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Anotace 

Využití aplikace Instagram v současné fotožurnalistice je teoreticko-empirickým 

výzkumem. Cílem práce byla deskripce způsobu, jakým aplikaci Instagram používají 

vybraní čeští fotoreportéři. Zda je pro ně důležitá z hlediska profesního zaměření, nebo ji 

využívají spíše k osobním účelům a také, zda je pro ně důležitá zpětná vazba, 

kterou prostřednictvím této aplikace mohou získat. V první kapitole se diplomová práce 

zabývá fotografií jako takovou, jejím přechodem z analogového k digitálnímu věku 

a problematikou její manipulace. Druhá a třetí kapitola této diplomové práce se věnuje 

sociálním sítím a aplikaci Instagram, která je pro ni stěžejní. Dále se zabývá tím, jak proces 

digitalizace ovlivnil práci dnešního fotoreportéra. Praktická část práce je založena na dvou 

přístupech – kvantitativní obsahové analýze a kvalitativními rozhovory s některými 

z reportérů. Výzkumná otázka zní:  Jakým způsobem se prezentují někteří čeští 

fotožurnalisté na sociální sítí Instagram? Kvantitativní obsahová analýza odpověděla na 

stanovené hypotézy v rámci výzkumné otázky, které se týkaly především vizuální stránky 

instagramových účtů. Kvalitativní rozhovory daly možnost nahlédnout na konkrétní 

strategie, se kterými fotožurnalisté k aplikaci přistupují. V závěru jsou výsledky obou 

výzkumných metod vyhodnoceny a mohly by dále sloužit jako inspirace fotožurnalistům, 

jak aplikaci využívat ke své každodenní práci.  
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Annotation 

Usage of Instagram app in contemporary photojournalism is a theoretical-empirical 

research. The aim of this work was to describe the way in which selected Czech 

photojournalists use Instagram. Whether it is important to them from the point of view of 

their professional orientation or whether they use it for personal purposes and whether is 

for them important the feedback they can get through this application. In the first chapter 

the diploma thesis deals with photography as such, its transition from analog to digital age 

and the issue of its manipulation. The second and third chapters of this diploma thesis deal 

with social networks and the application of Instagram. It also deals with how the 

digitization process has influenced the work of today's photo reporters. The practical part 

of the thesis is based on two approaches - quantitative content analysis and qualitative 

interviews with some of the reporters. The research question is: How do some Czech 

photojournalists present on the Instagram social network? Quantitative content analysis 

responded to established hypotheses in the research question, which mainly concerned 

the visual aspects of Instagram accounts. Qualitative interviews gave an insight into 

the specific strategies that photojournalists access to the application. In the end, the results 

of both research methods are evaluated and could serve as inspiration for photojournalists 

to use the application for their daily work. 

 

Klíčová slova 

Instagram, fotožurnalismus, sociální sítě, fotoreportér, digitální fotografie, mobilní 

fotografie 

 

 

Keywords 

Instagram, photojournalism, social networks, photo reporter, digital photography, mobile 

photography 

 

 

Title 

Usage of Instagram app in contemporary photojournalism 
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Úvod 

Tato diplomová práce vznikla za účelem zmapování fenoménu fotožurnalismu 

v aplikaci Instagram, a to především v České republice. Instagram je jednou 

z nejrozšířenějších vizuálně zaměřených sociálních síti, které jsou dnešním internetovým 

uživatelům k dispozici. Kromě platformy pro sdílení fotografií je Instagram také sociální 

sítí, jejímž prvotním účelem byla funkce zábavy a poskytnutí prostoru amatérským 

uživatelům sdílet fotografie ze svého života. Časem se však odhalil potenciál této aplikace 

a dnes mezi 800 miliony uživateli můžeme nalézt i řadu profesionálů, značek 

a také fotožurnalistů. Proto jsem se rozhodla tento fenomén prozkoumat blíže a pokusit se 

najít několik východisek, které by tato aplikace mohla fotožurnalistům poskytnout, 

a které v zahraničí často již poskytuje. 

Diplomová práce se skládá z pěti částí. Začátek věnuji krátkému přehledu digitální 

fotografie, což mi poskytuje ideální úvod k dalšímu tématu – sociálním sítím a vzniku 

tzv. fotografie ze sociálních sítí. Dnešní společnost je extrémně vizuálně zaměřená a tento 

typ fotografie se stal jednou z nejčastějších forem komunikace mezi lidmi. A jsou to právě 

sociální sítě, které stojí na začátku a na konci tohoto fenoménu. Lidé dnes fotografií 

vyjadřují svou vlastní identitu, čím chtějí být, jak chtějí, aby vypadal jejich život, 

vzpomínky nebo své celkové vnímání světa. 

Ve třetí kapitole se blíže zaměřuji právě na aplikaci Instagram a její možnosti 

uživatelského využití, které v poslední době nabývají na významu. Instagram slouží 

k pořizování, úpravám a sdílení fotografií s širokým množstvím lidí. Snímky na této 

sociální síti se mohou snadno a jednoduše šířit mezi uživateli, kteří mají možnost je sdílet 

či označit „likem“ (neboli „to se mi líbí“). Populární fotografie se často stanou virálními, 

díky čemuž jejich autoři získávají fanouškovskou základnu a stávají se tzv. influencery, 

kteří se živí působením na sociálních sítích či spoluprácí s různými značkami. 

Dále se věnuji tématu fotožurnalistiky v digitální době. Proces digitalizace vedl 

k úpravě řady redakční rutin a ke změně přístupu k fotoreportérům, kteří se museli 

přizpůsobit novým podmínkám a postupům. Zároveň v tomto oboru roste vliv občanské 

fotožurnalistiky, kdy některé redakce z části čerpají obsah od nezkušených amatérů. 

S rozvojem smartphonů roste také počet fotožurnalistů, kteří je ke své práci používají 

každý den, a to díky nesporným výhodám, jež nabízejí. Kromě toho v této části diplomové 

práce přiblížím fenomén zahraničních fotoreportérů, kteří používají ke své práci aplikaci 

Instagram.  
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V praktické části práce jsem si stanovila základní výzkumný cíl, a to prozkoumat jakým 

způsobem se prezentují někteří čeští fotožurnalisté na sociální sítí Instagram. Zaměřuji se 

tedy na deskripci způsobu, jakým aplikaci užívají. Cílem bylo také zjistit, s jakými 

strategiemi fotoreportéři k Instagramu přistupují a jaký má pro ně aplikace význam 

z hlediska profesního zaměření. Zda je pro jejich práci vhodnou platformou. Jestli je pro ně 

podstatné, aby jejich příspěvky spadaly do jejich profese, nebo aplikaci využívají spíše 

k osobním účelům a také, zda je pro ně důležitá zpětná vazba, jakou díky sociální sítí na 

svou tvorbu získávají.  

Od schválené teze se práce liší odstraněním jedné z metod – vizuální analýzy, kterou 

jsem vzhledem ke kladeným cílům práce vyhodnotila jako nadbytečnou. Vzhledem 

k časovým možnostem některých fotografů, nebyly uskutečněny rozhovory se všemi, 

nicméně ty byly nahrazeny podrobným rozborem dosud publikovaných rozhovorů na 

podobné téma.  

 



12 

1. Stručný úvod k digitální fotografii 

Od svého vzniku fotografie prošla řadou důležitých změn. Jednou z nejzásadnějších byl 

přechod od analogového věku, kdy fotografie většinou končily v domácích albech, k věku 

digitálnímu, kdy se s nimi setkáváme na každém kroku, dokonce pomocí nich často 

komunikujeme s okolním prostředím. Proměna fotografie, ale nezasahuje jen do technické 

oblasti našich životů, nýbrž je také důležitou součástí sociální a kulturní změny.
1
  

V 70. letech bychom mohli najít fotoaparát téměř v každé americké nebo 

západoevropské rodině. Americká teoretička fotografie Susan Sontagová už v roce 1973 

upozornila na fakt, že fotografování se stalo nedílnou součástí prožívání nějakého zážitku.
2
  

Sontagová zároveň předběhla svou dobu, konstatováním jevu, že většina lidí vytáhne 

fotoaparát především ve chvíli, kdy jim připadá něco „krásné“ a na základě toho, jak by 

vypadali na fotografii, hodnotí svůj vzhled.
3
 V posledních letech je tento požadavek 

v lidech stále více zakořeněn, a to také díky sociálním sítím, kde během minuty může 

jejich fotografii vidět a ohodnotit mnoho lidí.  

Zatímco analogová fotografie je záležitostí materiální a založenou na chemické reakci, 

ta digitální je abstraktní hodnotou, kódem v počítači. Oproti analogové poskytuje možnost 

výběru, zda fotografii chceme mít vytištěnou nebo ne. Je tedy možné pořídit více snímků, 

vybrat si z nich ten nejlepší, a to ještě před tím, než budeme držet fotografii fyzicky 

v rukou. Zároveň máme možnost s nimi všelijak manipulovat a editovat je. 

Fotografii můžeme rozkládat, opět skládat a zároveň kombinovat znaky všemi možnými 

způsoby aniž bychom kdy vyčerpali všechny možnosti.
4
 Éra digitální fotografie pro řadu 

autorů znamená tzv. postfotografickou éru, a to právě z toho důvodu, že s tímto typem 

fotografie lze jednoduše manipulovat, měnit rozložení jednotek digitální obrazu, a tím 

vytvořit fotografii zcela fiktivní.
5
 Začátek této „postfotografické“ éry datuje William J. 

Mitchell do 90. let 20. století, a to do té chvíle, kdy se digitální fotografie stala mnohem 

více rozšířenou, než fotografie analogová.
6
 

                                                           
1
 DIJCK, José Van. Digital Photography: Communication, Identity, Memory. Visual Communication 7(1) 

[online]. 2008 [cit. 2017-03-19], str. 58. 
2
 Tamtéž, str. 60. 

3
 SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002, str. 80. 

4
 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009, str. 26. 

5
 Tamtéž, str. 29. 

6
  J. MITCHELL, William. The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post- Photographic Era. USA: MIT 

Press, 1994, str. 60. 
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Analogová fotografie je už ze své podstaty formátem smrtelným, zatímco digitální 

fotografie je formát, který „nelze zničit“, navíc se sama nedívá do minulosti a nestárne.
7
 

Filip Láb a Pavel Turek ve své knize Fotografie po fotografii o digitální fotografii píší: 

„Digitální fotografie nebledne, nestárne, nepodléhá rozkladu, má kryogenický charakter 

(Robins: 1995). Jako taková neexistuje. Je pouhým nehmotným souborem informací. 

Může být kdykoliv probuzena po libovolné době, přerastrována, zobrazena v přítomnosti, 

v libovolném množství rozmnožena nikoliv v podobě kopií odlišných od své matrice, 

nýbrž naprosto identických klonů, bez sebemenší ztráty kvality nebo jakékoliv možnosti 

odlišení od originálu…“.
8
  

Postupný přerod k digitální fotografii odborníci sledují už od 70. let.
9
 Alena Lábová 

a Filip Láb definovali 7 charakteristických bodů pro digitální fotografii, které byly poprvé 

shrnuty během 90. let:
10

 

 

1. Při vzniku fotografie je chemický proces nahrazen procesem elektronickým. 

2. Originál fotografie již není originálem v původním slova smyslu, existuje 

v několika různých modifikacích. 

3. Upravování fotografického obrazu a manipulace jsou snadnější. 

4. Fotografické obrazy jsou zapojeny do globálního informačního a komunikačního 

systému. 

5. Fotografie určené pro archiv jsou ukládány do počítačové databanky. 

6. Charakteristická je vysoká rychlost přenosu fotografií, zejména fotografií určených 

pro zpravodajské účely. 

7. Dochází ke konvergenci fotografie s dalšími, dříve pro ni vzdálenými médii. 

 

Poslední sedmý bod bych propojila s tvrzení Van Dijck, která ve svém textu o digitální 

fotografii upozorňuje také na to, že se dnes právě ona zásadně podílí na budování identity 

jedince, a to i díky tomu, že s pořízenou fotografií se dá lehce manipulovat, jak pro účely 

                                                           
7
 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009, str. 20. 

8
 Tamtéž, str. 20. 

9
 SHAOHUA HUANG, Edgar. Readers’ Perception of Digital Alteration in Photojournalism. The association 

for education in journalism and mass communication, [online], 2001, str. 149. 
10

 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009, str. 49. 
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soukromé nebo pro účely zveřejnění na sociálních sítích.
11

 Propojení digitální fotografie 

a sociálních sítí má zásadní dopad na to, jak se lidé prezentují, jelikož si prostřednictvím 

svých profilů vytvářejí vlastní online identitu a ostatním uživatelům, tak zprostředkovávají 

individuální představu o světě a sobě samém. 

Pro mou diplomovou práci je také důležitý další milník ve vývoji fotografie, a to vznik 

tzv. instantní fotografie. Ta vznikla již v roce 1947 díky Edwinu Landovi. Prvnímu 

fotoaparátu, který byl založený na samovyvolávacím filmu, se říkalo Land Camera.
12

 

Vyvolání fotografie na něm nezabralo ani 2 minuty, a to díky polaroidovému filmu. 

Právě na podobném principu je založena sociální síť Instagram, která se nostalgicky vrací 

k dříve populárním polaroidovým snímkům. 

 

1.1 Manipulace s fotografií 

Vynález fotografie naprosto změnil tehdejší vnímání světa. Objevilo se médium, které 

dokázalo zachytit realitu, jako doposud žádné jiné. Stejně tak jako v minulosti (při vzniku 

fotografie jako nového média oproti obrazu) i nyní jsme nuceni přehodnotit svůj vztah 

k fotografii. Susan Sontagová v roce 2002 o fotografii píše: „Fotografie je obecně 

považována za nástroj poznání věcí. Fotografie podávají důkazy. Něco, o čem víme 

z doslechu a o čem pochybujeme, se zdá být potvrzeno, vidíme-li to na fotografii. 

Fotografie platí za nesporný důkaz, že se daná věc vskutku stala.“
13

 

Důvěryhodnost fotografie je však manipulací výrazně zpochybněna a vztah fotografie 

k realitě je nyní mnohem komplikovanější, než byl dříve.  

Manipulace s digitální fotografií je zásadní téma, které zajímá teoretiky fotografie již 

několik desetiletí. Nejde však o žádnou novinku, jelikož manipulace probíhaly již 

od samého počátku vzniku klasické fotografie. Proces úpravy klasické fotografie byl však 

značně komplikovaný a technicky náročný. Často vznikaly fotomontáže, retuše nebo se 

autoři snažili odstranit různé chyby a vady. S příchodem digitální fotografie se však celý 

proces výrazným způsobem zjednodušil a také široce rozšířil. Jediné, co je pro to třeba 

                                                           
11

 DIJCK, José Van. Digital Photography: Communication, Identity, Memory. Visual Communication 7(1) 

[online]. 2008 [cit. 2017-03-19], str. 63. 
12

 EDWARDS, Owen. How the Polaroid Stormed the Photographic World. SMITHSONIAN MAGAZINE 

[online]. 2012 [cit. 2018-03-05]. Dostupné z: https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/how-the-

polaroid-stormed-the-photographic-world-98275389/. 
13

 SONTAGOVÁ, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002, str. 87. 
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znát, je práce s určitým softwarem určeným pro úpravu fotografií (např. Photoshop). 

V souvislosti s manipulací digitální fotografie teoretici často mluví o tzv. digitální malbě 

nebo smrti klasické fotografie.  

Během 20. století postupně přibývalo čím dál více případů úprav žurnalistické 

fotografie, ale až na počátku 90. let se pomalu začalo uvažovat o kontroverzi, kterou 

způsobuje libovolná úprava digitální fotografie. Jako jeden z nejvýraznějších případů 

manipulace s digitální fotografií se uvádí vězeňský snímek bývalého hráče amerického 

fotbalu afroameričana O. J. Simpsona z roku 1994.
14

 Simpsona v té době čekal soudní 

proces kvůli vraždě exmanželky a jeho fotografie byla otištěná na titulních stranách 

časopisů Time a Newsweek. Šlo o totožnou fotografii, nicméně fotoilustrátor časopisu Time 

Matt Mahurin Simpsonovi výrazně ztmavil pleť (viz obrázek č. 1), což vyvolalo spekulace 

o rasových důvodech tohoto činu a podsouvání veřejnosti stereotyp, že tmavá pleť je 

spojena s kriminalitou. Mahurin se však hájil tvrzením, že mu šlo pouze o dramatický 

efekt. Podle Aleny Lábové a Filipa Lába: „manipulovaná fotografie O. J. Simpsona na 

obálce časopisu Time změnila definitivně přístup časopiseckých editorů a obrazových 

grafiků v tom, že dnes běžně překračují hranice autenticity a věrohodnosti. Mění význam 

zpravodajského obrazu tím, že přidávají nebo odebírají prvky, mění tonalitu a velmi 

specificky mění kontext“
15

 

  

Obrázek č. 1: Porovnání titulky magazínů Newsweek a Time.
16

 

 

                                                           
14

 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu? Manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1647-6, str. 60. 
15

 Tamtéž, str. 60. 
16

 Photo illustration for time by Matt Mahurin. In: Alteredimagesbdc [online]. [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: 

http://www.alteredimagesbdc.org/oj-simpson/. 
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Důvěryhodnost digitální fotografie je tedy velkou otázkou. Retušování a jiné editace 

fotografií jsou dnes snadnější, než kdy dřív a příjemce není schopen rozeznat, zda byla 

fotografie upravena nebo ne. Na druhou stranu tvrzení, že fotografie bez úprav nikdy nelže, 

je velmi naivní.
17

 Pokud budeme chtít rozeznat manipulaci a standardní editorské 

fotografie, musíme také brát na vědomí celý kontext.
18

 Podle studie Edgara Shaohua 

Huanga Readers´ Perception of Digital Alteration in Photojounalism, ve které se 

zaměřoval právě na vnímání digitálních úprav fotožurnalistických fotografií u příjemců, 

by se editoři a fotoreportéři měli zaměřit na 5 zásadních bodů, aby jejich fotografie zůstaly 

důvěryhodné:
19

 

 

1. Pokud je to možné, tak nic neupravovat. 

2. Dbát na etické standardy. 

3. Pokud je nutné použít upravené fotografie, vždy úpravy označit. 

4. Pokud možno neupravovat zpravodajské fotografie, neupravovat zobrazené lidi 

a neměnit smysl fotografie. 

