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Abstrakt 

Tato práce zkoumá různé aspekty fotografie protestu v kontextu českého prostředí po roce 

1989 se zaměřením na extrémní levici. Nejdříve objasňuje problematiku protestu, nového 

radikálního aktivismu a popisuje roli fotografie. Věnuje se rovněž roli médií a ve spojení 

s nimi se věnuje informování o protestech, konceptu morální paniky a významotvorné roli 

médií. Dále se zabývá ikonickými fotografiemi, problémem objektivity, emoční stránkou 

fotografie protestu a etikou fotožurnalismu. V další části objasňuje problematiku extremismu, 

vymezuje extrémní levici a z historického hlediska ji stručně mapuje na vybraných skupinách, 

mezi které patří zejména anarchisté. V kontextu extrémní levice práce dále popisuje největší 

protesty v České republice, které se udály za její účasti. Následují medailonky čtyř vybraných 

českých fotografů protestu Jaroslava Kučery, Karla Tůmy, Karla Cudlína a Petra Vrabce. 

V závěrečné fázi prostřednictvím rozhovorů práce zkoumá aspekty fotografie protestu a 

pomocí analýzy fotografií zmíněných fotografů analyzuje styl fotografování protestů a 

odhaluje případné zobrazovací stereotypy. 

Abstract 

This thesis explores various aspects of riot photography in the context of the Czech 

environment after the year of the 1989, with focus on the far left. First, it introduces the 

subjects of protests, new radical activism as well as describes the role of photography in 

protests. It deals with the role of the media in protests and linked with that topic, it also 

describes informing about protests, concept of moral panic and the media‘s ability to form 

meaning. Furthermore, it deals with iconic photographs, the issue of objectivity, emotional 

side of riot photography and photojournalistic ethics. In addition to that, it clarifies what 

extremism really is, it defines the far left, and it maps the history of the far left in the Czech 

Republic after the year of 1989 on a selected groups, especially anarchists. In the context of 

the far left it also describes the biggest riots in the Czech Republic. Portraits of four Czech 

photographers – Jaroslav Kučera, Karel Tůma, Karel Cudlín and Petr Vrabec, follow. In the 

final part it examines aspects of protest photography by interviewing selected photographers, 

and through analysis of their photographs it analyzes styles of shooting protests and it reveals 

a potential imaging stereotypes. 
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Úvod 

 Protest je prostředkem k vyjádření názoru či identity a od nepaměti jeho 

prostřednictvím lidé hromadně vyjadřují nespokojenost. Je formou politického aktivismu, 

který skrze demonstrace, bojkoty, blokády nebo rioty narušuje panující diskurz a otřásá 

zaběhlými schématy či zavedenými mocenskými strukturami. Protest je totiž zbraní 

bezmocných a postrachem moci.
1
 Májové studentské nepokoje v Paříži v roce 1968 

odstartovaly sociální reformy v celé Francii, v České republice byly v roce 1989 protesty 

katalyzátorem pádu totalitního režimu a protesty spojené s Arabským jarem na Blízkém 

východě započaly mocenské šachy. 

 Protestu nejvíce využívají ti, kteří největší měrou nesouhlasí s panujícím 

establishmentem a nebojí se křičet. Mezi takové patří zejména jedinci, kteří jsou většinovou 

společnosti označováni za aktivisty, radikály nebo dokonce extremisty.  

 V následující práci se zaměřuji na extrémní levici, která byla v době po roce 1989, 

který práci časově ohraničuje, nejvýraznějším protestním hnutím. U protějšku, který 

představuje extrémní pravice, nešlo o jasně antisystémové hnutí, nýbrž spíše o prvoplánový 

rasismus, násilí, provokaci a vymezení se vůči levici.  

 Téma protestu a extrémní levice rámuje fotografie, která je v dnešní době výrazně 

zaměřené na vizuální stránku jedním z nejpodstatnějších nositelů sdělení a historicky jde o 

jedno z nejvěrnějších možných zachycení reality. Fotografie je hojně využívaná v mediálním 

světě, který baží po spektakulárních událostech, o kterých budou lidé chtít číst. Lidi a tím 

pádem i média přitahují neobvyklé a kontroverzní situace, tedy například konflikty a s nimi 

spojené násilí. Jedním z největších producentů konfliktů jsou vedle válek protesty, které se 

můžou plánovaně či neplánovaně zvrhnout v masové rioty, ve kterých ve většině případů stojí 

proti protestujícím státní represivní složky. Média v protestech hrají důležitou roli, jelikož 

mají moc protest proměnit ve večírek organizovaný a financovaný miliardářem nebo naopak 

v bitevní pole plné krvežíznivých anarchistů. 

 Kde jsou konflikty, jsou i fotografové, kterým se často podaří si z konfliktu odnést 

fotografii, která vyhraje prestižní cenu a zařadí se mezi ikony. Fotograf a jeho dílo však čelí 

problému objektivity a pravdivosti, etickým dilematům či závazkům a v neposlední řadě 

emocím, které jsou především doménou recipienta snímků.  

                                                 
1
 POSPÍŠIL, Filip, ed. Umění protestu. Praha: Rubato, 2013. ISBN 978-80-87705-11-7. s. 18 
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 V následující práci, jejíž téma je Fotografie protestu v kontextu českého prostředí po 

roce 1989, vymezuji problematiku protestu a nového radikálního aktivismu, věnuji se roli 

fotografie a médií v protestu, kterou ilustruji na konkrétních případech zpracovaných ve 

studiích. U fotografie blíže objasňuji zejména problém objektivity, emoční stránky a etiky. 

Vymezuji problematiku extremismu a zaměřuji se na extrémní levici, jejíž historii a 

rozvětvenost v České republice stručně popisuji. Věnuji se anarchistům, revolučním 

marxistům, skinheads nebo radikálním ekologickým organizacím. V souvislosti s extrémní 

levicí popisuji největší české protesty, mezi které patří Global Street Party v roce 1998 a 

zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000, které zahalily hlavní 

město závojem pouličních riotů.  

 Cílem práce je teoreticky seznámit s vytyčenou problematikou, kterou pak v praktické 

části doplňuji prostřednictvím rozhovorů se čtyřmi českými fotografy, kteří fotografují nebo 

fotografovali protesty. Mezi ně patří Jaroslav Kučera, Karel Cudlín a v tezi avizovaný Vojtěch 

Dukát byl nahrazen Petrem Vrabcem, jelikož Vrabec je momentálně jedním z nejaktivnějších 

současných fotografů protestů, který se zaměřuje na český aktivismus. Původně měl 

proběhnout rozhovor i s Karlem Tůmou, který bohužel po mnoha pokusech z omezených 

časových důvodů respondenta neproběhl. Z informací získaných prostřednictvím rozhovorů 

skládám vlastní teorii aspektů fotografie protestu, kterou doplňuji teorii z odborné literatury. 

V závěrečné fázi praktické části analyzuji fotografie zmíněných čtyř fotografů (včetně Karla 

Tůmy), které ve dvou případech zachycují právě protesty proti summitu Mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky v roce 2000, ve třetím protesty spojené s ukrajinským 

Majdanem a ve čtvrtém blokádu německé elektrárny v Porýní v roce 2017. Jednotlivé analýzy 

následně porovnám a vyvodím z nich závěr, který se bude zabývat zejména stereotypy 

zobrazování riotů.  

U analýzy fotografií a jejich následného závěru předpokládám značnou inklinaci ke 

stereotypu zobrazování protestů, což znamená především prezentace násilí určité skupiny 

protestujících. 

 Daný výběr fotografů a potažmo zvolení analýzy fotografií je rovněž propojeno se 

zúžením tématu na extrémní levici. Poměrně mnoho fotografů zachycovalo relativně 

systematicky extrémní levici (v devadesátých letech zejména anarchisty a skinheads), zato 

fotodokumentace extrémní pravice je oproti tomu velmi sporá. 
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 V práci odkazuji na teorii či teoretickou část, tou jsou myšleny kapitoly Vymezení 

základních pojmů, Historie českých extrémně-levicových protestních hnutí po roce 1989, 

Největší české protesty s účastí extrémní levice a Medailonky českých fotografů protestu. 

Praktickou částí jsou potom myšlené kapitoly Aspekty fotografie protestu vycházející 

z rozhovorů s fotografy a Kvalitativní analýza fotografií jednotlivých autorů. 

 V práci používám termíny protest i riot. Protest může nabýt rozličné intenzity 

konfliktu od poklidných demonstrací po pouliční boje. Riot je potom termín už přímo pro 

protest ve formě pouličního boje, který může být reprezentován vším od výtržností po přímé 

konfrontace s policií.  

 Na závěr bych doplnila, že z knih, které jsem uvedla v tezi, jsem použila pouze knihu 

Metody výzkumu médií od Trampoty a Vojtěchovské, jelikož zbývající tituly jsem ve 

stávajícím a postupně se rozvíjejícím konceptu a tématu práce nakonec nevyužila. 
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1. Vymezení základních pojmů 

1.1 Problematika protestu 

 Při protestech jde o vytváření společenství, vymezování vzájemných hranic a vztahů a 

o vznášení kolektivního požadavku. Současných forem protestu je rozličné množství, které se 

pohybuje od těch předepsaných přes tolerované až po zakázané. Patří mezi ně petice, 

manifesty, přednášky, demonstrace, bojkoty, blokády, živé řetězy, sit-iny, happeningy, 

kulturní akce, street parties, rioty nebo přímo pouliční boje s policií. Protesty jsou 

doprovázené skandováním jednoduchých snadno zapamatovatelných hesel a srozumitelnými 

transparenty. Jsou vyjádřením kolektivu a definice části jeho identity. Účastníci protestů 

zažívají pocity blízkosti, jednoty a významu, dochází ke kultivování elementárního pocitu 

solidarity, individualizaci a seberealizaci a osvobození z vyjádření vlastní pravdy ve veřejném 

prostoru. Znovunalezení vlastního hlasu a důstojnosti je totiž důležitou součástí osobní 

psychické hygieny. Jedinci poskytuje sociálně-kulturní status a dělá ho čitelnějším.
2
 
3
 Kultura 

protestu není založená na uniformitě, je otevřená lidem s různými biografiemi, zájmy, 

intelektuální orientací a životním stylem, což je mimo jiné i jedním z důvodů, proč se některé 

znaky protestní kultury staly úspěšným prodejním artiklem a proč je využívání atraktivity 

symbolu alternativní či protestní kultury oblíbené v současné reklamě.
4
  

 Elementárním impulsem protestu je nespokojenost. Ta je nejčastěji iniciována 

zkorumpovaností politiků, odtržení vládnoucí garnitury od problémů běžných občanů, pocity 

bezpráví a absence spravedlnosti, bezohlednost k životnímu prostředí, rozevírání nůžek mezi 

bohatými a chudými, svévole bohatých, pocity bezvýznamnosti a bezmoci atp.
5
 Protestující se 

často staví na obhajobu těch, kteří se nemohou sami účinně bránit. Nejčastěji jde o chudé, 

nevzdělané, utlačované menšiny, zvířata nebo přírodu, které hájí před systémem, 

establishmentem, mocenskou politikou, světovým kapitálem atd. Většinou jde o adresování 

konkrétním organizacím, které jsou však institucionální reprezentací výše zmíněných 

„molochů“.
6
 Protest je zbraní bezmocných a postrachem moci.

7
 Jeho účelem je narušení 

panujícího diskurzu, nastolení nových či opomíjených témat nebo upozornění na 

                                                 
2
 MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2003. ISBN 80-7325-027-6. s. 115, 119, 137, 139 
3
 POSPÍŠIL, Filip, ed. Umění protestu. Praha: Rubato, 2013. ISBN 978-80-87705-11-7. s. 18 

4
 MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2003. ISBN 80-7325-027-6. s. 137–138 
5
 POSPÍŠIL, Filip, ed. Umění protestu. Praha: Rubato, 2013. ISBN 978-80-87705-11-7. s. 19 

6
 MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2003. ISBN 80-7325-027-6. s. 113 
7
 POSPÍŠIL, Filip, ed. Umění protestu. Praha: Rubato, 2013. ISBN 978-80-87705-11-7. s. 18 
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nedorozumění v té či oné kauze, poukázání na alternativy současné společnosti či otřesení 

strukturami moci a zaběhlými schématy. Vše by se mělo dít v dostatečné srozumitelnosti pro 

sdělujícího i adresáta.
8
 
9
  

 Co se týče vnímání protestu veřejností, je buď přijímán jako nezbytná výměna názorů 

a je postupně legitimizován jako politická forma jednání, nebo je naopak například po vzoru 

Václava Klause zatracován jako nebezpečný nátlak marginálních skupin, které ve společnosti 

nedokáží prosadit své zájmy regulérním způsobem, tedy prostřednictvím politických stran.
10

 

Opačným názorem, jehož zastáncem byl například Václav Havel, je, že protesty vedou ke 

zlepšení kvality demokracie a efektivity státu.
11

  

 Důležitou roli v protestu hrají média. Zisk alespoň chvilkové pozornosti mediálního 

světa je pro většinu protestů klíčové. Častěji však dochází k ignoraci, nepochopení a v případě 

radikálnějších hnutí i ke špatné interpretaci, snižování, zesměšňování a často k přímé fyzické 

represi, policejnímu násilí nebo zatýkání. Přesto však protesty mají schopnost vyvolat strach a 

nejistotu na správných místech a stanovovat tak určité hranice zneužívání moci. Protest již 

není doménou patřící výhradně radikálnějším méně početným skupinkám ekologů či 

anarchistů, které média označují za extremisty, nýbrž i střední a umírněnější levicová část 

politického spektra je v iniciaci protestů v posledních letech odvážnější.
12

   

 Je třeba poznamenat, že protest se zásadně odlišuje od revoluce. Protest totiž nemá za 

primární cíl dosáhnout okamžité a trvalé radikální změny režimu či společnosti, násilí s ním 

spojené není instrumentální a obsazování budov neslouží k nabytí logistických základen, ale 

je často pouze symbolem. Není ovšem vyloučeno, že protest může samovolně přejít 

v revoluci. Násilí je však zejména u militantnějších frakcí radikálních protestních skupin 

poměrně důležitým nástrojem komunikační strategie. Může sloužit k upoutání pozornosti 

k určitému problému, avšak jeho použití je ošemetné, jelikož ze strany médií či veřejnosti 

dochází většinou k jeho bagatelizaci na zbytečnost, co nemá nic společného s dotyčným 

problémem.
13

  

                                                 
8
 Tamtéž. s. 23, 24, 30 

9
 MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2003. ISBN 80-7325-027-6. s. 109–110 
10

 POSPÍŠIL, Filip, ed. Umění protestu. Praha: Rubato, 2013. ISBN 978-80-87705-11-7. s. 19, 68 
11

 Tamtéž. s. 77–78 
12

 Tamtéž. s. 17, 25, 30 
13

 MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2003. ISBN 80-7325-027-6. s. 110–111 
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 Protest je formou politického aktivismu. Dle rozdělení Ondřeje Císaře se v České 

republice vyskytují čtyři typy aktivismu. Jedním je starý participační aktivismus, který se 

zakládá na členských organizacích, které mají relativně bezproblémový přístup k politickému 

systému. K mobilizaci občanů však nedochází příliš často, a pokud se tak stane, protesty mají 

vysoký počet účastníků. Dalším typem je nový transakční aktivismus, u kterého se přístupnost 

k politickému systému mění v návaznosti na artikulované téma. Má schopnost tvořit sítě a 

spolupracovat s jinými skupinami a k mobilizaci dochází často, ale s nízkou účastí. Dále se 

zde vyskytuje občanská sebeorganizace, která se vyznačuje individuálním organizačním úsilí. 

Není podporována žádnou formální organizací či skupinou a s otevřeností politického 

systému jde o stejný případ jako u transakčního aktivismu. Dalším typem je epizodická 

masová mobilizace, která je charakterizována občasnými krátkodobými událostmi, v jejichž 

pozadí nestojí žádné formální organizace ani profesionální aktivisté, ani z těchto událostí nic 

podobného nevzniká. Vyznačuje se rychlou mobilizací a stejně rychlou demobilizací za účasti 

velkého množství lidí. Posledním typem je potom nový radikální aktivismus, do kterého 

spadá i extrémní levice, na kterou se tato práce zaměřuje.
14

  

1.2 Nový radikální aktivismus 

 Nový radikální aktivismus se zakládá na převážně volných organizačních platformách 

a jednotlivých aktivistech, kteří nemusí být členy žádného konkrétního uskupení. Přesto je 

však tento typ aktivismu nejvíce centralizovaný a uzavřený. Schopnost vytvářet širší sítě a 

spolupracovat i vně je značně omezená. Co do vztahu s politickým systémem, je mu 

vzhledem k jeho povaze uzavřený. Vyznačuje se velkým množstvím akcí za přispění menšího 

počtu účastníků. Častěji než jiné typy aktivismu využívá radikálních a násilných přímých 

akcí, ačkoliv dominují nenásilné demonstrace. Rozdíl je rovněž ve výběru cílů. Radikální 

aktivismus téměř nikdy necílí na konkrétní státní instituce. Převládajícími typy cílů jsou 

mezinárodní instituce či instituce jiných států, veřejné mínění, političtí aktéři či český stát a 

jeho politická elita. Převládající mezinárodní orientace se týká rovněž požadavků, které jsou 

často spojeny s všeobecnými tématy, jako jsou například lidská práva či ideologičtí nepřátelé. 

Dále je aktivita často směřována proti bezprostředním politickým oponentům, kterými bývají 

radikálové z opačného politického spektra, v případě extrémní levice tedy extrémní pravice. 

