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Abstrakt 

Diplomová práce Vizuální reprezentace uprchlické krize v českých tištěných médiích 

zkoumá, jakým způsobem vybraná česká média informovala o tématu migrační krize. 

Teoretická část představuje jednotlivé důležité koncepty, které poskytly této práci teoretické 

ukotvení. V teoretické části práce je taktéž obsažené stručné shrnutí událostí, kterými se 

vyznačovalo zkoumané období. V analytické části práce je představená metoda obsahové 

obrazové analýzy. Kapitola výsledky výzkumu poskytuje porovnání přístupu jednotlivých 

vybraných deníků, tedy Deníku, Mladé fronty DNES, Hospodářských novin a Práva, k 

publikování snímků k tématu uprchlické krize. Práce končí zhodnocením a výčtem hlavních 

poznatků, které výzkum přinesl.     

Abstract 

The Master’s thesis ‘Visual representation of migrant crisis in Czech printed media’ 

examines how certain czech newspapers informed about migrant crisis. The first part of the 

thesis introduces the core theoretical concepts, that serve as a basis for the analysis. 

Furthermore it includes a brief overview of the events linked to the migrant crisis. The 

analytical part presents the method of content picture analysis. 

Part of thesis named ‘research results’ offers a comparison of different approaches of 

individual newspapers, namely Deník, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny and Právo, 

towards the publication of photographs about migration crisis. The last chapter evaluates the 

results and findings of this research 
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I. Úvod:  

Tato diplomová práce má za úkol zkoumat, jakým způsobem vybraná česká média 

zpracovávala téma uprchlické krize, které silně rezonovalo českou společností po většinu let 

2015 a 2016. Příjemci zpráv tak mohli v médiích vidět mnohdy děsivé příběhy uprchlíků, 

kteří se chtěli v Evropě ukrýt před válkou, nebo prostě jen začít jiný, lepší život.  

Práce zkoumá metodou obsahové obrazové analýzy způsob, jakým Deník, Mladá fronta 

DNES, Hospodářské noviny a Právo, doplňovaly své zpravodajství o migrační krizi 

fotografiemi. V kapitole teoretická část jsou představeny hlavní teoretické koncepty, o které 

se samotná analýza zmiňovaných médií opírá. Zmiňuje se zde koncept zpravodajských hodnot 

a jejich proměny v čase, fotografické žánry, teorie mediální konstrukce reality a teorie 

reprezentace, teorie gatekeepingu, nastolování agendy a vizuální rámcování. Zastoupené je 

tam taktéž stručné shrnutí událostí, které se k tématu migrační krize vázaly. 

Metodologická část pak představuje základní rámec pro samotný výzkum vybraných 

fotografií. Představuje základní přístupy k výzkumu mediálních produktů s důrazem na 

obsahovou obrazovou analýzu, která byla vybrána jako nejvhodnější metoda, protože je 

schopná analyzovat velké množství dat a přitom k němu zahrnout i kvalitativní hlediska.  

Analytická část představuje samotná východiska a hypotézy výzkumu. Kapitola výsledky 

výzkumu prostřednictvím tabulek a grafů představuje zjištěné poznatky. V závěru práce jsou 

pak tyto výsledky zhodnoceny a zodpovězeny výzkumné otázky.  

Struktura teoretické i výzkumné části této diplomové práce se v některých bodech 

odklonila od osnovy uvedené v tezích. Podrobnější pronikání do problematiky z hlediska 

teoretických konceptů a získané zkušenosti se sběrem a zpracováním materiálu potvrdily 

nutnost provést tyto strukturální změny. Tyto změny slouží k celkově větší přehlednosti práce.  

 

 

 

 



2 

 

II. Teoretická východiska  

 

2.1. Zpravodajské hodnoty 

 

Podle mnoha různých výzkumů, se řídí mediální produkce mnoha nepsanými pravidly 

pro výběr událostí, které jsou intuitivně sdílena jak napříč rozdílnými mediálními platformami, 

tak i napříč jednotlivými státy. Díky tomu se dá říci, že obsah zpravodajských médií při snaze 

k objektivnímu zachycení a předání faktů je do jisté míry předvídatelný. Přestože zmíněné 

hodnoty, podle nichž média uveřejňují informace, netvoří pevný soubor, jsou hodnoty 

rozhodující o konečném výběru zpráv relativně všeobecné. Jejich sdílení je totiž omezeno 

typem média či jinými faktory je do velmi malé míry. (Trampota, 2006: 24-29)  

Lidé, kteří rozhodují o výběrů zpráv totoži mají ustálenou představu o tom, co bude 

jejich publikum zajímat. Tato představa je de facto shodná s představami celkového 

společensko-kulturního uspořádání. Heterington (1985, In McQuail, 2007:241) 

Podle četných výzkumů zabývajících se kritérii, díky kterým se z události stává zpráva, 

zmiňované nastává, pokud událost disponuje souborem potřebných vlastností. Ty se obecně 

nazývají zpravodajské hodnoty (news values). Toto označení použil poprvé Walter Lippmann 

ve své kníze Public Opinnion. Čím více má událost zpravodajských hodnot, tím spíše se stane 

zprávou.  

 

2.1.1. Zpravodajské hodnoty podle Galtunga a Rugeové 

 

Koncept zpravodajských hodnot není neměnný v čase, proto vzniklo několik teorií, 

které jej dále rozpracovávaly. Prvními vědci, kteří myšlenky Waltera Lippmanna dále 

rozpracovali, byli v šedesátých letech Norové Johann Galtung a Mari Holmboe Rugeová. Ti na 

základě svého výzkumu určili dvanáct hlavních faktorů, které ovlivňují výběr zpráv. Rozdělit 

je lze do tří skupin: organizační, žánrové a kulturní. (McQuail, 2007: 302) 

Jsou to následující hodnoty: Frekvence, Práh pozornosti, Jednoznačnost, Význam, 

Souznění, Neočekávanost, Kontinuita, Variace, Vztah k elitním národům, Vztah k elitním 

osobám, Personalizace a Negativita.1(Galtung, Ruge, 1965: 70-71). Zásadním je podle 

norských výzkumníků především hodnota Práh pozornosti. Událost, aby byla uveřejněna, musí 

                                                 
1 V anglickém názvosloví znějí názvy těchto hodnot následovně: frequency, treshold, unambiguity, 

meaningfullness, consonance, unexpectedness, contunuity, composition, reference to elite nations, reference to 

elite people, reference to persons, negativity.   
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přesáhnout práh pozornosti mediálních profesionálů, tak publika. Toto kritérium do jisté míry 

souvisí s psychologií vnímání. Událost nepřekročí práh pozornosti, pokud není dostatečně 

intenzivní či dramatická. Z důležitých hodnot je potřeba zmínit ještě jednoznačnost. Ta je 

definována jako možnost interpretovat událost určitým způsobem, aby zpráva měla jasnou 

linearitu vývoje a neobsahuje žádné technické nebo sémantické šumy, které by mohly vést 

k dezinterpretaci. Význam události je vcelku relativní veličina, neboť se vztahuje ke 

geografické a kulturní blízkosti místa, skupiny lidí, tématu, jichž se událost týká. Větší 

důležitost pro média mají události bližší než vzdálenější. Důležitým faktorem je rovněž 

souznění s očekáváním publika a s jeho světonázory. S tímto kritériem je spojená tzv. odchylka. 

Ta značí narušení pořádku, jako třeba přírodní katastrofy, události společenského či kulturního 

charakteru, porušování společenských norem chování a i zprávy o různých společenských 

deviacích. (McNair, 2004:81)  

Je třeba poznamenat, že hodnoty jako frekvence, práh pozornosti, jednoznačnost, 

význam, souznění, neočekávanost, kontinuita a variace, lze považovat za obecně platné. 