5. Neupravovat ostatní více, než by fotograf upravil sebe. 

 

Dalším důležitým otazníkem je, zda se dá v éře digitální fotografie a mechanické 

reprodukce vůbec označit nějaký snímek jako originál.
20

 Tento problém se ještě více 

násobí v případě fotografií pořízených prostřednictvím mobilní aplikace, kde jsou snímky 

okamžitě upravovány. Lze je vůbec považovat za originální fotografie nebo originální 

fotografie vůbec neexistuje? Existuje snad jen ve vztahu k jiné verzi stejné fotografie?  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 RITCHIN, Fred. In our own image. Aperture Foundation, 1999, str. 125.  
18
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www.journals.sagepub.com, str. 2. 
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20

 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009, str. 55. 
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2. Sociální sítě – historie a přehled 

Instagram je spojení dvou fenoménů dnešní doby – sociální sítě a aplikace na 

pořizování a úpravu fotografií, a proto bych ve své práci chtěla krátce definovat 

a představit oba tyto fenomény.  

Pojem „sociální sítě“ se dnes skloňuje častěji a častěji, a to ať už s obavami, kam nás 

tento fenomén zavede, nebo naopak s nadšením z propojeného světa. Do našich životů se 

dostaly velmi rychlým tempem a patří jim v nich zásadní role. Ať už mluvíme 

o Facebooku, Twitteru nebo Instagramu, všechny přitahují nesmírné množství uživatelů, 

kteří je používají na denní bázi. Danah M. Boyd definuje sociální sítě takto: „Sociální sítě 

jsou webové služby, které pomáhají jedincům: 1. vytvořit si vlastní veřejný nebo 

poloveřejný profil uvnitř jasně ohraničeného systému, 2. vytvořit si seznam dalších 

uživatelů, s kterými sdílí spojení a 3. možnost vidět seznamy spojení uživatelů s ním 

spojených a to vše v rámci jednoho systému.“
21

 Toto prostředí je také známo pod pojmem 

Web 2.0, který označuje webovou službu, jenž je založená na principu tvoření obsahu 

samotnými uživateli.
22

 

Jde opravdu o fenomén 21. století – první sociální síť byla vytvořena v roce 1997 

a nesla název SixDegrees.com, šlo v podstatě o zjednodušenou verzi dnešního Facebooku, 

kdy si uživatelé mohli vytvořit profil a přidávat si do „přátel“ další uživatele.
23

 

Ovšem zásadně se sociální sítě dostaly do našich životů až v roce 2004, kdy Mark 

Zuckerberg založil Facebook, ze kterého se postupem času stala jedna 

z nejnavštěvovanějších sociálních sítí a je vzorem i těm ostatním.  

Valná většina sociálních sítí vznikala za účelem propojení a komunikace mezi přáteli 

a známými. Ovšem tento fenomén se postupem času „vymkl kontrole“ a sociální sítě nyní 

ovlivňují celou společnost. V současném kontextu se řeší vliv Facebooku na světové dění, 

jelikož bylo například prokázáno ovlivňování amerických voleb ruskými tajnými službami 

                                                           
21

 BOYD, Danah M. a Nicole B. ELLISON. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 

Journal of Computer-Mediated Communication. [online]. 2007, roč. 13, č. 1, s. 210-230. [cit. 2018-01-18]. 

Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf, str. 213. 
22

 BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, str. 191-192.  
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Journal of Computer-Mediated Communication. [online]. 2007, roč. 13, č. 1, s. 210-230. [cit. 2018-01-18]. 
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prostřednictvím právě této sociální sítě.
24

 Kromě toho se ze sociálních sítí staly ideální 

platformy pro propagaci značek, služeb a dalších obchodních aktivit. Inzerce tu cílí na lidi, 

kteří svůj nejen volný, ale i pracovní čas, tráví právě v prostředí internetu. Díky různým 

nástrojům si můžeme vybrat publikum, na které budeme cílit, a které je tzv. neviditelné. 

Náš projev může ovlivnit řadu neznámých lidí, s kterými jsme se nikdy nesetkali. 

Kromě mnoha dalších faktorů, změnily sociální sítě také způsob, jak spolu 

komunikujeme. Nejen pro mladé lidi se staly velmi důležitou součástí života, protože právě 

tam přichází trávit svůj volný čas, komunikují s přáteli a jsou viděni přesně v tom světle, 

v jakém chtějí.
25

 Různé sociální sítě také využívají různé věkové skupiny. Například na 

Twitteru můžeme najít spíše generaci dospělých, náctiletí se spíše uchylují k Facebooku, 

Instagramu a dříve k MySpace. Důvodem je především to, že Twitter je sociální síť určená 

k rychlému sdílení a získávání informací například od reportérů, politiků 

nebo zpravodajských portálů.
26

 

Danah Boyd ve svém článku Social Media is Here to Stay… Now what? přisuzuje 

sociálním sítím několik charakteristik:
27

 

 

1. Trvalost – vše, co na sociálních sítích sdílíme, tam nebo jinde zůstane na vždy. 

2. Replikovatelnost – můžeme kopírovat a vkládat obsah z jednoho média do 

druhého. Výhoda je v jednoduchosti sdílení informací. 

3. Vyhledatelnost – prostřednictvím sociálních sítí je jednoduché kohokoliv 

vyhledat. Informace jsou nám tak na dosah ruky. 

4. Možnost úniku informací – veškeré konverzace, které na sociálních sítích 

vedeme, se mohou dostat jednoduše na veřejnost, čímž mohou být ovlivněny 

mnohé vztahy nebo například politika. 

5. Fenomén „odpojení“ - stále více jsme „odpojeni“ ze skutečného světa 

a přesouváme se do světa virtuálního. 

 

 

 

                                                            
25

 BOYD, Danah. Social Media is Here to Stay… Now What? In: Danah.org [online]. 2009 [cit. 2018-02-16]. 

Dostupné z: <http://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html, str. 6. 
26

 Tamtéž. 
27

 Tamtéž. 
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Pokud jde o typy sociálních sítí, existuje jich hned několik.
28

 Pravděpodobně 

nejzákladnějším typem jsou ty, které slouží ke komunikaci mezi lidmi na základě jejich 

propojení osobním, profesním nebo geografickém. Sem zařadíme například Facebook, 

Foursquare, LinkedIn. Dalším typem jsou sociální sítě podporující vytváření uživatelského 

obsahu – Youtube, Wikipedia nebo Flickr. Mezi sociální sítě také řadíme webové obchody 

jako je Amazon, Ebay nebo v českém prostředí například Vinted, které slouží především 

k prodeji produktů. Dále pak pod pojem sociální sítě můžeme zahrnout herní portály 

(př. PGS). Aplikace Instagram, na kterou se v této práci zaměřuji, spojuje hned několik 

těchto typů, protože propojuje uživatele, podporuje kreativitu a v posledních měsících lze 

pomocí této aplikace i přímo nakupovat produkty. 

 

2.1  Aplikace a sociální sítě zaměřené na fotografie 

Počet lidí, kteří vlastní chytrý mobilní telefon (neboli smartphone), se každou minutou 

zvyšuje. Kromě toho, že je pro nás mobilní telefon komunikačním zařízením poskytujícím 

neomezený přístup na internet, má v současné době každý majitel tohoto přístroje možnost 

pořídit relativně kvalitní fotografii, kdykoliv bude chtít. Tento fenomén je výsledkem 

technologického pokroku, díky němuž můžeme mít fotoaparát takřka neustále u sebe. 

Mobilní kamery se každou chvílí vylepšují a dostávají se na úroveň profesionálních 

zařízení.  

V důsledku toho jsou lidé neustále „zahlcováni“ fotografiemi, ať už od amatérských 

nadšenců nebo od profesionálů, kteří prostřednictvím internetu šíří svou práci. Stáváme se 

svědky tzv. osvojování fotografie veřejností a masivní dokumentace lidského života a světa 

kolem nás.
29

 Kromě toho se již dnes většina fotografií neprohlíží vytištěná, ale přes 

obrazovky počítačů nebo telefonů. Od roku 2010 je fotografie ze sociálních sítí dominantní 

kulturní vizuální formou. Její charakteristickou vlastností je, že je pořizována, upravována, 

šířena a organizována prostřednictvím sociálních sítí.
30

  

Proto postupně začala vznikat řada aplikací a nástrojů pro úpravu a šíření fotografií, 

které pořizujeme mobilním telefonem. V dnešní době je funkce editace fotografie již 

                                                           
28

 DIJCK, José van. The culture of connectivity: A critical history of social media. New York: Oxford 

University Press, 2013, str. 8. 
29
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automaticky zahrnuta do základní výbavy smartphonu. Spojení mobilního telefonu 

a vizuálně zaměřené sociální sítě umožnilo vznik nového typu síťové kamery.
31

 Její 

základní charakteristikou je to, že umožňuje okamžitou možnost sdílení velkému množství 

publika, získaní zpětné vazby a diskuze.
32

 Díky tomu se ze sdílení fotografií stal jeden 

z největších „koníčků“ naší doby. 

Fotografie na sociálních sítích jsou zároveň automatickými nebo manuálními postupy 

fragmentovány do malých informačních jednotek a sbírek, kde jsou seřazeny spolu 

s ostatními snímky, jež s nimi mají podobné charakteristiky. To znamená, že jsou uživateli 

označovány klíčovými slovy, jinými slovy „tagovány“ a díky tomu jsou v aplikaci či na 

webu zařazeny do skupiny, kterou určitý „tag“ označuje.
33

 Další možnou automatickou 

organizací těchto fotografií je pomocí tzv. metadat (lokace odkud je fotografie 

publikována, čas publikace nebo uživatelské jméno, ze kterého jsou publikovány). 

V neposlední řadě jsou fotografie automaticky organizovány na základě vizuálních prvků 

(podle tváře, barev, zobrazených objektů atd.). Všechny tyto postupy nám nabízejí 

srocovat velké či malé skupiny fotografií, které mají společné atributy.
34

  

Jak již bylo uvedeno - fotografie ze sociálních sítí se v dnešní době stala jednou 

z dominantních vizuálních forem, se kterou se můžeme setkat.
35

 Často jde především 

o osobní fotografie uživatelů, které vznikají z několika důvodů:
36

 

 

1. Jako vzpomínky, příběh, identita. 

2. Pro vytváření vztahů. 

3. Z důvodů sebeprezentace. 

4. Vyjádření vlastní individuality. 

 

 

                                                           
31

 NTALE, Alise. Art of the Masses: From Kodak Brownie to Instagram. Networking Knowledge [online]. 

2015, [cit. 2018-02-13], 8(6), str. 2. 
32

 MANOVICH, Lev. Subjects and Styles in Instagram Photography (Part 1). Instagram and Contemporary 

Image [online]. 2016, str. 12 [cit. 2018-03-01]. Dostupné z: http://manovich.net/index.php/projects/subjects-

and-styles-in-instagram-photographypart-1. 
33

 HOCHMAN, Nadav. The social media image. SAGE [online]. 2014 [cit. 2018-02-13], str. 4. 
34

 Tamtéž, str. 4. 
35

 HOCHMAN, Nadav. The social media image. SAGE [online]. 2014 [cit. 2018-02-13], str. 1. 
36

 JENSEN, Bente. Instagram in the Photo Archives Curation, Participation, and Documentation through 

Social Media [online]. Girona, 2014, 10 s. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 

http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id160.pdf, str. 1. 

http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id160.pdf


21 

Tento zcela svébytný typ fotografie se zaměřuje především na obyčejný život, 

což částečně změnilo i celou fotografickou techniku a estetiku. Susan Murray například 

tvrdí: „Je to možná vzájemným působením digitální technologie a softwaru sociálních sítí, 

že se postupně vytvořila zcela nová estetika. Digitální fotografie přinesla změnu v tom, 

že fotografie již není vzácná (a drahá), jak tomu bylo u tradiční analogové fotografie.“
37

 

Mladší generace prostřednictvím sociálních sítí stále více používá fotografii pro 

komunikování mezi sebou. Tato funkce fotografie je pro ně zároveň mnohem důležitější, 

než její jiné funkce – tedy uspořádávání vzpomínek „do alb“.
38

 Obrázek se tedy dnes stává 

i vlastním „jazykem“. Častým jevem je, že místo krátké zprávy o tom, jak se máme 

například na dovolené, pošleme jen pár fotek bez textu a příjemce si tak sám udělá obrázek 

o tom, co tam dotyčný dělá a jak se asi má. Fotografie, původně určená k zachycení 

určitého historického/rodinného/důležitého momentu se nyní stala jakousi formou 

komunikace. 

 

2.2   Příklady vizuálně založených sociálních sítí a aplikací  

Na trendu masového fotografování většinou naprosto banálních situací je založena řada 

sociálních sítí, které uživatelům poskytují nejen možnost fotografii okamžitě upravit, 

ale zároveň sdílet s ostatními uživateli. Lidé skrze tyto možnosti dávají najevo svou 

představu světa a prezentaci své identity. José van Dijck o tomto fenoménu píše: 

„Naše fotografie nám sdělují, kým toužíme být, a jak chceme, aby vypadaly naše 

vzpomínky. Je těžké si představit, že by obrovské množství dostupných editačních 

programů neovlivnilo naši touhu upravit a zkrášlit naše staré já. Soukromá fotografie se 

může stát celoživotním údělem v podobě přehodnocování starých tužeb a jejich následné 

transformace do nových očekávání.“
39

 Předtím, než se pustím do podrobného představení 

pro mou práci stěžejní sociální sítě Instagram, uvedu několik příkladů dalších sociálních 

sítí, které se zaměřují právě na vizuální sdělení a komunikaci prostřednictvím fotografií. 
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2.2.1 Flickr 

Flickr byl založen v roce 2004 kanadskou společností Ludicorp vlastněnou Stewardem 

Butterfieldem a jeho ženou Caterinou. Následujícího roku byla společnost připojena 

k internetovému vyhledávači Yahoo!
40

 Aplikace je založena na sdílení a shromažďování 

fotografií. Přičemž uživatelé se zde mohou přidat do skupin diskutujících o rozdílných 

fotografických technikách, filtrech atd. Sdílí tu fotografie pomocí klíčových slov („pools“), 

díky kterým mohou snadno najít jednotlivé snímky. Na Flickr je možné nahrát fotografii 

a videa jak z mobilního telefonu, tak přes e-mail nebo webovou stránku.  

2.2.2 Hipstamatic 

Aplikace původně dostupná pro uživatele telefonu iPhone. Prostřednictvím fotoaparátu 

je díky ní možné pořídit čtvercové snímky s retro nádechem díky filtrům, které aplikace 

uživatelům poskytuje (může si také vybrat z druhů clon). Název pochází z počátku 80. let, 

v té době byl Brucem a Winstonem Dorbowskim vyvinut levný plastový fotoaparát s retro 

nádechem s názvem Hipstamatic 100. Od ledna 2012 se prodalo 4 miliony kopií této 

aplikace
41

 a v roce 2010 ji použil fotograf The New York Times Damon Winter pro pokrytí 

příběhu z války v Afghánistánu.
42

  

2.2.3 PhotoShelter 

PhotoShelter je webová stránka založená výhradně pro fotografy. Pomáhá jim prodávat 

práci a komunikovat s klienty. Momentálně má 80 000 zaregistrovaných profesionálních 

fotografů, kteří jejím prostřednictvím prodávají tištěné fotografie, balíčky nebo je poskytují 

za poplatek ke stažení. Uživatelé PhotoShelteru mají zároveň možnost své fotografie 

nahrát do již připravených šablon a nemusí využívat služeb webdesignerů.43 
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3. Instagram: Charakteristika aplikace 

Aplikace byla vytvořena v roce 2010 Kevinem Systromem a Mikem Kriegerem a nyní 

je ke stažení zdarma pro uživatele všech druhů operačních systémů (přestože původně byla 

určena jen pro uživatele telefonů Apple). Od svého založení se do aplikace zaregistrovalo 

800 milionů uživatelů a přes 500 milionů uživatelů je aktivních každý den.
44

 V České 

republice ho využívá 40 % obyvatel a počet se stále zvyšuje.
45

 

Jak už bylo řečeno, Instagram je platformou pro pořizování, upravování, publikování 

a šíření fotografií, na které můžeme téměř okamžitě získat zpětnou vazbu. Jde o kombinaci 

sociální sítě, vizuální aplikace a nyní můžeme pomocí něho i nakupovat. Hlavní vlastností 

je možnost vytvářet uživatelsky generovaný obsah.   

Zásadním mezníkem v historii Instagramu bylo jeho připojení ke stále rostoucí sociální 

síti Facebook v roce 2012 za 1 miliardu dolarů.
46

 Aplikace a účty uživatelů jsou nyní 

propojené, a co je sdíleno na Instagramu, může být jedním kliknutím sdíleno i na 

Facebooku. Po tomto připojení si zároveň Instagram přivlastnil řadu specifických 

vlastností, které měl Facebook. Stal se například skvělý místem pro inzerenty a značky, 

přibyly možnosti založit si firemní profil, sledovat metriky nebo inzerovat produkty 

s okamžitým proklikem na stránky inzerenta.
47

 Nákupní chování podporují „likes“, 

komentáře u firemních fotografií a uživatelé se také rozhodují na základě recenzí.  
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3.1  Uživatelské využití  

Instagram uživatelům nabízí řadu možností, které jeho předchůdci zaměření na vizuální 

komunikaci neposkytovali. Prostřednictvím této aplikace mohou uživatelé vytvářet a sdílet 

vizuální nebo textový obsah.
48

 Předtím, než fotografii uveřejní, nabídne jim aplikace řadu 

úprav, které na ní mohou provést (oříznutí, změna velikosti, použití filtrů, ostření, atd.). 

Hlavním důvodem, proč Instagram řadíme mezi sociální sítě, je možnost uživatelů si 

vytvořit osobní profil, díky kterému mohou sdílet příspěvky a vytvářet různé druhy vztahů 

s ostatními uživateli.
49

 Ty mohou posléze sledovat, poslat jim zprávu, sdílet s nimi 

příspěvek, blokovat je, nebo jim udělovat „srdíčka“ neboli „likes“, čímž jim vyjádří, že se 

jim jejich obsah líbí. Sledování ovšem nemusí být vzájemné. Zároveň je možné upravit si 

v nastavení, kdo příspěvky uvidí, a kdo ne.  