                                                 
14

 CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období 

transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-168-0. 

s. 33–34 
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Požadavky radikálního aktivismu spadají mimo zavedený veřejný diskurz. Jednotlivé 

organizace jsou pokládány za extremistické, a jsou proto monitorovány státními úřady.
15

  

 Identita radikálních aktivistů je utvářená v přímé konfrontaci se systémem. Radikálové 

proto nespolupracují s veřejnými institucemi ani se zavedenými soukromými nadacemi, 

jelikož by takové spojení bylo vnímáno jako kooptace. Nezávislost si udržují prostřednictvím 

ctěné filozofie Do It Yourself, tedy spoléháním se na vlastní zdroje a síly, které jsou 

výsledkem samostatné produkce. Konkrétně finanční nezávislost je udržována nejčastěji 

výnosy z prodeje časopisů, benefičních akcí nebo vlastních alternativních nadačních 

organizací.
16

  

 Alternativní podobu politického aktivismu potom představují anarchisté. Vyznačují se 

kontrakulturní orientací a jejich sítě jsou výrazně více autonomní než je tomu u 

institucionalizovaných protějšků. Nestarají se o začlenění do politického procesu nebo získání 

souhlasu od systému, jelikož systém je tím, co kritizují.
17

 Přitom se však občas nevyhnou 

interakci s institucemi, které jsou součástí kritizovaného systému. Někteří členové se 

příležitostně účastní občanských iniciativ vládních projektů, sedí v komisích a diskutují se 

členy politických stran, aniž by měli pocit, že zrazují vlastní věc. Avšak nemůže dojít 

k takové kolizi, aby bylo protestní hnutí plně vtaženo do logiky fungování odmítaného 

systému.
18

 I přesto však anarchisté do veřejné debaty dostali téma globalizace a stojí za 

větším povědomím o pravicovém extremismu. Právě za zásluhy v boji proti pravicovému 

extremismu získali dokonce renomé v liberálně lidskoprávních částech společnosti – v roce 

2000 získal Cenu Františka Kriegla (kterou uděluje Nadace Charty 77) anarchistický aktivista 

za angažovanost ve vyšetřování rasově motivovaných vražd. Tento akt byl chápán jako uznání 

antifašistických aktivit celého hnutí.
19

 Cenu Františka Kriegla před dvěma lety dostalo i 

Autonomní sociální 

centrum Klinika za odvahu dokazovat v dnešní době, že pomoc bližnímu je správnou cestou 

pro každého, kdo chce zůstat skutečným člověkem.
20

 

                                                 
15

 Tamtéž. s. 33, 34, 39, 60, 61, 71, 83 
16

 Tamtéž. s. 83, 149 
17

 Tamtéž. s. 71 
18

 MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury (CDK), 2003. ISBN 80-7325-027-6. s. 120–122 
19

 CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období 

transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-168-0. 

s. 147 
20

 Cena Františka Kriegla. Konto Bariéry [online]. [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: 

https://www.kontobariery.cz/Projekty/Ceny/Cena-Frantiska-Kriegla.aspx 
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1.3 Role fotografie v protestu 

 Roli fotografie v protestu budu ilustrovat na studii Davida D. Perlmuttera a Gretchen 

L. Wagnerové The anatomy of a photojournalistic icon: marginalization of dissent in the 

selection and framing of ‘a death in Genoa‘, která se věnuje fotografickým mediálním 

ikonám v kontextu fotografie zvané „smrt v Janově“. Na fotografii, jež je vyfotografovaná 

během antiglobalizačních protestů proti summitu G8 (Group of Eight) v červenci 2001 v 

Janově Dylanem Martinezem z agentury Reuters, je zachycen moment těsně před smrtí 

demonstranta Carla Giulianiho, kterého ze služebního vozu zastřelil příslušník italské 

vojenské policie. Giuliani má na fotografii na hlavě černou kuklu a v ruce drží hasicí přístroj, 

kterým se nejspíše chystal zaútočit na policistu sedícího v autě. Z pravé strany auta další 

protestující rozbíjí okénko dřevěnou laťkou a z předních sedadel je na Giulianiho namířená 

střelná zbraň. Na zdi v pozadí scény je nápis „NO MORE COPS“, výlohy obchodů jsou 

zabedněné a ulice je posypaná odpadky a rozbitými předměty. Incidentu i fotografii 

předcházely scény, kdy auto s ozbrojeným policistou vjelo mezi protestující a po domácku 

vyzbrojený Giuliani házel na auto předměty, kterými rozbil zadní sklo. Policista zepředu 

zablokovaný betonovou barikádou se následně snažil vymanévrovat pryč od agresivních 

protestujících. Vzápětí se z okénka policejního vozu vynořila střelná zbraň, která potom 

Giulianiho smrtelně zranila.
21

 

 Summity světových leaderů jsou zejména od devadesátých let doprovázeny 

rozsáhlými konflikty mezi demonstrujícími a bezpečnostními složkami státu. Jde o jakési 

ztělesnění boje mezi antiglobalizačním hnutím a vůdci globální ekonomiky. Mezi 

protestujícími jsou v největším zastoupení lidskoprávní skupiny, ekologické organizace, 

studenti a extrémní levice. V době preference vizuálna jsou tyto protesty atraktivním tématem 

pro média, a pravidelně tak plní titulní stránky a hlavní vysílací časy. Taková vizuální 

prezentace je problematická jak pro leadery, tak pro protestující. Leadeři jsou médii nuceni 

odpovědět na otázky vznesené protesty, tj. zejména rozrůstání globálního kapitalismu a s ním 

související environmentální degradace, vzrůstající korporátní moc, prohlubování světové 

chudoby a kritika jednání za zavřenými dveřmi. Protestující jsou potom kritizováni, že jsou 

spoře organizovaní, náchylní k teatrálnosti a násilí, že jsou jejich cíle příliš radikální a názory 

nejsou ucelené. Právě hojně prezentované násilí je pevně spojeno s protesty proti globalizaci a 

                                                 
21

 PERLMUTTER, David D. a Gretchen L. WAGNER. The anatomy of a photojournalistic icon: marginalization 

of dissent in the selection and framing of ‘a death in Genoa’. Sage journals [online]. 1. 2., 2004, 91-108 s. [cit. 

2018-04-05]. DOI: 10.1177/1470357204039600. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470357204039600 
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je uváděno jako jeden z hlavních důvodů, proč je hnutí v očích veřejnosti podkopané. Rovněž 

samo antiglobalizační hnutí je však v taktikách vedení protestů rozpolceno. Jedni zastávají 

princip nenásilí, druzí jsou pro přechod k výtržnostem jen jako odpovědi na předcházející 

policejní agresivitu a třetí vnímají ničení majetku jako nezbytnou součást protestu. Třetí 

skupina je prezentována zejména italskými anarchisty Ya Basta!, kteří jsou inspirováni 

mexickými Zapatisty a jsou nejčastěji viněni z ničení majetku a zraňování policistů a 

anarchistickým Black blocem
22

, jehož členové jsou oděni v černém a na hlavách mají plynové 

masky, kukly, šátky či sluneční brýle kvůli znemožnění identifikace. Státní represivní složky 

se tak na protesty připravuj důkladně a často s velkým předstihem – nevpouštějí 

inkriminované podezřelé jedince do země, lidem je doporučeno zavřít obchody či dokonce 

opustit město, ulice jsou vyklízeny, doprava zastavená, staví se barikády. Další skupinou, 

která se na protesty chystá s obdobnou intenzitou, jsou profesionální či amatérští fotografové, 

kteří se nejčastěji ženou za zárukou spektakularity.
23

 

 Zmiňovaný fotograf Dylan Martinez zachytil incident na jedenácti snímcích – před, 

během a po. Mainstreamovými médií však kolovala pouze fotografie momentu těsně před 

střelbou. Fotografie Giulianiho ležícího v kaluži krvi či snímek, kdy jeho tělo přejíždí 

policejní automobil, zveřejnila pouze alternativní média. Proces výběru snímku, který bude 

zařazen do mediální produkce, je procesem motivovaným jak esteticky, tak politicky. 

Výsledná vybraná fotografie tak nemusí být věrnou reprezentací situace, ale pouze uměle 

vytvořeným a rámovaným
24

 produktem zpravodajství. Média realitu totiž často zjednodušují, 

bagatelizují, prezentují jenom její výseč nebo nedodávají potřebný kontext k událostem, které 

jsou pro laickou veřejnost těžko čitelné a srozumitelné.
25

 Média jsou však na druhou stranu 

klíčovým nástrojem pro přilákání pozornosti veřejnosti, která je zásadním faktorem 

k případnému aplikování vznášených požadavků či k pouhému rozproudění diskuze. Tuto 

pozornost nejúspěšněji přitahují mainstreamová média a nejúčinnějším prostředkem je potom 

fotografie.
26

 Představy veřejnosti o protestech jsou z těchto důvodů značně formovány právě 

                                                 
22

 Black bloc se nejčastěji píše s prvním velkým a druhým malým písmenem a zároveň se v prvním pádě běžně 

píše s „c“, zachovávám proto v práci tuto jeho podobu. 
23

 PERLMUTTER, David D. a Gretchen L. WAGNER. The anatomy of a photojournalistic icon: marginalization 

of dissent in the selection and framing of ‘a death in Genoa’. Sage journals [online]. 1. 2., 2004, 91-108 s. [cit. 

2018-04-05]. DOI: 10.1177/1470357204039600. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470357204039600 
24

 Efekt rámování je vysvětlen níže v kapitole Informování o protestech a koncept morální paniky. 
25
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2018-04-05]. DOI: 10.1177/1470357204039600. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470357204039600 
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těmito obrazy, které cirkulují médii.
27

 Snímků však cirkuluje menšina, přihlédneme-li k tomu, 

že jich z určité události vznikly odhadem minimálně stovky.
28

 

 Mnoho fotografií zachycujících konflikt se stane ikonami. Ikona je dle Perlmutterovi 

typologie definována šesti aspekty: (1) důležitostí zobrazované události, (2) metonymičností, 

(3) aspektem slávy, (4) prominencí zobrazování, (5) frekvencí použití a (6) primordialitou. 

Důležitost Martinezovy fotografie tkví v tom, že zachycuje historicky první smrt během 

mezinárodního ekonomického summitu. Co do metonymičnosti byla vybrána fotografie, která 

smrt přímo nezobrazuje, pouze ji reprezentuje (jak je výše zmíněno, médii byla zvolená 

fotografie momentu těsně před střelbou) a zachycená scéna samotná je metonymií pro násilí 

protestujících (nikoliv však policejní násilí). Aspekt slávy byl dosažen opakovanou publikací, 

čímž fotografie získala punc něčeho, čeho by si každý měl všimnout a co by si měl každý 

zapamatovat – média jsou mimochodem nejčastějšími arbitry toho, co se stane slavným, a 

jejich volbu na závěr prověří akademici. Prominence zobrazení a frekvence použití byla 

splněna figurováním snímku na titulních stránkách většiny mainstreamových médií a 

primordialita je v reprezentaci konfliktu. Zde se nabízí poznamenat, že žádný ze snímků 

v sobě přirozeně nenese téma nebo myšlenku, ty rozeznáme až ex post pomocí 

mnemonických asociací, přiřazených popisků a sugestivních narážek. Reprezentace konfliktu, 

respektive příběhu oběti, je zde dvojznačná – protestující jsou utlačování systémem/jedná se o 

neoprávněný agresivní útok na policii.
29

 Fotografie se obecně dá vyložit minimálně dvěma 

způsoby. Každá tak v podstatě čeká na to, až ji někdo vysvětlí či dokonce zmanipuluje 

popiskem.
30

  

 Jak je naznačeno výše, pohled většiny lidí na protesty je filtrován a tvořen masovými 

médii, která mnohdy informace vypouští opatřené pokynem, co si o nich čtenář má myslet. 

Zároveň čtenář snímky raději přijímá v podobě již zařazené do kontextu než v podobě čisté, 

tedy před úpravami a publikací. Čtenář čerpá informace skrze vidění a zážitky jiných, kteří je 

zachytili na fotoaparát a následně doplnili komentářem či popisem toho, co přesně viděli, 

                                                 
27

 SONTAGOVÁ, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-092-

7. s. 23 
28

 PERLMUTTER, David D. a Gretchen L. WAGNER. The anatomy of a photojournalistic icon: marginalization 

of dissent in the selection and framing of ‘a death in Genoa’. Sage journals [online]. 1. 2., 2004, 91-108 s. [cit. 

2018-04-05]. DOI: 10.1177/1470357204039600. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470357204039600 
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 PERLMUTTER, David D. a Gretchen L. WAGNER. The anatomy of a photojournalistic icon: marginalization 

of dissent in the selection and framing of ‘a death in Genoa’. Sage journals [online]. 1. 2., 2004, 91-108 s. [cit. 

2018-04-05]. DOI: 10.1177/1470357204039600. Dostupné z: 
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zažili a zachytili. Samozřejmě se tak neděje bez implikace jednostranného pohledu a 

málokterá část publika má přístup či snahu zjišťovat pohledy různorodých médií. Pouhý 

zlomek si potom uvědomuje, že fotografie je jen zjednodušujícím výřezem reality obehnaným 

závojem subjektivní interpretace, která nemá schopnost reprezentovat ji v celé šíři. 

Modelovým příkladem je právě výběr fotografie Giulianiho v akci s hasicím přístrojem 

v rukou, ne fotografie, kde následně leží v kaluži krve či snímku, kde přes jeho mrtvé tělo 

přejíždí policejní vůz. Většina médií totiž chtěla poukázat na násilí protestujících, nikoliv na 

násilí policejní. Tomu nasvědčuje i fakt, že informování o protestech po tomto incidentu 

relativně utichlo i přesto, že noc po střelbě provedla policie razii ve školní budově, kde sídlili 

organizátoři Genova Social Forum, kteří se od násilností veřejně distancovali. Důvodem prý 

bylo hledání kontrabandu a členů Black blocu. Razie vyústila v napadání, zabavování 

osobních věcí a zatýkání. Tradiční média tyto informace nikdy nezveřejnila.
31

 

1.4 Role médií v protestu 

1.4.1 Indymedia 

 Před věnováním se tématu role médií v protestech je nejprve potřeba vymezit pojem 

Indymedia. Independent Media Center neboli Indymedia či IMC představují aktivistickou 

verzi globální občanské společnosti, jejíž aktivistická perspektiva vyžaduje omezení a 

redistribuci moci, radikalizaci demokracie a rozšíření participace a autonomie. Indymedia 

jsou tak kolektivy nezávislých mediálních skupin a stovek novinářů, nejsou však korporací a 

každá pobočka funguje autonomně. Vznikly jako alternativa k vládě a mediálním korporacím. 

Kořeny IMC jsou v hnutí za globální spravedlnost, radikálních demokratech, ve volném 

softwaru a nezávislých grassroots mediálních projektech a sami aktivisté mluví o inspiraci 

zapatistickým hnutím. 

 První centrum Indymédií vzniklo v roce 1999 při příležitosti protestů proti summitu 

World Trade Organization v Seattlu. Cílem bylo vytvořit mediální centrum, které bude 

„zaměstnávat“ kolem tří set aktivistických novinářů, aby mohli objektivně pokrýt celé 

protestní dění. Vedle webových stránek se distribuovali i tiskoviny a běželo rádiové i satelitní 

vysílání. Indymedia se následně v krátkém časovém úseku rozrostla do celosvětově fungující 

otevřené mediální sítě, která o tématech od antiglobalizačních protestů přes životní prostředí 

až k lidským právům informuje ze své perspektivy. Názory jednotlivých kolektivů se tak 
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mohou lišit. Obsah webu je totiž dán jeho uživateli a členy místních Indymédií. Tato mediální 

síť funguje na principu rovnosti, decentralizace a lokální autonomie na globální až lokální 

úrovni (Indymedia.org). Indymedia fungují bez návaznosti na zisk či reklamu a zúčastnění 

fungují dobrovolně a bez nároku na odměnu. To zahrnuje volný software, copyleft (opak 

copyrightu, který umožňuje volné nakládání s obsahem) a open publishing (publikovat může 

každý, kdo má přístup k internetu), čímž se Indymedia často stávají zdrojem tradičních nebo 

masových médií.  

 Účelem Indymédií je posílit bezmocné a umožnit jednotlivcům, skupinám nebo 

sociálním hnutím vyjádřit se, sdílet své aktivity nebo šířit hodnoty a ideje. Indymedia tak 

působí jako decentralizační prvek na mediálním trhu.
32

 
33

 

1.4.2 Informování o protestech a koncept morální paniky 

Příbuzným tématem je informování o protestech proti summitu G8, který se odehrával v roce 

2005 ve Velké Británii a kterému se věnuje sociologický výzkum Michaela Rosieho a Huga 

Gorringa What a Difference a Death Makes: Protest, Policing and the Press at the G20. Dle 

serveru Indymedia byli během protestů jeho účastníci zadržováni a následně shromažďováni a 

několik hodin drženi bez přístupu k vodě a toaletám (taktika v angličtině zvaná kettling). 

Policie následně ode všech sbírala osobní data a otisky prstů bez adekvátního důvodu a 

k samotným protestujícím i kolemjdoucím se chovala agresivně. Některé fotografie 

zachycovaly policii, jak štíty odhazuje přihlížející a zvedá obušky proti protestujícím. Většina 

mainstreamových médií se těmto událostem vůbec nevěnovala.
34

 

 Dalším případem zahrnutým ve výše zmíněné studii Rosieho a Gorringa je 

informování médií o protestech, které se konaly o čtyři roky později v Londýně při příležitosti 

summitu G20. Během tehdejších protestů přišel o život kolemjdoucí prodavač novin Ian 

Tomlinson. Ten se nechtěně připletl mezi protestující a byl tak zadržen policií, která na něj 

uplatnila kettling. Muž následkem toho zkolaboval a zemřel na cestě do nemocnice. Praktiky 

policie byly aktivisty následně hromadně odsuzovány a policie protestující na oplátku 

obviňovala z házení předmětů na policejní mediky, kteří se muže pokoušeli zachránit. Smrt 

muže byla nakonec připsána přirozeným příčinám.  

                                                 
32
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 Důležitou roli v těchto protestech hrála zejména mainstreamová média, která o 

protestech informovala již několik týdnů dopředu. Média totiž hrají klíčovou roli ve vztahu 

policie a protestujících a rovněž ve formování postoje veřejnosti a finálního vyznění protestu. 

Pokud totiž policie k protestu přistupuje s již předem vytvořeným strachem z protestujících, 

může být její postup tvrdší a zásahy či omezování protestujících intenzivnější. Mediální 

rámování události se tak stává důležitým.
35

 Efekt rámování definuje princip, kdy je chování 

osob ovlivněno výrazněji kontextem než samotnými informacemi. Rámování se dělí na 

pozitivní a negativní. Pozitivní zahrnuje prezentaci kladných stránek událostí nebo z nich 

plynoucích zisků, oproti tomu negativní prezentuje negativní stránky či z něj plynoucí ztráty. 

Pokud jsou argumenty pozitivní, lidé mají tendenci riskovat, pokud jsou negativní, lidé se 

riskování vyhýbají.
36

  

 Masová média mají ve zvyku zejména protesty militantnějšího ražení dopředu 

prezentovat jako ryze nebezpečné a plné kriminálních živlů. Ten samý druh protestů rámují 

stále stejně za použití stejných klíčových slov, které po čase již automaticky vyvolávají 

žádoucí asociace. Referování o protestech se stává epizodickým a zaměřuje se na senzační 

příběhy a snímky místo toho, aby se zaměřil na samotná témata protestů. V době před protesty 

média často zveličují rizika a šíří strach – zejména pokud jsou protesty spojovány například 

s již zmíněnými událostmi v Janově nebo obecně s anarchisty. Médii je účinně vyvolávána 

morální panika, která vyvolává asociace s ilegálními a neoprávněnými politickými akcemi.
37

 

 Morální panika je kolektivním jednáním či sociální reakcí na hrozbu nebo něco, co ji 

představuje, pro stávající společnost. Jde o stav, kdy je stoupající nejistota řešena 

konfrontacemi mezi deviantními a „normálními“, tedy oficiálními představiteli komunity. 