Zbývající čtyři2 hodnoty dle Galtunga a Rugeové jsou podle různých výzkumů médií 

v totalitních společnostech nefunkční. (Trampota, 2006: 27) 

Teorie zpravodajských hodnot podle Galtunga a Rugeové byla v historii několikrát 

zrevidována, ale i přes své některé nedostatky má jejich původní koncept stále platným přínos 

pro studium mediálních obsahů.  

 

2.1.2. Zpravodajské hodnoty podle Westerstahla a Johanssonna 

 

 S novým rozdělením zpravodajských hodnot přišli v roce 1994 švédští vědci Jürgen 

Westerstahl a Folke Johanssonn, jejichž empirická studie Foreign News, News Values and 

Ideologies3 předestřela 5 zpravodajských hodnot. Těmi jsou důležitost, blízkost, dramatičnost, 

přístup, ideologie. (Trampota, 2006:26) 

Klíčové je podle Westerstahla a Johanssonna důležitost země, o které zpráva pojednává. Tu 

určovali pomocí indexu.4Za důležitou považovali též blízkost – události, které se odehrávají 

v bezprostředním okolí jsou považovány za významnější a zpravidla se těší větší pozornosti 

médií. Velkou váhu kladli též na dramatičnost události. Zbylé dvě hodnoty jsou spíše ovlivněné 

organizační strukturou média a mediálním systémem, než samotnou povahou události. Důležitý 

                                                 
2 Vztah k elitním národům, vztah k elitiním osobám, personalizace a negativita 
3 Studie vyšla v roce 1994 ve sborníku European Journal of Communication (vol. 9, str. 71-89) a zkoumala přes 

50 tisíc zpráv z novin, rádia a televize v období 70 let. Kompletní studie je dostupná po přihlášení zde:  
4 Země řadili podle těchto kritérií: počet obyvatel, HDP a výdaje na zbrojení. 
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faktor výběru zpráv je podle obou Švédů přístup novináře k informacím a ideologii. (Trampota, 

2006:26) Zpravodajství tíhne k tomu nezabývat se vzdálenými a politicky nevýznamnými státy, 

neelitami, myšlenkami, institucemi a strukturami, dlouhodobými procesy bez dramatu (jako 

třeba sama společenská změna), nebo mnoha druhy tzv. dobrých zpráv. (McQuail, 2007: 303) 

Média tak interpretují pouze vybraný výsek reality, což připadá znepokojující mediálními 

profesionálům i výzkumníkům. Ti poukazují, že výsledný obraz reality pak v médiích může být 

zkreslený. (Boyd, 1988, In McNair, 2004: 81) Kdyby mediální obsahy a jejich zpravodajské 

hodnoty reflektovaly společenské hodnoty, odraz společnosti by byl etnocentrický, na elity 

orientovaný a soustředění takřka výlučně na negativní události. (McNair, 2004: 81) 

 

2.1.3. Zpravodajské hodnoty v fotožurnalistice 

 

Žurnalistická fotografie je „vizuální formou sdělená novinářská informace“5. 

V tištěných médiích se poprvé objevila v 80. letech 19. století. Její reprodukci umožnil vynález 

autotypického štočku. Mezi žánry žurnalistické fotografie patří fotografická aktualita, 

fotoreportáž, sportovní fotografie, portrét a feature fotografie. (Osvaldová, Halada a kol. 2007: 

80) 

Jedním z hlavních problémů fotografie obecně je, že se špatně vypořádává 

s abstraktními tématy, pro která nemá znázornění. Fotožurnalistika tak proto uplatňuje 

specifický soubor zpravodajských hodnot vycházející z možnosti zpracování témat. Větší šanci 

přitáhnout pozornost médií tak mají událostí, které nabízejí určitý způsob zpracování. Pro 

fotožurnalistiku jsou tak podstatné faktory ty zpravodajské hodnoty, které jsou spojené 

s procesem zpracování – předvídatelnost, personalizace, výskyt, vztah k elitám, jednoznačnost 

a exotičnost. (Burton, Jirák, 2001: 254-255) 

Předchozí vyjmenovaná specifika s sebou přináší riziko, že jich mohou do jisté míry 

využít marketingové a PR agentury, aby zajistily svému klientovi přitažlivou vizuální stránku. 

Do médií tak pronikají fotografie z různých pseudoudálostí.6  

 

2.1.4. Žánry novinářské fotografie 

 

                                                 
5 Osvaldová, str. 80 
6 Pseudoudálost je uměle zinscenovaná událost pro média, jejímž cílem je dosáhnout mediálního pokrytí. Jsou to 

např. tiskové konference, zájezdy pro novináře aj. (McNair, 2004: 148-149) 
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 V klasifikaci žánrů zpravodajských fotografií jsou sice mnohé nejasnosti, přesto lze 

v odborné literatuře v názvosloví a v definicích nalézt shodné prvky. Ve zpravodajství je 

nejčastěji užívaným žánrem fotografická aktualita. Ta zachycuje důležité aktuální události se 

společenskou, politickou nebo ekonomickou tématikou. Jedná-li se o významnou událost, 

objevuje se fotografie z ní jako titulní (otvírací) fotografie buď celého vydání novin (na první 

straně), nebo jednotlivých oddílů (domácí, zahraniční, ekonomika atd.). Fotografická aktualita 

má splňovat následující parametry: aktuálnost, relevanci, obrazovou působivost a 

srozumitelnost. (Lábová, 2001: 91-92) 

 Fotografická aktualita se dělí na dvě kategorie: general news a spot news. Spot news 

zpravidla zachycují závažné, neočekávané a velmi často negativní události, na které neměl 

fotoreportér šanci se připravit. Jsou to fotografie automobilových nehod, leteckých neštěstí 

apod. Kategorie general news naopak zahrnuje poměrně širokou škálu fotografií událostí, které 

jsou plánované a předem očekávané. Fotograf má možnost se na ně předem připravit. Nejčastěji 

zachycují významné politické a společenské události s předpokládaným průběhem.  

 Specifická je agenturní fotografie. Jejím pořizováním a šířením se zabývají tiskové a 

fotografické agentury, které je následně přeprodávají jednotlivým médiím. (Osvaldová, Halada 

a kol., 2007: 76) Agenturní fotografie by měla být značně univerzální, aby vyhovovala 

širokému spektru odběratelů.  

 Média často využívají i portrét. Ten se kromě vnější podoby zachytit i osobnost a 

povahové rysy portrétovaného nebo emoce, které právě prožívá. Často se používá 

k rozhovorům nebo beletristickým textovým formám. Specifickým druhem je reportážní 

portrét, jenž se vyznačuje snahou o bezprostřednost zachycení a autentičnost. Definován je 

dynamičností. Fotografie často vzniká v přirozeném prostředí, není nijak aranžovaná.  

 Důležité je z fotografických žánrů zmínit též feature. Ten bývá používán jako doplněk 

ilustrující obsáhlejší zpravodajský text. Dodává vizuální rovinu některému z aspektů 

zmíněných v textu, jeho informační hodnota bývá velmi malá. Feature fotografie je nadčasová, 

jejími obecnými motivy jsou počasí, děti, lidské vztahy atd.  

 V případě událostí velkého významu se média často rozhodnou použít více snímků oné 

události. Vznikají pak koláže, fotografické sekvence nebo série. Speciální žánr o více 

fotografiích se nazývá fotografická reportáž nebo fotografická esej. Oba tyto žánry se vyznačují 

vlastní narativní linii, jdou více do hloubky a zachycují fotografovu subjektivní interpretaci 

události. Fotografická reportáž často zpracovává nějaké politické nebo sociální téma. 

Fotografická esej má volnější mantinely a často vyžaduje delší dobu k zaznamenání. Obě tyto 
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formy zachycení snímku události mají silnou emoční působivost, které autor dosahuje různými 

prostředky. (Lábová, 1990: 29-36) 

 

2.1.5. Redakční práce s fotografiemi 

 

Proces probíhající od pořízení fotografie až po její publikování ovlivňuje několik aktérů. 