Pro uživatele je také zásadní vlastnost Instagramu vytvořit si svou vlastní vizuální 

online identitu. Uveřejněné fotografie a úpravy na nich vytvořené vypovídají o osobním 

stylu uživatele, který je publikoval. Fotografii je možné označit popiskem o 2200 znacích 

a k tomu přidat maximálně 30 hashtagů.
50

 Co se týče popularity příspěvků, nejvíce „likes“ 

získávají fotografie, které zobrazují tvář a nejběžnějším publikovaným obrázkem je 

„selfie“ (fotografie obličeje uživatele pořízená prostřednictvím předního fotoaparátu 

mobilního telefonu).
51

 Pomocí Instagramu mohou lidé na svůj profil publikovat fotografie 

v jakémkoli formátu i několik za sebou v jednom příspěvku (slide show) a zároveň mohou 

změnit algoritmus řazení fotografií podle toho, co by mohlo jejich sledující nejvíc zajímat. 

Uživatelé mohou pomocí Instagramu navazovat a udržovat vztahy s ostatními uživateli. 

Prostřednictvím symbolu „@“ je mohou označit buď na fotografii, v příběhu nebo v textu 

pod fotografií. Toto označovaní uživatelů spolu s „likes“ a komentáři pomáhá šířit obsah 

uživatele k ostatním (neboli engagement). Před zveřejněním fotografie nebo videa si 

uživatel může vybrat, zda označí geografickou polohu pořízení nebo profily osob 

zobrazené v příspěvku. 
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3.2  Hashtag 

Hashtag (#) se vůbec poprvé objevil v rámci sociální sítě Twitter, kde ho v roce 2007 

použil Chris Messina ve větě: „How do you feel about using # (pound) for groups. As in 

#barcamp [msg]?“
52

 Časem se hashtagy přesunuly z Twitteru i na další sociální sítě včetně 

Instagramu.  

Pokud vybrané slovo uživatel označí # (hashtagem) vytvoří tzv. hyperlink, díky 

kterému přesměruje uživatele k dalším příspěvkům označeným tím stejným hashtagem. 

Podle Michele Zappavigna má hashtag 3 základní funkce:
53

 

 

1. Zkušenostní funkce – díky této funkci hashtag dokáže identifikovat téma příspěvků. 

Hashtagy se mohou pohybovat na škále velmi konkrétní až příliš obecné. 

2. Interpersonální funkce – často vyjadřuje postoj uživatele ke konkrétnímu tématu 

a vytváří tak vztahy s publikem. Pod tuto funkci spadají především emotivní 

reakce, afekty, obyčejné výroky, otázky nebo příkazy. Některé hashtagy jsou 

vytvářeny s určitou dávkou kreativity – mohou nést prvky humoru či skepse a je 

nepravděpodobné, že budou použity znovu. 

3. Textuální funkce – hashtag slouží k organizaci informací a také je svým způsobem 

interpunkcí, kdy tímto znakem: # uživatel upozorní na existenci metadat v textu. 

 

3.3 Instagram stories a livestream 

Další možností uživatelů, jak sdílet obsah s ostatními jsou takzvané Instagram stories. 

Jde o formát převzatý z jiné vizuálně zaměřené sociální sítě Snapchatu, kde je možné sdílet 

„příběh“, který po 24 hodinách zmizí.
54

 Stories si mezi sebou uživatelé mohou jednoduše 

přeposílat a v neposlední řadě přes ně lze jednoduše nakupovat. Pokud uživatel zveřejní 
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Instagram stories objeví se kolem jeho profilové fotografie kroužek.  Aby si jiný uživatel 

mohl určité Instagram stories pustit, jednoduše klikne na profilovou fotografii s kroužkem. 

Stories je možné upravovat podobně jako klasické instagramové příspěvky a kromě toho 

nabízejí i možnost použití různých virtuálních masek. Uživatel má možnost reagovat na ně 

pomocí soukromé zprávy a jejich součástí je možnost „swipe up“ – pod každou Instagram 

story je možné vložit odkaz, kam uživatel chce, aby se jeho sledující přesunuli (např. na 

webovou stránku produktu zobrazeného v příspěvku Instagram stories). Pomocí Instagram 

stories influenceři, běžní uživatelé a značky sdílí svůj den či zákulisní informace. V roce 

2018 také přibyla možnost uložit si Instagram stories na hlavní profil. 

Livestream je možnost uživatelů natáčet video v reálném čase, tedy živě. Sledující 

mohou na video ihned reagovat, buď emotikonem, nebo přímou otázkou, která se stane 

součástí živého vysílání a na níž může vysílající ihned odpovědět. Jde tedy o jedinečnou 

možnost spojit se sledujícími v reálném čase a v podstatě napřímo s nimi komunikovat. 

Možnost využívá řada influencerů i běžných uživatelů. 

 

3.4  Sebeprezentace a komunikace uživatelů Instagramu 

Jednou z nejvýraznějších změn, kterou přinesly sociální sítě, je vznik takzvaných 

influencerů. Jde o osoby, které mají na jedné nebo více sociálních sítí vysoký počet 

sledujících a díky tomu se z nich stávají v podstatě „mikro celebrity“.
55

 Tito lidé mají na 

svých profilech širokou základu fanoušků a často se živí právě jen prací se sociálními 

médii. Jako příklad z České republiky bych uvedla youtubera Jirku Krále, který svou 

kariéru influencera začal na sociální síti Youtube, kde natáčí videa ze svého života 

a tzv. Let´s play (přenosy z hraní online her). Na svém Youtube kanále má Jirka Král 

k dnešnímu dni (1. 3. 2018) 1 022 223 odběratelů, na instagramovém profilu ho sleduje 

530 tisíc lidí (viz obrázek č. 2) a na Facebooku má 252 738 fanoušků. Jedno jeho video na 

Youtube má v průměru 200 000 zhlédnutí
56

 a příspěvek na Instagramu 40 000 likes.
57
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Tato čísla a obrovský zásah, z něho a z dalších influencerů dělají médium samo o sobě, 

čehož využívá řada značek, která s influencery spolupracuje na každodenní úrovni. 

 

Obrázek č. 2: Příklad instagramového profilu influencera Jirky Krále.
58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovšem kromě těchto influencerů s obrovským zásahem, jsou na Instagramu a jiných 

sociálních sítích k nalezení i tzv. microinfluenceři. Jde o lidi, kteří mají větší počet 

sledujících, než běžný uživatel Instagramu a jsou velmi dobře známí určité komunitě 

sledujících, ať už jde o kosmetiku, cestování nebo také fotožurnalismus. Uživatelé je 

sledují hlavně díky jejich autenticitě 
59

 a schopnosti sdílet příběhy.  

Vizuální, estetická a obsahová stránka příspěvků se liší podle sociální, kulturní 

a demografické situace uživatele.
60

 Lev Manovich na základě analýzy 16 milionů 

instagramových fotografií (2012 - 2016) určil tři kategorie fotografií, které můžeme 

na Instagramu nalézt – běžnou, profesionální a designovou.
61

 Zatímco dvě první kategorie 
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se zaměřují na zachycování různých událostí, lidí nebo přírody, ty designové jsou často 

vytvářeny za účelem propagovat určitý produkt či zachytit naaranžované předměty. Řada 

instagramových uživatelů svůj profil navíc ladí do určitého jednotného stylu, 

přičemž každý příspěvek má podobnou vizuální podobu jako příspěvky předchozí 

(viz obrázek č. 3). 

 

Obrázek č. 3: Příklady esteticky stylizovaného instagramového profilu @adelachloe
62

 

a @eska_karlin.
63
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4. Fotožurnalismus na Instagramu 

Instagram je jednou z nejrozšířenějších vizuálně zaměřených aplikací a jejím hlavním 

záměrem bylo umožnit široké veřejnosti vytvářet a upravovat snímky, které je možné 

okamžitě sdílet s ostatními uživateli. Původně šlo tedy o nástroj určený pro zábavu, 

komunikaci s přáteli a sdílení okamžiků ze života amatérských nadšenců fotografie. 

Nicméně, jak už bylo uvedeno výše, Instagram se postupem času rozvinul i do dalších 

oblastí. Kromě obchodních možností pro firmy, nabízí i skvělý prostor pro profesionální 

fotografy, kteří aplikaci mohou využívat jako své zjednodušené portfolio. Mezi uživateli, 

tak můžeme najít řadu profesionálů, kteří si i prostřednictvím této sociální sítě vytváří 

základnu zákazníků a fanoušků. Tato tendence pronikla i do fotožurnalistiky, jelikož pro 

fotoreportéry skrývá velký potenciál, jenž byl rozpoznán již během jejích začátků a jedním 

z prvních časopisů, který s aplikací začal spolupracovat, byl National Geographic. V této 

části diplomové práci se na tento fenomén blíže zaměřím.  

Fotožurnalismus (obzvlášť válečný) prostřednictvím mobilního telefonu v oboru 

otevírá řadu diskuzí o etice, amatérské a profesionální fotografii. Na Instagramu dnes 

můžeme mezi fotografiemi koťátek a obědů najít válečné fotografie. Sontagová (již ve své 

době) například upozornila na problém, že přílišná estetizace války vede k utlumení 

pohoršení nad válečnými fotografiemi.
64

 

 

4.1  Práce fotožurnalisty v digitální éře  

Éra digitalizace fotožurnalistické práce začala v 80. letech, kdy se postupně rozvíjela 

digitální fotografie a již v 90. letech začali fotorerpotéři ke své práci pracovat se softwary 

na úpravu fotografií.
65

 I přes veškeré tehdejší nedostatky se obor začal rychle 

přizpůsobovat. Postupně mizely temné komory a fotografie se začaly upravovat v počítači. 

Kromě technologických změn, digitalizace výrazně ovlivnila mnoho aspektů práce 

fotožurnalistů a naprosto změnila tehdejší redakční rutiny. 
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Tato část kapitoly diplomové práce čerpá informace ze studie Sandry Štefanikové 

a Filipa Lába Transformation of photojournalism practice in the Czech Republic in the age 

of digital technology, jenž se zabývá zásadními změnami, které éra digitalizace přinesla do 

profesionální fotožurnalistiky. Kromě toho, že je dnes 98 % fotografií pořizováno skrze 

digitální technologie,
66

 tak se změnila i definice profese dnešního fotožurnalisty. 

Současný fotoreportér musí být, kromě fotografování, schopen upravovat fotografie. 

Měl by také být multimediálně zdatný a umět se přizpůsobit narůstajícím pracovním 

povinnostem a množství práce.
67

 Reportéři nejsou nyní nijak omezeni v množství 

fotografií, které mohou pořizovat a zároveň okamžitě upravovat, smazat nebo zaslat do 

redakce. Velkou změnou je také to, že dnešní fotoreportéři se zároveň ocitají v roli 

gatekeeperů, protože jsou to oni, kdo nakonec rozhodují, která z fotografií bude 

zveřejněna.
68

 Konkrétně od fotoreportérů, kteří pracují pro online magazíny, je očekáváno, 

že dokážou vyprodukovat mnoho materiálu v krátkém časovém úseku a také zvládat více 

úkolů najednou.
69

  

Výsledky studie v České republice potvrzují celosvětové trendy v digitalizaci 

fotožurnalistiky. Oproti minulým postupům mají dnes fotografové na výběr z mnohem více 

fotografií a často se rozhodují z těch, které jsou skoro totožné.
70

 Reportéři nyní nemají čas 

pracovat v tradičních fotožurnalistických formátech (foto esejích, reportážích, atd.) 

a přibližně 65 % fotografií, které pořizují, jsou ilustrační záběry, jež se dají používat 

v mnoha dalších článcích, což po nich často požadují mediální domy, ve kterých jsou 

zaměstnáni.
71

 V online médiích zároveň nejsou limitovány počtem fotografií, jelikož 

do online galerie jich mohou přidat, kolik se jim zlíbí. Nadprodukce fotografií má také za 

následek nízkou cenu práce fotožurnalistů a v posledních letech stále rostoucí číslo píšících 

a zároveň fotících reportérů.
72

 

Podle Sandry Štefanikové a Filipa Lába digitalizace oslabila pozici profesionálních 
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fotožurnalistů, kteří se kvůli změně pracovních podmínek a kvalitě dnešních fotografií, 

mohou cítit nedoceněně. Nicméně s digitalizací roste také důraz, který se klade na 

důležitost vizuálních materiálů jakožto součástí zpravodajské produkce. Naopak klesá 

důležitost „jednotných“ snímků a sérií. V současné praxi se po fotožurnalistech 

nepožaduje, aby přicházeli s novými tématy, ale práce je jim zadávána editory. Čeští 

fotožurnalisté se zároveň cítí ohroženi svými kolegy, kteří dříve jen psali, ale nyní za svou 

povinnost považují i pořizovat vizuální záznamy, což je jeden z výsledků ekonomických 

procesů. Méně se pak cítí ohroženi, tzv. občanským fotožurnalismem.
73

  

Občanská fotožurnalistika se rozšířila opět díky digitalizaci. Amatéři mají nyní 

možnost jednoduše vytvářet obsah pomocí digitálních fotoaparátů či mobilních telefonů. 

Jde o lidi, kteří se „náhodně vyskytli u nějaké události, kterou vyfotografují nebo 

zaznamenají na video svého mobilního fotoaparátu a svými amatérskými záběry mizerné 

technické kvality pilně zásobují redakce.“
74

 Výhoda těchto snímků se často ukáže, když 

dojde k nějaké zásadní události, kam se profesionální fotožurnalisté nemají šanci dostat 

(př. v roce 2005 při útoku na londýnské metro).
75

 Nevýhodou je tak rostoucí konkurence 

profesionálům, nízká kvalita fotografií a také nulová mediální znalost amatérských autorů, 

což také vede k tomu, že řada redakcí tyto snímky nepoužívá a stále se obrací na 

profesionální fotografy či fotobanky.   

Rozdíl oproti minulosti můžeme také vidět v tom, že fotoreportéři si mohou vytvořit 

vlastní webové stránky a profily na sociálních sítích, které jim pomáhají v získání 

fanouškovské základny a pracovních zakázek.  

Řada odborníků se shoduje, že momentálně probíhá v oboru krize. A jednou z jejích 

příčin je právě digitalizace. V důsledku rozvinutí technologií a řady dalších faktorů (např. 

snaha minimalizovat náklady redakcí) se snižují počty fotoreportérů pracujících na plný 

úvazek a naopak vzrůstá počet „píšících a fotících reportérů“. A jak již bylo zmíněno, roste 

počet redakcí, které čerpají fotografie jen od amatérských fotografů, občanů a fotobank. 

Tyto jevy mají za následek nekvalitní fotografie, které se šíří skrze všechna média. Snaha 

snížit náklady se projevuje především u fotografů a tvůrců videí. Řada redakcí proto 
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redukuje své týmy. Některé světové redakce se dříve rozhodly čerpat materiál jen 

od amatérských fotožurnalistů, např. redakce Chicago Sun-Times propustila všechny své 

profesionální fotografy a nahradila je reportéry vybavenými iPhony, aby za pár měsíců 

zjistila, že to nebyl dobrý nápad a začala fotoreportéry znovu nabírat.
76

 

Další příčinou této krize ve fotožurnalismu je snaha redakcí, co nejvíce ušetřit. Jelikož 

jsou na internetu informace často nezpoplatněné, jediné příjmy, které z nich redakce mají, 

jsou z reklamy. A protože si čtenáři zvykli získávat zprávy zdarma, naučit je nyní platit, je 

pro internetové deníky a magazíny takřka nemožné.   

 

4.2  Fotožurnalismus prostřednictvím mobilních aplikací 

Technologická změna se na fotožurnalistickém oboru velmi otiskla. Digitalizace 

a nástup chytrých telefonů urychlil proces zpracování a přenosu informací. Zatímco dříve 

museli redakce čekat, až se reportér vrátí z cest a film vyvolá nebo až ho pošle poštou, 

dnes stačí výsledné fotografie poslat prostřednictvím e-mailu nebo mobilních aplikací. 

Pro zveřejnění či odevzdání své práce, nemusí být fotoreportér vůbec přítomen v redakci. 

Proto redakce publikací jako jsou The New York Times nebo The Guardian postupně 

vybavily své zaměstnance smartphony.
77

 Ti prostřednictvím těchto zařízení, nejenže 

pořizují zvukové záznamy nebo poznámky, ale také fotografie, které mohou pomocí 

aplikací, které již byly zmíněny, jednoduše upravit pro okamžitou publikaci.  

V roce 2010 získal fotograf The New York Times Damon Winter prestižní ocenění 

Pictures of the Year International Contest za svou reportáž „A Grunt´s Life“, kterou pořídil 

v severním Afgánistánu.
78

 Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se Damon nerozhodl 

nafotit celou reportáž na iPhone prostřednictvím aplikace Hipstamatic. 

Winterovi fotografie z iPhonu byly v té době stylisticky a obsahově velmi vzdálené 
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ostatním reportážím z konfliktu v Afghánistánu
79

 a jeho výhra v prestižní soutěži způsobila 

zájem napříč celým oborem. V roce 2012 ho pak následoval fotograf Benjamin Lowy, 

který prostřednictvím aplikace Hipstamatic nafotil hurikán Sandy (objevilo se na titulce 

magazínu Time) a reportáž z Libye pro The New York Times.
80

 Oba tito fotoreportéři se 

později stali spolupracovníky vývojářů aplikace a horlivými zastánci mobilní 

fotožurnalistiky.  

Celou „kauzou“ se ve své práci War on Instagram: Framing conflict photojournalism 

with mobile photography apps zabývá Meryl Alper, která tvrdí, že tito dva fotožurnalisté 

svou prací vzbudili v oboru značnou kontroverzi a oživila debatu, zda je etické kombinovat 

konfliktní fotožurnalistou s estetikou.
81

 Důvodem bylo, že řada fotoreportérů si myslela, 

že Hipstamatic není etickým a reprezentativním místem pro publikaci těchto závažných 

událostí. Alper ve své práci například uvádí citát fotoreportéra Chipa Litherlanda, 

který o Winterově práci tvrdí, že už nadále nejde o fotožurnalistiku, ale jen o fotografii.
82

 

Nicméně The New York Times navzdory přísným vnitřním pravidlům, fotografie z iPhonu 

neoznačily jako ilustrace a stejně tak prošly podmínkami soutěže Pictures of the Year 

International Contest.  