Vyznačuje se nepřiměřenými obavami a pocity ohrožení. Dojde tak k rychlé identifikaci 

nepřítele a připsání deviantního statusu. Podmínkami pro spuštění morální paniky je zájem o 

chování jistých skupin a jeho důsledky vztažené na zbytek společnosti, zesílení odporu vůči 

této skupině či jejímu ohrožujícímu chování a označení těchto skupin za nepřátele, jehož 

vyústěním je určité onálepkování a stereotypizace. Proti tomuto nepříteli je zpravidla 

postaven hrdina, který společnost před těmito nežádoucími infiltrovanými jevy brání. Poté 

nastane shoda v tom, že ohrožení řádu danou skupinou je vážné. Vzniklá morální panika však 
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nemusí postihnout celou ani většinu společnosti. Je primárně vyvolána strachem o něco, co 

má pro společnost fundamentální význam, něco, co ohrožuje řád či některý z jeho pilířů. 

Iniciuje ji tedy obava z narušení sociálního, politického či kulturního statu quo. V okamžiku 

nástupu dochází k hraniční krizi, kdy je narušen určitý status quo a začíná dramatizace 

problémů. Projevuje se jako masová hysterie, masové zostuzování, šíření fám a pomluv. 

Charakteristickou je nepřiměřená reakce všech aktérů – tj. v první vlně médií, politiků, 

represivních složek apod. Morální paniky jsou podobné davové psychóze. Obzvláště se tento 

případ týká zpravodajských médií, která mají tendenci o dané události informovat 

s přehnanou dávkou emocí, tendenci kolovat potom mají přemrštěné kvantitativní ukazatele a 

nepravdivé historky. Zpravidla dochází k institucionalizaci morální paniky právě 

prostřednictvím subjektů, které se jí snaží popisovat (média) či mírnit (represivní složky). 

Morální paniky jsou časově omezené jevy. Přichází náhle, ke vzplanutí dojde velmi rychle, 

nemají dlouhé trvání a prudce opadnou. Morální paniky mívají povahu kampaně či tažení 

proti určité skupině či jednotlivci, kteří vykazují deviantní chování. Obrací se k lidem, kteří 

jsou znepokojení ničením stávajícího řádu a cítí se v nebezpečí. Vyznačují se tím, že část 

politické a mediální scény touží tuto kampaň vést a pokouší se racionalizovat tento záměr 

snahou potlačit stav ohrožení. Tyto morální kampaně však většinou nechávají skutečné 

příčiny problémů nepovšimnuty.
38

 
39

 
40

 

 Masová média stále častěji vymezují prostor pro upozorňování na potenciální 

ohrožení. Nejsou jen jejich spouštěcí silou, ale také ohniskem a katalyzátorem kolektivního 

neadekvátně přehnaného jednání. Morální paniky iniciují a distribuují.
41

 
42

 Pojem morální 

paniky v prostředí médií znamená, že to, na co se zaměří, bývá prezentováno přemrštěně a je 

tak nadhodnocována důležitost určitého tématu. Tomuto tématu je věnován ve srovnání 

s jinými mnohdy závažnějšími problémy mnohem větší prostor. Z toho vychází znepokojení 

veřejnosti nad jistými jevy, které je vyvoláno sdělovacími prostředky, jež je ale daleko vyšší, 

jelikož daný jev je neustále exponován a je mu připisována větší nebezpečnost, než jakou ve 

skutečnosti představuje. Společenská reakce je tak nepřiměřená vzhledem k reálné závažnosti. 
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Přehnaný prostor, který je těmto jevům věnovaný, je daný zejména tím, že deviantní chování 

je čtenářsky či divácky už z podstaty velmi zajímavé, tím pádem zvyšuje 

čtenost/sledovanost.
43

 
44

  

 Masmédia jsou hlavním zdrojem informací o normách panujících ve společnosti a o 

hranicích, za které by se nemělo vstupovat. Neomezují se však jen na pouhé informování, 

nýbrž tyto morální normy i spoludefinují a vytváří prostor pro vyloučení těch, kteří onu 

hranici překročí. Mnohdy konstruují vlastní realitu morálního řádu. Jsou zodpovědná za výběr 

deviantních skupin, tvoření tzv. „folk devils“ neboli (volně přeloženo) lidových ďáblů, 

zostřování citlivosti vůči ohrožení stability a zvedání vln panik. Nálepkují a vylučují s cílem 

očistit společnost. Na titulních stránkách či v headlinech zpravodajských relací se neustále 

rozehrává boj dobra se zlem, který se neobejde bez moralit. Jednotlivé události jsou stále 

častěji vnímány a prezentovány jako potenciální ohrožení společenských hodnot a zájmů. 

Nejúčinnější vzedmutí morálních panik nastává v momentu, kdy se propojuje zájem 

masových médií se zájmem státu, represivních aparátů a veřejných „strážců morálky“, 

nejčastěji ztělesněných politiky.
4546

 

 Důležitou poznámkou je ve studii citovaný výrok policisty: Policisté také čtou noviny. 

Ten naznačuje, že je nebezpečné zacházet s davy a jejich jednotlivými členy jako s něčím 

homogenním a potažmo homogenně problematickým. Mediální předpovědi chystaného násilí 

tyto tendence mohou posílit. V případě informování o britském summitu média systematicky 

vyvolávala strach a například tvrdila, že nebezpeční maskovaní anarchisté se mohou nacházet 

kdekoliv v davu. Následné agresivní chování policistů potom legitimizovala.  

 Média mají tendenci upřednostňovat citlivá a násilná témata. Reportují tak raději o 

selháních během protestů než o jeho reálném (často „bohužel“ pokojném) průběhu. Typické 

pro informování o protestech je rovněž jeho krátkodobé trvání – pokrývání skončí nejpozději 

s koncem protestu. V informování jsou vyzdvihována témata nebezpečných protestujících, 

konspirace a průvodní militantní projevy kontroly. V takovém pokrytí se potom ztrácí 

legitimní a mírumilovné protestní organizace a jejich motivace a politika. V návaznosti na to, 

co se týče prezentovaných fotografií, z většiny se na nich vyskytují typické figury anarchistů, 
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které podporují mediální teorie o utajenosti a nebezpečnosti. Fotografie z protestů však 

mohou často rovněž sloužit k usvědčení o lži, ať už v rovině mediálních faktů či případných 

právních doher.
47

 

1.4.3 Významotvorná role médií a gatekeeping 

 Fotografie obětí konfliktu jsou určitým druhem rétoriky. Mohou sloužit ke stupňování 

nenávisti vůči nepříteli, stejně jako k probuzení lítosti. Opakovanou publikací zdůrazňují a 

kouzlením s kontextem mohou zjednodušovat či agitovat. Záběry totiž mnohdy informují jen 

o tom, co do nich společnost již vložila a čemu lidé věří. V návaznosti na to jsou záběry, které 

jsou v rozporu s jistou vírou či názorem, odmítány. Zejména na snímky, které dokazují 

barbarství vlastních lidí (v případě protestů je nejčastěji ztělesňují represivní složky) se běžně 

reaguje negativně s prohlášením, že jde zcela jistě o výmysl a manipulaci a že se situace ve 

skutečnosti přece udála jinak.
48

  

 Fotografie násilného činu vyvolává protichůdné reakce. Média nespoléhají na to, že 

budou hovořit samy za sebe a přidávají mnohdy vášnivé popisky. Význam reakce totiž závisí 

na tom, jak se daný snímek označí slovy. Opatření fotografie kontextem nicméně může 

způsobit její chybné čtení, může vyvolat falešné vzpomínky či inklinovat k určité ideologii. 

Důležitým se tak stává odstup, který snímek umožňuje číst několika způsoby. Nakonec však 

fotografii stejně většinou podsouváme to, co by podle nás říkat měla.
49

  

 V konfliktních situacích je vždy na jedné straně právo a na druhé útisk a 

nespravedlnost, záleží vždy na tom, kdo útočil či případně kdo zabíjel koho a proč. 

Fotoeditoři dennodenně dělají určitá rozhodnutí, kterými upevňují shodu ohledně toho, co je 

veřejnosti dovoleno se dozvědět. Tomuto procesu filtrace mediálních informací se říká 

gatekeeping.
50

 Jednotlivá rozhodnutí se povětšinou řídí konsenzuálním dobrým vkusem, který 

se ale v případě, že se ho dovolávají instituce, stává represivní normou. Jedním z důvodů 

nevpuštění informace či v našem případě fotografie do mediální produkce mohou být i práva 

příbuzných, která se však často problematicky kryjí s právem veřejnosti tyto záznamy vidět.
51
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1.5 Ikonické fotografie 

 Fotografie je na rozdíl od komplexního psaného projevu přístupná všem. Proto když si 

máme něco uchovat v paměti, fotografie se zarývá hlouběji, jelikož jednotkou paměti je obraz 

a vzpomínat znamená tento obraz si vyvolat. V době přehlcené informacemi se tak snímek 

stává rychlým způsobem, jak něčemu porozumět v podobě, která se dobře pamatuje. 

Především tak fungují ikonické fotografie, které fungují obdobně jako citát – silně zapůsobí, 

tudíž se vryjí do paměti a následně vzhledem k jednoduché formě, ve které se uloží, se 

v budoucnosti jednoduše vyvolají. Ikonické fotografie se tak v médiích stále dokola recyklují 

a používají pokaždé, když se k tématu vrací.
52

 
53

  

 Ikony jsou dnes základní složkou toho, o čem se společnost rozhodne přemýšlet, 

případně o čem prohlásí, že se přemýšlet rozhodla. Vliv fotografií je rovněž určující při 

utváření toho, jakým pohromám a krizím věnujeme pozornost a jaké hodnocení jim přiřadíme. 

S tím souvisí termín kolektivní paměti, která určuje, co je důležité a jak se to událo. Všelijaké 

ideologie tak běžně vytváří archivy reprezentativních obrazů, které shrnují kolektivní 

představy o tom, co je významné a spouštějí předvídatelné myšlenky a pocity.
54

  

1.6 Problém objektivity 

 Poté, co byl fotoaparát zbaven stativu, se stala fotografie svou bezprostředností větší 

autoritou, než byl do té doby slovní popis. Fotografii totiž musel pořídit někdo, kdo byl v tu 

chvíli události skutečně přítomen, a na snímku je tak zachycené něco, co skutečně viděl. Tím 

se zdá snímek naprosto reálný a plní funkci svědectví.
55

  

 Když však jedinec vnímá obraz, ten projde skrze oko přes mozek do nervové soustavy 

a zprávy distribuované touto soustavou pronikají každou vzpomínkou a pocitem. V případě 

fotografa je tak snímek objektivním záznamem, ale pouze osobní výpovědi. Je věrnou kopií a 

přepisem konkrétního okamžiku reality a zároveň jeho interpretací. Vznik každé fotografie je 

tudíž podmíněn otázkou subjektivity tvůrce – fotografie nenabízí čistý výhled, ale něčí 

pohled. Vždy jde o výjev, který si někdo zvolil k fotografování, čímž podle svého uvážení 

vyříznul část prostoru a s tímto vyříznutím se pojí i nutnost vyloučení zbylého.
56

 Každý 
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fotograf si vybírá určitý limitovaný soubor objektů, kterým reprezentuje vlastní svět, který 

filtruje a interpretuje skrze vlastní vnímání. Pokud se sejde fotograf a stejně smýšlející 

publikum, zdá se fotografie objektivní, i když není.
57

  

 Při posuzování míry objektivity v reportážní fotografii veřejnost často posuzuje 

snímek podle míry estetičnosti – její absence totiž dodává fotografii autentičnost. Lidé mají 

tendenci méně zpochybňovat snímky, které nejsou dokonale nasvícené či kompozičně ideální. 

Snímky amatérů jsou tak často stejně dobré jako snímky prověřených profesionálů. Fotografie 

se tím stává jedním z hlavních uměleckých oborů, v němž léta praxe nezajišťují 

nepřekonatelnou výhodu. Prim často hraje náhoda, štěstí a lidské zaujetí vším spontánním a 

neučesaným. V neposlední řadě krása fotografie odvrací pozornost od zobrazovaného a obrací 

ji k samotnému médiu, čímž znehodnocuje status snímku jako dokumentu.
58

  

 Fotografie naplňuje lidskou potřebu vědět, co se děje ve světě kolem nás a s kým tento 

svět sdílíme. Zobrazuje, nebo by minimálně měla, zobrazovat realitu. Žurnalismus jako 

takový je však zároveň konstruktem i realitou. V souvislosti s tím Jean Baudrillard popsal 

termín hyperrealita. Hyperrealita je stav, kdy lidské vědomí není schopno odlišit realitu od její 

simulace. Média nám totiž svět nejen reflektují, ale stále větší měrou i definují, čímž dochází 

ke zkreslení vnímání. V rámci prohlubující se globalizace se denně běžně dovídáme o 

událostech z druhého konce světa, tyto události nám však přinášejí téměř výhradně média, 

která jsou tak sama součástí hyperreality. Jelikož realita dané situace je formována a určována 

médii, stávají se mnohdy reálnějšími než realita.
59

 

 Realitu ani pravdu doopravdy nedokážeme poznat. Přesto vkládáme největší důvěru ve 

vizuální podklady této údajné reality či pravdy. Spoléháme na pravdivost snímků z rentgenu, 

ultrazvuku či Hubbleova teleskopu, často však nevěříme fotografům, kteří jsou ochotni pro 

pravdu (respektive fotografii) zemřít. Každý z nás vnímá a je vnímán, každý z nás je 

manipulován a manipuluje, každý zprostředkovává i soudí. U třídění klamu od pravdy je 

důležité soustředit se jak na ústřední objekt, tak i na jeho pozadí, do kterého je zasazen. Často 

však vidíme jen ústřední objekt, nikoliv pozadí, které je často jeho podstatou. Jindy se ale 

můžeme zahledět do pozadí natolik, že nevnímáme ústřední objekt. Mnohdy totiž vidíme jen 
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to, co vidět chceme, a tyto limitace je nutné si uvědomovat. Zároveň nemůžeme spoléhat na 

techniku, že čím je lepší, tím pravdivější a reálnější je vnímaný obraz.
60

 
61

 

1.7 Emoční stránka fotografií protestu 

 Fotografie protestu často zachycují určitý typ násilí. Snímky, které zachycují krutost, 

uspokojují hned několik rozdílných potřeb: potřebu obrnit se proti slabosti, otupit vlastní 

smysly a přiznat existenci nenapravitelného. Stejně tak vzbuzují širokou paletu emocí od 

vzteku přes strach po lítost. Při opakovaném vystavení takovým snímkům může recipient 

dospět k nudě, cynismu či apatii. Tyto pocity jsou však mnohdy podkresleny vztekem a 

bezvýsledností nad vlastní pasivitou a marností nad neschopností zasáhnout. Postupně člověk 

může dokonce ztratit schopnost jakkoliv reagovat, jelikož do extrému vybuzený soucit po 

čase ústí v otupení.
62

  

 Fotografie lidem umožňuje efektivně vnímat a přiblížit jinou realitu, než je jejich 

vlastní. V případě fotografie konfliktu si skrze ni uvědomujeme, že po světě se odehrává 

násilí. Takové obrazy jsou dramatické a šokují, čímž sami sobě umožňují v momentální 

záplavě vizuálních vjemů vyniknout. Šok a lidská touha po obrazech trpících těl, která je 

téměř stejně silná jako touha po obrazech ukazujících nahotu, je společně s přirozeným 

magnetismem nepřístojností a krutostí podstatným faktorem zaujetí.
63

 

 Fotografie by nás však měly povzbuzovat k tomu, abychom nad nimi uvažovali, 

podrobili je zkoumání, zvážili veškerá racionální vysvětlení a pokládali si všelijaké i 

nepohodlné otázky. V případě protestů jde zejména o otázku, jestli existuje nějaký druh 

poměrů, který jsme až dosud přijímali a který bychom teď měli zpochybnit. Snímky násilí či 

dokonce smrti, které se stávají nejoslavovanějšími a nejreprodukovanějšími, by nás tak 

neměly rozptylovat natolik, abychom se přestali ptát, jaké podobné fotografie nám média 

záměrně neukazují, jako tomu bylo například v případě události smrti v Janově.
64
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1.8 Etika fotožurnalismu 

 Zákon je to, o čem společnost rozhodla, že se musí dělat a etika je to, o čem společnost 

rozhodla, že by se mělo dělat. Konkrétně pro fotografa to znamená právo k pořízení fotografie 

a její následné ochraně a ke svobodě vyjádřit se prostřednictvím takového snímku. 

Fotografové však rovněž musí respektovat jiné lidské bytosti a interpretovat přesně to, co vidí. 

Měli by být čestní, upřímní a precizní a s fotografií by měli zacházet poctivě.
65

 

 Součástí práce fotožurnalisty je být fyzicky přítomný důležitým a často vypjatým 

událostem, během nichž mnohdy dochází k fyzickému násilí či dokonce úmrtí, které 

zachycuje a následně prezentuje veřejnosti. Během takových momentů fotograf často čelí 

vážným etickým dilematům, kdy si má vybrat mezi chováním nezaujatého pozorovatele, který 

situaci dokumentuje a v zájmu maximální možné objektivity a nestrannosti do ní nezasahuje, 

a chováním, ke kterému ho zavazuje fakt, že je rovněž příslušníkem širší veřejnosti a očekává 

se od něj, že bude naplňovat občanskou a morální povinnost pomoci jiným, kteří jsou 

v ohrožení života. Toto dilema je mimo jiné ošetřeno v etickém kodexu National Press 

Photographers Association (NPPA), kde se uvádí, že všichni členové „musí věnovat zvláštní 

pozornost zranitelným subjektům a soucitu s oběťmi zločinu či tragédie“.
66

  

 Na samotné řešení etického dilematu se potom dá pohlížet optikou tří etických směrů. 

Prvním je absolutistická etika, kde by správnost rozhodnutí měla být založená na 

univerzálních standardech, které člověka zavazují k určitému chování bez ohledu na kontext – 

tím správným rozhodnutím by tedy bylo chovat se dle závazků člena širší veřejnosti a 

v každém případě pomoci člověku v ohrožení. Druhý směr – utilitaristická etika zase tíhne 

k rozhodnutí, které by přineslo co největší štěstí, co největšímu počtu lidí. Fotograf by tedy 

v zájmu služby širší veřejnosti situaci zdokumentoval. Oproti tomu třetí směr – situační etika 

pracuje s okolnostmi. Premisou je, že zásah je morálně správný, pokud budou následky této 

akce více výhodné než nevýhodné. Tento typ etiky vyžaduje opatrné vyhodnocování 

specifických charakteristik situace a pro fotožurnalisty se tak stává mnohem praktičtější než 

volit mezi absolutní a utilitaristickou etikou.
67

 

 Právě situační etiku zkoumá i studie Yung Soo Kimové Photographers' Ethical Calls 

May Rest on ‘It Depends’, která je provedená na vzorku pracujících fotožurnalistů, respektive 
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dospělých Američanů, kteří jsou více než dva roky plně zaměstnáni v deníku jako fotografové 

nebo fotoeditoři. Ta v první řadě prokázala, že fotožurnalisti si v praxi osvojili právě etiku 

situační. V části studie, která zkoumala, jestli dotyčný souhlasí s pořízením fotografie někým 

jiným, se ukázal jako nejvíce rozhodující faktor úmysl oběti, která se dobrovolně vystavuje 

nebezpečí za účelem politického vymezení a pravděpodobnost možnosti úspěšného zásahu. 