Kromě samotného fotografa tak do procesu vstupují obrazový editor, grafik, vedoucí vydání či 

případně šéfredaktor. Lábová (1990) připomíná, že pro celkové vyznění fotografie je kromě její 

formy a obsahu důležité taktéž její umístění na stránce. Připomíná taktéž čtyři základní prvky 

dle Hladkého (Hladký In Lábová, 1990: 83), které mají vliv na účinné působení fotografie 

v grafické úpravě periodik. Jsou jimi: velikost fotografie, umístění fotografie na ploše tiskové 

strany, použitý výřez a světlo. Fotografie je často svojí velikostí přizpůsobována šířce sloupců 

vazby, nebo je (většinou u týdeníků) naopak zvětšována až na prostor dvoustrany. Důležité je, 

aby v takovém případě fotografie zůstala snadno čitelná a její obsah rozpoznatelný.   

Samostatnou kategorií je také barevnost fotografie. Až do druhé poloviny minulého 

století dominovala v tištěných médiích nástup barevné fotografie. Barevné fotografie zachycují 

události s větší mírou naturalismu. Lábová (1990) vidí hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy 

fotografie v tom, že zatímco černobílá fotografie je založená na tvarové kompozici, 

nejvýraznějším prvkem barevné fotografie je podle ní právě ona barevnost. (Lábová, 1990:98) 

Podle různých výzkumů čtenáři preferují barevné fotografie a to z toho důvodu, že vypadají 

realističtěji a jsou snadněji zapamatovatelné. (Kobré, 2008: 137) 

Deviza černobílé fotografie je v tom, že podporuje a zdůrazňuje dramatičnost 

zachyceného děje. Barevná fotografie dramatičnost nezvyšuje, avšak dokáže ve větší míře 

šokovat svojí naturistickou povahou. (Lábová, 1990: 98-99) 

 

2.2. Teorie mediální konstrukce reality a teorie reprezentace  

Sociálně konstruktivistickou teorii rozpracovali Peter L. Berger a Thomas Luckmann. 

Opírají se při tom o myšlenku, jak ostatně napovídá její název, že realita je vytvářena sociálně. 

„Tedy že vyvíjející se člověk si vytváří vztahy nejen k určitému přírodnímu prostředí, ale též ke 

zcela zvláštnímu kulturnímu a sociálnímu řádu, jenž je mu zprostředkován pro něj významnými 

druhými, kteří ho mají na starosti.“ (Berger, Luckmann 1999: 52). Pro porozumění myšlenkám 

Bergera a Luckmanna jsou klíčové pojmy „vědění“ a „realita“. Za vědění považují důvěru v 

autenticitu jevů a vědomí o tom, že jsou držiteli určitých vlastností. Za realitu lidé považují 
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jevy, které existují nezávisle na naší vůli. Lidé si v nejvíce případech představují realitu jako 

každodenní život, který pokládají za logicky soudržný svět. (tamtéž: 9-54) 

2.2.1. Teorie reprezentace:  

Média občas vykazují tendenci zobrazovat a vykreslovat některé aktéry stále stejným 

způsobem. Při jejich líčení požívají charakteristik, které jsou podle dominantní ideologie pro 

ně typické. Dělají to proto, aby jejich sdělení čtenáři/diváci lépe vstřebali a přijali. 

V reprezentaci jde především o zdůrazňování některých charakteristik aktérů a současné 

opominutí jiných. (Trampota 2006: 91-92). Reprezentaci lze posílit opakováním, pomocí 

něhož média dosáhnou přijetí sdělení publikem. V takovém případě je výzkumník v těžké 

pozici, neboť se mu bude obtížně oddělovat mediální reprezentace od skutečné reality. 

Trampota (2006) tudíž doporučuje výzkumníkům vrhnout se nejen na explicitní vyjádření 

významu textu, ale rovněž na jeho chybějící části. Je důležité ptát se, co bychom měli nalézt 

v mediální reprezentaci a proč jsou právě některé skutečnosti z ní vytěsněny. (Trampota 2006, 

94).  

Pravda, resp. poskytování a šíření pravdivých informací, by mělo být hlavním zájmem 

každého novináře. Přestože se význam pravdy a jejích hodnot liší podle kontextu a tématu, o 

kterém novinář pojednává, lidé vždy měli a stále mají zájem čerpat informace 

z důvěryhodných a prověřených zdrojů. (McQuail, 2009) Lidé, jako „konzumenti mediálního 

obsahu si žádají informace „které odpovídají skutečnosti a které jsou relevantní a užitečné při 

různých způsobech využití.“7 

Reprezentace příjemců svých sdělení podává určité obrazy lidí a skupin a prezentuje, co 

je „normální“ a co naopak „normální“ není. Tím způsobem se v mediální reprezentaci odráží 

postoje, přesvědčení a hodnoty dominantní ideologie. (Burton - Jirák 2001: 195) 

2.2.2. Obraz a reprezentace  

Obrazy zrcadlí svět kolem nás pomocí nápodoby, nezachycují jej tedy takový, jaký je. 

Pouze kopírují jeho podobu. „Vizuální sdělení a obrazy, třebaže se velmi blízce podobají 

skutečnostem, jež reprezentují, jsou stále pouhými znaky: nesou význam, a je tudíž třeba je 

interpretovat.“ (Hall, 2003: 19)  

                                                 
7 MCQUAIL, Dennis, Úvod do teorie masové komunikace, 2009, str. 210 
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Obrazové reprezentace nepředstavují pouhé povrchové obrazy skutečnosti, reflektují 

taktéž sociální hlediska i různé zájmy těch, kdo je vytváří. (Fairclough, 1995, in Trampota, 

2006: 92). Obrazová sdělení tvoří významy na základě reprezentace, jejímž prostřednictvím 

chápeme svět v jeho specifickém kulturním kontextu. (Sturken a Cartwright, 2009: 22) 

Pomocí tohoto systému jsme schopni pomocí znaků a symbolů prezentovat naše myšlenky, 

pohnutky a pocity. Nutnou podmínkou pro to ale je sdílení tzv. mentálních map, což podle 

Halla (2003) znamená náležitost ke stejné kultuře. (Hall, 2003, 1-18) Na to, jak budeme 

obrazové sdělení interpretovat tak mají vliv především tři faktory: 1. Kódy a konvence, 2. 

Publikum a jeho interpretace a prožitek obrazu, 3. Kontexty, v nichž jsou obrazy vystaveny a 

zhlédnuty. (Sturken a Cartwritght, 2009: 59) 

2. 3. Teorie gatekeepingu 

 

Při procesu vytváření mediálních produktů se profesionálové potýkají s problémem 

obrovského množství zpravodajských informací. Koncept gatekeepingu se ve zkratce zabývá 

výběrem událostí do zpráv. Poprvé jej popsal americký sociolog David M. White v polovině 

minulého století. Ve své studii The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News se 

snažil zjistit, zda novináři vybírají události do zpráv pomocí intuice nebo zda je tato činnost 

promyšlená.  

Novináři se často v praxi setkávají s nepřeberným množstvím potenciálních zpráv, 

v médiích se jich však může objevit jen velmi omezený počet. Proto se musí rozhodovat, co se 

do zpravodajství dostane a co ne. White tento proces pojmenoval metaforicky gatekeeping, tedy 

hlídání brány. Novináři a jejich šéfredaktoři tak představují jakési strážce, kteří rozhodují, které 

informace pustí bránou média a které zůstanou před ní. (Trampota, 2006: 38-39) Podle Whita 

je gatekeeping velmi individuální a je ovlivněný hodnotovým úsudkem, jenž se opírá o 

zkušenosti, postoje a očekávání jednotlivých gatekeeperů. (Trampota, 2006: 39) 

Whiteovu teorii v průběhu let dále rozšířili a rozpracovali mnozí vědci, namátkou R. M. 