Winter a Lowy přirovnávají pořízení fotografie pomocí aplikace k práci fotoeditorů 

ve Photoshopu, ale místo odstranění nedostatků nebo chyb, aplikace umožňují tyto chyby 

naopak přidávat. Lowy dokonce konstatoval, že na Hipstamaticu použil minimalistický 

filtr jako reakci na přehnané používání Photoshopu.
83

 Již ze své podstaty se aplikace jako 

je Instagram nebo Hipstamatic, spíše než o to, aby fotografie vypadaly jako staré, snaží, 

aby se líbily ostatním uživatelům a byly tedy zajímavé a sdílené.
84

  

Výhodou smartphonů oproti tradičním fotoaparátům je jejich malá velikost, nízká váha, 

žádné další doplňující vybavení, jednodušší nabíjení, možnost okamžitě fotografie 

publikovat atd. Ovšem jednou z největších výhod je, že focení pomocí mobilu je pro 

fotografované mnohem přirozenější, jelikož to znají, sami takovéto fotografie pořizují 
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a pomocí mobilního telefonu se fotí mezi sebou. Reportér se tedy může dostat 

k dotyčnému velmi blízko a zachytit i takové momenty, které by klasickým fotoaparátem 

nezachytil.
85

 

Mobilní fotografie v kombinaci se sociálními sítěmi mají obrovský vliv na válečnou 

fotografii, zobrazení a vnímání konfliktu jako takového. Často jsou právě tím místem, kde 

se konflikt stává „viditelným nebo neviditelným“.
86

 Některé konflikty se díky sociálním 

sítím a mobilním fotoaparátům stanou velmi propíranými skrze západní média (např. 

uprchlická krize) a některá zase naprosto zapadnou. Zároveň se k nám velmi rychle 

dostanou i fotografie a videa pořízená oběťmi konfliktu, útočníka, teroristy nebo vojáka. 

Například válka v Sýrii se řadí mezi nejlépe dokumentované konflikty vůbec.
87

 

Skvělým příkladem využití fotografií z Instagramu pro profesionální účely může být 

příhoda, kterou popsal hlavní editor magazínu Time Paul Moaklay. Když se jednou vrátil 

domů z práce v jednu hodinu ráno a podíval se na Instagram, uviděl fotografii Marka 

Petersona, který zrovna fotografoval protesty v New Yorku. Moakly mu napsal e-mail 

a Petersonovi fotografie se tentýž týden objevily v magazínu Time. Moakly takto vůbec 

poprvé vybral k publikaci fotografii z Instagramu.
88

 Tentýž muž prostřednictvím 

Instagramu také objevil talentovaného fotografa Devina Allena a to protože jeho fotografii 

sdílela populární zpěvačka Rihanna.
89

 

Stejně tak jsou skryté fotožurnalistické talenty na Instagramu objevovány skrze 

hashtagy jako: #photojournalism, #photojournalist, #35mmsyndrome, 

#documentaryphotography, #documentary,  #reportage, #documentyourdays, 

#environmentalportrait, #streetscene, #photodocumentary, #onassignment  nebo 

#photostory.
90

 Například pod hashtagem #photojournalist můžeme dnes (1. 3. 2018) najít 
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467 476 příspěvků a pod hashtagem, který „zastřešuje“ všechny fotožurnalisty na 

Instagramu #photojournalism dokonce 2 408 296 příspěvků (viz obrázek č. 4).  

 

Obrázek č. 4: Příklady fotografií označených hashtagem #photojournalism (screenshot).
91

 

 

 

4.3  Příklady zahraničních fotožurnalistů na Instagramu 

Pro ilustraci toho, jak může fotožurnalismus na Instagramu v praxi fungovat jsem 

vybrala tři modelové profily fotožurnalistů, kteří právě Instagram ke své práci často 

využívají. Všichni tři jsou příkladem influencerů, kteří svůj profil využívají k propagaci 

své práce, komunikaci s fanoušky a také k propagaci různých značek. 

 

4.3.1 Devin Allan 

Devina Allana můžeme na Instagramu najít pod přezdívkou @bydvnlln. Před tím, než 

byl prostřednictvím Instagramu „objeven“ se Devin Allan věnoval fotografování modelek 

a „street photography“. Své fotografie do té doby sdílel na Instagramu a teprve aspiroval 

na to se stát profesionálním fotografem.  
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V roce 2015, ale v jeho rodném městě Baltimoru propukly protesty kvůli smrti 

Freddieho Graye a Devin se rozhodl vše zaznamenat na svůj fotoaparát. Díky hlavnímu 

editorovi magazínu Time Paulovi Moakleyovi, kterého Allenovi fotografie velmi zaujaly, 

se z něho zanedlouho stala „fotožurnalistická celebrita“. Moakley v něm okamžitě objevil 

fotožurnalistický talent: „Nedělal jen pozitivní fotografie protestujících, ale snažil se 

prohlédnout i do negativních situací, které se mezi protestujícími děly, proto byla jeho 

práce velmi vyvážená a já si pomyslel, že má skvělé fotožurnalistické instinkty.“
92

 Allenovi 

fotografie se objevily ve vysílání BBC, CNN a na titulní straně magazínu Time 

(viz obrázek č. 5).
93

 A co více, sdílely je tisíce lidí prostřednictvím Twitteru a Instagramu. 

Allen je tedy skvělým příkladem, jak lze využít vizuálně zaměřenou sociální síť ve svůj 

prospěch. Nyní má na Instagramu přes 100 000 sledujících (13. 3. 2018), vydal knihu 

A Beautiful Ghetto mapující jeho reportáž z Baltimorských protestů a již má za sebou řadu 

výstav.  

 

Obrázek č. 5: Fotografie Devina Allena na titulce Time z protestů v Baltimoru.
94
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Obrázek č. 6: Instagramový profil Devina Allena (screenshot).
95

 

 

4.3.2 Benjamin Lowy 

Jak již bylo výše zmíněno, fotograf Benjamin Lowy vzbudil velkou pozornost mezi 

kolegy svými reportážemi pořízenými skrze aplikaci Hipstamatic. Lowy je fotograf 

pocházející z New Yorku, který má na svém kontě řadu ocenění. Jeho fotografie získaly 

ocenění z World Press Photo a některé z nich byly zvoleny jako nejikoničtější fotografie 

21. století.
96

  

Kromě Instagramu, kde vystupuje pod svým jménem, je aktivní na řadě dalších 

sociálních sítí jako je Tumblr, Twitter nebo Pinterest. Oproti Allenovi Lowy často nahrává 

na Instagram snímky pořízené přímo smartphonem. S mobilní fotografií začal 

experimentovat již v roce 2005 a v roce 2010 pomocí Hipstamaticu zachytil reportáž 

z radioaktivní vesnice Uraven pro The New Yorker. Již v roce 2012 se jeho fotografie 

hurikánu Sandy, pořízená opět prostřednictvím Hipstamaticu, dostala na titulku magazínu 

Time (viz obrázek č. 7). Ve stejném roce zdokumentoval na mobilní telefon také válku 

v Iráku a fotografie nahrál na Instagram. Je hrdým zastáncem mobilní fotografie a tvrdí, 

že díky tomu se dostane blíže a získá důvěru fotografovaných subjektů: „Myslím, že na 

fotografování iPhonem je něco mnohem více intimního, takže lidé se nebojí být blíže.“  

Na sociální sítě se snaží nahrávat jednu fotografii denně už od roku 2009.
97

 Tvrdí, že 

jeho cílem je zaujmout lidi trochu jiným způsobem: „Mohou vidět silné fotografie, které 
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vznikly pomocí nástroje, který mají sami v kapse.“
98

 Na svém Instagramu, kde má více než 

200 tisíc sledujících, k fotografiím píše i poutavé příběhy, které provázely jejich vznik.
99

  

 

Obrázek č. 7: Fotografie hurikánu Sandy od Benjamina Lowyho na titulce Time.
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Obrázek č. 8: Instagramový profil Benjamina Lowyho (screenshot).
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4.3.3 Ami Vitale 

Ami Vitale je fotografkou magazínu National Geographic a díky své práci 

procestovala na 90 zemí, kde zachytila válečné konflikty, ohrožená zvířata a lidi různých 

kultur. Její fotografie jsou celosvětově velmi úspěšné, získala několik cen v soutěži World 

Press Photo, the International Photographer of the Yeart Prize a další.
102

 Kromě toho je 

ambasadorskou značky Nikon, jejíž hashtagy používá u řady svých příspěvků 

(viz obrázek č. 9), a proto je příkladem dalšího instagramového fenoménu propagace 

značek, v jejím případě značky fotoaparátu. Ami má nyní na svém instagramovém profilu 

přes 700 tisíc sledujících. 

 

Obrázek č. 9: Hashtagy, které Ami Vitale používá na svém profil (screenshot).
103
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Obrázek č. 10: Instagram Ami Vitale (screenshot).
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4.4 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem se věnovala stručnému úvodu k digitální fotografii, která se 

začala postupně formovat od 70. let 20. století. Celý proces vyvolání, uchování a přenosu 

fotografie se velmi zjednodušil a stejně tak se zjednodušil proces upravování, které se často 

stává etickým problémem.  

Dále jsem představila dnešní fenomén sociálních sítí, které se vyznačují řadou 

charakteristik jako je vyhledatelnost, replikovatelnost a snadný únik informací. Právě díky 

propojení sociálních sítí a mobilního fotoaparátu, dnes žijeme v době, která je extrémně 

vizuálně zaměřená a dala vzniknout tzv. fotografii ze sociálních sítí. Jde tedy o jednu 

z dominantních vizuálních forem současnosti, která vzniká za účelem uchování 

vzpomínek, navazování vztahů, sebeprezentace a vyjádření lidské individuality. 

Dokumentování každodenních banálních věcí a událostí částečně změnilo fotografickou 

estetiku a techniku. Fotografie dnes již není vzácná, ale stává se jednou z nejrozšířenějších 

forem komunikace. 

Mezi široce používané sociální sítě zaměřené na fotografii můžeme zařadit Flickr, 

Hipstamatic, PhotoShelter a především Instagram. Ten je zaměřen na pořizování, 

upravování, publikování a šíření různých druhů fotografií. Hlavní vlastností této aplikace 

je vytváření uživatelsky generovaného obsahu. Uživatelé si zde mohou založit vlastní 
                                                           
104
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profil a jednoduše si tak budovat vlastní vizuální online identitu. Instagram (podobně jako 

Facebook nebo Twitter) dal vzniknout fenoménu tzv. influencerů a mikro-influencerům, 

kam můžeme zařadit i některé fotožurnalisty.  

Digitalizace velmi změnila i podobu pracovní náplně dnešního fotožurnalisty. 

Ten kromě fotografování umí fotografie editovat, je multimediálně zdatný a je schopný 

přizpůsobit se dnešním zrychleným podmínkám a většímu množství práce. Dalo by se říci, 

že digitalizace oslabila pozici fotožurnalistů a řada odborníku hovoří o určité krizi v oboru. 

Část fotoreportérů si také osvojila práci se smartphony, prostřednictvím nichž pořizují 

fotografie a následně je sdílí přes již výše zmíněné aplikace. Mobilní telefon v sobě skrývá 

řadu výhod, např. nízkou váhu, jednoduché nabíjení a také možnost dostat se 

k fotografovaným subjektům blíže. Mobilní fotografie se postupně stala vlastním 

fotografickým odvětvím a tento typ snímku sbírá množství ocenění. 

Spousta zahraničních, ale i tuzemských reportérů dnes pro sdílení fotografií používá 

právě aplikaci Instagram. V teoretické části jsem uvedla tři příklady typických 

zahraničních fotožurnalistických influencerů – Devina Allana, Benjamina Lowyho a Ami 

Vitale. Ti Instagram nepoužívají jen v roli obyčejných uživatelů, ale využívají ho ke své 

práci. Ať už k propagaci své vlastní práce nebo událostí, tak k propagaci značek.  
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5. Výzkumné metody 

Po výčtu hlavních teoretických konceptů se nyní budu věnovat praktické části, která je 

založena na dvou přístupech – první je kvantitativní obsahována analýza vizuálních sdělení 

a druhou (doplňkovou) částí jsou kvalitativní rozhovory s některými z reportérů. 

Následnou finální částí bude vyhodnocení výsledků obou přístupů dohromady a také 

zvlášť. Kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu jsem si zvolila z toho důvodu, 

abych byla schopná celkově zmapovat fenomén fotožurnalismu na Instagramu, 

jak z vizuální stránky, tak ze stránky strategické. 

 

5.1  Kvantitativní část - obsahová analýza   

V této diplomové práci je jako metoda využita obrazová obsahová analýza, která však 

vychází z obsahové analýzy klasické. Ta byla původně vyvinuta k interpretaci psaného 

a mluveného textu.
105

 Jde o kvantitativní výzkumnou metodu, která byla poprvé shrnuta 

a popsána v roce 1952 americkým sociologem Berdardem Berelsonem v práci Content 

Analysis in Communication Reseach.
106

 Sám autor této „první učebnice obsahové analýzy“ 

ji definoval jako: „výzkumnou techniku pro kvantitativní, systematický a objektivní popis 

zjevného obsahu komunikace“.
107

 Metoda obsahové analýzy je založena na 

systematičnosti, číslech (kódech) a na jasných postupech, které se musí dodržovat. 

Její základní charakteristika také obsahuje termíny jako objektivita, přesnost a spolehlivost. 

Díky jasně formulovaným pravidlům je pro tuto metodu vlastní vysoká strukturovanost, 

ověřitelnost a je také vhodná pro zkoumání velkého vzorku obsahů.
108

 Další charakteristiku 

poskytuje Klaus Krippendorff: “Jde o výzkumnou metodu, která vytváří replikovatelné 

a platné závěry z dat a jejich kontextu.”
109

 V případě obsahové analýzy by mělo platit 

pravidlo, že více kódovačů musí dojít v jednom výzkumu ke stejným výsledkům. 

Aby se však zaručila, co největší přesnost, provádějí se testy reliability.  
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Tato metoda má i řadu odpůrců, kteří kritizují především tvrzení, že je objektivní, jelikož 

sebou nese i prvky výzkumu kvalitativního, a to v samotném procesu kódování.  

Před počátkem výzkumu je nutné stanovit co, jak a za jaké časové období budeme 

analyzovat. Cílem obsahové analýzy je vyvrátit či potvrdit předem stanovené hypotézy. 

Celý proces se podle Trampoty a Vojtěchovské skládá z několika fází:
110  

 

1. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy. 

2. Definice výběrového souboru/populace. 

3. Výběr patřičného vzorku z populace – v tomto kroku je třeba si určit jaké obsahy 

a za jaké časové období budeme analyzovat. 

4. Výběr a definice jednotky měření.  

5. Konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány – kategorie by měly pokrýt 

všechny prvky zkoumaných obsahů a nepřekrývat se.
111

 

6. Vystavení systému kvantifikace. 

7. Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu.  

8. Kódování obsahů - v tomto kroku segmentujeme zkoumané obsahy na kódovací 

jednotky. 

9. Analýza shromážděných dat – dochází k vyhodnocování samotné analýzy, kdy 

z kódovací knihy přeneseme kódovací jednotky (čísla) do počítačového programu (v 

mém případě Microsoft Excel). 

10. Definice závěrů.  

 

5.2  Obrazová obsahová analýza 

Jak již bylo uvedeno - obsahová analýza byla původně vyvinuta především pro 

interpretaci psaného a mluvené textu, ale postupně se jako metoda začala aplikovat i na 

fotografie. Piotr Sztompka považuje fotografii za „kvazitext“, jenž je možné zkoumat 

stejně jako text psaný.
112
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Výraznou výhodou obsahové analýzy je, že umožňuje zpracovat široké množství 

materiálu. Zároveň je díky ní možné zachytit prvky, kterých si běžně nevšimneme. 

Nevýhodou však je, že při výzkumu fotografií se tato metoda omezuje především na 

kompozici a je složité zachytit hlubší linie.
113

 Pokud tedy chceme analyzovat fotografie, 

bude nás podle Sztompka zajímat vnější, pohledem zachytitelné, zjevné prvky snímku 

a naopak pomineme skryté významové vrstvy.
114

 

Vizuální obsahová analýza je založena na sčítání počtu určitých vizuálních prvků jasně 

určeného vzorku obrazů (fotografií) a jejich následné analýzy a skládá se z několika 

aspektů: výběru zkoumaných fotografií, určení kategorií pro kódování, kódování fotografií 

a analyzování výsledků.
115

 

Vybrané fotografie by měly být reprezentativní a relevantní k výzkumné otázce. 

Podle Gillian Rose tomu lze dosáhnout několik způsoby: náhodně, stratifikovaně, 

systematicky nebo klastrováním.
116

 Zároveň neexistují pravidla pro určení toho, jak má být 

vzorek veliký. Následné určení kategorií by mělo být relevantní ke zkoumanému tématu, 

přičemž některé kategorie se nabízí takřka samy (např. původ, pohlaví, věk atd.). Jak už 

bylo uvedeno výše, samotný proces kódování by měl být replikovatelný, tedy více 

kódovačů by se mělo shodnout na stejném výsledku.  

Jako jeden z výchozích analytických modelů mi sloužila analýza Catharine A. Lutz 

a Jane L. Collins z roku 1993 Reading National Geographic. Autoři zde analyzovali 594 

náhodně vybraných fotografií z článků časopisu National Geographic, které se týkaly 

exotických kultur, a byly vydané mezi lety 1950 až 1986. Výzkumná otázka zněla: 

Jakým způsobem jsou vizuálně prezentováni představitelé cizích kultur, jiných než kultura 

západní, a jaké stereotypy a předsudky se v těchto prezentacích projevují?
117

 

Collins a Lutz do výzkumu zařadili 22 kategorií, mezi nimiž bylo například pohlaví, 

věk, styl oblečení, barva kůže atd. Výsledkem byl složitý portrét exotických kultur, které 

jsou v časopise zobrazovány stereotypně podle předsudků západního světa.
118
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5.3  Charakteristika samotného výzkumu 

Tento výzkum je zaměřen na deskripci způsobu, jakým současní čeští fotožurnalisté 

používají aplikaci Instagram. Cílem je také zmapovat, s jakými strategiemi fotoreportéři 

k Instagramu přistupují a jaký má aplikace pro ně význam z hlediska profesního zaměření. 

Právě z tohoto důvodu byly do výzkumu zahrnuty rozhovory s fotoreportéry. Nejprve se 

budu věnovat vyhodnocení celkových výsledků (všech fotoreportérů dohromady), následně 

detailně každému profilu zvlášť a porovnám je mezi sebou. Výzkumná otázka zní:  

 

Jakým způsobem se prezentují někteří čeští fotožurnalisté na sociální síti Instagram? 

 

Cílem výzkumu je potvrdit či vyvrátit níže uvedené hypotézy. Dále pak porovnat 

jednotlivé výsledky fotoreportérů a i na základě rozhovorů s některými z nich zhodnotit, 

čím se od sebe liší a jak sami přistupují k práci s aplikací Instagram. 

 

5.4  Hypotézy 

H 1. Většina fotografií bude pocházet z reportáží původně publikovaných jinde (buď 

v tradičním médiu, nebo na webových stránkách fotožurnalistů). 