V další části, která zkoumala, jestli by dotyčný sám pořídil snímek, byly zase nejvíce 

rozhodujícími faktory přítomnost jiných potenciálních zachránců, pravděpodobnost 

úspěšného zásahu a záměr oběti. Taková etika by potom měla být a často je užívána rovněž 

veřejností, která hodnotí adekvátnost pořízení či nepořízení snímku.
68

  

 Ve studii je rovněž citována odpověď fotografa Mika Urbana, který pořídil slavnou 

fotografii, kde je svlečená žena sexuálně zneužívána davem během oslav Mardi Gras v Seattlu 

v roce 2001: Rozhodnutí závisí na mnohých faktorech. Jsou okolo jiní lidé? Jak rychle se 

dokážu dostat k oběti? Můžu jí opravdu pomoci? Nevystavím sám sebe nebezpečí? Všechny 

tyhle otázky a ještě mnoho dalších vám současně vybuchují v hlavě. V každém případě však 

fotografové svými snímky přispívají k většímu společenskému povědomí o problémech, které 

podporuje veřejné úsilí jejich prevence. Fotografové tak mnohdy plní svou profesní povinnost 

nezúčastněného pozorovatele, i když často bojují s potlačením vlastních emocí.
69

 

1.9 Problematika extremismu 

 Extremismus je komplikované definovat. Dosud nebyla stvořena obecně platná 

definice a extremismus rovněž prozatím nedosáhl statusu odborného termínu a není definován 

ani v právu.70 Extremismus je však obecně brán jako zastřešující pojem pro všechny ideologie 

a skupiny, kterése nachází v okrajových oblastech politického spektra a vystupují proti 

stávajícímu režimu, bez ohledu na to, z jakých pozic režim kritizují.71 72 Ministerstvo vnitra, 

které v České republice monitoruje extremistické aktivity a pravidelně o nich vydává zprávy, 

rovněž přiznává obtížnost definice, ovšem extremismus vymezuje následovně: Pojmem 

extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, 

zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým 
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ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Mezi tyto principy patří 

kupříkladu úcta k právům a svobodám člověka a občana, svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát, nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního 

státu, svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, 

nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 

pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního 

původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

Extremismus může přejít v aktivity, které se snaží nahradit stávající demokratický systém 

systémem nedemokratickým, tj. například totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou 

nebo anarchií.
73

 
74

 

 Extremistické skupiny či ideologie jsou často spojené s agresivitou, násilím či jeho 

hrozbou, novým výkladem historie či sociální demagogií, jež jsou motivované rasovou, 

národnostní, náboženskou, třídní či jinou sociální nenávistí.
75

 V politologické literatuře se 

rozlišuje extremismus levicový, pravicový, náboženský, ekologický a národnostní.
76

 V České 

republice existují seznamy extremistických skupin a jednotlivců, ať už s otevřeně fašistickým 

či protifašistickým chováním, ekologové či bojovníci za lidská práva.
77

 Ministerstvo vnitra 

vzhledem k organizovanosti, efektivitě trestné činnosti, násilí a šíření strachu přiřklo boji 

s extremismem bezpečnostní prioritu.
78

 

 V médiích se i přes sporné vymezení extremismu tento pojem objevuje s vysokou 

frekvencí. Za extremisty byli již označeni skinheads, anarchisté, Komunistická strana Čech a 

Moravy (KSČM) či účastníci nenásilných demonstrací. Nálepka je ať médii či veřejností 

přisuzována postupně všem nepohodlným a málo loajálním postojům. Chybně je potom 

nadužíváno rovnítka mezi extremismem a terorismem. Tím vzniká přehnaná a neoprávněná 

stigmatizace a dochází k manipulaci s veřejným míněním. Extrém je následně veřejností 
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chápán jednoduše jako to, co výrazněji vybočuje z řady. Určité skupiny či ideologie jsou pak 

neprávem delegitimizovány.
79

  

1.9.1 Vymezení extrémní levice 

 Rozdělení na pravici a levici pochází z období Francouzské revoluce. Umírněnou 

levicí se myslí ta, která reprezentuje socialismus, extrémní levice, ultralevice či krajní levice 

je potom shrnujícím pojmem pro celou škálu levicových ideologií, v nichž jsou však zahrnuty 

dvě základní ideologie, a to anarchismus a komunismus. V podstatě každá frakce ultralevice 

však má vlastní ideologické směry, ze kterých vychází. Problémem je ale významová 

mnohoznačnost komunismu, který může vycházet jak z marxismu, tak z prvotního křesťanství 

a podobně je na tom anarchismus, kdy jedni spojení s marxismem odmítají, druzí z něj 

vychází. Hranice definující prostor extrémní levice jsou obtížněji definovatelné, jelikož se liší 

přístup ke komunistickým stranám, marxismu, revoluci či diktatuře proletariátu. Etablované 

komunistické strany odmítají anarchisty a trockisty, trockisti kolísají mezi odmítnutím a 

kritickou podporou těchto stran a anarchisté minimálně verbálně odmítají jak trockisty, tak 

komunistické strany. Přístup ke spolupráci mezi jednotlivými sférami se potom liší v západní 

Evropě a postkomunistické Evropě východní. Ve srovnání s extrémní pravicí má extrémní 

levice mnohem hlubší intelektuální zázemí a úroveň sdělování a obsah požadavků či 

argumentů je nesrovnatelně vyšší. K radikálně-levicové ideologii se mimo jiné hlásila řada 

světových intelektuálů.
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2. Historie českých extrémně levicových protestních hnutí po roce 

1989 

2.1 Levá alternativa 

 V roce 1989 se v rámci Občanského fóra vytvořila radikálně levicová frakce 

představovaná například Petrem Uhlem a dalšími disidenty, která dosud brojila proti 

komunistickému režimu z levicových až trockistických pozic. V roce 1990 se nazvala Levou 

alternativou a stala se oficiální zaregistrovanou organizací, která odmítala jak dosud panující 

režim, tak porevoluční kapitalistické směřování. Jmenovatelem se stala idea samosprávného 

socialismu a přímé demokracie. Nejednalo se však o homogenní organizaci, šlo spíše o 

zastřešující organizaci české radikální levice. Levá alternativa (LA) pořádala diskusní setkání, 

agitaci v terénu, několik demonstrací a vydávala časopis Polarita. Důvodem rozbrojů však 

byla neshoda mezi vůdčími osobnostmi, nejednolitý postoj k politickým stranám a neshoda 

v názorech na metody politického boje. Po pokusu o atentát na předsedu KSČM Jiřího 

Svobodu, z níž byl obviněn člen radikální levice, se LA rozkmotřila definitivně a ztratila na 

významu.
81

  

2.2 Anarchisté 

 Kořeny anarchistického hnutí leží v prvorepublikovém anarchismu, v mírovém hnutí 

z osmdesátých let (to vyjadřovalo odpor k násilí, obavy z následků hrozícího jaderného 

konfliktu supervelmocí a všeobecné vojenské službě), v undergroundové komunitě a punkové 

subkultuře. Anarchistické hnutí je mnohotvárným společenstvím, ke společné charakteristice 

však patří odmítnutí systému, jelikož je utlačitelský a násilný. Jako veřejně působící hnutí byl 

anarchismus obnoven na podzim v roce 1989, kdy vznikla první jasně anarchistická 

organizace Československé anarchistické sdružení (ČAS), která v říjnu uspořádala první 

veřejnou akci na Staroměstském náměstí a v nadcházejícím roce začala vydávat Informační 

bulletin. Předchůdkyněmi ČAS byla výše zmíněná radikálně levicová socialistická Levá 

alternativa a antimilitaristické uskupení Nezávislé mírové sdružení. Anarchisté se účastnili 

odstraňování mocenského monopolu Komunistické strany Československa, v rámci renesance 

anarchistického hnutí navazovali kontakty s polskými anarchisty, kde bylo hnutí díky 

dřívějšímu formování rozvinutější a inspirovali se anarchisty z Německa, zejména tamním 

squattingem a radikálním antifašismem. Mimo ČAS rostl počet volných anarchistických 
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skupin, které pocházely zejména ze subkultury punkerů. Dalším hudebním žánrem či 

subkulturou šířícím myšlenky anarchismu zejména skrze texty byl hardcore a antifašistická a 

antirasistická frakce skinheads, později rovněž kočovná a street parties pořádající freetekno 

subkultura.  

 Anarchismu se mimo jiné věnovala příloha původně samizdatového 

undergroundového časopisu Vokno Voknoviny, z níž se po ukončení spolupráce s 

undergroundem vyvinula A-kontra. Ta se úvodním prohlášením vymezila proti etablování 

současného režimu, pro hledání alternativ a proti komerci a konzumu. Společně s čerstvě 

vycházející Autonomií, která se zaměřovala na anarchismus všedního dne a vzdělávání místo 

pouličních bojů, se A-kontra stala základnou názorové profilace anarchismu. 

K antimilitarismu se postupně přidal boj proti násilí ultrapravicových skinheads a jejich 

rasismu, zájem o squatting, ekologické problémy a ochranu zvířat spojenou například 

s vegetariánstvím, veganstvím a boji proti kožešinovému průmyslu. 

 Mezi kolektivem A-kontry a Autonomie však vznikl konflikt ohledně míry politické 

angažovanosti. Část anarchistů vytvořila levicově opoziční kandidátku Levý blok (v podstatě 

koalice Komunistické strany Čech a Moravy a dalších levicových skupin), což jiná část z 

principu neschvalovala. Spor probíhal v roce 1992. Tehdy hnutí vstoupilo do veřejného 

povědomí demonstrací proti šlechtě a luxusu u příležitosti plesu ve Státní opeře 8. března 

1992 a shromážděním 1. května téhož roku spojeným s průvodem, jehož závěr představoval 

střet s fašistickými skinheads, které militantní anarchisté rozehnali. Na téže akci nově 

založená Anarchistická federace (AF) přečetla výzvu k bojkotu voleb. A-kontra později tuto 

výzvu uveřejnila a připojila k ní apel na ukončení spolupráce s KSČM, který byl většinou 

vyslyšen. Následoval již zmíněný pokus o atentát na předsedu KSČM Jiřího Svobodu. 

Přestože obviněný anarchista vyhrál všechny spory (včetně sporu s médii, která o případu 

informovala zkresleně), anarchistickému hnutí zůstala teroristická či obecně násilná nálepka, 

kterou podpořila i publikace informací o německé teroristické organizaci Frakce Rudé 

armády. I když šlo údajně jen o prosté projevy zájmu o něco, co výrazně zasáhlo systém, 

přijímání anarchismu v české společnosti pokleslo. Hnutí však nadále fungovalo a věnovalo 

se kupříkladu politicky či rasisticky motivovaným vraždám ze strany fašistických skinheads. 

 Z okruhu anarchosyndikalistického časopisu Svobodná mysl vznikla Česká 

anarchistická federace (ČAF, později Československá anarchistická federace, ČSAF), z níž se 

v roce 1997 oddělila Federace sociálních anarchistů (FSA) složená ze stoupenců redakce 

Svobodné mysli (později Svobodné práce), která byla považována za intolerantní a agresivní a 
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představovala začátek konfliktu mezi ČSAF a FSA. FSA se však vyjma kritiky ČSAF za 

přílišnou mírnost snažila (neúspěšně) šířit historickou osvětu a myšlenky anarchismu mezi 

námezdně pracující, což vyvrcholilo roku 2002 založením Odborového svazu Rovnost. Po 

urovnání sporů zavládla na poli českého anarchismu opět spolupráce. Novějšími tématy se 

stala ekonomická stránka útlaku, genderová otázka nebo xenofobie. FSA se v roce 2004 

přejmenovala na Federaci anarchistických skupin a rok předtím se do ní včlenila 

Antifašistická akce (Antifa). ČSAF se snažila udržet koncept anarchistické organizace 

otevřené různým směrům v anarchismu a na počátku roku 1998 si založila časopis Existence. 

ČSAF kladla důraz na emancipaci žen, odpor proti kapitalistické globalizaci a nadnárodním 

politickým institucím, ekologické problémy, uskutečňování anarchismu v praxi a vytvoření 

tolerantního prostředí uvnitř hnutí.  

 V roce 1996 vystřídala Autonomii Konfrontace, která spojovala anarchismus, 

autonomismus a občasný sklon k levicovému populismu a jako první přibližovala západní 

hnutí proti kapitalistické globalizaci. O tři roky později byla obnovena A-kontra, která se nově 

zabývala i novějšími tématy, jakými byla kupříkladu aktivita proti politicky etablované krajní 

pravici nebo freetekno.
82

 

 Ideově český anarchismus vychází zejména z děl Williama Godwina, Maxe Stirnera, 

Pierre-Josepha Proudhona a zejména Michaila Bakunina a Petra Kropotkina. Je 

charakterizován odporem k systému, státním represivním složkám, vzestupu fašismu a 

rasismu a devastaci životního prostředí. Volá po decentralizaci společnosti a vytvoření 

samosprávných společenství (komun, syndikátů nebo družstev), což je uskutečňováno 

kupříkladu vytvářením tzv. ostrovů svobody, tzv. dočasných autonomních zón například 

squatů.
83

  

2.2.1 Odnože anarchismu 

 Celé hnutí však bylo a je poskládáno z všelijakých lokálních iniciativ a skupin 

zaměřených na konkrétní frakce anarchismu. V roce 1995 tak například vznikla 

anarchofeministická ženská skupina Luna, která usilovala o rovnocenné zapojení žen do 

dosud převážně mužského hnutí, věnovala se squattingu a ekofeminismu a zanikla v roce 

1998. Po obnovení anarchofeministických aktivit vznikla například Feministická skupina 8. 

března, která požadovala odstranění patriarchátu, státu i kapitalismu.  
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 V polovině devadesátých let vznikla skupina Voice of Anarchopacifism, která 

s heslem „bojovat neznamená válčit“ navazovala na antimilitaristické aktivity a v začátcích 

protestovala například proti vstupu ČR do NATO. 

 Jako reakce na policejní razii v rockovém klubu Propast zase vznikla v roce 1996 

Antifašistická akce (Antifa), která se zaměřuje zejména na militantní aktivity proti 

ultrapravici a na obranu proti státním represím.  

 Mezi ekologické odnože anarchismu patřil v začátcích například časopis Zelený 

provazníček, který šířil ideje primitivismu a dodnes fungující česká pobočka radikálně 

ekologicky orientované volné platformy pro přímé akce Earth First! 

 Autonomistickou kulturu, která se soustřeďovala kolem squatu Ladronka, 

reprezentoval časopis Autonomie a později Autonom. Mezi autonomy existovala i militantní 

frakce zastoupená zejména organizacemi Fronta individuální svobody a členy S.H.A.R.P. 

Jedním z jejich hesel bylo například the only good fascist is a dead one (v překladu dobrý 

fašista je mrtvý fašista). 

 Kolektiv kolem časopisu Svobodná mysl šel zase směrem kladení důrazu na třídní boj 

a anarchosyndikalistické aktivity. Z jeho okruhu vznikla v roce 1995 Česká anarchistická 

federace (ČAF), která sdružovala různé proudy anarchismu. Vedle, a později uvnitř, ČAF 

existovala Anarchosyndikalistická federace (ASF), jež byla proti komunismu i kapitalismu a 

změnu systému viděla jedině cestou proletářské revoluce. Z ASF se později oddělila 

organizace Solidarita (později Organizace revolučních anarchistů – Solidarita, poté 1155), 

která propagovala radikální odborářství a následně se stala otevřeně anarchosyndikalistickou 

či v případě odštěpené Anarchokomunistické alternativy komunistickou.
84

 

2.3 Socialistická solidarita 

 Skupiny hlásící se k revolučnímu marxismu vycházejí z Trockého IV. internacionály a 

ideje mezinárodního spojení v boji proti kapitalismu a byrokracii. 

 Socialistická solidarita (SocSol) je revoluční marxistickou skupinou, která považuje 

režim před rokem 1989 za státně kapitalistický a ten následující za kapitalistický, fašistický a 

na základě kapitalismu má nespravedlivou povahu. SocSol, jejíž původní název byl Dělnická 

demokracie, vznikla jako odnož britské Socialistické dělnické strany. Činnost skupiny se 

orientuje na pořádání diskuzí, rozšiřování textů a účasti na demonstracích. Nejvýraznějším 
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vystoupením je násilný zásah proti mítinku Sládkových republikánů v roce 1994, které se 

účastnil v rámci Antifašistické ligy kolektiv kolem časopisu SocSol Revoluční solidarita. 

SocSol je z většiny tvořena mladými českými a romskými intelektuály. K dnešku se staví 

proti globálnímu kapitalismu, ke kterému vidí jako alternativu socialismus zdola – systém 

samosprávných rad. Prosazuje solidaritu s pracujícími, nezaměstnanými a jinak utlačovanými. 

Staví se proti fašismu, nacismu, rasismu, xenofobii, nesnášenlivosti a diskriminaci a za 

úplnou rovnost žen a mužů. SocSol chce být zárodkem spojující revoluční strany, která bude 

šířit dané ideje, které posléze povedou k překonání kapitalismu. SocSol je členkou 

Mezinárodních socialistů – největší sítě revolučních socialistů na světě.
85
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2.4 Radikální levice v rámci hnutí skinheads  

2.4.1 Red Skins 

 Tato skupina není v Česku příliš rozšířená, avšak vizuálně se hlásí k hnutí skinheads, 

ze kterého se vydělila v 70. letech, a myšlenkově k revolučnímu marxismu, který vychází ze 

spolupráce z trockisty. V Česku existují spíše jednotlivci, kteří mají blízko k militantním 

autonomům a zmíněným trockistům.
88

  

2.4.2 S.H.A.R.P. 

 S.H.A.R.P. neboli Skinheads proti rasovým předsudkům vznikli v 80. letech v USA 

jako reakce na vzestup neonacistických skinheadských organizací. Česká větev se deklaruje 

jako antifašistická a antirasistická a účastní se protifašistických demonstrací pořádaných 

anarchisty. Politická orientace je ale definovaná pouze antirasismem. K fašistům mají často 

postoj shodný s militantními autonomy, ovšem někteří jedinci se zase považují za patrioty a 

milovníky řádu a radikální levici odmítají stejně jako fašismus. V postoji k současnému 

systému jsou neutrální.
89
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2.5 Radikální ekologické organizace 

2.5.1 Animal liberation front 

 Animal liberation front (ALF) je vysoce aktivistická a militantní mezinárodní 

organizace. Provádí nenásilné (nikdy neubližují zvířatům nebo lidem) přímé akce proti 

zneužívání zvířat ve formě osvobozování, ničení majetku a způsobování finančních ztrát. 

