent in both cases, nevertheless more dominant in Life Magazine.  

On the other hand, the analysis of the usage of photographic content in publishing 

show contrast between the two weeklies. To generalize, the Life Magazine published 

reportage stories with more photographs (occasionally even more than twenty pictures per 

story), whereas Mladý svět preferred to illustrate their reportages with only one picture. 

In stories where more photographs were used, there would never be more than thirteen. 

Similarly, on average the size of photographs has been bigger in Life Magazine than in Mladý 

svět. 

The analysis thus reveals that the paradigm of humanistic reportage photography was 

indeed present in the photographic content of Mladý svět. In terms of topics and emotional 

charge, Mladý svět can be compared to Life Magazine. The aesthetic style was also similar 

in both weeklies. However, the publishing of photographic stories differed greatly – both 

in size and the number of pictures used per story.  
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