Brown v roce 1979, Berkowitz v roce 1990 nebo Shoemakerová o rok později. Jmenovaní vědci 

přinesli komplexnější teorii gatekeepingu. „Ten kdo událost zpracovává, si všímá určitých 

detailů (informací) a jiné naopak opomíjí.“ (Trampota, 2006: 39)  

John T. McNelly představil model několikanásobného gatekeepingu, který předpokládá, 

že proces rozhodování o výběru témat a událostí, které budou zpracovány neovlivňuje pouze 

jeden gatekeeper, jak mínil White, ale mediální profesionálové na různých pozicích v rámci 

dané mediální organizace. McNelly se domnívá, že posledním gatekeeperem v tomto řetězci je 
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samotné publikum, které „hlídá bránu“. Příjemci tak rozhodují o tom, čemu bude věnována 

pozornost. (Reifová a kol., 2004: 70) 

 

2.3.2. Vizuální gatekeeping 

 

Pro zvolený výzkum je důležitá především teorie a standardy vizuálního gatekeepingu. 

Příjemcům novinářských fotografií je realita zprostředkovávaná nejen formou výřezu 

skutečnosti a zachycením určitého momentu, ale také výběrem publikovaných snímků. 

Vizuální gatekeepeři nevybírají pouze ty fotografie, které jsou nakonec otištěné, rozhodují také 

o snímcích, které publikum neuvidí. Vizuální gatekeeping tak třídí masy potenciálních 

zpravodajských fotografií na několik vybraných snímků, které se stanou mediálními obsahy. 

Nejedná se o pouhou selekci fotografií, které budou příjemci konzumovat, ale také o proces, 

kterým je sociální realita, šířená médii, konstruována. Ovlivňuje tak vnímání světa recipientů. 

(Fahmy, 2005: 150) 

 Na to, jak příjemci vnímají svět, má vliv už stisknutí spouště fotoaparátu. Různé 

případové studie zabývající se vizuálním gatekeepingem odhalily, že stejně jako u obecného 

gatekeepingu, i v procesu výběru a zpracování obrazových zpráv je přítomná skupina 

vizuálních gatekeeperů. (Fahmy, 2005: 150) Navíc mnozí z nich nemusí nutně být součástí 

fotografické produkce. (Birks, 2009: 5)  

 Kimberley M. Biessel ve studii A Return to Mr. Gates: Photography and Objectivity 

(2000) že uveřejněné fotografie představují vnímání skutečnosti několika mála lidí, tedy 

vizuálních gatekeeperů (Bissel, 2000: 91-92) 

 Vizuální gatekeepeři ovlivňují, jaké vizuální prvky se v konečném mediálním obsahu 

objeví. (Birks, 2009: 4) V řetězci gatekeeperů jsou přítomni mediální pracovníci 

s individuálními názory a zkušenostmi, díky čemuž může docházet k mnohem vyváženějšímu 

rozhodování při výběru potenciálních zpravodajských fotografií. (Birks, 2009: 4) 

 Biessel (2000) ve svém výzkumu zjistila, že pro výběr fotografií jsou významné 

především tři úrovně gatekeepingu: individuální úroveň, rutiny daného média a vlivy ze strany 

mediální organizace. Na individuální úrovni je rozhodování ovlivněno politickým 

přesvědčením gatekeepera a jeho představou o tom, co publikum očekává a jeho osobní názor 

na jednoznačnost. Vliv mají rovněž redakční rutiny a vlivy, které mohou vést až ke ztrátě 

objektivity. (Bissel, 2000:90) 

 Vizuální gatekeeping proti sobě často staví individuální úroveň s úrovní mediálních 

rutin. Nejvýraznějším prvkem, který ovlivňuje konečný výběr fotografií v rovině mediálních 
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rutin jsou zpravodajské hodnoty. Fahmy (2007) z nich vyzdvihuje především personalizaci, 

která je podle ní ve fotožurnalismu nejdůležitější. Elbert klasifikoval redakční fotografie 

následovně (řazeno hierarachicky): informační, obrazově působivé, emočně působivé a 

intimní.8 Čím více ukazují fotografie emoční či intimní prvky, tím výše se nachází v této 

hierarchii. Podle Elberta by fotoeditoři měli věnovat pozornost fotografiím ze spodních pater 

této hierarchie. (Fahmy, 2007: 549)  

 

2.4. Nastolování agendy 

 

 Walter Lippman ve své knize Public Opinion (Veřejné mínění) z roku 1922 prohlašuje, 

že média vytváří obrazy v našich hlavách. (McCombs, 2009: 109) Jeho myšlenku dále 

rozpracovávali další vědci, kteří identifikovali, že média nám sice nejsou schopná určit, co si 

budeme myslet, ale jsou schopná ovlivnit, o čem budeme přemýšlet a jakým způsobem o tom 

budeme přemýšlet. (Trampota, 2006: 113) 

 Autoři McCombs a Shaw (1972) potvrdili vliv mediální agendy na vnímání důležitosti 

společenských témat. Potvrdili tím tak, že existuje jeden z dlouhodobých účinků medií na 

společnost – nastolování veřejné agendy (agenda-setting). Tento koncept hovoří o tom, že 

média jsou schopná konzistentním vybíráním témat, která zahrnou do svého zpravodajství, 

určovat, jaká témata budou příjemci vnímat jako společensky důležitá. (Trampota, 2006: 112-

117) Média nejen témata vybírají, rovněž je zpracovávají různými způsoby. Témata se tak 

mohou objevovat opakovaně v určitých souvislostech s různými atributy. Takové, které jsou 

dominantní v masových médiích, jsou posléze dominantní i v názorech veřejnosti. Což 

znamená druhý stupeň nastolování agendy. (McCombs, 2009: 130) 

 Nastolování agendy druhého stupně přináší tedy nastolování agendy atributů, jehož 

součástí je i rámcování témat (framing). Rámcování lze chápat jako výběr určitých aspektů 

reality a jejich zdůraznění v komunikovaném textu, pomocí kterého je posílena určitá definice 

problému, kauzální interpretace, hodnocení nebo doporučení řešení popsané skutečnosti. 

(Entman, 1993 In McCombs, 2009: 133). Rámce se často opakují a usnadňují příjemcům 

orientaci a pochopení problému. Interpretační schémata (rámce) určují, jakým způsobem 

příjemci přemýšlí, mohou tudíž ovlivnit názory a postoje veřejnosti. (McQuail, 2009: 526-527) 

Důležitým nástrojem druhého stupně nastolování agendy je i vypíchnutí (usměrňování, 

                                                 
8 V originále informational, graphically appealing, emotionally appealing, intimate 
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priming). Tím jsou některé aspekty zdůrazněny a je jim tím pádem přidána důležitost na úkor 

jiných aspektů.  

 

2.4.1. Vizuální nastolování agendy 

  

Vliv fotografií na nastolování agendy se opírá o účinky, které jsou obrazovým sdělením 

přisuzovány. Schopnost vybavit si nějaký obraz je u příjemců sdělení spojená s emociální reakcí 

na něj. Fotografie tak interagují se zažitými názory publika a silně tak zasahují do formování 

sociálních a politických přesvědčení. (Fahmy et. al., 2006: 8) Publikum si je schopno vybavit 

událost prostřednictvím snímků, které v nich zanechaly silné emoce. (Kuypers, D’Angelo, 

2010: 239) Podle různých výzkumů si příjemci lépe vybavují snímky, které vzbuzují silné 

emoce jako třeba smutek nebo hněv. (Fahmy et. al., 2006: 8) Lépe se pak pamatují snímky 

s negativní konotací. (Kuypers, D’Angelo, 2010: 243) Pokud je negativní sdělení doplněno 

negativním vizuálním materiálem, mají příjemci tendenci vnímat sdělení více negativně než 

pouhý text. Některé výzkumy dokonce prokázaly, že pokud se vizuální a verbální sdělení 

rozchází, publikum následně více uvěří a lépe si vizuální sdělení zapamatuje. (Gibson, Zillman, 

2000 In Kuypers, D’Angelo, 2010: 242), což často vede k dramatizaci událostí. (Kuypers, 

D’Angelo, 2010: 238)  