Cílem je záchrana co největšího počtu zvířat a definitivní ukončení jejich utrpení. Akce ALF 

jsou protizákonné, proto organizace funguje zcela anonymně. Své označení za teroristickou 

odmítá, jelikož útoky na věci, které nemají cit, ALF nepovažuje za terorismus. ALF 

spolupracuje s podobně radikální mezinárodní organizací Earth First!
90

  

2.5.2 Different Life 

 Different Life je radikální a protisystémové ekologické sdružení, které se zabývá 

ochranou lidských práv a práv zvířat, která jsou zneužívána, ochranou životního prostředí a 

snahou o snížení a následné naprosté omezení spotřeby masa. Vyhýbá se konzumaci alkoholu 

a drog, které zatemňují mysl a činí lidi lhostejnými, což nahrává systému. Vazby sdružení se 

dotýkají autonomistické a anarchistické scény, se kterými sdílí odpor ke konzumu a 

spolupráci na některých militantních přímých akcích proti fašismu, rasismu a na ochranu 

zvířat. Děje se tak však převážně jen na úrovni jednotlivců. Kontakty rovněž udržuje 

s organizacemi Earth First!, People Against Racist Terror a militantním veganským a 

protidrogovým hnutím Hardline.
91

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90

 Tamtéž. s. 183 
91

 FIALA, Petr, ed. Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita v 

Brně, 1998. ISBN 80-210-1798-8. s. 191–192 



33 

 

3. Největší české protesty s účastí extrémní levice 

3.1 Global Street Party 1998 

 První česká Global Street Party (GSP) po vzoru britských Reclaim the Streets se 

uskutečnila v Praze 16. května 1998 v rámci celosvětových dnů akcí, které byly vyhlášené 

v Ženevě na kongresu mezinárodního nehierarchického sdružení lidových hnutí People‘s 

Global Action. Jejím účelem bylo upozornit na globální problémy, zejména na ekonomickou 

globalizaci, která je novou podobou kapitalismu, protestovat proti automobilismu a 

prezentovat alternativní kulturu. Nově byly do českého protestu vneseny prvky hudby (hrálo 

několik soundsystémů), tance, performance nebo občerstvení. Organizace se ujaly skupiny 

Earth First!, Chranitěli radugy a Československá anarchistická federace.  

 Na pražském Náměstí Míru, kde akce začínala, se sešly oproti předchozím stovkám 

tisíce lidí. Po několika hodinách zábavy na místě dav vyrazil s heslem Ulice jsou naše! na 

pochod po magistrále. Pochod zastavil policejní kordon (30 policistů proti 3 000 lidí), který 

byl však první řadou rozehnán. Pokračující pochod u hotelu Hilton strhnul vlajku Spojených 

států a rozbil okénko hasičského vozu. Reakcí bylo najetí policejního vozu do davu, který 

jednoho z účastníků GSP zranil. Odvoz do nemocnice mu však byl zamítnut, což vedlo 

k převrácení policejního auta davem na bok. Na Mariánském náměstí byl průvod ukončen, 

část demonstrantů však v čele s militanty pokračovala dál a rozbíjela výlohy provozovny 

McDonald’s. Rozbíjení se ujala i policie, kdy jeden z jejích příslušníků rozbil výlohu 

zlatnictví. Následovalo zatýkání a ústup policie. Demonstranti tak pokračovali v ničení 

prodejen nadnárodních korporací. Následně se inkriminovaní demonstranti rozprchli a na 

místo dorazila zadní část průvodu a zvědaví kolemjdoucí. V tu chvíli do davu, který 

s výtržnostmi s největší pravděpodobností neměl nic společného, naběhla opožděně policie a 

začala dav fyzicky napadat. Například žena čekající na tramvaj skončila s rozbitou hlavu jen 

proto, že se zastala mláceného mladíka, který zásah původně fotografoval. Příběh této ženy 

potom obrátil pozornost médií směrem k policejní brutalitě.  

 Po skončení byli zatčení odvezení do policejní nemocnice Na Míčánkách, kde 

pokračovalo systematické mlácení a týrání zadržených. Další byli odvezeni na služebnu na 

Bartlomějské, kde je policie umístila do přeplněných cel, přesto že jiné byly prázdné. Bytí a 

týrání pokračovalo i zde. Chování policie bylo promyšlené, někteří policisté dokonce nebyli 

zřejmě záměrně označeni osobními identifikačními čísly, aby byla znemožněna následná 

identifikace poškozenými. Ráno byla uvalena vazba na několik účastníku GSP, kteří v ní 
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strávili několik týdnů. Celková bilance byla 64 zadržených, 28 obviněných a 9 vazebně 

stíhaných. Následovala vlna mediální pozornosti, která akci odsoudila, po pár dnech se však 

dostavil zájem o policejní zásah a hrubé zacházení se zadrženými. Česká televize dokonce 

odvysílala reportáž v pořadu Nadoraz, která dokumentovala brutální zásah policie a následné 

mučení zadržených. Počet obviněných a držených ve vazbě se snížil. Policie však z ničeho 

obviněna nebyla. 

 I přesto, že akce skončila výše popsaným způsobem a pořadatelé GSP se od jejího 

závěru distancovali, zaplnila titulky deníků, televizní obrazovky i radiové přijímače a přitáhla 

pozornost české veřejnosti k novým tématům, jako je například výše zmíněná ekonomická 

globalizace. Samotné komunitě přinesla nový způsob pořádání akcí, na které je možné 

přilákat velké množství lidí a zjištění, že policie i přes neadekvátně brutální zásah zůstává 

chráněna a vyjde bez újmy.
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3.2 Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 2000 

 V září 2000 v Praze probíhal 55. výroční summit Rad guvernérů Mezinárodního 

měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB). Na dlouhodobé organizaci protestů a 

kontrasummitu se podílelo široké spektrum českých i zahraničních jednotlivců i skupin. 

Jednalo se o všemožná uskupení od radikálů a anarchistů přes trockistické odboráře až po 

ekology. Hlavním organizátorem však byla Iniciativa proti ekonomické globalizaci. Počet 

demonstrantů se pohyboval kolem jedenácti až dvanácti tisíc, podle odhadů policie šlo o sedm 

tisíc. Díky předcházející mediální kampani strachu, dosud nevídaným preventivním 

bezpečnostním opatřením (byly uzavřeny všechny školy, občanům bylo doporučeno opustit 

město, obchodníkům odstranit hotovost, alkohol nebo cigarety z obchodů, někteří potenciálně 

protestující nebyli vpuštěni do země, z celého státu bylo do Prahy povoláno 12 000 policistů) 

a následnými střety s policií a ničení majetku se anarchisté znovu potvrdili jako násilníci.
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 Dnem bojů se stalo úterý 26. září. V Lumírově ulici létaly dlažební kostky a zápalné 

lahve na policejní kordon, dav na oplátku kropilo vodní dělo. Před Nuselským mostem plným 

policistů a jejich techniky se je demonstranti snažili zatlačit, policie v odpověď použila slzný 
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plyn. Demonstranti stavěli a zapalovali barikády, před hotelem Corinthia Tower byl poničen 

vůz televize Nova a na Václavském náměstí byly ničeny výlohy. Bylo zraněno celkem 64 

policistů, dvacet demonstrantů, dva delegáti a jeden britský novinář. Pochody a happeningy 

v následujících dnech byly o poznání klidnější. Protestujícím se přesto podařilo zablokovat 

Kongresové centrum, jednání tudíž muselo být přerušeno a ukončeno o den dříve. Delegáty 

musela policie postupně odvést metrem. 

 Celková bilance je velká část vyhoštěných cizinců, 900 zadržených, osmnáct 

obviněných (z toho dva Češi). Rozsudky končily buď vyhoštěním, nebo zproštěním viny, 

jelikož nebylo možné prokázat, jestli se dotyčný přímo dopustil daného činu, z něhož byl 

obviněn. Na policisty bylo z důvodu nezákonného chování podáno 26 trestních oznámení a 

přes 300 stížností. Z toho byl pouze jeden případ vyhodnocen jako zneužití pravomoci 

veřejného činitele, tedy trestný čin. Inspekce následně prohlásila, že policisté použili 

nepřiměřené násilí vůči předvedeným na služebně v Lupáčově ulici, konkrétní viník však 

nebyl dopaden.  

 Mediální šíření morální paniky a násilností utvrdilo mnoho lidí v názoru, že 

demonstrace je v pořádku odmítat. Titulky se plnily obměnami typu „V Praze začala válka“ a 

aktivisty organizovaný kontrasummit, kterého se účastnili kritičtí intelektuálové a aktivisté 

z celého světa, na němž zaznívaly argumenty proti politice strukturálního násilí MMF a SB 

zejména ve třetím světě, média ignorovala a věnovala se prezentaci násilí. Jeden z aktivistů 

následně tuto kampaň označil za psychologickou válku. Pro samotné hnutí měly protesty 

například ten přínos, že mezi zahraničními aktivisty bylo velké procento žen, které ty české 

povzbudily k tomu, aby na demonstrace chodily a samy je organizovaly. K rozvoji 

antiglobalizačního hnutí v českm prostředí však nedošlo.
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4. Medailonky českých fotografů protestu 

4.1 Jaroslav Kučera  

 Jaroslav Kučera se narodil 19. prosince 1946. V Mělníce studoval Střední 

průmyslovou školu stavební a následně byl přijat na stavební fakultu Českého vysokého učení 

technického v Praze.  

 Vzhledem k tomu, že bydlel na strahovských kolejích, se v roce 1967 zúčastnil 

protirežimních studentských demonstrací. V roce 1969 založil Fotoklub Strahov. V témže 

roce při fotografování prvního výročí srpnové okupace byl zatčen, zbit a několik týdnů 

vězněn ve věznici na Pankráci. Po složení státnic se stal fotografem na volné noze a v době 

normalizace externě pracoval pro některé časopisy a státní podniky. Mezi známé cykly z této 

doby patří například Lidé, které jsem potkal, Komunistické slavnosti a Moldávie.  Mezi 

známé soubory z devadesátých let patří zase Sametová revoluce, Sudety nebo Nové radosti 

v českých hospodách. V devadesátých letech fotografoval jako externista pro Reflex.  

 Věnuje se rovněž fotografování historické architektury a v souvislosti s tím má vlastní 

vydavatelství a nakladatelství Jakura. Kučera je dále zakládajícím členem fotografické 

skupiny SIGNUM a od roku 1996 je členem hamburské agentury Bilderberg. V roce 2000 

získal Hlavní cenu Czech Press Photo za fotografii Kameny a násilím proti globalizaci, která 

pochází z antiglobalizačních protestů v Praze a za téže počin získal i cenu Euro Press Photo. 

Cenu Czech Press Photo dostal celkem dvanáctkrát, Euro Press Photo třikrát.
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 Jaroslav Kučera je vnímám jako fotograf života, který přistupuje k lidem s pokorou a 

snaží se jim porozumět. Nejraději fotografuje lidi na okraji společnosti. Fotografuje výhradně 

černobíle, přestože se živí fotografií barevnou.
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 Jaroslav Kučera fotografoval protesty pouze na území České republiky, vyjma 

revoluce v roce 1989 nafotografoval později protesty proti Mezinárodnímu měnovému fondu 

v roce 2000, přičemž za jednu z fotografií dostal Hlavní cenu Czech Press Photo. 
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V devadesátých letech fotografoval skinheady a anarchisty, ačkoliv k oběma zmíněným 

skupinám a obecně levicově orientovaným jedincům má negativní vztah. Negativní vztah má 

rovněž k médiím, ve kterých v poslední době už nepublikuje. Násilí ani konflikty nevyhledává 

a reportážní fotografie není jeho oblíbenou disciplínou. 

4.2 Karel Tůma  

 Karel Tůma se narodil v roce 1975 v Praze. V roce 2005 absolvoval Filmovou a 

televizní fakultu Akademie múzických umění (FAMU) a od roku 2006 působil například jako 

pedagog na Institutu komunikačních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.  

 Je zakladatelem fotografické skupiny Rovnýma nohama. Při realizaci a následném 

uplatnění svých fotografií spolupracuje mimo jiné s nadací Člověk v tísni. V roce 2000 získal 

cenu za nejlepší černobílou fotografii v soutěži Praha fotografická za soubory Život se žije a 

ztrácí na ulicích, Pankáči a Praha pod heslem: Postavme se proti MMF a SB. O dva roky 

později získal cenu Czech Press Photo v kategorii Každodenní život. V roce 2004 byl 

nominován na cenu Jaromíra Funkeho a získal grant pro mladé dokumentaristy a 

fotoreportéry ze zemí východní Evropy Credit Suisse Masterclass.  

 Během práce jevištního technika ve Vinohradském divadle v devadesátých letech 

nafotografoval svou první již zmíněnou sérii Život se žije a ztrácí na ulicích, která obsahuje 

snímky pražských bezdomovců, narkomanů a jiných postav pražských ulic. Dalším souborem, 

na kterém Karel Tůma pracoval, byla Mladá alternativa, která vznikala za podpory časopisů 

Mladý světa a Konfrontace a věnuje se levicovým hnutím a městským subkulturám. 

V návaznosti na Mladou alternativu vznikla kniha Po osmi letech svobody a celé téma bylo 

dovršeno reportážním souborem Praha pod heslem: Postavme se proti MMF a SB, který 

mapuje události spojené se zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 

v září 2000. Fotografuje rovněž freetekno a Do It Yourself kulturu. Dalším známým cyklem 

jsou fotografie, které vznikly během návštěv romských osad na východním Slovensku. 

Zabýval se rovněž migrací a kupříkladu fotografoval portréty migrantů, kteří v České 

republice žádali o azyl, z nichž vznikla putovní výstava. V neposlední řadě od roku 2010 

portrétuje české spisovatele, básníky a filosofy.  
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 Nejvíce se zaměřuje na dlouhodobé dokumentární projekty zaměřené na sociální 

témata, jejichž prostřednictvím poukazuje na vztah naší společnosti reprezentované zejména 

masovou konzumní kulturou s alternativami.
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4.3 Karel Cudlín  

Karel Cudlín se narodil 28. června 1960. Vyrůstal na Žižkově a v roce 1979 se stal 

absolventem gymnázia Na Pražačce. Po maturitě nastoupil na dva roky na střední školu 

sociálně-právní. 

 Fotografií se začal zabývat během studií na gymnáziu. Zaučoval ho jeho strýc, který 

byl amatérským fotografem. V roce 1987 absolvoval katedru umělecké fotografie na Filmové 

a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU). Pracoval v Mladém světě, Lidových 

novinách, Respektu, agentuře ČTA a dlouhodobě spolupracuje s Revolver Revue. Jako 

pedagog působil například na Institutu tvůrčí fotografie a na FAMU. V soutěži Czech Press 

Photo získal celkem šestnáct cen, v roce 2008 obdržel cenu Revolver Revue a v roce 2016 se 

stal docentem na FAMU. V současné době je na volné noze.  

 Cudlín se nejdříve věnoval romské problematice, poté komerčně fotografoval svatby a 

pohřby a nafotografoval cyklus Maturanti. V letech 1997-2003 byl jedním z oficiálních 

fotografů Václava Havla. Většina jeho fotografií vznikala a i nadále vzniká na cestách 

(například New York, Kavkaz, Izrael, Rusko). Jeho práce se vyznačuje cykly – mezi 

nejznámější patří odchod sovětských vojáků z Československa, Romové, uprchlíci nebo 

Ukrajina. Fotografoval rovněž dětské domovy nebo drogově závislé.  

 Karel Cudlín patří ke klasikům české černobílé dokumentární fotografie. Svým 

fotoaparátem, který nosí stále u sebe, zachycuje všední život a jeho méně zjevné aspekty. 

Vytváří realistické snímky, které vyzívají k zamyšlení a pro které je charakteristická snaha o 

maximálně pravdivý pohled bez příkras. Jeho záběry jsou fotograficky čisté, hlavním 

principem je kompozičně i světelně pevný sevřený útvar bez stylizace.
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 Karel Cudlín protesty nebo obecně násilné konflikty cíleně nevyhledává, většinou se 

spíše náhodně naskytne nebo s návštěvou protestů, která se odehraje, většinou dopředu 

minimálně nepočítá. To nic nemění na faktu, že fotografoval například nedávné protesty po 

katalánském referendu, dlouhodobě fotografuje izraelsko-palestinské protesty, protesty na 

Ukrajině (ať už jde o nedávný Majdan, Pomerančovou revoluci či vyhlašování nezávislosti) a 

v České republice zachycoval rok 1989 a protesty proti summitu Mezinárodního měnového 

fondu a Světové banky v roce 2000, za něž dostal cenu Czech Press Photo. Není 

podporovatelem extrémní levice, což ho ale ve fotografování vědomě neovlivňuje.
111

 

4.4 Petr Vrabec 

Petr Vrabec přezdívaný Zewlakk se narodil 1984 v Mladé Boleslavi. Vystudoval Střední 

průmyslovou školu zeměmeřickou. Fotografování se začal věnovat ve 22 letech. Fotografii 

nestudoval, je samouk. Za rok 2017 byl nominován na Czech Press Photo v kategorii 

Aktualita za fotografii z přímé akce v Německu, kterou organizovala Ende Gelände. 

 Specializuje se na fotografování demonstrací, hapenningů a přímých akcí u nás i 

v zahraničí. Fotografuje zejména pro magazín Romano Voďi, A2larm a pro Autonomní 

sociální centrum Klinika. Jeho fotografie běžně přebírají tuzemská i zahraniční 

mainstreamová média. 

 Je politicky aktivní, přiklání se k levicové scéně, kterou také fotografuje nejčastěji, ale 

do demonstrací, které fotografuje, nezasahuje.
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5. Aspekty fotografie protestu vycházející z rozhovorů s fotografy 

5.1 Metodologie 

 Ke zjišťování informací jsem využila polostrukturovaného hloubkového rozhovoru, 

který se řadí do metod kvalitativního výzkumu a je prováděn s malou skupinou respondentů. 

Na začátku se určí základní témata a k nim vázané otázky, které se v průběhu výzkumu 

mohou doplňovat a přizpůsobovat. Respondentovi je umožněno na některé otázky 

neodpovídat, některé otázky mohou být záměrně vynechány nebo přidány. Výstupem jsou 

nezměněné přepisy rozhovorů, fotografie, záznamy a osobní komentář, které v závěru 

podléhají analýze. Základem zvoleného polostrukturovaného rozhovoru je volnější forma 

interview s předem daným souborem témat a otázkami. Podstatou je polostandardizovaný 

rozhovor, který rekonstruuje subjektivní teorii za pomocí otevřených, teoreticky odvozených 

a případně konfrontačních otázek a expertní rozhovor, kde nás nezajímá samotný respondent, 

ale jeho schopnost být odborníkem na určitou problematiku a reprezentovat tak jednu 

skupinu, o které se snažíme získat informace jako o celku. Snažíme se zjistit, jak se chovají a 

proč se tak chovají, odhalujeme jejich ústřední postoje, vztahy a motivy.
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5.2 Zkoumané oblasti 

 Nejdříve jsem se věnovala rozhovorům s vybranými respondenty – fotografy 

Jaroslavem Kučerou, Karlem Tůmou, Karlem Cudlínem a Petrem Vrabcem. V rozhovorech 

jsem se v otázkách zaměřila na čtyři tematické okruhy, které jsou spojené s fotografováním 

protestů převážně v kontextu českého prostředí. Mají doplňovat teorii fotografie protestu 

z odborné literatury, v některých případech potom ověřují její platnost.  