 

H 2. Fotografie budou pocházet z konfliktních světových oblastí, méně pak z České 

republiky. 

 

H 3. Fotoreportéři budou chtít maximalizovat dosah svých příspěvků k co největšímu 

počtu lidí, a proto budou k vlastní propagaci využívat např. hashtagy a další nástroje, které 

Instagram umožňuje užívat. 

 

H 4. Lze předpokládat negativní ladění zobrazených situací, negativní emoce 

u zobrazených osob. 

 

H 5. Fotografie spíše nebudou vykazovat známky výrazných postprodukčních úprav 

a použití filtrů. 
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H 6. Pohlaví zobrazených osob budou zastoupena rovnoměrně.  

 

H 7. Díky profesionální kvalitě fotografií lze předpokládat vysoké počty shlédnutí/likes. 

 

5.5 Metodologie výzkumu 

5.5.1 Kódovací kniha 

Všechny analyzované fotografie jsou k dispozici online v aplikaci Instagram na 

jednotlivých profilech zkoumaných osobností. Sledován byl časový úsek červenec 2016 až 

listopad 2017. Během této doby dohromady reportéři publikovali 807 fotografií, které jsou 

jednoduše dohledatelné na instagramových profilech těchto fotožurnalistů: Jana Šibíka, 

Milana Jaroše, Jarmily Štukové, Petra Joska, Michala Novotného a Martina Bandžáka. 

Při výběru fotografií nedošlo k redukování jejich množství a ani k jejich duplikaci.  

 

5.5.2 Operacionalizace 

 Kategorie a jejich hodnoty byly voleny také na základě faktu, že analýze podléhají 

fotografie spadající do kontextu fotožurnalismu a sociální sítě Instagram: 

 

1. Formát fotografie - zde aplikace Instagram nabízí několik možností: 

 

a. Formát čtvercový, 

b. obdélníkový, 

c. animace (video), 

d. slide show - jde o možnost, kdy pod jeden příspěvek na Instagramu, 

můžeme vložit více fotografií za sebou. Uživatel tedy musí přetáhnout 

prstem jednotlivé fotografie, aby mohl vidět ty další. 

 

2. Úprava fotografie - v rámci této kategorie mám k dispozici dvě hodnoty: 

 

a. S filtrem, 

b. bez filtru.  
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Musím zde však upozornit, že jde o hodnocení čistě subjektivní. Pokud to analyzovaný 

subjekt sám “nepřiznal” (např. pomocí hashtagu), tak není možné poznat, zda je fotografie 

upravena, jinak než na základě vlastního uvážení. 

 

3. Barva fotografie: 

 

a. Barevná,  

b. černobílá. 

 

4. Typy záběrů - rozdělení fotografií podle toho, o jaký druh záběru se jedná: 

 

a. Reportáž – z fotografie je jasně poznat, že jde o reportáž a to díky 

kompozici fotografie, zachycené situaci, popisu fotografie nebo hashtagů. 

b. Osobní – jedná se o fotografie, na kterých je zachycena situace z osobního 

života fotožurnalistů, např. rodina nebo setkání s přáteli. 

c. Sebepropagace – touto hodnotou jsou označeny fotografie, ze kterých je 

patrné, že autor chce upozornit na své úspěchy nebo výstavy jeho fotografií 

či jiné akce. 

d. Umělecká – v tomto případě jde o snímky, které mají nádech umělecké 

fotografie, často jde o zachycení výhledů, přírody či různých stylizovaných 

předmětů. 
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Obrázek č. 11: Příklady hodnot v kategorii Typy záběrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad reportážní fotografie
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Příklad osobní fotografie
120

 

 

 

 

Příklad sebepropagační fotografie 
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 Příklad umělecké fotografie
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5. Pohlaví  

 

a.  Ženské, 

b.  mužské, 

c.  smíšené, 

d.  nelze určit. 
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6. Věk  

 

a. Dětství,  

b. mládí,  

c. střední věk,  

d. stáří,  

e. smíšené, 

f. nelze určit.  

 

7. Původ fotografie - fotografie byly hodnoceny především na základě instagramové 

funkce určení geografické polohy, kterou jednotlivý fotožurnalisté používali nebo 

na základě hashtagů. Hodnoty jsem vybrala následující: 

 

a. Česká republika, 

b. Evropa,  

c. Asie,  

d. Jižní Amerika,  

e. Afrika,  

f. Austrálie,  

g. Antarktida,  

h. Arktida,  

i. Severní Amerika,  

j. nelze určit.  

 

8. Předmět zobrazení: 

 

a. Lidé,  

b. krajina,  

c. architektura,  

d. zvířata,  

e. předměty, 

f. jiné. 
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9. Emoce – tato kategorie byla posuzována především na základě zobrazených osob, 

podle jejichž výrazu či postoje se daly určit jejich emoce. Hodnoty byly použity 

tyto:  

 

a. Neutralita, 

b. veselost,  

c. smutek,  

d. vztek, 

e. nelze určit. Touto hodnotou jsem označila především snímky, kde nebyli 

zobrazeni lidé. 

 

Obrázek č. 12: Příklady hodnot v kategorii Emoce. 

 

Příklad hodnoty „neutralita“
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Příklad hodnoty „veselost“
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Příklad hodnoty „smutek“
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Příklad hodnoty „vztek“ 
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10. Popularita - měřítko “popularity” jsem posuzovala na základě srdíček neboli 

“likes”, které uživatelé přidělují jednotlivým fotografiím. Hodnoty jsou zvolené v 

následujícím rozmezí: 

 

a. 51 - 100, 

b. 101 - 200, 

c. 201 - 300, 

d. 301 - 400, 

e. 401 - 500, 

f. 501 - 600, 

g. 601 - více. 

 

11. Charakter snímku - kategorie zaměřená především na to, jak fotografie působí na 

příjemce. Hodnoty jsem proto zvolila následující:  

 

a. Pozitivně,  

b. násilně/konfliktně,  

c. neutrálně,  

d. eroticky,  

e. negativně (až tragicky). 
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 michalnovotnyphoto [online]. [cit. 2018-04-17]. Dostupné z:  
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Obrázek č. 13: Příklady hodnot v kategorii Charakter snímku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Příklad hodnoty „pozitivně“
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Příklad hodnoty „násilně/konfliktně“
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Příklad hodnoty „neutrálně“
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 Příklad hodnoty „eroticky“
130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad hodnoty „negativně (až tragicky)“
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12. Hashtagy - základní rozřazení podle toho, zda autor použil hashtag. Hodnoty: 

 

a. Ano, 

b. ne. 

 

13. Druh hashtagu - pokud autor snímku hashtag použil, tak jaký. Hodnoty jsem 

zvolila čistě podle svého mínění, nejde o oficiální klasifikaci:  

 

a. Standardní hashtag, př.: #mobilography, #iphoneonly,  #tirana,  #albania, 

 #streetphoto, #sibik, #jansibik, #albanian, #skanderberg, 

b. kreativní hashtag (u této hodnoty bohužel nemohu uvést příklad), 

c. hashtag týkající se konfliktu,  

př. #war, #warwithisis, #iraq, #bashika, #isis, #soldiers, 

d. aktivistický hashtag, 

př. #afghanistan, #idp, #refugees, #kabul, #pakistan, #refugeecamps. 

 

5.5.3 Reliabilita a validita výzkumu 

Kvalitativní výzkum byl proveden tak, aby byla zajištěna jeho spolehlivost (reliabilita) a 

ověřitelnost. Tedy i další osoby by měly dojít ke stejným výsledkům. Jelikož výzkum 

prováděl jeden kódovač, tak zároveň došlo k opakovanému kódování, které by mělo 

zajistit, aby byly zachyceny pozorovací chyby. Validita je jedním z kritérií objektivity 

výzkumu. Ten by měl být smysluplný a odpovídat tomu, co chceme měřit a zachytit.
132
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5.6 Ověřování hypotéz 

Součástí obsahové analýzy bylo celkem 807 fotografií, jejichž kódování přineslo 

velmi zajímavý dataset. Nejprve se budu věnovat celkovým výsledkům obsahové analýzy 

a ověřování výše uvedených hypotéz. Dále pak výsledkům jednotlivých fotoreportérů 

a srovnání mezi nimi. Tento postup mi umožní detailněji zmapovat fenomén českých 

fotožurnalistů používajících aplikaci Instagram. 

 

H 1. Většina fotografií bude pocházet z reportáží pravděpodobně původně publikovaných 

jinde (buď v tradičním médiu, nebo na webových stránkách fotožurnalistů). 

Tato hypotéza se během výzkumu potvrdila. Celkem 54 % fotografií bylo označeno 

hodnotou „reportáž“. Většina reportérů opravdu používá svůj instagramový profil 

především k profesionálním účelům. V podstatě si touto cestou tvoří online „portfolio“. 

Jedním z důvodů může pravděpodobně být i zjevná jednoduchost a přehlednost této 

aplikace, kdy mohou svou tvorbu jednoduše ukázat potencionálnímu publiku, stejně tak 

i jednoduše sdílet na ostatních sítích a šířit o ní povědomí. Zároveň se tímto způsobem 

mohou spojit se svými fanoušky a vidět okamžitou reakci na svou tvorbu. Dalším důvodem 

může být to, že nechtějí publikovat fotografie ze svého osobního života. 

32 % fotografií bylo označeno jako „umělecké“. Toto množství mohlo být rovněž 

publikováno někde jinde za účelem ocenění či soutěže. Řadu z nich si reportéři řadí do 

svých portfolií publikovaných na webových stránkách.  

 

Graf č. 1: Výsledky v kategorii Typy záběrů. 
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H 2. Fotografie budou pocházet z konfliktních světových oblastí, méně pak z České 

republiky. 

Tato hypotéza byla výzkumem z části vyvrácena, jelikož velké množství (40 %) 

analyzovaných fotografií bylo pořízeno v České republice a 15 % v jiných evropských 

zemích, kde konfliktní podmínky nepanují (nebo nepanovaly). Ovšem 34 % bylo pořízeno 

v Asii a to zejména v zemích, kde panují (či panovaly v době pořízení fotografie) 

problematické nebo konfliktní podmínky, např. Irák, Írán, Sýrie apod. Stejně tak fotografie 

z Afriky (9 % z celkového počtu) byly pořízeny v zemích, kde jsou nejisté životní 

podmínky. Zajímavým faktem je, že analyzované fotografie se opravdu omezují jen na tři 

kontinenty – Afrika, Asie a Evropa. V Americe bylo pořízeno naprosté minimum snímku 

(2 %) a například v Austrálii, Arktidě a Antarktidě žádné. 

 

Graf č. 2: Výsledky v kategorii Původ fotografie. 
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H 3. Fotoreportéři budou chtít maximalizovat dosah svých příspěvků k co největšímu 

počtu lidí, a proto budou k vlastní propagaci využívat např. hashtagy a další nástroje, 

které aplikace Instagram umožňuje užívat. 

Tuto hypotézu analýza částečně potvrdila. Fotoreportéři opravdu hojně využívají 

hashtagy (v 86 % případů). Díky hashtagu se tak jejich práce může dostat k velkému 

množství uživatelů (viz kapitola č. 3). Co se týče „typu“ hashtagu, nejčastěji používali 

standardní (76 %), kterými stručně označovali, co je k vidění na fotografii nebo odkud 

fotografie pochází. Dále pak používali například hashtagy, v kterých byl zmíněn válečný 

konflikt (6 %), čímž usnadnili hledání všem uživatelům, kteří se o konflikt zajímají. Stačí 

jim posléze kliknout na hashtag nebo ho zadat do vyhledávání a získají tak přístup 

k informacím a fotografiím přímo z místa dění. Za zmínku stojí také používání 

„aktivistického“ hashtagu (4 %), který plní podobnou funkci jako hashtag týkající se 

válečného konfliktu. 

 

Graf č. 3: Výsledky v kategorii Typ hashtagu. 

 

Reportéři často používali také lokaci polohy, čímž opět usnadnili přístup 

instagramových uživatelů k takto označeným příspěvkům. Jejich poloha nebyla určena jen 

v minimum případů (2 %). Co ovšem v podstatě nepoužívají, jsou možnosti jako je slide 

show (0 %) nebo animace (1 %), přičemž jde o atraktivní způsoby, jak zaujmout další 

uživatele instagramu. 
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H 4. Lze předpokládat negativní ladění zobrazených situací, negativní emoce 

u zobrazených osob. 

Tato hypotéza byla výzkumem vyvrácena. Z části pravděpodobně proto, že valná část 

fotografií nepochází z konfliktních území (viz graf „původ fotografie“). Charakter většiny 

fotografií je neutrální (42 %) nebo pozitivní (36 %). Negativně působí 17 % snímků 

a konfliktně dokonce jen 5 %. Troufám si tvrdit, že důvodem tohoto jevu je, že fotografové 

dokázali zachytit i v tragické události velmi pozitivní nebo neutrální náboj, takže 

v konečném výsledku fotografie působila příjemně.  

Pokud mluvíme o zobrazených osobách, tak jejich emoce na fotografiích byly z větší 

části neutrální (25 %), dále pak smutné (19 %) a z 16 % veselé. Vztek lidé projevovali jen 

na 2 % procentech fotografie. Pravděpodobně jde o stejný důvod – reportéři jsou schopni i 

v tragických či konfliktních situacích zachytit v tváři fotografovaných lidí naději či úsměv.  

 

Graf č. 4: Výsledky v kategorii Charakter snímku. 

 

Graf č. 5: Výsledky v kategorii Emoce zobrazených osob. 
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H 5. Fotografie spíše nebudou vykazovat známky výrazných postprodukčních úprav. 

Tato hypotéza je vázána především na kategorii „úprava fotografie“ a analýzou 

byla potvrzena. 56 % fotografií je bez výrazných postprodukčních úprav a 44 % fotografií 

je upravených. Zde bohužel musím upozornit na to, že jde o výsledek čistě subjektivní, 

jelikož řada fotografií mohla být upravena, aniž by to bylo oku znatelné. Zcela jasné to 

bylo například u černobílých (34 % z celkového počtu snímků) nebo orámovaných 

příspěvků.  

 

Graf č. 6: Výsledky v kategorii Úprava fotografie. 

 

 

H 6. Věk i pohlaví zobrazených osob budou zastoupeny rovnoměrně. 

Tato hypotéza byla analýzou vyvrácena. Největší věkovou skupinou zastoupenou na 

fotografiích jsou mladí lidé (23 %), dále pak lidé ve středním věku (12 %), děti (11 %) 

a nejméně pak staří lidé (7 %). Nejvíce zastoupené pohlaví je mužské (32 %), ženské se 

pak objevuje na 15 % fotografií a obě pohlaví jsou zobrazeny na 16 % fotografií.  

Důvodem je, že část příspěvků byla pořízena v konfliktních/válečných územích, proto na 

fotografiích můžeme najít více mladých mužů (vojáků).  
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Graf č. 7: Výsledky v kategorii Věk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Výsledky v kategorii Pohlaví. 
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H 7. Díky profesionální kvalitě fotografií lze předpokládat vysoké počty likes. 

Pokud budeme považovat za populární příspěvky, které mají více než 500 „likes“, 

tak byla tato hypotéza analýzou vyvrácena a to z důvodu, že nad tuto hranici se dostalo jen 

4 % procenta příspěvků.  

Většina fotografií se pohybuje mezi 50 - 100 (30 %) a 100 - 200 (37 %). To však 

neznamená, že příspěvky nejsou dostatečně kvalitní, protože popularita příspěvků na 

Instagramu je silně závislá na jejich propagaci (hashtagy, určovaní polohy, placené 

příspěvky, pravidelné přispívání a jiné formy aktivity) a také na konkurenci mezi ostatními 

uživateli, která je v této aplikaci velmi vysoká. 

 

Graf č. 9: Výsledky v kategorii Popularita. 
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5.7  Kvalitativní část – strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami  

Jako doplněk kvantitativní obrazové obsahové analýzy jsem si zvolila kvalitativní 

strukturované rozhovory. Na rozdíl od kvantitativních metod, ty kvalitativní poskytují 

detailnější a hlubší vhled do určitého problému a procesů. Na začátku kvalitativního 

výzkumu je třeba vybrat základní téma a výzkumné otázky.
133

 Kvalitativní výzkum je 

často kritizován proto, že jeho výsledky mohou být subjektivní, jelikož je jeho průběh 

pružný a nestrukturovaný. Oproti kvantitativnímu výzkumu se jeho výsledky nedají 

replikovat a problém je i s jejich zobecněním (vzhledem k tomu, že často pracuje s jedním 

jedincem nebo místem).
134

  

Před začátkem výzkumu jsem si určila několik otázek, které mi pomohly lépe 

zmapovat výzkumný problém a doplnit kvantitativní část výzkumu. Zároveň ovšem nejde 

o otázky striktně strukturované, ale pružné, které se mohou kdykoliv změnit. Požadavkem 

pro jejich výběr byla relevance pro tento konkrétní výzkum. Výhodou takto připravených 

otázek je jejich snadná analýza. 

Pro výzkum jsem stanovila tyto základní otázky: 

 

1. Proč je pro vás jako fotoreportéra důležité mít profil v aplikaci Instagram? 

2. Myslíte, že vám Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o vaší práci? 

3. Ovlivňuje Instagram nějakým výrazným způsobem vaší profesi? Pomáhá obor lépe 

propojit? 

4. Co si myslíte o kritice úprav reportážních fotografií? 

5. Je pro vás důležitá zpětná vazba, kterou prostřednictvím Instagramu dostáváte? 

6. Komunikujete prostřednictvím Instagramu se svými sledujícími? 

7. Nahráváte na Instagram spíše fotografie pořízené z mobilního telefonu nebo 

z fotoaparátu? 

8. Využíváte na Instagramu „instastories“? 

9. Obdržel jste díky Instagramu i nějaké pracovní nabídky? 

10.  Sledujete prostřednictvím této aplikace své kolegy z Čech i ze zahraničí? 

11.  Propagujete svůj profil i na jiných sociálních sítích, webových stránkách či jiným 

způsobem? 
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12. Používáte na Instagramu filtry? Nebo snímky upravujete v jiných aplikacích a poté 

publikujete na Instagram? 

 

Dále jsem pro každého reportéra zvolila otázky navíc, které se týkaly jeho konkrétních 

výsledků v obsahové analýze. Výběr vzorku a respondentů probíhal stejně jako 

v předchozí metodě.  