 Klíčový faktor vizuálního nastolování agendy je prezentace fotografie – její velikost, 

umístění na stránce i umístění v rámci celého vydání. Všechny tyto faktory signalizují příjemci 

důležitost prezentovaného tématu. Např. titulní fotografie dominující této straně upoutávají 

pozornost příjemce a mají silný vliv na jeho pozdější vnímání sdělení. (Fahmy et. al., 2007: 

550)  

 

2.4.2. Vizuální rámcování 

 

 Vizuální rámcování probíhá jinak než to textové. Díky ikoničnosti, indexikálnosti a také 

syntaktické jednoznačnosti je vizuální rámcování velmi efektivní při artikulaci ideologicky 

artikulovaných sdělení. (Messaris, Abraham, 2001: 220 In Fahmy, Neuman, 2010: NP4) 

Fotografie působí značně sugestivně. „Fotografie často svým ikonickým zobrazením podporují 

zažité kulturní stereotypy a ideologické rámce, které působí zcela přirozeně a v psaném textu 

nemusí být ani obsaženy.“ (Messaris, Abraham, 2001: 220 In Parry, 2010: 71) Výběr fotografií 

tak může podtrhovat pozitivní či negativní vyznění problémů, aktérů apod. a přisuzovat jim 

určité atributy. (Kuypers, D’Angelo, 2010: 252) 



12 

 

 Příjemci tíhnou k tomu sdělení interpretovat na základě svých dosavadních znalostí a 

zkušeností. Pokud ovšem taková zkušenost jim chybí, jsou pro ně v takovém případě vizuální 

sdělení hlavním nositelem a zdrojem informací. (Kuypers, D’Angelo, 2010: 244) Podle 

Trivundži (2015) se výzkum rámcování rozdělil na dvě větve. Rámce totiž působí jako 

samostatné diskurzivní jednotky formulované v a skrze zprostředkovanou komunikaci a přitom 

také jako nástroje kognitivního procesu. Ten zahrnuje vnímání a interpretaci, uchování a 

vyvolávání informací. (Trivundža, 2015: 43) 

 

2.5. Charakteristika událostí vedoucí k migrační krizi 

Migrační vlna, která zasáhla Evropu a především prostor tzv. Schengenu, naplno 

vypukla v jarních měsících roku 2015. Příval uprchlíků ze subsaharské Afriky a zemí Dálného 

Východu, ve kterých mnohdy zuřily ozbrojené konflikty příp. se v nich místní lidé 

vyrovnávali s přímými důsledky ozbrojených půtek, Evropa zvládala jen velice těžko. 

Vysvětlení důvodů, proč EU a obecně evropské země nebyly schopné reagovat na tento 

vývoj, byť mu spousta věcí předem nasvědčovala, přenecháme erudovanějším odborníkům, 

cílem této práce je poskytnout vhled do situace, jak v prvních dnech a týdnech této krize 

informovala česká média prostřednictvím fotografií a dalších vizuálních nástrojů (jak tedy 

čtenářovi dokreslovala dojem z reportáží).  

Tato migrační vlna nemá v Evropě od konce druhé světové války obdoby 

(Břicháček:2016). Mnozí odborníci však upozorňovali, že mnohé migranty dorazivší 

k břehům Evropy ani tak nemotivovalo přímé ohrožení válkou, nýbrž touha po lepším životě 

v ekonomicky rozvinutějších zemích západní Evropy. „Spíše se podobá se organizovanému 

stěhování národů.“9 Nasvědčuje tomu i fakt, že z 1,25 milionů žádostí o azyl za rok 2015 

bylo přes 80 % podáno v šesti vybraných členských státech EU. Nejvíce v Německu, poté 

Maďarsku a Švédsku (Břicháček, 2016). „Realita nicméně vypadala zcela odlišně. Drtivá 

většina uprchlíků, kteří vstoupili do EU přes Řecko, a značná část těch, kteří přišli přes Itálii, 

pokračovala dále do jiných členských států, hlavně do Německa, Švédska a Rakouska.“10 

Tabulka 1 Statistika počtu zjištěných nezákonných překročení vnější hranice EU11 

                                                 
9 KLAUS, Václav, WEIGL, Jiří. Stěhování národů s.r.o., Olympia, Praha, 2015, str. 15 
10 In BŘICHÁČEK, Tomáš, Unie ve víru migrační krize, str. 23 
11 Zdrojem těchto čísel je publikace agentury Frontex Risk Analysis for 2016, dostupná zde: 

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf 

https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf


13 

 

2012 2013 2014 2015 

141 051 72 437 283 532 1 822 337 

   

Drtivá většina uprchlíků se dostávala do Evropy přes Středozemní moře. Druhou 

velmi frekventovanou cestou byla tzv. Balkánská trasa (srovnání počtu příchodů viz tabulka č. 

2 „Zjištěná překročení vnější hranice EU v roce 2015 podle tras). Třetí největší byla tzv. 

Střední středomořská trasa.  

Tabulka 212 Zjištěná překročení vnější hranice EU v roce 2015 podle tras13 

Trasa Počet překročení 

Východní středomořská trasa 885 386 (z toho 873 179 po moři, po souši 

12 207) 

Západobalkánská trasa 764 038 

Střední středomořská trasa 153 946 

 

Nejdůležitějšími událostmi, které rámovaly a utvářely společenské vědomí a názory na 

migrační krizi, byly však bezpochyby početné lidské tragédie, které nebezpečné cesty 

přistěhovalců do Evropy přinášely. První takovou, která zanechala výraznou stopu a vyvolala 

velký ohlas v českém mediálním mainstreamu se udála 15. dubna 2015, kdy při cestě z Libye 

do Evropy při ztroskotání lodi umřelo více než 400 lidí.14 Hned ve stejném týdnu se navíc 

                                                 
  
12 tamtéž 
13 Více o tom, kudy jednotlivé trasy vedou, je možné se dozvědět např. zde: https://frontex.europa.eu/along-eu-

borders/migratory-map/ 
14 Více o této tragédii přinesl např. server tn.cz: http://tn.nova.cz/clanek/utikali-pred-valkou-zemreli-v-mori-

potopila-se-lod-s-500-uprchliky.html 

https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://tn.nova.cz/clanek/utikali-pred-valkou-zemreli-v-mori-potopila-se-lod-s-500-uprchliky.html
http://tn.nova.cz/clanek/utikali-pred-valkou-zemreli-v-mori-potopila-se-lod-s-500-uprchliky.html
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udála další tragédie, při které ztratilo život až sedm stovek lidí.15 Tyto a podobné tragédie 

vyústily ve snahy omezit manévrovací prostor pašerákům, kteří běžence do Evropy přiváděli 

s vidinou velkých zisků, které však byly vykoupeny obrovským nebezpečím pro lidi, kteří 

tuto cestu podnikli.  

EU se snažila na tento trend reagovat jak již zmíněnými akcemi proti samotným 

pašerákům, tak následně pomoci uprchlíkům, kteří již cestu absolvovali a nyní čekali na 

povolení k pobytu, příp. na udělení azylu v některé ze zemí Schengenu.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Plastičtější obraz situace je možné získat například z tohoto článku z webu ČT: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1521426-dalsi-tragedie-ve-stredozemnim-mori-zemrelo-az-700-uprchliku 
16 Více o navrhovaných opatřeních informoval v půlce května 2015 například zpravodajský server iDnes.cz: 
https://zpravy.idnes.cz/britanie-teresa-mayova-ministryne-vnitra-uprchlici-kvoty-pac-
/zahranicni.aspx?c=A150514_124202_zahranicni_aha 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1521426-dalsi-tragedie-ve-stredozemnim-mori-zemrelo-az-700-uprchliku
https://zpravy.idnes.cz/britanie-teresa-mayova-ministryne-vnitra-uprchlici-kvoty-pac-/zahranicni.aspx?c=A150514_124202_zahranicni_aha
https://zpravy.idnes.cz/britanie-teresa-mayova-ministryne-vnitra-uprchlici-kvoty-pac-/zahranicni.aspx?c=A150514_124202_zahranicni_aha
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III. Metodologická část 

3.1. Metody vizuální analýzy 

Nová média a technologický pokrok znamenají stále rostoucí množství vizuálních 

sdělení a zdrojů, odkud je čerpat. S tímto trendem se váže i názor, že roste jejich význam. 