 Prvním z okruhů byly rozdílnosti mezi fotografováním protestů v České republice a 

v zahraničí a rozdíly mezi současností a minulostí. Konkrétněji jsem se zaměřovala na 

atmosféru, chování davu či policie a případná omezení, která fotograf pociťuje.  

Druhou zkoumanou oblastí bylo téma fotografa v riotech. Zaměřovala jsem se na praktickou 

stránku, kterou představovala případná výzbroj, zajímala mě pravidla, kterými by se měl 

fotograf v takových situacích řídit, respektive kterými se řídí a v neposlední řadě mě zajímalo 

chování protestujících či policie k fotografovi.  
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 Třetím tématem byly etické aspekty. Prostřednictvím rozhovoru jsem zjišťovala, 

jakými etickými pravidly se fotograf řídí, jak s nimi pracuje či jakým etickým dilematům 

musí čelit. Konkrétně se kupříkladu jednalo o kritéria, kterými se fotograf řídí při 

rozhodování, zda danou fotografii pořídit nebo nikoliv nebo o problém subjektivity 

zachycovaného.  

 Čtvrtým okruhem byla mediální publikace fotografií protestu. Zjišťovala jsem, jak 

publikace probíhá, jestli na její průběh autor dohlíží a má ohledně ní nějaké požadavky. Dále 

jsem se tázala, jestli některou z fotografií média nechtěla publikovat a jaké byly důvody, 

případně jestli se sám autor k tomuto kroku rozhodl. Zaměřila jsem se rovněž na míru 

postprodukce fotografií určených k publikaci.  

 Zjištěné informace jsem následně přerozdělila do přesnějších níže uvedených šesti 

okruhů.  

5.3 Zjištěné aspekty fotografie protestu  

5.3.1 Fotograf v riotech 

 Když jste fotografem, který zachycuje násilnější formy protestů, kterým se říká rioty, 

všechno se děje velmi rychle a spontánně, panuje zmatek. Zmatení jste často jak vy, tak 

demonstrující i policisté. Zachycujete všechno, co je kolem vás, co vám přijde pod ruku, 

nepřemýšlíte nad tím. Spousta (dobrých) fotografií, které v budoucnu třeba získají i ocenění, 

je dílem štěstí a náhody. Během fotografování protestů totiž většinou nemáte čas přemýšlet a 

kontemplovat například o pověstném rozhodujícím okamžiku Cartier-Bressona. Důležité tak 

pro člověka, co fotí protesty, je mít technicky co nejlepší vybavení, které vám dává svobodu 

záběru. Potom se totiž stačí jen koukat a dobře se postavit. Špatná technika fotografa 

zpomaluje a omezuje.  

 Nepříjemnou situací je, když se fotograf dostane mezi demonstrující a policii, kteří 

mezi sebou bojují. Fotograf je vystaven násilí z obou stran a může být zasažen vším od 

kamene po slzný plyn. Pokud ale fotograf zachycuje protesty delší dobu, je možné 

vypozorovat určité vzorce v chování policie, kterými se následně fotograf může řídit, aby se 

vyhnul nebezpečí a nedostal se do problémů. 

 K tomu se váže potřebná výzbroj. Jedná se zejména o press vestu a s ní spojenou 

akreditaci, která fotografa viditelně odliší od davu a umožní mu přístup tam, kam by ho 

policisté bez označení nepustili. Rovněž tak do okolí vysílá signál neutrality. Daná 

identifikace fotografovi právě s největší pravděpodobností zajistí, že po něm nikdo nehází 
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kameny nebo na něj přímo fyzicky neútočí. Neoznačení fotografové se ocitají ve složitější 

situaci, kdy je pro ně nejlepší se zdržovat pouze na jedné straně. Pokud jsou očekávané 

protesty většího rozsahu s rizikem násilí, někteří fotografové sebou nosí helmu, masku nebo 

vodu na výplach očí po zásahu slzným plynem. 

 Co se týče rozdílů fotografování protestů, které determinuje doba nebo geografická 

poloha, v minulosti svět nebyl tolik medializovaný, fotožurnalistů bylo méně a policie byla 

zejména v českém prostředí po revoluci zmatená, jelikož nevěděla, jak má zasahovat. Nebyla 

připravená a byla zatížená stigmatem Státní bezpečnosti z minulého režimu. I v zahraničí byli 

protestující často tvrdší, než na co byla policie připravená, což vedlo k častým zmatkům. 

Obdobný je rozdíl mezi protesty v zahraničí a v České republice, který spočívá především 

v radikalitě jak ze strany protestujících, tak policie. V České republice jsou zejména dnes 

protesty mírnější a chladné a násilí pochází převážně od policie, která nemá problém fyzicky 

zasáhnout v případě poklidných akcí, kterými jsou například nenásilné blokády. Policie je 

dosud stejně jako v minulosti převážně nepřipravená na případný zásah proti velkému počtu 

radikálů. 

5.3.2 Chování demonstrujících a policistů k fotografovi 

 Protestující i policie se k fotografovi chovají ve většině případů korektně, nemusí jít 

ovšem o univerzální zážitek. Už jenom z toho důvodu, že dav sestává z různých jedinců, 

stejně jako policie, kdy má ještě každý útvar jiného velitele. Ani jedna strana fotografa však 

nemá příliš v oblibě, jelikož může zachytit přešlap jedné či druhé strany, který bude následně 

zveřejněn, z čehož může plynout vyvození určitých nepříznivých závěrů s případnými 

perzekucemi. Jako veřejně disponovaný fotograf se někdy nevyhnete nelibosti ze strany lidí, 

kteří proti vám mohou vést určitou „štvavou kampaň“, která vás může poškodit a vystavit i 

riziku fyzického násilí. Dobré je, když vás někteří protestující, aktivisté nebo policie znají, 

jelikož si na vás zvyknou a nemají s vámi problém. Ani známost vás však nezachrání před 

občasnou nesmyslnou agresivitou policie. Můžete skončit s pěstí v zádech nebo jako jediný 

zatčený. Vzhledem k výše zmíněné neutralitě, kterou vám částečně propůjčuje novinářská 

vesta, můžete občas působit jako arbitr některých sporů, kdy kupříkladu okřiknete policii, že 

její chování je za hranou.  

5.3.3 Problémy spojené s fotografováním protestů 

 Častým problémem, zejména pokud jde o fotografování protestů, kterým je přítomná 

extrémní levice, jsou obličeje zahalené vším od plynových masek po šátky, sluneční brýle a 
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kšiltovky. Koliduje zde přítomnost dotyčného na veřejném prostranství a evidentní touha po 

zachování soukromí a ztížení identifikace. Panuje shoda, že pokud člověk nechce být na 

nějaké veřejné akci fotografovaný, nemá na ní chodit, a už vůbec nemá držet banner nebo jít 

v první řadě průvodu, jak tomu často u zahalených anarchistů bývá. Fotograf má totiž právo 

na veřejném prostranství a veřejné akci fotografovat kohokoliv. Mimoto je v České republice 

zakázané zahalování z důvodu ztížené identifikace. Jiná situace nastává, když fotografa 

dotyčný (ať už zahalený nebo ne) požádá, ať ho nefotí nebo jeho fotografii nezveřejňuje. 

V takovém případě je potřeba prosbu uposlechnout a respektovat požadavek na zachování 

soukromí. Právě fotografování levicové scény je však o důvěře. Pokud se jí fotograf delší 

dobu věnuje a tuto důvěru si získá, přirozeně respektuje veškeré požadavky. Mezi ně mimo 

jiné patří nezveřejňování fotografií, kdy je jedinec zachycen při trestné činnosti a bylo by 

možné ho na základě fotografie identifikovat (typicky jde například o házení kamenů na 

policisty apod.). Dále se jedná o respekt k tomu, že zahalený jedinec nechce být zobrazován. 

To lze vyřešit naznačením, že pořizuju fotografii, ať jde tedy dotyčný na moment ze záběru. 

 Dalším problémem přidruženým k fotografování protestů je narušování intimní situace 

nebo voyerismus, kdy je na fotografově zvážení, jestli danou scénu fotografovat či nikoliv.  

5.3.4 Etické zásady fotografování protestů 

 Fotograf by měl mít neutrální postoj, i přestože může s protestujícími či policí 

souhlasit či naopak. Jak je zmíněno výše, protest je, kde se fotografuje spontánně a 

instinktivně. Fotograf tak může někomu přirozeně nevědomky stranit. To se týká výběru úhlu 

nebo zachycovaných osob. Odstranění případného stranění je tak ve většině případů až 

úkolem postprodukce či závěrečného výběru fotografií určených k prezentaci. S tím je spojen 

problém subjektivity zachycovaného a s ním propojený požadavek objektivity. Tyto úvahy se 

však odehrávají v podvědomí a fotograf, pokud není vyloženě zvyklý fotografovat protesty, 

nad nimi nemá čas přemýšlet, ustupují tak do pozadí. Výrazně se tak děje v riotech, kdy ani 

zkušený fotograf protestů nemá čas řešit nic jiného, než co nejvíce a nejrychleji fotografovat. 

 V rámci neutrality či potenciální manipulace je nepřípustné svými fotografiemi 

zobrazovat událost tak, jak se nestala či měnit její celkové vyznění. Je tak kupříkladu potřeba 

zobrazovat účastníky demonstrace komplexně a nevybírat si k fotografování pouze jednu 

skupinku protestujících, která je sice zajímavá, jelikož je například hlučná či násilnická, ale 

není reprezentativním vzorkem. Stejně nepřípustné je i zvýrazňování neobvyklého jedince 

v davu. Je rovněž potřebné prezentovat samotnou událost v celé její šíři – když se někde děly 

výtržnosti nebo probíhaly boje a jinde se pokojně demonstrovalo, je třeba ukázat obě 
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skutečnosti, jinak dojde ke zkreslení. Jedním z řešení je, že událost fotografuje více fotografů, 

kteří jsou domluvení, kdo zachytí co, aby bylo z akce obsaženo maximum. Druhým řešením 

je založení vlastní online fotogalerie na vlastních stránkách, kam je možné nahrát co nejvíce 

získaných fotografií. Stejná situace nastává při fotografování bannerů nebo dílčích situací – 

cílenou selektivní slepotou je možné „měnit vodu na víno“.  

 Důležité je použití kontextu. V případě fotografií je prezentován popiskem, či delším 

psaným textem nebo výběrem a řazením fotografií. Vším zmíněným se dá manipulovat a 

přetvářet význam. Mezi manipulaci řazením patří například využívání podprahového vnímání. 

Pro fotografa je tak důležitá domluva s fotoeditorem, kdy dohlíží na správné vyznění kolekce 

snímků. Co se týče popisku nebo doprovodného článku, je často poplatný názoru redakce, 

která je tvoří. Je proto dobré, když fotograf snímky opatří jasným názvem, čímž předejde 

potenciálním spekulacím, které mohou vznikat v případě, že na publikaci nedohlíží. Publikace 

může probíhat i tak, že článek je již hotov a redakce k němu hledá vhodné fotografie, o které 

požádá některého z fotografů. V takovém případě má fotograf předepsanou šablonu, a pokud 

s ní souhlasí, vloží do ní odpovídající fotografie. Jiná situace nastává, když je mezi 

vydavatelem/redakcí/(foto)editorem a autorem článku přátelské pouto, které vylučuje, nebo 

by minimálně vylučovat mělo, případnou manipulaci a nevyžaduje tak přehnanou obezřetnost.  

 Další zásadou je nezveřejňování fotografie člověka, který je zachycený v nelichotivé 

póze, s nepřirozeně zkrouceným obličejem nebo v úšklebu, která ho může dehonestovat. Toto 

je důležité dodržovat jak v případě strany, se kterou fotograf sympatizuje, tak v případě 

strany, se kterou jako jedinec nesouhlasí. Jiná situace nastává v případě, kdy vyfotí někoho, 

kdo má diktátorské sklony pod úhlem, pod kterým vypadá jako diktátor. V takovém případě 

se jedná o vizuální zvýraznění vlastnosti a publikace je v pořádku. 

 Fotograf, který zachycuje násilí, často čelí etickému dilematu, jestli danou fotografii 

pořídit nebo dotyčnému raději pomoci. Zde rozhodují jak osobní morální zásady, tak 

především okolnosti. Pokud je fotograf na místě jediný, fotografie nestojí za lidský život. 

Pokud jsou ale přítomni záchranáři, fotograf je na místě od toho, aby fotografoval. Stejně tak 

pokud by člověk případnou pomocí přivedl do nebezpečí sám sebe, je pro něj lepší, když 

místo zásahu fotografuje. Tomu odporuje názor, že pomoci se dá v každé situaci a pořizování 

snímků extrémnějších forem násilí a jeho následků je hyenismus. Co do výběru 

zachycovaného je důležitá zejména lidskost jednání. Fotografování konfliktu ale není vždy 

altruistickým činem, kterým autor pomáhá vytvoření lepší společnosti, naopak svými 

fotografiemi může rozdmýchat ještě větší vášně.  
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 Eticky chybným jednáním je nepřiznaná úprava fotografií, která je zásadním 

způsobem změní. V dnešní době, kdy jsou možnosti úpravy fotografií čím dál dostupnější a 

jednodušší, to často k takovému jednání svádí. V pořádku jsou úpravy, které kopírují úpravy 

v temné komoře, tj. zesvětlení, ztmavení, zostření a případný výřez, který ale musí zůstat 

v mezích estetiky a nesmí nijak měnit vyznění zachycené situace, náladu či gró fotografie.  

 Vyjma digitální manipulace, která probíhá nejčastěji ve Photoshopu, je možné 

manipulovat se scénou přímo na místě. Přemisťování mrtvých těl či jiné zasahování a 

inscenace situace je vyjma hrubě neuctivého jednání výrazným překročením etické hranice. 

 Výše uvedené případy manipulace jsou často spojené s touhou po senzaci, která 

autorovi mnohdy zaručí vyniknutí a věhlas. Někteří fotografové proto přistupují k nepřiznané 

manipulaci a fotografie se stávají pouhým divadlem. Velké množství fotografů do konfliktů 

nejezdí z humanistických důvodů, ale kvůli dobrému snímku, který obletí svět. V takových 

případech jde často etika úplně stranou a prim hraje touha získat exkluzivní fotografii. 

Následné zdůvodňování dokumentace obzvláště kruté a bezvýchodné scény může být 

pouhými výmluvami a kalkulem.  

5.3.5 Realistická versus estetizující fotografie 

 Fotografie by měla být primárně dobrá a působivá a v případě, že děj převažuje nad 

výtvarnou stránkou, fotografie by měla nést symbolický význam a měla by vypadat tak, aby si 

jí lidé všimli. Když se něco takového podaří, jde však převážně o dílo štěstí a náhody. O 

estetičnosti, stejně jako o objektivitě, v chaosu protestů fotograf nemá příliš mnoho času 

přemýšlet. Problémy, které v hlavě řeší, jsou převážně praktického rázu – měl jít blíže, měl 

tuto scénu zachytit z jiného úhlu, měl zmáčknout spoušť dříve nebo později.  

 Holé a syrové snímky působí více. Ať jsou ale fotografie konfliktu v jakémkoliv 

provedení, neustále vyhrávají prestižní ocenění, jakým je například World Press Photo.  

 Problém estetičnosti spočívá spíše v tom, co jste jako fotograf a tím pádem umělec 

schopný podstoupit. I hromada mrtvol může být výtvarnou záležitostí. Závisí však na tom, 

kam až je fotograf v míře estetičnosti ochotný zajít.  

5.3.6 Přítomnost médií při protestech 

 Panuje názor, že protesty a zejména jejich násilné stránky se dějí často především pro 

média. Například v případě plesu v Opeře někteří anarchisté útočili na budovu rajčaty jenom 

v případě, že byly zapnuté kamery. U protestu je totiž důležité, aby byl vidět. Dělat ho bez 
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přítomností médií by nemělo valný smysl, neboť by se o něm dozvědělo minimum lidí. Čím 

větší počet lidí se o protestu dozví, tím větší měl smysl. Otázkou je, jaký dají média protestu 

prostor, a jak jej budou prezentovat.  

5.4 Konfrontace některých zjištěných informací s teorií 

Prostřednictvím rozhovorů se potvrdila důležitost kontextu fotografie, který je nejčastěji 

obsažen v popisku fotografie. Popisek fotografie je však často ovlivněn názorem autora. 

Potvrzený byl rovněž problém subjektivity tvůrce, který jí přenáší i do fotografie. Je tak 

potřeba se snažit o co největší neutralitu a objektivitu. Této problematice se co do teorie 

věnuje kapitola Problém objektivity a kapitola Etické zásady fotografování protestů. Dalším 

tématem, v němž se rozhovory shodují s teorií, je, že výběr snímků je jedním z prostředků 

manipulace. V rámci zamezení manipulace je potřeba ukazovat daný protest ze všech stran a 

zacházet s ním stejně jako se snímky samotnými poctivě. Tomu se věnuje kapitola Role 

fotografie v protestu a opět Etické zásady fotografování protestů. Teorie se s rozhovory kryje i 

v tom, že realistická fotografie konfliktu je působivější než fotografie estetizující, a že při 

pořízení opravdu dobré fotografie hraje většinou prim náhoda a štěstí. Tomu se věnuje 

kapitola Emoční stránka fotografií protestu, Problém objektivity a Realistická versus 

estetizující fotografie a Etické zásady fotografování protestů. Nejdůležitějším zjištěním bylo, 

že fotografové se při fotografování protestů opravdu řídí situační etikou, která pracuje 

s okolnostmi. Nejdůležitějšími kritérii pořízení nebo nepořízení fotografie byla ve shodě s 

teorií přítomnost jiných potenciálních zachránců a pravděpodobnost úspěšného zásahu. Tomu 

se věnuje kapitola Etika fotožurnalismu a opět Etické zásady fotografování protestů. 
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6. Kvalitativní analýza fotografií jednotlivých autorů 

6.1 Metodologie 

 K  analýze protestů je možno použít mnoho metod. V případě analýzy fotografií 

protestů se jedná především o obrazovou analýzu, kterou se myslí především rozbor obsahu 

vizuálních sdělení. Zjišťuje, jaké informace jsou prostřednictvím obrazů příjemcům 

předávány, jaké osoby, předměty nebo události jsou na nich vyobrazeny a jakým způsobem. 

Pracuje například s využitím a symbolikou typických znaků vizuální komunikace (úhel 

pohledu, umístění, velikosti vyobrazení, barevnost) a jejich výkladu ve vztahu 

k zobrazovaným skutečnostem a k prostředí, ke kterým se obrazový materiál vztahuje. 

Obrazová analýza se nejčastěji orientuje na sledování způsobů zobrazování některých skupin 

obyvatel s ohledem na stereotypy, naraci a obrazový rámec.  