Vzhledem k časovým možnostem, byly uskutečněny 4 rozhovory s těmito respondenty: 

Jarmilou Štukovou (prostřednictvím e-mailové konverzace), Milanem Novotným 

(prostřednictvím e-mailové konverzace), Milanem Jarošem (prostřednictvím mobilního 

telefonu) a Petrem Joskem (prostřednictvím mobilního telefonu). Rozhovory probíhaly 

v období 23. 2. 2018 až 27. 4. 2018. Všichni respondenti byli seznámeni s tématem 

a záměrem výzkumu, zároveň dali souhlas ke zveřejnění jimi poskytnutých rozhovorů. 

Dva z reportérů se mi nepodařilo úspěšně kontaktovat, ale vlastní rozhovory byly 

nahrazeny vyhledáním a nastudováním rozhovorů, které tito reportéři poskytli již dříve.  

Odpovědi získané prostřednictvím těchto rozhovorů považuji za více než dostatečné 

k odpovídajícímu vyhodnocení mého výzkumu. 

 

5.8 Výsledky jednotlivých fotoreportérů 

5.8.1 Jarmila Štuková 

Jarmila Štuková je česká fotografka a dokumentaristka. Ve svých pracích se zabývá 

především zeměmi, které jsou problematické, sužuje je válka, chudoba nebo sociální 

problémy. Přinesla reportáže z Indie, Sýrie, Iráku, Kamerunu, Afgánistánu a dalších zemí. 

Její práce je specifická především tím, že své fotografie pořizuje přímo z místa konfliktu 

a většinou se nachází jen pár kilometrů od válečné linie. Je vítězkou několika cen Czech 

Press Photo. Kromě toho je spoluzakladatelkou projektu One Blood, jehož cílem je 

vyhledávat mladé talenty právě v zemích třetího světa.  

K dnešnímu dni (15. 2. 2018) má na svém instagramovém profilu přes 90 příspěvků, 

1047 sledujících a 111 sledovaných. Ve sledované oblasti (červenec 2016 až listopad 

2017) publikovala 70 fotografií. První z 1. července 2016 a poslední z 29. listopadu 2017 

(viz obrázek č. 14).  
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Instagram preferuje před Facebookem: „Instagram mám upřímně radši, než Facebook, 

protože se jedná především o obrazovou sociální síť. Je to pro mě důležité a zajímavé 

médium především proto, že jsou zde zaregistrováni fotografové a žurnalisté, kteří mě 

zajímají.“ Zároveň tvrdí, že jí tato sociální síť pomáhá propojovat s kolegy po celém světě, 

a to tím způsobem, že sleduje a komentuje práci zahraničních nebo tuzemských kolegů a 

agentur.
135

 

Jarmila více využívá formát čtverce (81 %) oproti obdélníku (19 %). Za sledované 

období nepoužila ani jednu animaci nebo slide show. 27 % fotografií publikovala s filtrem, 

73 % bez filtru. Tento výsledek odpovídá její odpovědi na otázku, co si myslí o kritice 

reportážních fotografií: „Myslím, že kritiky jsou na místě. Do reportážní fotky by se mělo 

zasahovat jen do míry, kterou by povolila fotokomora za dob analogové fotografie.“136 Na 

jejím profilu převažují barevné fotografie (74 %) vůči černobílým (26 %). 

Již z prvního pohledu na její profil je jasné, že převažují fotografie z reportáží, 

a to celkem 94 %, oproti osobním (3 %) a sebepropagačním (3 %). Jarmila tvrdí, že není 

typem „selfiečkářky“ nebo „sdíleče“ osobních fotografií a sama preferuje profily, kde se 

prezentuje spíše práce, než osobní fotografie. Nevylučuje však to, že na svůj profil čas 

od času nějakou osobní fotografii, která vznikla během práce, nedá.137 Zároveň publikuje 

spíše fotografie, které pořídila na fotoaparát, než na smartphone.138 

U 23 % fotografií nebylo možné určit pohlaví, ale na ostatních převažují muži (42 %), 

dále ženy (24 %) a na zbytku jsou pohlaví smíšená (11 %). Věková struktura na 

fotografiích je následující: mládí (33 %), dítě (19 %) střední věk (9 %), stáří (1 %) a u 

38 % fotografií věk nebylo možné určit.  

54 % fotografií Jarmily Štukové pocházelo z Asie, 29 % z Afriky, 4 % z České 

republiky, 4 % z Jižní Ameriky a 2 % z jiné evropské země než z České republiky. Na 

svých snímcích zachycovala především osoby (84 %), dále předměty (12 %), architekturu 

(2 %) a jiné (1 %).  

Emoce zobrazených osob byly buď neutrální (40 %), smutné (40 %), veselé (3 %), 

vztek (3 %) nebo je nebylo možno určit (14 %). Snímky působí konfliktním dojmem 

(34 %), negativně (27 %), pozitivně (24 %), neutrálně (9 %) nebo eroticky (6 %).  
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Počet “to se mi líbí” se u jejích fotografií převážně pohybuje v rozmezí 50 - 100 (54 %) 

a 101 - 200 (46 %). 

Pokud jde o hashtagy, Jarmila Štuková je ve valné většině snímků používá (97 %). 

Z tohoto počtu se jich část týká nějakého konkrétního válečného konfliktu (56 %), další 

pak můžeme zařadit pod pojem “aktivistický hashtag” (26 %) a zbytek jsou standardní 

hashtagy (18 %). Příklady hashtagů, které Jarmila Štuková převážně volí: #war, #soldiers, 

#czechsoldier, #brave, #bravery, #army, #czecharmy, #photo, #photography, 

#photooftheday, #photoshoot, #photojournalist, #photos. Nejen díky těmto hashtagům 

dostala Jarmila na svou práci zpětnou vazbu od lidí, kterých se označené válečné konflikty 

týkají: „Dostala jsem zpětnou vazbu například od slečny ze Sierra Leone, kde jsem se 

věnovala místní módě na pozadí těžkých sociálních podmínek krejčích a švadlen. Byla 

velmi pozitivní. Stejně tak hezky reagují třeba členové kurdské Pešmergy na fotky 

Pešmergů z fronty, kde bojovali proti Islámskému státu. A takových odezev je mnohem víc. 

S žádnou vysloveně negativní zprávou či reakci na postované příspěvky jsem se 

nesetkala.“
139

 Svůj instagramový profil žádným způsobem nepropaguje, i přesto díky němu 

získala několik pracovních nabídek. Vzhledem k časovým a pracovním možnostem, 

využila z těchto nabídek jen jednu, přičemž šlo o uzavřený kongres v Austrálii.
140

 

 

Obrázek č. 14: Instagramový profil Jarmily Štukové (screenshot).
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Obrázek č. 15: První a poslední analyzovaná fotografie profilu Jarmily Štukové.
142

 

 

5.8.2 Milan Jaroš  

Milan Jaroš pracuje jako fotograf pro týdeník Respekt již od roku 2008. Fotil pro 

zahraniční publikace typu The New York Times nebo Wall Street Journal. Za svou práci 

získat řadu ocenění v soutěžích Czech Press Photo, Frame, Unicef Photo Award nebo 

Unicredit Photo Award.
143

  

Mobilní fotografii se věnoval jako jeden z prvních českých fotožurnalistů již v roce 

2010, kdy prostřednictvím iPhonu a aplikace Hipstamatic pořídil sérii fotografií z cest 

po Číně. Fotoblog zveřejnil na stránkách svého domovského týdeníku Respekt pod názvem 

Made in China,
144

 čímž se pravděpodobně stal jedním z prvních českých fotoreportérů, 

který své snímky pořízené pomocí iPhonu otiskl do tištěného časopisu.
145

 Fotografie jsou 

laděné do zelené „retro“ barvy (viz obrázek č. 15). V rozhovoru s Tomášem Tesařem tvrdil 

(podobně jako Benjamin Lowy), že je velkou výhodou, že telefon je mnohem méně 

nápadný, než klasický fotoaparát a lidé focení prostřednictvím mobilu vnímají jako menší 

zásah do soukromí, ale jeho nevýhodou je unifikovaný rukopis, který má však každá 

technologie.
146

 S Instagramem začínal tak, že z počátku přidával fotografie focené čistě na 
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mobilní telefon, ale postupně začal publikovat také naskenované fotografie pořízené 

analogem. A v součastné době používá mobil jako fotoaparát jen minimálně a na Instagram 

tedy nahrává především fotografie pořízené z klasického fotoaparátu.
147

 

K dnešnímu dni (15. 2. 2018) publikoval na svém instagramovém profilu celkem 161 

příspěvků, má 1167 sledujících a sleduje 326 profilů. Ve sledovaném období publikoval 

120 příspěvků, první fotografie je ze 14. září 2016 a poslední z 21. listopadu 2017 

(viz obrázek č. 16). O své práci ve spojení s Instagramem v rozhovoru pronesl: „Nejsem si 

jistý, jestli to je pro mě jako pro fotoreportéra důležité. Je to spíše zábava. Práci mi to 

nepřináší, práci mi to neubírá, je to kreativní prostor pro zkoušení nových věcí. Díky tomu 

vidím reakci na fotky a zároveň mě zajímá, co tam dávají ostatní.  Je dobré objevovat 

zajímavé věci. Ale nevnímám to jako součást své práce, ve smyslu, že by mi to nějak 

pomáhalo.“
148

 Jde pro něj o jistou formu deníku.
149 

Pokud jde o formát, tak u Milana Jaroše jasně převažuje obdélník (100 %). 

Publikuje spíše neupravené fotografie (74%) oproti upraveným (26 %). V tomto případě 

jde o poměr barevných a černobílých fotografií, jelikož Milan fotografie neupravuje a ani 

nepoužívá aplikace k tomu určené: „Nepoužívám a ani jsem to nikdy nedělal. Ani když jsem 

fotil tím mobilem… Úplně první fotografie přes mobil jsem začal fotit v roce 2010, když 

jsem si koupil první iPhone. Používal jsem hlavně Hipstamatic, který byl populární 

a vlastně od té doby, kdy byl Hipstamatic strašně moc přefiltrovaný a profiltrovaný, tak 

tyhle věci nepoužívám. On tenkrát ani neměl funkci, kterou má nyní, že vám zůstane 

původní file. Jakmile jste tam měl zelené fleky, tak tam byly zelené fleky navěky. Od té doby 

tyhle věci nepoužívám a docela mě i baví lidi, kteří na Instagram dávají fotky, které jsou 

přímo z mobilu a úplně neupravený, jen tak divně barevný.“
150

 

O úpravě fotografií tvrdí, že jde o součást tvůrčího procesu: „Odsuzuji úpravy, které se 

týkají obsahu a manipulace s ním, pokud se jedná o reportážní fotografie. Ale i reportážní 

fotografie lidé vždycky upravovali ve smyslu formálním (volby filmu, způsob zpracování, 

barva, negativ, diapozitiv)…“.
151
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Většina snímků, které Milan publikoval, se dá označit jako umělecká (64 %) menší část 

jako reportážní (22 %), osobní (11 %) a sebepropagační (3 %). Vzhledem k tomu, že na 

profilu Milana Jaroše převažují snímky krajiny, předmětů, tak u většiny fotografií nebylo 

možné určit pohlaví (69 %), na dalších můžeme najít muže (16 %), ženy (7 %) nebo obě 

pohlaví (8 %). Ze stejného důvodu převažuje hodnota „nelze určit“ i u kategorie věku (71 

%), kromě toho se na fotografiích nejvíce objevují mladí lidé (12 %), lidé ve středním věku 

(11 %), děti (3 %) a starší lidé (3 %).  

Na profilu Milana Jaroše převažují snímky z České republiky (69 %), jiných 

evropských zemí (28 %) a Afriky (3 %). Zbylé hodnoty v této kategorii nejsou zastoupeny. 

Na fotografiích můžeme vidět lidi (32 %), předměty (30 %), krajinu (28 %), architekturu 

(8 %) a zvířata (2 %). 

Na 62 % fotografiích nebylo možné určit emoce zobrazených, 20 % z nich jsou 

neutrální, 17 % veselé a 1 % smutné. Na příjemce působí fotografie převážně pozitivně 

(47 %), neutrálně (48 %), konfliktně (2 %) a negativně až tragicky (3 %). 50 % snímků se 

pohybuje v rozmezí 101 - 200 „likes“, 37 % v rozmezí 50-100 a 13 % v rozmezí 201 - 300. 

Milan Jaroš u všech snímků z analyzovaného období uvedl hashtagy, které byly v 98 % 

případů standardního charakteru (#respektcz, #mujrespekt, #cesko, #karlstejn, 

#marianskelazne) a ve 2 % případů se týkaly válečného konfliktu.    

Pokud jde o zpětnou vazbu na fotografie, tak Milan Jaroš tvrdí, že lidé mu spíše než na 

Instagramu píší na Facebooku, Twitteru, ale nejvíce e-maily (př. dvakrát až třikrát 

za měsíc). Přímo pracovní nabídky díky svému profilu nezískal, ale v rozhovoru popsal 

příhodu, kdy od toho nebyl daleko: „Jednou, když jsem s tím začínal – to je tak dva tři roky 

zpátky. Tak mi napsal někdo přímo z Instagramu, že chtějí jednu fotografii na výstavu 

v New Yorku, což mi přišlo absurdní. Ale bohužel z nějakého důvodu chtěli plná data té 

fotky a já byl na cestě na druhém konci světa a neměl jsem jí už v mobilu, tak to nějak 

nedopadlo. Ale tohle byla vlastně jediná zpětná vazba, která mi přišla, ze které by mohla 

být nějaká spolupráce“
152
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Obrázek č. 16: Ukázka z fotoblogu Milana Jaroše Made in China.
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Obrázek č. 17: Instagramový profil Milana Jaroše (screenshot).
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Obrázek č. 18: První a poslední analyzovaná fotografie na profilu Milana Jaroše.
155

 

 

 

5.8.3 Petr Josek 

Petr Josek pracoval pro ČTK nebo pro agenturu Reuters. Během své kariéry 

fotoreportéra se pracovně podíval do zemí, jako je Srbsko, Albánie, Rusko, Irák atd. 

Je předsedou mezinárodní poroty Czech Press Photo.
156

 Ve stejnojmenné soutěži byla 

úspěšná také řada jeho snímků.  

V rozhovoru pro Český rozhlas na otázku, co si myslí o mobilní fotografii 

a Instagramu tvrdil: „Já to mám rád… Jsem v tom taky aktivní. Selfie tedy nemusím, 

ale Instagram mám rád. Člověka to nutí dívat se trošku jinak a častěji a je to taková hra. 

Mě to prostě baví. Že jdu po ulici a zastavím se a přemýšlím, co se dá vyfotit.“
 157

 Na svém 

instagramovém profilu do dnešního dne (17. 2. 2018) zveřejnil na 472 příspěvků, má 808 

sledujících a sám sleduje 273 profilů. Za sledované období zveřejnil 139 fotografií, z toho 

první 11. července 2016 a poslední 30. listopadu 2017. Na Instagram zásadně nahrává jen 

fotografie pořízené mobilním telefonem: „Ano, už na začátku jsem si řekl, že budu 

tzv. purista a budu tam nahrávat jen fotografie pořízené mobilem.“
158
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Ve většině případů volil Petr Josek obdélníkový formát fotografií (76 %), méně pak 

čtvercový (21 %) a zveřejnil také 1 % animací. U 71 % příspěvků použil filtr a 29 % 

ponechal bez úprav. Převažují barevné fotografie (75 %) oproti černobílým (25 %). Jeho 

časté úpravy snímků potvrzuje také jeho odpověď na otázku, zda fotografie upravuje: 

„Ano, filtry používám. Především aplikaci Snapseed. Ale upravuji to ve finále 

i v Instagramu. Ten finální vzhled je přes Instagram.“
159

 

45 % příspěvků na profilu Petra Joska by se daly považovat za umělecké, 36 % za 

reportážní a 19 % za osobní. Pohlaví nelze určit v 45 % případů, na 25 % fotografiích jsou 

muži, na 16 % obě pohlaví a na 14 % ženy. Co se týče věku – u 53 % fotografií nebyl 

možno určit, v ostatních případech převažuje mládí (21 %), střední věk (14 %), stáří (9 %) 

a dětství (3 %). 

63 % fotografií pochází z České republiky, 34 % z Asie a u 3 % nebyla lokalita poznat. 

Nejvíce se na snímcích objevují lidé (59 %), architektura (13 %), krajina (12 %), předměty 

(10 %) a zvířata (6 %). 

Emoce zobrazených nelze určit u 44 % fotografií, neutrální emoce lze najít na 28 % 

snímků, veselé na 21 % a smutné na 7 %. 48 % příspěvků působí pozitivně, 46 % neutrálně 

a 6 % negativně. Většina příspěvků (71 %) se pohybuje v rozmezí 101 - 200 likes, 26 % 

mezi 50-100 a 3 % mezi 201 - 300. 

Petr Josek použil hashtag/y v 99 % případech. Většina měla standardní podobu (97 %, 

typu:  #ontheroad,  #friends,  #selfie,  #beach, #Varkala,  #India,  #sunset, 

 #streetphotography), 2 % aktivistickou a 1 % nebylo možno určit. 
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Obrázek č. 19: Instagram Petra Joska. 
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Obrázek č. 20: První a poslední analyzovaná fotografie na profilu Petra Joska.
161

 

 

5.8.4 Jan Šibík 

Jan Šibík dlouhodobě patří k nejznámějším českým fotoreportérům, je držitelem řady 

ocenění včetně třetího místa v soutěži Word Press Photo v kategorii Sportovní příběhy 

a v soutěži Czech Press Photo získat dohromady na 45 ocenění. Díky své práci 

zdokumentoval řadu výrazných světových událostí (př. pár berlínské zdi, hladomor 

v Súdánu, exodus iráckých Kurdů do Iránu atd.).
162
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Část své kariéry strávil v časopisu Reflex. Je jedním z velkých propagátorů 

fotografování na mobilní telefon. Tvrdí, že je to pro něj zábava a že má mobilní telefon 

řadu výhod jako to, že ho má neustále u sebe a také jeho nenápadnost: „Když máš v ruce 

foťák, tak jsi fotograf, a každý si tě všimne, když máš v ruce mobil a fotíš s ním, tak fotograf 

nejsi. To je obrovská výhoda, která ti umožňuje být u lidí blízko, což je zcela zásadní věc 

pro tenhle typ focení.“ 
163

 

Pomocí telefonu si také cvičí své dovednosti:„Fotím čtvercový formát, černobíle pomocí 

Hipstamaticu. A prostě mě to baví, zjistil jsem jednu věc, že dobrá fotka se dá udělat i tím 

mobilem. A naopak taková ta nedokonalost toho mobilu je dobrá na trénování. Potom mám 

pocit, že mi to jde lépe se zrcadlovkou.“
164

 Jedním z důvodů, proč často fotí telefonem a 

zveřejňuje své příspěvky v aplikacích, je i to, že potřebuje materiál pro své workshopy 

„Fotíme mobilem“, které jsou zaměřené především na mobilní fotografii. Jako jeden z mála 

na svůj instagramový profil publikuje fotografie pořízené mobilním telefonem, konkrétně 

iPhonem. 