Tato práce se zabývá analyzováním fotografií z tištěných médií. Obrazová sdělení byla 

dlouho v pozadí zájmu mediálních výzkumů. (např. Trampota a Vojtěchovská, 2010) Více se 

výzkumníci začali věnovat vizuální složce mediálních sdělení až s nárůstem obrazových 

sdělení v tištěných médiích (fotografií, koláží, grafik aj.) a v době nárůstu vizuálů s nástupem 

digitální produkce fotografií.  

 Metodám vizuální analýzy se věnuje příručka Theo van Leeuwena a Carey Jewitt The 

Handbook of Visual Analysis z roku 2002. jednotlivé metody z různých vědních oborů 

rozdělili dle míry strukturovanosti a především z hlediska výzkumných cílů a možností, co je 

díky nim vědec schopen zjistit. Za metody vizuální analýzy ve zmíněné knize označili 

následující: obsahovou analýzu, vizuální antropologii, kulturální studia, sémiotiku a 

ikonografii, psychoanalytickou analýzu obrazu, sociálně-sémiotickou vizuální analýzu, 

vizuální analýzu z hlediska etnometodoleogie a analýzu filmu a televize. (Van Leeuwen, 

Jewitt, 2002) 

3.2. Metody výzkumu obrazových materiálů v médiích 

Postavení médií v současném světě vyžaduje stále nové přístupy, jimiž by bylo možné 

postihnout přesně, co se v současné době děje a jaké změny média vyvolávají a způsobují.17 

Ne všechny metody dle Van Leeuwen a Jewitt, které jsme ve stručnosti představili 

v předcházející kapitole jsou vhodné pro výzkum mediálních sdělení. Hansen uvádí čtyři 

hlavní přístupy, jak analyzovat vizuální sdělení v médiích. Pomocí komparativní analýzy je 

možné zkoumat, nakolik se prezentace dané události lišila od její reálné podoby. Jiný přístup 

je hledání symbolické roviny a kontextů, které obrazová sdělení mohou a nemusí vytvářet. 

Další přístup zohledňuje technické aspekty a zkoumá významy dané specifickým způsobem 

snímání materiálu jako třeba pohyb kamery. Posledním přístupem je z hlediska gatekeepingu 

definování, která obrazová sdělení byla z velkého množství potenciálních zpráv do médií 

                                                 
17 BYSTŘICKÝ, Jiří, kol. Média, komunikace a kultura, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008, str. 29 
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vybrána, jakým způsobem a proč. (Hansen et. al., 1998 In Trampota a Vojtěchovská, 2010: 

157-158) 

3.2.1. Obsahová obrazová analýza 

Obsahová obrazová analýza je systematickou metodou, jež prostřednictvím 

kvantifikace jednotlivých proměnných veličin umožňuje identifikovat, jakým způsobem 

média prezentují události a jejich aktéry. Obrazová analýza se zaměřuje na zjištění informací, 

které jsou prostřednictvím obrazů příjemcům předávány. Zjišťuje, jaké osoby, předměty, 

události jsou na nich vyobrazeny a jakým způsobem. Zajímá se o využití a symboliku 

typických znaků vizuální komunikace (úhlů pohledu, umístění, velikosti vyobrazení či jeho 

barevnosti) a jejich výkladu v kontextu zobrazovaných skutečností a k prostředí, ke kterým se 

obrazový materiál vztahuje. (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 156-157) 

Nejčastěji se obrazová analýza orientuje třeba na sledování způsobů zobrazování 

některých sociálních skupin s ohledem na stereotypy, naraci a obrazový rámec, tedy jak se 

vizuální sdělení podílejí na konstrukci celkového obrazu dané události. Dříve se nejčastěji 

využívalo kvantitativní obsahové analýzy, v současnosti výzkumníci čím dál častěji sahají ke 

kombinovanému užívání kvantitativní a kvalitativní metody. (Trampota a Vojtěchovská, 

2010: 157)  

Přestože inspirace pro ní pochází z textové obsahové analýzy, dokáže vyhodnotit i 

ryze vizuální kategorie a přinést významné poznatky o tom, jakým způsobem jsou události, 

jejich aktéři atd. v médiích prezentováni. „Vizuální obsahová analýza je systematická 

pozorovací metoda užívaná k testování hypotéz o způsobech, jak média reprezentují lidi, 

události, situace atd.“ (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 14) Čtení fotografických kódů je podle 

van Leeuwena a Jewitt (2002) věcí sociální konvence, doporučují proto přezkoumávat 

vizuální prvky jako zarámování, pohled pozice kamery, hloubka ostrosti aj., jež mohou mít 

vliv na celkový význam fotografií. „Obsahová analýza umožňuje výzkumníkům kvantitativně 

zobecňovat vizuální a jiné formy reprezentace na základě věrohodné klasifikace a 

pozorování.“ (van Leeuwen & Jewitt, 2002: 34) 

Tato metoda je díky vysoké míře strukturovanosti dobře přenositelná. Také přináší 

jednoznačné výsledky v podobě statistických dat a také její výhoda spočívá v tom, že je 

schopná zpracovat velké množství fotografií. Za výhodu je považována taktéž velmi malá 

míra subjektivity, což často bývá problém zvláště u analýzy obrazových materiálů. Takové 
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výzkumy se vyznačují vysokou mírou reprodukovatelnosti výzkumu. Mezi její nevýhody patří 

opomenutí kvalitativních hledisek, redukce skutečnosti na počitatelné jevy a  malá míra 

indicií pro intepretaci výsledků analýzy. Kvantitativní obsahová analýza je tak schopná 

poskytnout spolehlivá data, podíly a závislostní korelace zkoumaných kategorií, nicméně bez 

vysvětlení, proč tomu tak je a co to znamená. (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 110) 

Například Sedláková (2014) podotýká, že je velkou otázkou, do jaké míry může kvantifikace 

postihnout širší sociální významnost textů a jejich dosah, když se ukazuje, že mezi 

mediálními obsahy a jejich vnímáním publikem není přímý vztah. Obsahová analýza v tom 

případě není schopna odhalit celé spektrum významů, které by pod vlivem kontextu recepce, 

individuálních zkušeností, zaujímaných sociálních pozic či hodnotových preferencí do sdělení 

vložili ostatní čtenáři. (Sedláková, 2014: 297-299) 

Z důvodu předchozích zmíněných nedostatků obsahové analýzy se tato metoda 

v mnoha případech kombinuje s dalšími výzkumnými kvalitativními postupy, což je ostatně 

případ i této práce. Obsahová analýza a mnohé kvalitativní metody se vzájemně nevylučují, 

ale naopak často fungují komplementárně a doplňují se. (Rose, 2007: 85) Obsahová analýza je 

často kombinována se sémiotickou analýzou a dalšími metodami, které její kvantitativní 

nedostatky kompenzují. (Trampota a Vojtěchovská. 2010: 157) 

Aby byla obsahová analýza úspěšná, je potřeba, aby byly vhodně vybrány kódovací 

kategorie a v jasné definici proměnných. (van Leeuwen & Jewitt, 2002; Rose 2007) 

„Kategorizace musí vždy být nastavena tak, aby se kategorie u každé proměnné vždy 

vzájemně vylučovaly, a zároveň pokrývaly všechny možnosti.“ (Wimmer, Dominick, 2006: 

106) Měřit pouze snadno kvantifikovatelné údaje je v podstatě k ničemu, pokud nemáme 

výchozí teorii, pomocí níž budeme na získaná data nahlížet. (Sedláková, 2014: 315) 

 

3.2.1.1. Přístupy k obsahové analýze 

 

 Trampota a Vojtěchovská (2010) popsali dva způsoby, jak přistupovat k obsahové 

analýze: pomocí technických kódů a na základě symbolických kódů.  