 Dále můžeme analyzovat technické kódy. Ty se zabývají mimo jiné velikostí 

zobrazení, tj. jestli jde o detail, extrémní detail, polocelek (objekt je odtržen od svého 

prostředí) nebo celek (patrný je jak objekt, tak prostředí, ve kterém se nachází), úhlem 

pohledu, tj. jestli jde o přímý pohled, podhled nebo nadhled, použitou optikou nebo 

osvětlením, tj. rozlišuje mezi světelnou realitou a světelnou konstrukcí. Je možné analyzovat 

rovněž kódy symbolické, mezi ty se řadí barva, která může symbolizovat časové okolnosti, 

soustřeďovat pozornost nebo poukazovat na atmosféru, prostředí (vytváří kontext a 

propůjčuje význam) a umístění (objekty vzadu mají symbolicky menší význam než ty 

vepředu). K symbolickým kódům se řadí rovněž kostýmy a rekvizity.  

 K analýze jednotlivých procesů je možné použít metodu funkční vizuální gramatiky. 

Při jejím použití zjišťujeme, v jakém postavení se nacházejí sledované skupiny vzhledem 

k ostatním účastníkům, jakým způsobem navazují vztah a podobně. Tento rozbor potom 

můžeme doplnit o analýzu, v jakém procesu jsou účastníci zachyceni (vyjádření děje a způsob 

reprezentace za absence děje), analýzu jejich rolí (aktér, cíl, interaktér a nositel) a jaká je 

interakce s diváky. Je dobré vytvořit si seznam základních otázek, které si výzkumník bude 

při zkoumání fotografií pokládat.
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 Analýzu potom obvykle uzavírá komparativní analýza, která spočívá v porovnávání 

různých obrazů a interpretačních procesů, které pomáhají rozlišit a rozklíčovat rozdíly.
119

 

6.2 Analýza fotografií 

6.2.1 Fotografie Jaroslava Kučery 

 Analyzované fotografie Jaroslava Kučery zachycují protesty proti summitu 

Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, který se odehrával 26. září 2000 v Praze. 

Konkrétní události s ním spojené jsou popsány výše v kapitole Zasedání Mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky 2000.  

 Autorův objektiv se zaměřuje především na protestující, kteří jsou na každé 

z fotografií v popředí scény a jedná se převážně o celky (snímky 2, 6, 7 a 8), polocelky 

(snímky 1, 4, 5 a 9) a detaily (snímek 3). Až na snímek 2 a 4, které jsou fotografované 

z nadhledu, jsou veškeré snímky fotografované z přímého pohledu. Jelikož šlo o událost, která 

se odehrávala venku v blíže neidentifikovatelných pražských ulicích, osvětlení je přirozené, 

jedná se tudíž o světelnou realitu. Fotografie jsou všechny černobílé, jelikož pokud jde o 

dokument, autor fotí výhradně černobíle.  

 Jak je zmíněno výše, protestující jsou vždy v popředí scény a jsou tudíž hlavním 

tématem fotografické série. Zachycené postavy jsou v tmavém oblečení, mají rukavice a na 

hlavách mají kšiltovky, kapuce, kukly, šátky a plynové masky, kterými se chrání jak před 

případnou identifikací, tak před slzným plynem či pepřovým sprejem. Nejen z oděvu můžeme 

usuzovat, že se s největší pravděpodobností jedná o anarchisty, s menší pravděpodobností se 

může jednat o členy militantního Black blocu, který se specializuje na boje s policií či boje 

obecně.  

 Ze snímků víme, co se na straně protestujících děje – někteří protestující v rukou drží 

tyče, další hází kameny či dlažební kostky, země je mokrá, pozadí je pokryté bílou „mlhou“, 

která může pocházet z vodních děl, vypuštěného slzného plynu, nebo se může jednat o 

kouřový pozůstatek z použité pyrotechniky. Co však ze snímků nevyčteme, je to, proti komu 

protestující bojují. Z výše uvedených informací v této práci víme, co se děje a kdo proti komu 

bojuje, nepřítel je však na snímcích neviditelný. Autor snímků tak zřejmě neúmyslně vytvořil 

přiléhavou metaforu pro boj s neviditelnou silou, kterou v případě protestů proti 

mezinárodním ekonomickým summitům představuje globalizace, kapitalismus a obecně 
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systém. Na protestech jsou tyto síly zastupovány policií, která chrání jejich zájmy například 

tím, že se snaží, aby protestující nijak neohrozili průběh summitu. Tuto dedukci podporuje i 

název série, který jí dal sám autor a zní Kameny a násilím proti globalizaci. Jediným 

snímkem, který alespoň minimálně zobrazuje sílu, která stojí proti protestujícím, je snímek 

číslo 2, na kterém v pozadí stojí dva policejní tanky a zpoza nich stříká proud vody. Samotné 

aktéry však nenajdeme ani zde.  

 Dokumentace akce je tak pojatá spíše umělecky než reportážně, jelikož zejména 

neprezentuje akci ze všech stran a můžeme se jen domnívat, kdo všechno jí byl přítomen, co 

dělal, za co přesně bojoval či proti čemu nebo komu se bránil. Příkladem může být snímek 

číslo 3, kde je vyfotografovaná zraněná dívka s dready, kterou autor v rozhovoru označil za 

anarchistku, kterou někdo uhodil kamenem. Opět však nemáme šanci dozvědět se, ze které 

strany kámen přiletěl a proč. Díky výše zmíněnému provedení v celcích, polocelcích a detailu 

jde ovšem o umně vyvedenou ilustraci toho, jak to vypadá, když se člověk pohybuje na straně 

protestujících, respektive protestujících militantních anarchistů. Kučera sám v rozhovoru říká, 

že byl celou dobu mezi nimi a ani se nesnažil a nechtěl zachytit akci jako jednoduše čitelný 

celek a na pohled ze strany policie či z pohledu kolemjdoucích se úmyslně z nezájmu 

nezaměřil.  

 Autor v rozhovoru zmiňuje, že demonstrace nefotí rád a jeho vztah k přítomným 

protestujícím je negativní. Z fotografií však není poznat ani jedno. Autor celoživotně fotí 

jednostranné cykly převážně zaměřené na lidi a jejich neobvyklý život, který je definován 

jediným tématem, což ale už vidíme na analyzované sérií.  

 Fotografie evokují válečnou fotografii, která se zaměřuje převážně pouze na konflikt, 

neřeší příbuzná témata a nesnaží se proniknout do pozadí konfliktu či hlouběji do jeho 

tématiky. I přes výše zmíněnou povedenou metaforu jsou protesty proti summitu 

fotografovány značně stereotypně. Autor se zaměřuje výhradně na samotné boje a protest je 

tak prezentován jako ryze násilná událost. Ukazuje protestující v akci, v detailu se věnuje 

rozzuřeným tvářím nebo zraněním. Činí tak však pouze u protestujících. Policii v akci, jak je 

zmíněno výše, nevidíme ani na jednom ze snímků. Jako by tam vůbec nebyla a agrese plynula 

z pouhého rozmaru nažhavených protestujících, kteří touží po rozbití co nejvíce věcí i lidí. Ze 

série můžeme nabýt tradičního dojmu, že protest je nebezpečným bojištěm, kde je jediným 

cílem ničit a zraňovat, ovšem že tak samozřejmě činí převážně či pouze protestující. Jakékoliv 

pozadí, kontext, význam či rozsah protestu nevidíme a můžeme si ho jen domýšlet. Autor 

klade důraz na drama a akty násilí, zdůrazňuje agresi jedné ze skupin demonstrantů, kterou 
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rámuje celou událost. Nejsou ukázány žádné poklidné pochody či nekonfliktní demonstrace. 

Událost tak vyznívá jednostranně, jelikož je ukázán pouze jeden její aspekt. 

 Kučera v rozhovoru dokonce přiznává, že se po Praze pohybovala spousta skupinek – 

od těch agresivních po umírněné, a přesto se zaměřil pouze na ty násilné. V rozhovoru rovněž 

přiznává, že byl vzhledem k agresivitě demonstrujících názorově spíše na straně policie. 

6.2.2 Fotografie Karla Tůmy 

 Stejně jako u Jaroslava Kučery se u Karla Tůmy v analyzované sérii jedná o protesty 

proti summitu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v září 2000. Informace 

k události jsou taktéž uvedeny v kapitole Zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové 

banky 2000. K analýze bylo použito 15 snímků, které mi Karel Tůma poskytnul.  

 Na fotografiích se nejčastěji objevují protestující. Na snímcích 2 až 9, 11, 12 a 14 jsou 

protestující, kteří mají obličeje zahalené šátky, rouškami nebo plynovými maskami, kterými 

se chrání před identifikací, zásahem slzným plynem nebo pepřovým sprejem. Na hlavách mají 

kapuce nebo kukly a v rukou drží tyče, kameny, dlažební kostky, štíty, vlajky či lahev od 

piva. Vzhledem k zahaleným obličejům, vlajce na snímku číslo 11 (která se při bližším 

zkoumání jeví jako napříč rozdělený dvoubarevný obdélník, přičemž jedna část je černá a 

druhá by mohla být červenou, ačkoliv vzhledem k černobílému provedení, v němž jsou 

vyvedené veškeré snímky, jde pouze o odhad) a symbolu anarchismu na helmě člověka 

s vlajkou na snímku číslo 8 můžeme soudit, že se na snímcích se objevují převážně anarchisté 

a zřejmě jde příslušníky Black blocu, kteří jsou signifikantní právě tmavým oblečením a 

důkladným zahalením a zaměřují se na boje s policií. Policie je na fotografiích rovněž 

zachycená. Nejčastěji jako vzdálený či bližší semknutý dav těžkooděnců s bílými helmami 

vybavený ochrannými štíty a vodními děly po boku, na který se zaměřují útoky protestujících 

(snímky 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 a 13). Na snímku číslo 1 se potom objevuje osoba v kostýmu 

Supermana, která může být jak kolemjdoucím, tak protestujícím, na snímku číslo 14 je 

zejména vzhledem k „číru“ a „gládám“ příslušník punkové subkultury, který se aktivně 

účastní protestů po boku anarchistů a na snímku číslo 15 je zachycen opět punker, tentokrát 

podřimující na chodníku. Na snímku číslo 10 je hořící auto v popředí Vyšehradského 

železničního mostu. Všechny snímky jsou fotografované z přímého pohledu.  

 Scény se až na snímek číslo 4, který je zasazen do prostředí parku, odehrávají 

v pražských ulicích. Ulice jsou mokré od vodních děl, jsou posety odpadky a dlažebními 
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kostkami či kameny, na snímku číslo 10 je vyvrácené zábradlí a na snímku číslo 3 jsou 

v pozadí zřejmě zbytky barikád.  

 Autorovy snímky jsou polocelky a celky. Díky tomuto provedení dobře vidíme pozadí, 

ve kterém protest probíhá, stejně tak dobře vidíme jednu i druhou stranu protestu, které proti 

sobě stojí. Autor evidentně celou dobu s fotoaparátem stojí na straně protestujících, snímky 

jsou tudíž zachyceny z pohledu protestujících, nikoliv z pohledu policie, ale policie není ze 

záběrů vystřižená, je prakticky neustále přítomná.  

 Co se týče děje, v pozadí vidíme stříkat policejní vodní děla a vidíme semknuté 

policisty, kteří jsou připraveni bránit průniku protestujících, či je kamsi zatlačit. Na snímcích 

2, 6, 7, 9, 12, 13, 14 vidíme protestující v akci, převážně jak hází kameny nebo dlažební 

kostky, kamsi utíkají, či drží vlajky. Na snímku 4 je boj mezi policií a protestujícími v přímé 

kontaktní formě dokonce zachycen zblízka. Fotografie samotných konfliktů a projevů agrese 

jsou doplněné o to, co se děje mimo bojiště nebo na něm po odeznění bojů. To reprezentuje 

snímek 1 a 15, na němž je zachycený zmíněný nadšený Superman a odpočívající punker. Na 

snímku 10 je potom zachyceno hořící auto, které představuje relikt, který je možné nalézt po 

skončení bojů v již klidném městě.  

 Protestující a policie k sobě evidentně nemají kladný vztah, ale bojují proti sobě. 

Z fotografií to ale působí, jako když jediný, kdo útočí, jsou protestující, kteří jsou 

zachycováni v akci, zatímco policie je až na snímek 4 zachycena jako stojící živá klidná zeď, 

jejímž jediným útokem je použití vodního děla.  

 Stejně jako Jaroslav Kučera i Karel Tůma zachycuje převážně konfliktní stránku 

protestu. Na rozdíl od Kučery však ukazuje druhou stranu, tedy ty, proti komu stojí 

protestující. Druhá strana však působí staticky a z její strany se v podstatě nic viditelného 

neděje (výjimkou je snímek číslo 4, kde se policie brání útoku protestujícího). Opět je tak 

protest proti summitu převážně vykreslen stereotypně jako malá válka, kde agresory jsou 

výhradně protestující z anarchistického bloku. Nevíme, co se dělo jinde ve městě a naprosto 

opět chybí zobrazení poklidných částí protestů. Nevidíme zatýkání ani zranění. Protest je 

fotografován s odstupem a mírně z dálky, jelikož na fotografiích vidíme převážně anonymní 

postavičky zapálené do boje.   

 Karel Tůma však na rozdíl od Jaroslava Kučery alespoň na dvou snímcích zobrazuje 

poklidné postavičky, kterých se násilí netýká. Postava Supermana ukazuje, že pro humor je 
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místo i v tak vypjatých situacích, jakými jsou rioty, a spící punker působí podobně. Agrese je 

tak sice akcentovaná, ale těmito snímky zmírněná.   

6.2.3 Fotografie Karla Cudlína 

 Karel Cudlín na analyzovaných fotografiích zachycuje protesty, pro které se vžil název 

Euromajdan. Šlo o dlouhotrvající masové občanské protesty, které trvaly od listopadu 2013 

přibližně do března roku 2014. Protesty byly směřovány zejména proti vládě proruského 

prezidenta Viktora Janukovyče, jehož vláda zablokovala Ukrajinsko-evropskou asociační 

dohodu a odstartovaly celoukrajinskou krizi, která vedla například k anexi Krymu Ruskou 

federací.
120

 Cudlín se na Majdan vracel přibližně pětkrát, jelikož se atmosféra měnila. 

Průvodcem mu byl kamarád-místní a zároveň fotograf a vydavatel, který se v místě vyznal. 

Dle jeho vlastních slov hořely barikády, všude byla spousta policistů a mráz. Během protestů 

došlo i ke střelbě, která si vyžádala několik mrtvých. Cudlín však v době střelby nebyl 

přítomen. K analýze mi byly autorem zaslány pouze čtyři fotografie, pokusím se ale 

analyzovat i takto malý vzorek. 

 Na autorových fotografiích je v případě snímku číslo 1 zachycen spící účastník 

protestů, na snímku číslo 2 je několik protestujících, kteří se nachází na barikádách 

postavených z pneumatik a jsou značně ušpinění, zřejmě ze stavby barikády. Na snímku číslo 

3 je zachycen muž v helmě s brýlemi, kukle a ochranné výzbroji doplněné o svítilnu a 

vysílačku. Vzhledem ke straně, na které stojí, a faktu, že za ním vlaje ukrajinská vlajka a není 

viditelně označen, se jedná s největší pravděpodobností rovněž o protestujícího, nikoliv o 

policistu. Na snímku číslo 4 jsou protestující, kteří stojí na barikádě postavené z pneumatik, 

plechů a pytlů dekorované ukrajinskými vlajkami. Autor se tak zaměřil výhradně na 

protestující.  

 V případě snímku číslo 1 se jedná o celek, na němž vidíme protestujícího, který 

zabalený do deky spí. V popředí je sud se zapáleným ohněm a v pozadí je postavený stan, 

z čehož je dobře vidět, že protesty trvaly delší dobu. Na snímku číslo 2, který je polocelkem, 

jsou protestující, kteří sedí na barikádě z pneumatik, soustředění kolem sudu s ohněm a jeden 

z nich hraje na kytaru. Ze snímku si můžeme odnést to, že protestující nemuseli být celou 

dobu v plném nasazení a mohli se oddávat i jiným činnostem než protestování a krátit a 

zpříjemňovat si tak čas. Země kolem nich je pokrytá odpadky. Jeden z protestujících má na 
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hlavě protihluková sluchátka, která signalizují, že protesty nebyly vždy klidnou záležitostí, při 

které je prostor pro hraní na kytaru. Snímek číslo 3 je detailem, kdy v popředí vidíme 

vyzbrojeného protestujícího, v jehož pozadí jsou klidně stojící těžkooděnci z řad policistů se 

štíty a po ulici jdou kolemjdoucí, kteří jsou běžně odění občané a protestů se evidentně 

aktivně neúčastní. Země je pokrytá ledem a sněhem. Snímek číslo 4 je celkem, na kterém jde 

v pozadí matně rozeznat obrysy jednotlivých budov na náměstí a lampy, mezi kterými jsou 

natažené vánoční ozdoby, což kontrastuje s barikádou, na které vlají vlajky a stojí protestující, 

z nichž má jeden vztyčenou ruku v pěst. 

 Autor stál celou dobu na straně protestujících. Svým objektivem však zachycoval 

situace, kdy byly protesty v klidové fázi. Na prvních dvou snímcích jsou zachycené momenty 

odpočinku, na dalších dvou je nám sice přiblížen protest, ale ve strnulé fázi. Nejakčnějším 

záběrem jsou protestující stojící na barikádě s pěstí vzhůru. Ovšem výzbroj protestujícího na 

třetím snímku stejně jako protihluková sluchátka jednoho z protestujících na snímku číslo 2 

vypovídají o tom, že protesty nejsou vždy klidné, jak je tomu na autorových snímcích.  

 Karel Cudlín se tak na svých fotografiích zaměřil na určitou dokumentaci toho, co se 

při protestech děje, když protesty nejsou v divoké aktivní fázi. Jde o zachycení jakéhosi 

běžného lidského života, který si najde své místo i během masových a občas násilných 

protestů. To je přesným opakem stereotypu, jelikož takové fotografie z protestů se vidí spíše 

zřídka. Jedná se však o jednostranné zobrazení, ze kterého si člověk nemůže udělat obrázek o 

probíhajících protestech. Snímky ale vykazují podivnou atmosféru klidu před bouří, kdy 

všechno nasvědčuje tomu, že se jedna přehnala a další je zřejmě na řadě. Snímky tak přenášejí 

určitou zvláštní emoci vyčkávání, čímž se citelně vymykají. Evokují spíše válečnou fotografii, 

která dokumentuje, co se děje, když je „na západní frontě klid“ a vojáci jen vyčkávají 

v zákopech na další útok.  