Tvrdí, že mobilní fotografie je svébytný obor. Zároveň zpochybňuje, že by úprava 

fotografií v různých aplikacích měla vliv na výslednou kvalitu fotografie. Podle něho je 

důležité umět udělat hezkou kompozici, čímž fotografie získá na větší hodnotě.
165

 

Na úpravy používá především aplikaci Hipstamatic a na samotné fotografování aplikaci 

Pure Shot: „Má to neuvěřitelnou věc – vyfotí to vlastně v jakémsi rawu, a pak ti to nabídne 

možnost vzít změny zpět, protože to uchovává i ten zdrojový soubor. Vždy se můžeš vrátit 

zpět, ale prostě se snažím, aby to aplikace moc neměnila.“
166

 Sám fotografie upravuje 

a tvrdí, že fotografie z digitálních fotoaparátů úpravy potřebují, nicméně se snaží nic 

neretušovat, vyměňovat nebo mazat. Zkrátka nesmí změnit charakter fotografie.
167
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Na svém instagramovém profilu má k dnešnímu dni (18. 2. 2018) 1106 příspěvků, 

11,6 tisíc sledujících a sám sleduje 60 profilů. Za sledované období pořídil celkem 

239 fotografií, první 2. července 2016 a poslední 28. listopadu 2017. 

U Jana Šibík drtivě převažuje čtvercový formát fotografií (95 %), minimálně pak 

obdélník (4 %) a animace (1 %). Velkou část fotografií také upravuje (80 %) a 20 % 

nechává bez viditelných zásahů. Fotografie upravuje konkrétně filtrem v Hipstamaticu 

AO Black White.
168

 77 % fotografií zveřejnil v černobílé podobě a 23 % v barevné. 

Na profilu Jana Šibíka převažují fotografie, které by se daly označit jako umělecké (45 

%), následně pak reportážní (35 %), osobní (10 %) a sebepropagační (9 %). U 27 % 

snímků nebylo možné určit pohlaví, na 29 % se objevili muži, 19 % ženy a na 25 % obě 

pohlaví. V kategorii „věk“ bylo 36 % fotografií nezařaditelných, na 19 % se objevily děti, 

na 19 % mladí lidé, na 14 % lidé ve středním věku a 12 % se dá označit hodnotou „stáří“. 

60 % snímků pochází z České republiky, 21 % z Asie, 14 % z jiného evropského státu, 

než je České republika, 4 % z Afriky a u 1 % nebylo možné určit lokalitu. Nejčastěji se 

v příspěvcích objevují lidé (76 %), architektura (14 %), zvířata (4 %), předměty (4 %) 

a krajina (1 %).  

U 32 % fotografií nebylo možné určit emoce zobrazených lidí, 28 % vykazuje emoce 

smutné, 21 % neutrální, 17 % veselé a 2 % vztek. Charakter snímků je z větší části (48 %) 

neutrální, z 29 % negativní, z 21 % pozitivní a z 2 % konfliktní. 45 % snímků se pohybuje 

v rozmezí 301-400 „likes“, 21 % mezi 400 - 500, rovněž 21 % mezi 201 - 300, 6 % mezi 

501 - 600, 3 % mezi 601 - 700 a 4 % mezi 701 – víc. Jan Šibík použil hashtagy v 64 % 

případů a v 36 % ne. A pokud je použil, byly to vždy hashtagy typu standardní. 
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Obrázek č. 21: Instagram Jana Šibíka (screenshot).
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Obrázek č. 22: První a poslední analyzovaná fotografie na profilu Jana Šibíka.
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5.8.5 Martin Bandžák 

Martin Bandžák je oceňovaný slovenský fotograf a zároveň humanitární pracovník 

(spoluzaložil organizaci MAGNA, která poskytuje medicínskou a výživovou pomoc 

rodinám v zemích třetího světa).
171

 Za svou kariéru získal řadu ocenění, v roce 2011 získal 

v rámci Czech Press Photo ocenění Fotograf roku za fotografie pořízené na mobilní 

telefon, v roce 2012 získat opět ocenění za mobilní fotografii a naposledy získat cenu 

Czech Press Photo v roce 2017 a opět za mobilní fotografii (ukázka fotografie 
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viz obrázek 21).
172

 Sám se k jedné z výher v roce 2010 vyjádřil takto: „Když jsem posílal 

fotografie na CPP, samozřejmě s cílem získat alespoň jednu z cen. Myslím si, že porota 

neřeší, jestli snímky byly pořízené iPhonem nebo ne. Ale kvalitu a význam jednotlivé 

fotografie nebo série. Nafotit něco „jen telefonem“ zase není tak jednoduché, jak se to na 

první pohled může zdát. Fotografie, i když je pořízena telefonem, musí splňovat 

požadovaná kritéria, aby byla opravdu dobrá.“
173

 Stejně jako Jan Šibík nebo Milan Jaroš, 

je tedy i Martin Bandžák „průkopníkem“ mobilní fotografie v českém prostředí. 

V rozhovoru pro server www.iponephoto.cz potvrdil, že mobilním telefonem začal 

fotografovat v roce 2010 za použití aplikace Hipstamatic. Focení pomocí telefonu označuje 

za nový styl: „Dovoluje vám to fotografovat skoro pořád. Přeci jen, s iPhonem v ruce vás 

lidé kolem nepovažují přímo za fotografa. Když mě nedávno honili tajní policisté při 

fotografování v jižním Sudánu, myslím, že mi velmi pomohlo, že jsem fotil právě „jen“ 

iPhonem a fotografie nakonec nemusel smazat.“
174

  

V rozhovoru pro Českou televizi k výhře v roce 2017 se snímkem s názvem „Hizballáh, 

oslavy vítězství nad Izralem“ potvrdil, že snímek vznikl na mobilní telefon hlavně z toho 

důvodu, že nosit si na místo oslav fotoaparát bylo zakázané,
175

 čímž jako další z fotografů 

potvrzuje nespornou výhodu mobilní fotografie. Podobně se k tomu vyjádřila i porota 

Czech Press Photo: „Fotografií roku 2017 soutěže Czech Press Photo se stal silný 

reportážní snímek s výraznou autorskou invencí a fotografickou kvalitou. Fotografie 

porotu oslovila svými obrazovými kvalitami, jde o profesionálně provedený snímek, se 

silnou atmosférou, světlem, kompozicí, nabitý emocemi. Vítěznou fotografii je důležité 

hledat a odměňovat profesionalitu ve fotožurnalismu. Vítězná fotografie je zajímavá také 

tím, že jde o snímek pořízený mobilním telefonem. Díky tomu mohl fotograf pořídit snímek 

v situaci, ve které je standardní fotografování klasickou profesionální 
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technikou zakázáno.“
176

 Zajímavý je i jeho názor, zda se v dnešní době je možné uživit 

reportážní fotografií, říká, že jde o úplně jiný koncept, než tomu bylo v minulosti: 

„Magazíny dnes nikam fotografy nevysílají, ale na druhou stranu si fotografové svou 

komunitu mohou vybudovat, například pomocí sociálních médií, dělají workshopy, často se 

vydávají knihy… Je to úplně jiná forma. Netvrdím, že je to ideální, ale myslím, že kdo se 

tomu věnuje, chce se tomu věnovat a je dobrý, tak si vytvoří tu svou výchozí pozici.“
177

 

Jedním z problémů současné reportážní fotografie je podle Bandžáka to, že 

prostřednictvím sociálních sítí se fotografie dostanou především k publiku, které ty 

samotné fotografie zajímají, ale prostřednictvím velkých magazínů by se totožné fotografie 

dostaly k mnohem větší části populace.
178

 

 

Obrázek č. 23: Vítězná fotografie Martina Bandžáka v Czech Press Photo v roce 2017.
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Na svém instagramovém profilu má k dnešnímu dni (18. 2. 2018) 651 příspěvků, 518 

sledujících a 166 sledovaných. Během sledovaného období pořídil 99 snímků. První ze 4. 

července 2016 a poslední z 30. listopadu 2017. 

Martin využíval z 69 % obdélníkový formát fotografií, z 27 % čtvercový, z 2 % animaci 

a z 2 % také slide show. Více než polovinu fotek (69 %) publikoval s pravděpodobnými 

úpravami a 31 % bez viditelných úprav. 72 % fotografií ponechal barevných a 28 % 

upravil nebo vyfotil černobíle. Sám tvrdí, že fotografie spíše neupravuje a většinou je jen 

upraví do černobílé barvy.
180

  

75 % záběrů pochází z reportáží, 17 % z osobního života, 5 % je uměleckých a 3 % 

sebepropagačních. U 66 % není možné určit pohlaví, u zbytku převažují muži (16 %), dále 

ženy (10 %) a na 8 % můžeme vidět obě. 67 % je věkově nezařaditelných, 13 % můžeme 

označit pojmem „mládí“, na 11 % jsou děti, 7 % lidé středního věku a na 2 % staří lidé. 

63 % fotografií pochází z Asie, 27 % z Afriky, 7 % z Evropy, 2 % nebylo možné určit a 

1 % ze Severní Ameriky. Odkud fotografuje, zásadně ovlivňuje především to, odkud 

působí humanitární organizace Magna, kterou pomáhal založit.
181

 36 % fotografií 

zobrazuje lidi, 26 % předměty, 19 % architekturu a 7 % zvířata. Výsledky této kategorie 

sám potvrzuje, ale tvrdí, že předmět fotografie zásadně ovlivňuje jeho pocit v dané 

chvíli.
182

 

Na 63 % fotografií nebylo možné určit emoce zobrazených, 14 % jsou veselé, rovněž 14 

% jsou neutrální a 9 % smutné. 55 % snímků je svým charakterem neutrální, 22 % 

pozitivní, 21 % negativní a 2 % tragické. 97 % snímků obdrželo počet “likes“ v rozmezí 

mezi 50-100 a 3 % mezi 101 - 200. Martin Bandžák použil hashtagy v 73 % případů, v 54 

% byly standardního charakteru, v 10 % aktivistického a v 9 % se týkaly válečného 

konfliktu. 
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Obrázek č. 24: Instagram Martina Bandžáka.
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Obrázek č. 25: První a poslední analyzovaná fotografie na profilu Martina Bandžáka.
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5.8.6 Michal Novotný 

Fotoreportér Michal Novotný začal fotit v 18 letech během války v Jugoslávii. Od té 

doby na svůj fotoaparát zaznamenal řadu významných světových událostí a získal řadu 

mezinárodních ocenění (včetně World Press Photo a Czech Press Photo). Jeho snímky se 

objevily v The New York Times, Time, L’Expres, L’Equipe, The Wall Street Journal 

a dalších významných magazínech a novinách.
185

 O Instagramu tvrdí, že ho má rád 

a sleduje zde především profily předních světových fotografů, ale pro jeho práci tato 

sociální síť důležitá není vůbec.
186

 

K tomu zda se může dnešní fotoreportér uživit prací pro různé magazíny a časopisy se 

vyjádřil podobně jako jeho kolegové: „Já myslím, že je to jako v každé jiné profesi – když 

jste dobří, známí nebo máte dobré kontakty, případně vše dohromady, uživíte se velmi 

dobře. Každopádně jen málokdo na volné noze se dnes uživí jen prací pro noviny 

a časopisy.“
187

 

K dnešnímu dni (18. 2. 2018) má na svém instagramovém profilu na 351 fotografií, 421 

sledujících a 61 sledovaných. Svůj úspěch na Instagramu hodnotí velmi negativně 

a nemyslí si, že by pomáhal lépe šířit povědomí o jeho práci, což potvrzuje i to, že 

prostřednictvím Instagramu nedostal žádné pracovní nabídky a ani je neočekává.
188

 

Během zkoumaného období publikoval 140 příspěvků, první 1. července 2016 a poslední 

30. listopadu 2017. Podobně jako Jarmila Štuková nebo Milan Jaroš na Instagram nahrává 

fotografie především z klasického fotoaparátu. Není tedy představitelem mobilní 

fotografie. Svůj Instagram však propaguje prostřednictvím webu i Facebooku, avšak tvrdí, 

že neúspěšně.
189

 

Michal Novotný u 100 % svých příspěvků použil obdélníkový formát a 96 % jich bylo 

zároveň bez filtru. Což potvrzuje i jeho tvrzení o úpravách reportážních fotografií: 

„Každopádně hranice jsou celkem jasně dané - na reportážní fotografii by se při úpravách 

nemělo vůbec nic přidat nebo ubrat (kromě případných nečistot na snímači). Jinak co se 

týká úprav barevnosti, kontrastu apod., případně třeba ztmavení oblohy - takové úpravy se 
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dělaly i v temné komoře a nevidím důvod, proč je nedělat i v digitální éře.“
190

 97 % 

ponechal barevné a 3 % jsou černobílé. 

100 % fotografií pochází z reportáží, a to především z toho důvodu, že si Michal 

Novotný myslí, že jsou mnohem zajímavější, než jeho fotografie soukromé.
191

 Na 64 % 

jsou k vidění muži, na 16 % ženy, a obě pohlaví na 14 %. Na 47 % příspěvků jsou 

zobrazeni mladí lidé, u 17 % nebylo možné věk určit, na 14 % jsou lidé ve středním věku, 

na 11 % děti a stejně tak staří lidé. 

54 % fotografií pochází z Asie, 30 % z jiné evropské země než z České republiky, 12 % 

z Afriky a 4 % z České republiky. V sociálně slabších oblastech fotí hlavně z toho důvodu, 

že náklady na cestu jsou tam mnohem menší než v západní Evropě nebo v Americe.
192

 

Michal z 95 % zobrazuje lidi, z 3 % pak architekturu, z 1 % krajinu a rovněž z 1 % zvířata. 

U 16 % snímků nebylo možné určit emoce zobrazených, 31 % bylo neutrálních, 28 % 

smutných, 20 % veselých a na 5 % byl zobrazen vztek. Charakter snímků byl ze 4 % 

pozitivní, z 31 % neutrální, z 24 % negativní a z 3 % působily fotografie konfliktně. 74 % 

příspěvků se pohybovalo v rozmezí 101 - 200 „likes“, 24 % mezi 50 - 100 a 2 % mezi   

201 - 300. Michal Novotný použil hashtagy u 100 % příspěvků. 98 % bylo standardního 

typu, 1 % se týkalo válečného konfliktu a 1 % bylo aktivistického typu. 
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Obrázek č. 26: Instagram Michala Novotného
193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 27: První a poslední analyzovaná fotografie na profilu Michala Novotného.
194

 

5.9  Porovnání výsledků jednotlivých fotoreportérů  

Nyní se detailněji podíváme na výrazné odchylky jednotlivých fotoreportérů vůči 

celkovým výsledkům obsahové analýzy. Od ostatních analyzovaných profilů se vymyká 

profil Jarmily Štukové. Především pokud se blíže podíváme na kategorie „charakter 

snímků“, „původ fotografií“ a „emoce zobrazených lidí“. Co se týče charakteru snímků, 

u Jarmily jakožto jediné z analyzovaných fotoreportérů převažuje konfliktní dojem. 

Důvodem je, že většina jejích fotografií pochází z válečných a konfliktních zón 

(Irák, Sýrie, Kambodža a další), což vysvětluje i fakt, že na snímcích převažují 
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mladí muži (vojáci). Další výjimečným jevem, který se u Jarmily vyskytuje oproti ostatním 

reportérům je tzv. aktivistický hashtag typu: #acid, #acidattacks, #childlabour, #poverty. 

Od ostatních se také liší tím, že na svůj Instagram publikovala i fotografie, které působí 

eroticky, nicméně v jejím případě jde o dokumentování nočního života v Kamerunu. 

Jarmila svůj instagramový profil opravdu užívá výlučně ke sdílení své práce, 

tedy dokumentování tragických světových událostí, což z ní dělá výjimku ze všech 

analyzovaných. 

Milan Jaroš se vymyká především tím, co na svých fotografiích zobrazuje. Publikoval 

téměř totožný počet fotografií, kde jsou lidé (32 %), předměty (30 %) a krajina (28 %). 

Což odpovídá také tomu, na co se zaměřuje ve svém profesionálním životě. Důvodem proč 

je většina fotografií původem z České republiky může být to, že Milan Jaroš je dvorním 

fotografem českého týdeníku Respekt a jeho tvorba je tedy závislá na obsahu tohoto 

týdeníku. Podobně jako Michal Novotný své fotografie upravuje jen minimálně. Jako 

jediný využívá funkce insta stories. 

Stejně jako Milan Jaroš se i Petr Josek zaměřuje ve své práci především na Českou 

republiku a dále pak na Asii. Kromě toho, že publikoval největší procento příspěvků 

z osobního života, se profil Petra Joska se od ostatních reportérů liší tím, že publikuje 

příspěvky jen pomocí mobilního telefonu (stejně jako Jan Šibík) a také je všechny 

upravuje, ať už v Instagramu nebo v jiné aplikaci k tomu určené.  

Oproti tomu Jan Šibík se vymyká hned v několika kategoriích. První se projevuje již 

v kategorii formát, protože nejvíce využívá čtverec, což u ostatních fotoreportérů není 

obvyklé. Stejně tak valnou většinu svých fotografií zveřejňuje v černobílé podobě. 

V jeho případě převažují umělecké fotografie oproti reportážním a také u něho můžeme 

najít největší procento sebepropagačních fotografií – jde například o příspěvky, které lákají 

na výstavu či vydání knihy. V čem se, ale nejvíc odlišuje od svých kolegů je popularita 

příspěvků. Jen na jeho instagramovém profilu můžeme najít příspěvky, které dostaly více 

než 301 „likes“. Jeho nejúspěšnější příspěvek měl více než 1500 „likes“. Ze všech se mu 

tedy nejvíce daří využívat instagramových nástrojů k získání, co největšího dosahu 

příspěvků. 
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Obrázek č. 28: Nejúspěšnější fotografie Jan Šibíka.
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Martin Bandžák jako jediný z analyzovaných fotoreportérů využil na svém profilu 

možnost publikace slide show. A také jako jediný nepublikoval žádnou fotografii z České 

republiky (ani ze Slovenska). Podobně jako Jarmila Štuková využíval více než ostatní 

hashtagy, hashtagy aktivistické a týkající se válečného konfliktu. 