 

 3.2.1.1.1. Analýza technických kódů 

  

 Přístup na základě analýzy technických kódů se zajímá o jednotlivé aspekty vzniku 

obrazového záznamu, které mají významotvorný efekt. Patří mezi ně zejména velikost 
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zobrazení, úhel pohledu, použitá optika a osvětlení. Dále mezi ně patří také třeba pohyb 

kamery. (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 159)  

 Velikost zobrazení určuje, jaký emoční vztah získá publikum k subjektu na snímku. 

Podle teorie sociální interakce lidé pociťují vřelejší vztah k subjektům zobrazeným blíž (ve 

větším detailu) než tomu z velké vzdálenosti, což evokuje odstup či propast mezi subjektem a 

publikem. Úhlem pohledu zase fotograf určuje způsob, jakým budou příjemci sdělení nahlížet 

na snímek. Když je postavení fotoaparátu a subjektu na stejné úrovni, dává publiku dojem 

neutrálního vztahu. Při nadhledu má příjemce sdělení nad subjektem symbolicky navrch. Při 

podhledu pak subjekt manifestuje svoji převahu nad divákem. Prostřednictvím osvětlení pak 

je možné zvýraznit určité objekty fotografie a rovněž tím navodit atmosféru a pocit 

prostorovosti. (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 159-160) 

 

 3.2.1.1.2. Analýza symbolických kódů 

 

 Při zkoumání užitých symbolických kódů se výzkumník zaměřuje na použité zvuky (v 

případě televize), barevnost a prostředí, ve kterém se děj odehrává. Barva snímku je důležitá 

pro navození atmosféry a definici harmonie barev. Barvy také mohou poutat pozornost 

k určitým objektům. Černobílý záznam se zase honosí aurou historičnosti a je také nositelem 

expresivního vyjádření. Prostředí, stejně jako rozmístění jednotlivých prvků v obraze, může 

symbolizovat různé významy. Objekty v popředí tak působí dojmem větší důležitosti než 

objekty v pozadí. (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 161) 

  

3.2.2. Funkční vizuální gramatika  

  

 Kresse a van Leeuwen představili v roce 1996 metodu vizuální gramatiky, která 

zkoumá procesy a role, ve kterých jsou účastníci na fotografiích zobrazováni. Odhaluje tak 

reprezentační procesy a interakční funkce snímku – zkoumá, zda jsou subjekty v aktivní či 

pasivní roli, v jakém postavení jsou vůči ostatním účastníkům a také jaký je jejich imaginární 

vztah k příjemcům. (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 161) Svá pravidla pro skladbu 

vizuálních sdělení ve smysluplné celky Kress a van Leeuwen odvodili z konceptu semiózy 

Michaela Hallidaye, podle kterého jsou gramatické struktury zdrojem kódování významů. 

(Kress, van Leeuwen, 2006: 1). Podobně jako volba slov a expresivně zabarvené výrazy 

mohou změnit vyznění psaného textu, může volba a způsob zobrazení vizuálních prvků 

ovlivnit, jak bude recipient vnímat význam obrazu. (Kress, van Leeuwen, 2006: 2)  
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 Kress a van Leeuwen používají pro své tři hlavní funkce termíny reprezentační, 

interakční a kompoziční funkce. (Kress, van Leeuwen, 2006: 15) Co se týče zkoumání 

reprezentačních významů, tak výzkumníka zajímají především účastníci děje (lidé, místa, 

objekty), kteří jsou ekvivalenty slov pomyslného vizuálního jazyka. Takové významy vznikají 

spojením těchto jednotlivých prvků do smysluplného vizuálního jazyka pomocí syntaxe 

(pořadí a prostorových vztahů v rámci obrazu). U vizuálního jazyka spatřujeme dva 

syntaktické vzorce: narativní a konceptuální. (van Leeuwen, Jewitt, 2002: 141) Narativní 

funkce označuje aktéry za účastníky děje, změny nebo události na snímku. Obsahuje linii, 

která přisuzuje účastníkům role, které v události plní. (Kress, van Leeuwen, 2006: 63-68). 

Analýza narativních struktur obrazu je schopná podat odpověď, jaké skupiny jsou častěji 

zobrazovány jako aktivní nebo pasivní účastníci děje a v jakých situacích jsou prezentovány. 

(van Leeuwen, Jewitt, 2002: 141-143) 

 V konceptuální procesech naproti tomu jsou takovým způsobem reprezentace, kde 

není přítomen děj a nemají tudíž žádnou linii. Popisují tak spíše zobecněnou a trvající 

podstatu aktérů. Vyjadřují, co aktéři jsou, co znamenají, jaké vlastnosti a části mají a k jaké 

skupině náleží. (van Leeuwen, Jewitt, 2002: 141) 

 Další z funkcí je funkce interakční. Ta vytváří prostřednictvím různých prostředků 

vztah mezi publikem a tím, co je vyobrazeno. Ke klíčovým faktorům, které definují, zda bude 

divák v interakci, patří úhel pohledu, vzdálenost a kontakt. Kontakt navozuje účastník snímku 

pohledem přímo, jako kdyby si hleděl s příjemcem z očí do očí. Snímky, kde účastník není 

v přímé konfrontaci, ale hledí jinam, nevytváří kontakt.  Divák se tak stává přihlížejícím 

pozorovatelem. (Kress, van Leeuwen, 2006: 117-129) 

 Vzdálenost vychází z principů sociální interakce. To znamená, že osoby zachycené na 

snímku z větší blízkosti a ve větším detailu přináší dojem intimity, aktéra tak vnímáme jako 

individuální osobnost, vnímáme jeho výraz a rysy tváře. Při zobrazení z větší vzdálenosti 

naopak vnímáme aktéra jako cizince, nevnímáme jej jako osobnost, ale spíše jako určitý typ 

člověka. (Kress, van Leeuwen, 2006: 124-129) Zkoumáním úhlu pohledu dosáhneme zjištění, 

z jaké perspektivy se na danou scénu příjemce dívá. Pohled z nadhledu dává divákovi pocit 

převahy nad subjektem fotografie. Pokud je subjekt zobrazen v podhledu, divák na něj naopak 

pomyslně vzhlíží. Umístění diváka a subjektu fotografie na stejnou úroveň znamená 

rovnocenný vztah. (Kress, van Leeuwen, 2006: 129-149) 



20 

 

 Poslední z představených funkcí je kompoziční funkce. Ta vzniká prostřednictvím tří 

složek – informační hodnoty, zarámování a významnosti a modality.18 Rozmístění 

jednotlivých prvků v obraze udává jejich informační hodnotu. Kress a van Leeuwen při této 

formulaci vycházeli ze zažitých principů západní kultury (čteme a píšeme zleva doprava, 

odshora dolů). Vlevo je tak podle nich umístěné všeobecně známé, zažité konvencemi, naproti 

tomu vpravo nové, to čemu by příjemci měli věnovat pozornost a co je problematické a 

diskutované. Nahoře se nachází informace ideální, idealizovaná a zobecněná podstata 

informací nebo ideologicky významné, zatímco dole jsou informace skutečné, praktické, 

následky či řešení a detailní popis. Je-li něco umístěné v centru obrazu, znamená to jeho 

důležitost. Uprostřed je to, co drží ostatní prvky pohromadě. (Kress, van Leeuwen, 2006: 179-

201)  

Zarámování označuje, jak moc jsou prvky obrazu v jednotě. Mohou být vizuálně 

rozděleny prázdnými prostory, kontrastujícími barvami a tvary. Dojem propojení prvků do 

jednoho celku navozuje podobnost, symetričnost, barevnou harmonii aj. (Kress, van Leeuwen, 

2006: 177) Některé zobrazené prvky mohu být výraznější a poutají více pozornosti než jiné. 