6.2.4 Fotografie Petra Vrabce 

 U Petra Vrabce jsem vycházela z jeho galerie, kterou má umístěnou na facebookové 

stránce Zewlakk – aktivistická fotografie. K analýze jsem vybrala album z blokády provozu 

uhelných dolů a elektráren v Porýní, konkrétně galerii k sobotnímu dni 29. srpna 2017, kterou 

organizovalo německé hnutí Ende Gelände, které se zaměřuje na radikální, nenásilné a 

masové akce za klimatickou spravedlnost.
121
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 Blokády se účastnilo přes tři tisíce aktivistů 
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jak ze zahraničí, tak z České republiky a za jednu z fotografií byl Vrabec nominován na 

Czech Press Photo. Fotogalerie však čítá 258 fotografií, vybrala jsem tedy reprezentativní 

vzorek 17 snímků. Reprezentativní je ve smyslu, že z redundantních snímků jsem vybrala 

pouze jeden.   

 Na snímcích 1 a 2 autor zachytil demonstrující, kteří vyráží blokovat provoz 

elektrárny. Protestující v předních řadách drží transparenty. Cestu jim však zastoupí evidentně 

dopředu připravená policie, která plánovanou blokádu proměňuje v konflikt, který se 

odehrává podél plánované trasy směrem k elektrárně a následně zejména na poli před 

elektrárnou. Policie proti demonstrantům zasahuje tvrdě i přesto, že žádný z protestujících 

není viditelně ozbrojen. Na snímcích 13 až 15 je zachycena alespoň částečně úspěšná menší 

blokáda kolejí, po kterých se do elektrárny dováží uhlí. Blokáda je následně rozrušená policií 

a blokující jsou pozatýkáni. 

 Protestující jsou převážně oděni do bílých overalů, někteří mají přes obličej roušky, na 

hlavách mají kapuce, kšiltovky a sluneční brýle, někteří protestující jsou zase oblečeni do 

běžného oděvu. Při střetech na polích s sebou protestující mají pytle naplněné slámou, které 

zřejmě slouží jako nárazníky při pádech či jako ochrana před obušky a pěstmi policistů. Mimo 

jiné díky snímku číslo 1, na kterém se nachází bannery, na nichž jsou slova jako například 

„Klimacamp“ nebo internetová adresa zakončená „indymedia.org“, můžeme soudit, že se 

jedná o protestující z řad extrémní levice. Policie je oděná do uniforem, na hlavě má 

povětšinou helmy, přes obličeje kukly a ochranné brýle. Policie je rovněž vybavená obušky, 

pouty a vzhledem ke snímku číslo 6 i slzným plynem nebo pepřovým sprejem. Poslední 

snímek s číslem 17 doplňkově zachycuje přítomnost médií. 

 Autor se na snímcích věnuje jak celku, polocelku, tak detailu, což nám dává kompletní 

obraz o dění. Díky celku víme, v jakém prostředí se protest odehrával (především snímek 12). 

Jde o louku, pole a koleje vedoucí podél okraje lesa, které jsou očividně v bezprostřední 

blízkosti elektrárny. Díky polocelkům zase víme, co přesně se dělo (snímek 1 až 16), jsme 

blízko celému dění a jeho jednotlivým konfliktům. Skrze detail se potom identita 

demonstrantů přesouvá od anonymních postaviček v overalech ke konkrétním lidem a jejich 

konkrétním rolím v dané situaci (snímky 4, 5, 6 a 8). Detailem je i odlišující se závěrečný 
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snímek číslo 16, který po odeznění zásahu zachycuje rány, které utržili protestující a tvoří tak 

tečku za konfliktem. 

 Kompozičně se autor nedrží jednoho schématu a do popředí tak neumisťuje ani jednu 

stranu. Rozhodujícím hlediskem kompozičního rozestavění je samotný děj. Scény jsou 

zachyceny z pozice pozorovatele, který tu odběhne stovky metrů od konfliktu, aby nám ho 

zasadil do prostředí, tu se zase přiblíží, abychom měli jasnou představu o ději, tu je zase 

přímo ve středu dění a provádí nás detaily. Rovněž barevná fotografie umožňuje mnohem 

lepší orientaci. 

 Jak je naznačeno výše, protestující původně chtěli zablokovat provoz elektrárny, jenže 

policie, která byla evidentně předem připravená, jim v tom zabránila a různými prostředky od 

přímého fyzického násilí po slzný či pepřový sprej se aktivisty snažila držet co nejdále od 

majetku a pozemku elektrárny. Jedné skupince aktivistů se však podařilo obsadit koleje 

přivážející do elektrárny uhlí, policie ale nenásilnou blokádu za použití fyzického násilí, které 

je viditelně zejména na snímku 13, roztrhla. Je tak evidentní, že vztah aktérů rozhodně není 

láskyplný a tolerantní. Z fotografií můžeme vyčíst, že násilí používala výhradně policie 

k pochytání protestujících i přesto, že násilí ze strany protestujících je vzhledem ke snímkům 

nulové.  

 Autor má k aktivistům převážně pozitivní vztah, jak se ostatně sám zmínil 

v rozhovoru, je tak možné, že násilí ze strany aktivistů nevidíme, protože autor nechtěl, 

abychom ho viděli. Rovněž se v rozhovoru však zmínil, že během fotografování nestojí ani na 

jedné straně a snaží se fotografovat neutrálně. Dále rovněž v rozhovoru ale poznamenává, že 

lidé v bílých overalech pouze běhali po poli a těžkooděnci je mlátili hlava nehlava. Pokud 

autor během pořizování snímků stál pouze na jedné straně a neběhal po všech frontách, tato 

skutečnost se objeví v popisu alba. Autor ve své fotogalerii na Facebooku ke každé akci, tedy 

ke každému albu, přidává popisek, který je buď autorovým vlastním komentářem, nebo je 

převzat z médií, která publikovala jeho fotografie, nejčastěji se jedná o A2larm. Recipientovi 

je tedy poskytnutý potřebný kontext, který objasňuje, co přesně vidíme na fotografiích.  

 V autorových snímcích není patrný žádný stereotyp, který je u tohoto typu událostí 

reprezentován jednostranností, zaměřením pouze na konflikt a vytržení z kontextu. Akce je 

prezentována ze všech stran – jsme seznámeni se začátkem protestů, jejich průběhem a 

vyústěním, známe prostředí i všechny podstatné účastníky. 
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 Výše analyzovaná událost a styl jejího fotografického zpracování jsou pro autora 

typické. Zachycuje pestrou škálu aktivistických akci – od demonstrací přes blokády po přímé 

akce, zachycuje jejich prostředí, davy protestujících tvořené různorodými skupinami, 

dokumentuje bannery, řečníky, zasahující policii, z jejích řad rovněž policisty v utajení a vše 

doplňuje textem. Tím je každá akce prezentovaná poctivě, ze všech stran a čitelně a Petr 

Vrabec tím jako jediný vybočuje z řady analyzovaných autorů. 

6.3 Výsledky analýzy 

 Ve výše provedené analýze ve dvou případech, které představují fotografie Jaroslava 

Kučery a Karla Tůmy, došlo ke stereotypizaci zobrazování protestů, kterou představuje to, že 

objektivy autorů se zaměřují výhradně nebo převážně (Karel Tůma má dva snímky, na 

kterých se násilí neobjevuje) na násilné stránky protestů a agresi ze strany protestujících, 

kterými jsou zahalení anarchisté. Kdyby tyto fotografie cirkulovaly v médiích jako ilustrace 

k nadcházejícím, probíhajícím nebo uplynulým protestům, které doprovází mezinárodní 

ekonomické summity, mohlo by jejich prostřednictvím dojít ke spuštění v teorii zmiňované 

morální paniky a rozšíření strachu z destruktivních deviantních anarchistů, kteří narušují 

status quo, na které by se tím pádem celý protest omezil a legitimní a mírumilovné protestní 

organizace a jejich motivace a politika by se ztratily. Pokud by však šlo cíleně o dokumentaci 

násilí, byly by takové fotografie převážně v pořádku, ačkoliv jako násilníci jsou zobrazovaní 

pouze protestující, což nemusí být nutně pravda. Jaroslav Kučera však sám v rozhovoru řekl, 

že šel fotografovat protest, ale během bojů se držel pouze na jedné straně, a to na straně 

anarchistů, a nesnažil se o pohled z druhé strany. Výsledek je tedy logicky silně jednostranný 

i z toho důvodu, že na snímcích není viditelná druhá strana, tedy policie. Karel Tůma oproti 

tomu dlouhodobě dokumentuje alternativní kulturu a protesty proti Mezinárodnímu 

měnovému fondu a Světové bance jsou jen jedním dílkem komplexnější skládanky. Ovšem 

zde se jedná pouze o analýzu jednoho daného souboru, který bez kontextu stereotypní je. 

 Oproti tomu Karel Cudlín pojal fotografování protestů na ukrajinském Majdanu 

z opačné strany a násilí je na fotografiích přítomné jen skrytě. Explicitně nám je ukazována 

naopak klidná stránka protestů, kdy protestující relaxují a nabírají síly na další úder. Kdyby 

došlo ke spojení fotografií Kučery, Tůmy a Cudlína, pokud by tedy byly z jedné události, 

jednalo by se o obstojný a relativně obšírný pohled na to, jaké to je být protestujícími, kteří 

jsou v první linii. Stále by se ale nejednalo o komplexní obraz reality protestů, pouze o 

dokumentaci jeho výseče.  
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 Opakem je potom Petr Vrabec, jehož zachycování protestů je v podstatě bezchybné, 

jelikož protest zobrazuje ve všech časových úsecích, zachycuje veškeré přítomné skupiny, 

veškeré dění od násilí po dohry a zklidněnou fázi. Fotografie rovněž doplňuje popiskem či 

textem, ve kterém je objasněné co se dělo a proč. I přesto, že v rozhovoru přiznává náklonnost 

k levicové scéně, fotografie publikuje převážně v levicovém médiu A2larm.cz a text, jímž je 

doplněná fotogalerie, pochází ve většině případů právě z A2larmu, jedná se o funkční 

žurnalistickou fotografii, která i přes určitou ideologičnost jejího autora ideologická 

v samotném zobrazení rozhodně není. 
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Závěr 

 Cílem teoretické části mé bakalářské práce bylo pomocí odborné literatury obsáhnout 

problematiku fotografie protestu, kterou jsem následně vztáhla na české prostředí po roce 

1989 a extrémní levici. Cílem praktické části bylo prostřednictvím vlastního kvalitativního 

výzkumu, který spočíval v rozhovorech s českými fotografy protestu a v  analýze vzorku 

jejich fotografií, zjistit další aspekty fotografie, které z většiny nebyly popsány v části 

teoretické a charakterizovat jednotlivé styly, kterými byly dotyčnými fotografy zachycené 

jednotlivé protesty a následně v nich najít a popsat případné stereotypy. 

 Na základě provedeného výzkumu, který v prvním případě probíhal prostřednictvím 

polostrukturovaných hloubkových expertních rozhovorů s fotografy Jaroslavem Kučerou, 

Karlem Cudlínem a Petrem Vrabcem, jsem zjistila následující informace.  

 Fotograf, který se pohybuje v prostředí protestu, je ideálně neutrálním prvkem, který 

danou událost zachycuje často v rychlosti a spontánně. Takový fotograf je mnohdy viditelně 

označen a v případě větších riotů je vybaven ochrannou výzbrojí.  Je dobré, když má nejlepší 

možné technické vybavení, které mu v probíhajícím chaosu zjednodušuje pořízení 

vyhovujícího záběru. Mnohdy se může dostat do nebezpečných situací, které je ale možné 

prostřednictvím praxe zvládat a v nejlepším případě se jim vyhýbat. 

 Fotografování protestů se v závislosti na době nebo geografické poloze liší, jelikož se 

liší i samotné protesty. V minulosti byly protesty především v českém prostředí mnohem 

zmatenější, jelikož zmatenější byla i zasahující policie, která jako mnoho dalších účastníků 

nevěděla, jak má reagovat. V současné době jsou zahraniční protesty značně radikálnější a 

tvrdší než v České republice, což fotografa staví před větší výzvu.  

 Pokud je fotograf označený a do jisté míry symbolicky chráněný press vestou, 

protestující i policie se k němu chová v rámci možností korektně a cílené násilí se mu 

většinou vyhne. Samozřejmě se však nejedná o univerzální zážitek už jen z toho důvodu, že 

fotografa nemá příliš v oblibě ani jedna strana, jelikož může zachytit a případně publikovat 

jednotlivé přešlapy obou stran.  

 Fotograf protestu čelí mnoha problémům a dilematům, které jsou věcí individuálního 

rozhodnutí. Jedním z nich je nakládání s lidmi, kteří mají během protestů zahalené obličeje a 

jsou například příslušníky extrémní levice. Zde fotograf čelí kolizi požadavku na zachování 

soukromí a přítomnosti na veřejné akci, kde je zahalování obličejů zakázané. Dalšími 

problémy je narušování intimity situace a voyerismus.  
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 Největším tématem fotografování protestu jsou etické problémy, kterým se vyjma 

praktické části věnují i teoretické kapitoly Problém objektivity a Etika fotožurnalismu. 

Fotograf by měl mít v první řadě neutrální postoj a uvědomovat si vlastní subjektivitu, kterou 

často podvědomě vkládá do fotografií. Tu by měl potlačovat. V rámci zobrazování protestu je 

důležité zaměřit se na událost v celé její šíři, neměnit její význam a uvádět pravdivý kontext, 

který není poplatný konkrétnímu názoru. Prostřednictvím snímků by rozhodně nemělo 

docházet k manipulaci, kterou je možné vytvořit cíleně pozměněným řazením, postprodukcí 

nebo inscenací přímo na místě. V rámci postprodukce jsou nepřípustné úpravy, které změní 

vyznění protestu. Co se týče rozhodování, jestli fotograf určitou situaci vyfotografuje nebo do 

ní za účelem pomoci zasáhne, je nejčastěji uplatňována situační etika, která pracuje 

s okolnostmi.  

 Realistické fotografie působí více než estetické nebo umělecké. Fotograf však většinou 

na místě nemá čas o těchto případných vlastnostech snímku přemýšlet, stávají se tak spíše 

dílem štěstí a náhody. Toto téma je popsáno i v teoretické části v kapitole Emoční stránka 

fotografie.  

 V neposlední řadě jsou s protesty spojená i média. Protest se mnohdy odehrává jen pro 

jejich objektivy, jelikož mediální úspěch je často měřítkem úspěšnosti samotného protestu. 

Čím více lidí se o protestu dozví, tím lépe. Tento koncept je rovněž rozebrán v teoretické části 

v kapitole Role médií v protestu.  

 V úvodu práce jsem vyslovila předpoklad, že zobrazování protestů bude inklinovat ke 

stereotypu, kterým je akcentace násilí jedné skupiny protestujících. Tento předpoklad jsem 

ověřovala na základě druhého výzkumu, který probíhal prostřednictvím obrazové analýzy 

souboru fotografií dotyčných fotografů zachycujících tři různé protesty. Ve dvou případech 

(fotografie Jaroslava Kučery a Karla Tůmy) ze čtyř ke stereotypizaci opravdu došlo. Autoři se 

zaměřili na násilnou stránku protestů, kterou představovala agrese ze strany jedné specifické 

skupiny protestujících, kterými byli anarchisté. Agresivita policie či naopak mírumilovná 

frakce protestujících a jejich požadavky byly zcela vynechány. Takové zobrazování potom 

přispívá k šíření strachu a vzniku morální paniky, které ústí v pevně zakotvené stereotypy.  

 V dalším případě fotografií Karla Cudlína zobrazování nebylo stereotypní, ale bylo 

rovněž jednostranné, i když zcela odlišným způsobem. Autor zachytil protesty v klidové fázi, 

která by se dala nazvat běžným životem na bitevním poli. Jednalo se o zajímavé zpracování, 

které ovšem nemá šanci předávat jakékoliv komplexnější informace o probíhajícím protestu. 

Šlo tak o úzkou dokumentaci jednoho z jeho aspektů.  
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 V případě fotografií Petra Vrabce v rozporu s vyřčeným předpokladem o 

stereotypizaci nešlo. Autor naopak fotografování protestu uchopil prakticky bezchybně i 

přesto, že, jak říká v rozhovoru, je nakloněn levicové scéně a své fotografie publikuje 

nejčastěji v levicově orientovaném médiu. Toto ideologické zabarvení na fotografiích nebylo 

patrné, jednalo se tak o velmi funkční žurnalistické zobrazení protestu, jelikož autor ctil 

požadovanou neutralitu. Protest byl zobrazen v celé jeho šíři, ať už se jedná o účastníky, děj 

nebo časový horizont, z pohledu pozorovatele, který si nedržel jen jednu pozici na jedné 

straně, ale svojí pozici měnil na základě probíhajícího děje. Bonusem potom byl fakt, že na 

zdrojovém místě fotografií byla galerie čítající přes dvě stě fotografií doplněná o text, který 

danou událost objasňuje.
123

 Tuto skutečnost však nelze brát jako rozhodující faktor 

hodnocení, jelikož Cudlín a Tůma fotografie k analýze poskytovali z osobních archivů, které 

nejsou minimálně na internetu veřejně přístupné. Výjimkou je Kučera, jehož soubor je volně 

přístupný na internetu a jediným popisem, respektive kontextem, je jeho název – Kameny a 

násilím proti globalizaci. Ten však výše uvedené závěry analýzy nijak nemění.  

 Bakalářská práce propojila dohromady více témat. V základu jde o společenský 

fenomén protestu a jeho kulturu, o radikální politický aktivismus a jeho představitele v jedné 

z levých částí politického spektra a tato témata nahlíží optikou fotografie. Vzhledem k tomu, 

že je fotografie považovaná za jedno z médií, které má schopnost nejvěrněji tlumočit realitu a 

svět je čím dál tím více zaměřený na absorpci informací vizuální cestou, je důležité, aby jejím 

prostřednictvím nedocházelo k omylům, které jsou v dnešní době mnohými zvané 

postfaktické prakticky denním chlebem. V případě protestů, jejichž prostřednictvím se 

vyjadřuje kolektivní nespokojenost se statusem quo a požadavek na jeho změnu, se tak tento 

problém stává ještě palčivějším, jelikož překroucená fotografie má moc vzít hlas slabším nebo 

je úplně umlčet. 
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Summary 

 Presented thesis explores the subject of protest photography in the context of the 

Czech environment after the year of the 1989 with the focus on far left. It defines the subjects 

of protests, new radical activism and (left-wing) extremism. It maps far left in the historical 

form and it characterizes selected organizations. Furthermore it clarifies the role of 

photography and media in the protest. It is illustrated on a specific cases described in 

academic studies. According to photography the thesis clarifies especially the problem of 

objectivity, emotional side and ethics. Related to the far left it describes the biggest Czech 

protests – Global Street Party in the year of the 1998 and the protest against summit of the 

International Monetary Fund and World Bank in the year of the 2000. 

 With the help of interviews with Jaroslav Kučera, Karel Cudlín and Petr Vrabec and 

analysis of their photographs (Karel Tůma is included) it examines especially the practical 

aspects of protest photography and the style of displaying protests, which was in two cases 

from four stereotyped. The stereotype is in accent of violence of just one group of protesters. 
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