Michal Novotný se vymyká tím, že jako jediný publikoval všechny své fotografie 

v obdélníkovém formátu, bez filtru a 100 % jich pochází z reportáží. Instagram využívá 

vyloženě k profesionálním účelům a nepublikuje žádné příspěvky z osobního života. 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na deskripci způsobu, jakým někteří čeští 

fotožurnalisté používají aplikaci Instagram. Jedním z cílu bylo také zmapovat, s jakými 

strategiemi fotoreportéři k Instagramu přistupují a jaký má pro ně aplikace význam 

z hlediska profesního zaměření. Díky kombinaci kvantitativních a kvalitativních 

výzkumných metod (obrazové obsahové analýzy, strukturovaných rozhovorů) se mi 

podařilo dostatečně zmapovat, jak těchto šest fotožurnalistů aplikaci využívá.  

Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala práci fotožurnalisty v digitální éře, kdy se 

kompletně změnil přístup k práci fotoreportéra. Ten musí být schopný upravovat 

fotografie, měl by být multimediálně zdatný a také schopný se přizpůsobit narůstajícím 

pracovním povinnostem. V posledních letech také stále roste počet píšících a fotících 

reportérů. Díky zvyšující se kvalitě fotografií z mobilních telefonů redakce postupně 

vybavují své reportéry telefony, stejně tak se zvýšil počet nezávislých reportérů, 

kteří kromě klasického fotoaparátu fotí na mobilní telefon. Mobilní fotografie pro 

žurnalisty skrývá řadu zásadních výhod, a to jednoduchou manipulaci, nabíjení, šíření 

a také, co je z mého pohledu nejdůležitější, přináší mezi fotografa a fotografovaného 

určitou dávku intimity. Fotoreportér se s mobilem dokáže dostat mnohem blíže k předmětu 

svého zájmu, jelikož fotografování prostřednictvím telefonu je v současnosti běžnou 

součástí společnosti. Aplikace Instagram zjednodušuje publikaci fotografií, jejich úpravu 

a následné sdílení, a jak už bylo zmíněno, spousta zahraničních fotografů ji také využívá 

jako jeden ze zdrojů svých příjmů (uvedeny byly příklady fotografů Benjamina Lowyho, 

Ami Vitale nebo Devina Allana). 

Výsledky výzkumu bych si dovolila rozdělit do dvou částí. První je „vizuální“ a shrnuje 

to, jak se na Instagramu reportéři prezentují a druhé jsou „strategické“, tedy zda Instagram 

používají ke své práci a zda jim nějakou práci přináší. Na Instagram nahrávají spíše 

fotografie pořízené v průběhu reportáží a prostřednictvím této aplikace si tvoří 

zjednodušené online portfolio. Emoce fotografií jsou spíše neutrální a pozitivní, což je 

pravděpodobně způsobené schopností fotografů zachytit v tragických událostech 

i pozitivní nádech. Fotografie spíše neupravují a souhlasí s tím, že reportážní fotografie by 

se výrazně upravovat neměly. Na fotografiích jsou zastoupeny spíše mladší lidé a muži 

(řada fotografií je pořízena v konfliktních územích a zobrazuje např. vojáky). 

Z výsledků výzkumu vzešlo, že čeští fotožurnalisté aplikaci využívají spíše jako 

zábavnou platformu pro zveřejňování svých fotografií a jako určitou formu deníku, 
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která jim umožňuje být ve spojení s kolegy z celého světa. Instagram v současné době 

nevyužívají k pracovním účelům, nepropagují ho a své příspěvky nesponzorují. Kromě 

Milana Jaroše ani jeden z reportérů nepoužívá funkci Instagram stories. Zajímavou 

výjimkou je Jan Šibík, který jako jeden z mála na Instagram nahrává fotografie přímo 

z mobilního telefonu (ostatní nahrávají na Instagram převážně fotografie pořízené 

klasickým fotoaparátem) a také pořádá kurzy, kde vyučuje techniku mobilní fotografie. 

Od ostatních reportérů se také liší tím, že má mnohem více sledujících a Instagram 

a fotografování mobilem všeobecně používá jako součást své obživy. Fotografové u valné 

většiny fotografií používají hashtagy standardního původu, které jim také pomáhají 

fotografie šířit. Ohledně pracovních nabídek z Instagramu bych si dovolila tvrdit, že zatím 

nejde o výrazný trend, jelikož fotografové žádnou zásadní nezískali. 

V kontextu profesionální fotožurnalistiky v českém prostředí Instagram 

momentálně nehraje výraznou roli. Fotožurnalisté ho prozatím využívají podobně jako 

klasický uživatel. I přestože na něj nahrávají fotografie své práce, nepovažují ho za 

výrazně užitečný nástroj pro šíření jejich práce, ale spíše jako zábavnou platformu, 

kde mohou sledovat práci svých zahraničních i tuzemských kolegů. Prozatím tedy 

nevyužívají potenciál, který se v této aplikaci skýtá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

Summary 

This diploma thesis was created to map the phenomen of photojournalism in the 

application of Instagram, especially in the Czech Republic. Besides the photo sharing 

platform, Instagram is also a social network, whose primary purpose was to feature fun 

and give space to amateur users to share photos of their lives. Over time the potential of 

this application has been revealed, and today, amongst 800 million users, we can also find 

a number of professionals, brands and photojournalists. The theoretical part also deals with 

the process of digitization and its influence on contemporary photojournalism in the Czech 

Republic. This process has led to a change of editorial routines and change of daily work 

of photoreporters who have had to adapt to new conditions and procedures. With the 

development of smartphones, the number of photojournalists, who use them every day is 

growing, thanks to the undisputed benefits they offer. 

The results of the research show that selected Czech photojournalists (Milan Jaroš, 

Martin Bandžák, Jarmila Štuková, Michal Novotný, Petr Josek and Jan Šibík) use the app 

rather as a fun platform for publishing their photographs and as a certain form of a diary 

that allows them to be connected with colleagues from around the world. 

Photojournalists currently not use Instragram for business purposes, they do not promote it, 

and do not sponsor its contributions. An interesting exception is Jan Šibík, who as one of 

the few on Instagram uploads photos directly from his mobile phone (others upload to 

Instagram mostly photos taken with a classic camera) and also organizes courses where he 

teaches mobile photography techniques. He also differs from other reporters by having 

a lot more followers, and Instagram and mobile photography are generally used as part of 

his livelihood. Photographers on the vast majority of photos use standard-type hashtags 

that also help them spread the photo. The photographers also did not get any major job 

offer. 

In the context of professional photojournalism in the Czech environment, Instagram 

currently does not play a significant role. Photojournalists use it similarly to a classic user. 

Even though they upload photos of their work, they do not consider it a very useful tool to 

spread their work, but rather as a fun platform, where they can watch the work of their 

foreign and home colleagues. So far, they do not use the potential that exists in this 

application. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Rozhovor s Milanem Jarošem (vedla Petra Císařová, 15. 4. 2018). 

 

Proč je pro vás jako fotoreportéra důležité mít profil v aplikaci Instagram? 

Nejsem si jistý, jestli to je pro mě jako pro fotoreportéra důležité. Je to spíše zábava. Práci 

mi to nepřináší, práci mi to neubírá, je to nějaký kreativní prostor. Nebo spíše prostor pro 

zkoušení nějakých věcí a díky tomu vidím reakci na fotky a zároveň mě zajímá, co tam 

dávají ostatní.  A občas je dobré, že člověk tam objeví, že někdo dělá něco zajímavého. 

Ale nevnímám to jako součást své práce, ve smyslu, že by mi to nějak pomáhalo. 

 

Myslíte, že vám Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o vaší práci? 

Nemám takovou zpětnou vazbu, followerů moc nemám a ani se o to vlastně nějak 

nestarám. Přidávám tam věci v takových vlnách a podle toho, jak co mě zrovna baví. Vím, 

že někteří to dělají cíleně i sponzorovaně, ale to já nedělám. 

 

Takže vám Instagram spíše pomáhá lépe propojit váš obor? 

Je to zkrátka součást dnešního světa a mně to přišlo zajímavé. Rád to poznávám a rád se 

toho účastním, ale nevěnoval jsem tomu větší pozornost, než v určitých vlnách. Buďto 

jsem to měl spojené s prací. Nebo jsem tam jednu dobu přidával fotky, které jsou mimo 

Respekt a nemají s ním nic společného. Protože fotím spoustu svých volných věcí na film, 

tak jsem si zkoušel oskenovat filmy a jen tak z legrace jsem tam dával věci a byl jsem 

překvapený, že na to lidé nějak reagují. 

 

Dostáváte prostřednictvím Instagramu zpětnou vazbu od sledujících, že vaše tvorba 

je inspirovala k nákupu tohoto týdeníku? 

Přes Instagram ne, spíše mi lidé píší přes Facebook, párkrát mi někdo napsat přes Twitter. 

Největší zpětnou vazbu mám, že mi někdo napíše mail. Třeba dvakrát nebo třikrát za měsíc 

někdo reaguje na mé fotky. Pak také přes Messenger na Facebooku. Přes Instagram tuto 

zpětnou vazbu nemám, ale ono to s tím tak nějak souvisí, že člověk šíří práci, kterou dělá a 

chce, aby se o tom dozvěděli další lidé. Tak něco takového v tom určitě také bude. 
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Komunikujete prostřednictvím Instagramu se svými sledujícími? 

Minimálně. 

 

Co si myslíte o kritice úprav reportážních fotografií? 

Tak fotografie lidé vždycky upravovali. Já si myslím, že pokud se to úplně nepřežene 

a nevypadá to jako omalovánky, tak že by to bylo do očí, tak mi to nějak nervy nedrásá.  

 

Nahráváte na Instagram spíše fotografie pořízené z mobilního telefonu nebo 

z fotoaparátu? 

Začal jsem tím, že jsem tam měl čistě věci jen z mobilu, a pak jsem si nějakou dobu 

vytyčil, že tam budu dávat jenom fotky, které jsou naskenované z analogu.  A teď tam 

dávám fotky jen z normálního foťáku. Teď mobil používám jako foťák úplně minimálně.  

 

Využíváte na Instagramu „instastories“? 

 Občas ano. 

 

Obdržel jste díky Instagramu i nějaké pracovní nabídky? 

Ne, pracovní nabídky ne. Jednou, když jsem s tím začínal – to je tak dva tři roky zpátky. 

Tak mi napsal někdo přímo z Instagramu, že chtějí jednu fotografii na výstavu v New 

Yorku, což mi přišlo absurdní. Ale bohužel z nějakého důvodu chtěli plné data té fotky a já 

byl na cestě na druhém konci světa a neměl jsem jí už v mobilu, tak to nějak nedopadlo. 

Ale tohle byla vlastně jediná zpětná vazba, která mi přišla, z které by mohla být nějaká 

spolupráce. 

 

Sledujete prostřednictvím této aplikace své kolegy z Čech i zahraničí? 

Ano, sleduji jich spoustu. 

 

A máte někoho oblíbeného? 

Ano, mám teď trošku takové úchylky různé, jakože třeba sleduji jednu Japonku, která se 

jmenuje  Rinko Kawauchi, což je fotografka, která tam přidává různá japonská jídla a tak. 

Ze svých kolegů sleduji třeba Filipa Singera nebo další mé kamarády. 
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Používáte na Instagramu filtry? Nebo snímky upravujete v jiných aplikacích a poté 

publikujete na Instagram? 

Nepoužívám a ani jsem to nikdy nedělal. Ani když jsem fotil tím mobilem… Úplně první 

fotografie přes mobil jsem začal fotit v roce 2010 nebo 2011, když jsem si koupil první 

iPhone. Používal jsem hlavně Hipstamatic, který byl populární a vlastně od té doby, kdy 

byl Hipstamatic strašně moc přefiltrovaný a profiltrovaný, tak tyhle věci nepoužívám. On 

tenkrát ani neměl funkci, co má teďka, že vám zůstane ten původní file. Jakmile jste tam 

měla zelené fleky, tak jsme tam měla zelené fleky. Od té doby tyhle věci nepoužívám a 

docela mě i baví lidi, kteří na Instagram dávají fotky, které jsou přímo z mobilu a úplně 

neupravený, jen tak divně barevný. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Petrem Joskem (vedla Petra Císařová, 25. 4. 2018). 

 

Proč je pro vás jako fotoreportéra důležité mít profil v aplikaci Instagram? 

Pro mě to je už jenom pro zábavu. Již nepracuji. 

 

Myslíte, že vám Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o vaší práci? 

Určitě ano, proto tam také ty fotografie nahrávám. 

 

Ovlivňuje Instagram nějakým výrazným způsobem vaší profesi? Pomáhá obor lépe 

propojit? 

Mobilní fotografie má na fotožurnalismus bohužel velký vliv. Je to taky trošku nefér. Tedy 

je to fér, když to ta technologie umožňuje, ale je mi líto lidí, které „porazil“ mobil. 

 

Nahráváte na Instagram spíše fotografie pořízené z mobilního telefonu nebo 

z fotoaparátu? 

Ano, už na začátku jsem si řekl, že budu tzv. purista a budu tam nahrávat jen fotografie 

pořízené mobilem. Vím, že spousta lidí si tam dává své archivy a scany netelefonní 

fotografií. 

 

Využíváte na Instagramu „instastories“? 

Nevyužívám. 

 

Komunikujete prostřednictvím Instagramu se svými sledujícími?  

Ano, dostávám od nich často zpětnou vazbu. 

 

Je pro vás důležitá zpětná vazba, kterou prostřednictvím Instagramu dostáváte? 

Je pravda, že občas dostanu zpětnou vazbu, že se to někomu líbí, takže to je milý, takhle 

když to člověk slyší. Zpětná vazba jsou pro mě v zásadě i ty lajky. 

 

Obdržel jste díky Instagramu i nějaké pracovní nabídky? 

Ne. Zatím mi nikdo nic nenavrhl.  
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Používáte na Instagramu filtry? Nebo snímky upravujete v jiných aplikacích a poté 

publikujete na Instagram? 

Ano, filtry používám. Především aplikaci Snapseed. Ale upravuji to ve finále 

i v Instagramu. Ten finální vzhled je přes Instagram. 

 

Sledujete prostřednictvím této aplikace své kolegy z Čech i zahraničí? 

Já už to moc nesleduju, ale mám tam třeba Andy Clarka. Ten však fotí hlavně Leicou, 

takže už nejde o klasický Instagram, ale o jeho profesionální fotky, o které se dělí s lidmi. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Jarmilou Štukovou (vedla Petra Císařová, 10. 3. 2018). 

 

Proč je pro vás jako fotoreportérku důležité mít profil v aplikaci Instagram? 

Instagram mám upřímně radši, než Facebook, protože se jedná především o obrazovou 

sociální síť. Je to pro mě důležité a zajímavé médium především proto, že jsou zde 

zaregistrováni fotografové a žurnalisté, kteří mě zajímají. 

 

Myslíte, že vám Instagram pomáhá lépe šířit povědomí o vaší práci? 

Myslím, že pomáhá. Ale nemyslím si, že nějak výrazně. Spíše mě propojuje s kolegy 

fotografy. 

 

Ovlivňuje Instagram nějakým výrazným způsobem vaší profesi? Pomáhá obor lépe 

propojit? Jak konkrétně toto propojení probíhá?  

Instagram rozhodně pomáhá propojovat s kolegy po celém světě. A to velmi jednoduše, 

zkrátka si najdete jméno fotografa nebo agentury, které vás zajímá. Začnete sledovat práci, 

kterou postují a různě jí i komentujete.  

 

Co si myslíte o kritice úprav reportážních fotografií? 

Myslím, že kritiky jsou na místě. Do reportážní fotky by se mělo zasahovat jen do míry, 

které by povolila fotokomora za dob analogové fotografie. 

 

Je pro vás důležitá zpětná vazba, kterou prostřednictvím Instagramu dostáváte? 

Záleží, od koho je. Pokud je to člověk, jehož práce si vážím a kritika je nezaujatá, jsem za 

ní moc ráda. 

 

Komunikujete prostřednictvím Instagramu se svými sledujícími? 

Přiznám se, že se svými sledujícími moc nekomunikuji. 

 

Nahráváte na Instagram spíše fotografie pořízené z mobilního telefonu nebo 

z fotoaparátu? 

Spíše z fotoaparátu. 
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Využíváte na Instagramu „instastories“? 

Ne.  

 

Obdržela jste díky Instagramu i nějaké pracovní nabídky? 

Ano, několik. 

 

Využila jste některou z nich? Případně můžeme někde vidět výsledky těchto nabídek? 

Využila jsem jen jedinou, protože všechny se týkaly práce v zahraničí a vždy šlo o zakázku 

či spoluúčast na projektu, kterou jsem nemohla vzít, protože jsem měla domluvenou jinou 

práci. Výsledky nabídky práce z instagramu vidět nemůžete, šlo o uzavřený kongres v 

Austrálii.  

 

Sledujete prostřednictvím této aplikace své kolegy z Čech i zahraničí? 

Sleduji především zahraniční kolegy. 

 

Propagujete svůj profil i na jiných sociálních sítích, webových stránkách či jiným 

způsobem? 

Svůj profil nepropaguji vůbec. 

 

Používáte na Instagramu filtry? Nebo snímky upravujete v jiných aplikacích a poté 

publikujete na Instagram? 

Někdy filtr použiji, ale spíše málo. 

 

Spíše než osobní fotografie na svůj profil nahráváte fotografie týkající se vaší práce. 

Proč? 

Protože nejsem moc typ selfiečkářky nebo sdíleče osobních fotografií sama mám taky radši 

profily, kde se prezentuje práce, než osobní fotografie. Což ovšem neznamená, že tam 

jednou za čas nějakou osobní, focenou při práci, nedám. 
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Často publikujete fotografie z válečného prostředí a používáte i hashtagy, které 

s konfliktem souvisí. Dostala jste někdy zpětnou vazbu od lidí, kterých se tyto 

konflikty týkají? 

Ano, několikrát. 

 

Byla zpětná vazba pozitivní nebo negativní? Jste prostřednictvím Instagramu 

s těmito lidmi ve spojení? 

Dostala jsem zpětnou vazbu například od slečny ze Sierra Leone, kde jsem se věnovala 

místní módě na pozadí těžkých sociálních podmínek krejčích a švadlen. Byla velmi 

pozitivní. Stejně tak hezky reagují třeba členové kurdské Pešmergy na fotky pešmergů z 

fronty, kde bojovali proti Islámskému státu. A takových odezev je mnohem víc. S žádnou 

vysloveně negativní zprávou či reakci na postované příspěvky jsem se nesetkala. 

 