Díky velikosti, barevného a tonálního kontrastu a perspektivy dochází k určení významnosti 

jednotlivých elementů. (Kress, van Leeuwen, 2006: 201-203) Realističnost fotografie pak 

udává modalita, původně termín z lingvistiky. Modalita je tedy pravdivostní hodnotou. 

Nejrealističtěji budou na publikum působit snímky z objektivu, které imitují lidské oko, příliš 

ostré nebo rozostřené detaily, syté nebo vybledlé barvy mohou naopak působit nereálně, 

snově až mnohdy fantaskně. (Kress, van Leeuwen, 2006: 154-166) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Information value, framing, salience and modality 
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IV. Analytická část 

4. 1. Výzkumné metody a cíle 

Jak už bylo konstatováno v tezi diplomové práce, je cílem této práce představit studii 

mediálního vizuálního zobrazení událostí kolem migrační krize v jejím zárodku (myšleno 

v tom evropském – viz kapitola 2) a zkoumat, zda se česká a zahraniční média v prezentaci 

těchto událostí nějak odlišují s ohledem na prostor věnovaný obrazové složce a na způsob 

prezentace obrazového materiálu. Hlavním cílem práce je rozpoznat a popsat jakým 

způsobem vybrané deníky pracují s emocemi, které jimi publikované fotky vyvolávají. 

Předpokladem výzkumu je, že média především pracují s emocemi jako hrozba, strach a nebo 

soucit. 

Pro výzkum byla stanovena následující hypotéza:  

Média ve snaze přiblížit publiku rozsah a povahu uprchlické krize a zaujmout jeho 

pozornost sahají v některých případech po snímcích, které vyvolávají velmi silné emoční 

odezvy.  

K výzkumu přispělo také několik dílčích otázek:  

• VO1: Jak byla uprchlická krize zobrazená ve vybraných médiích?  

 

• VO2: Existují rozdíly mezi obrazovou prezentací uprchlické krize v námi vybraných 

denících?  

 

• VO3: Jakou roli hrají fotografie v rámci mediálního obsahu při zpravodajském 

zachycení dané události?  

 

• VO4: Jaké nejčastější emoce se jednotlivé deníky svými fotkami snaží vyvolat ve 

čtenáři?  



22 

 

 

Pro výzkum byla zvolena metoda obsahové obrazové analýzy, jelikož je optimální pro 

analyzování velkého množství dat a zároveň nevylučuje ani zakomponování kvalitativních 

hledisek výzkumu (viz kapitola 3.2.1. Obsahová obrazová analýza). Výzkum se proto 

soustředí nejprve na kvantitativní hlediska, druhá část proměnných poté referuje ke 

kvalitativním hodnotám, zaznamenaným pomocí určité škály hodnot.  

 

4. 2. Charakteristika zkoumaných deníků  

Výzkum probíhal na čtveřici českých deníků, všechny tyto tituly se řadí k seriózním 

plnoformátovým deníkům. Níže následuje jejich stručná charakteristika. 

4.2.1. Stručná charakteristika zkoumaných deníků  

 

Regionální deníky vydává nakladatelství Vltava Labe Media v 70 regionálních 

mutacích19. „V srpnu 2015 koupila 100% podíl ve vydavatelství VLTAVA LABE PRESS, a.s. 

od německého koncernu Verlagsgruppe Passau investiční skupina Penta Investments 

(ANGAUR, a.s.). K převzetí vydavatelství skupinou Penta došlo dne 3. listopadu 2015.“ 20 

Jednotlivé deníky mají samostatný regionálně laděný obsah v sešitu A, sešit B s 

celorepublikovým a zahraničním zpravodajstvím je společný pro všechny z nich. Obsah sešitu 

B, společný pro celou republiku, z nich činí regionální deníky s celostátním dosahem a 

dokonce největší celostátní čteností, proto byl také jako jediný zástupce regionálních deníků 

mezi zkoumané deníky zvolen. Tato diplomová práce si vybrala z hlediska dostupnosti 

Pražský deník s průměrnou čteností 83 00021 čtenářů za rok 2017. Jelikož se ale náš výzkum 

zaměřuje převážně na stránky zahraničního zpravodajství, zmíním také čtenost všech 

regionálních deníků celkem, která činí přes 564 000, a jejich prodaný náklad, který dosahuje 

                                                 

19 Další informace na webu vydavatele: https://www.vlmedia.cz/o-spolecnosti  

20 tamtéž 
21 Data čerpám z ročních dat od Unie vydavatelů dostupných zde: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data. Nicméně číslo 83 000 zahrnuje jak čtenost 

Pražského deníku, tak Deníku střední Čechy, což činí zjištění skutečné čtenosti námi zkoumaného Pražského 

deníku značně problematickým. 

 

https://www.vlmedia.cz/o-spolecnosti
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data
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téměř 126 000 výtisků. V roce 2015, ze kterého pochází zkoumané výtisky, činila čtenost 

Deníku v úhrnu 632 000 čtenářů a prodaný náklad 139 645 výtisků.22 

Celostátní ekonomicky zaměřený deník Hospodářské noviny vydává nakladatelství 

Economia, sdružující více mediálních tištěných produktů včetně časopisu Respekt nebo 

zpravodajských webů ihned.cz a aktuálně.cz, vyhledávače Centrum.cz, populárního 

internetového projektu DVTV a dalších specializovaných webových portálů.23 V roce 2017 

činil prodaný náklad Hospodářských novin 31 844 výtisků a přečetlo si jej průměrně podle 

statistik Unie vydavatelů okolo 156 000 lidí. Od zkoumaného roku 2015 HN stejně jako 

předtím rozebíraný Deník zaznamenaly pokles v obou statistikách, nicméně rozdíl nebyl 

zdaleka tak dramatický, jako v případě Deníku. V roce 2015 si HN průměrně koupilo 32 695 

lidí denně a přečetlo si je okolo 155 000 čtenářů.24 Na základě těchto hodnot lze konstatovat, 

že z námi zkoumaných deníků měly Hospodářské noviny nejmenší zásah, co se týče počtu 

čtenářů, kteří čerpali informace o migrační krizi. 

Jako třetí deník bylo vybráno Právo. Tyto noviny patří do stáje vydavatelství Borgis 

a.s.. To se podílí i na přípravě článků pro servery novinky.cz, super.cz a sport.cz, které 

zajišťují příjem vydavatelství z online médií, internetová mutace deníku Právo jako taková 

totiž neexistuje. Všechny zmíněné servery se mohou těšit velmi vysokou návštěvností, neboť 

se nacházejí na portálu seznam.cz. Stejnojmenná společnost má také podíl ve vlastnictví 

vydavatelství Borgis.25 V roce 2015 si Právo v průměru přečetlo 300 tisíc čtenářů denně, 

88 442 výtisků pak činil průměrný prodaný náklad. 

Posledním, čtvrtým zkoumaným deníkem, je Mladá fronta DNES, kterou můžeme 

považovat za nejčtenější český seriózní celostátní plnoformátový deník. Mladá fronta DNES 

patří s dalším celostátním deníkem Lidovými novinami do mediální skupiny Mafra, kterou do 

roku 2017 vlastnil bývalý ministr financí a v době vzniku této práce premiér v demisi Andrej 

Babiš.26  

                                                 
22 Data pro rok 2015 pochází z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf 
23 Lepší přehled o portfoliu společnosti Economia můžete získat zde: http://economia.ihned.cz/produkty-a-

sluzby/tistene-tituly 

 
24 Data opět čerpám z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-

content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf 
25 Více informací lze nalézt třeba zde: http://www.pravo.cz/tiraz.php 
26 Více informací o převedení Mafry do svěřeneckého fondu např. HOVORKA, Jiří, PERGLER, Tomáš, Babiš 

dal akcie svých firem do svěřeneckého fondu. Počítá se zpětným převodem. In Aktuálně.cz.[online]. [cit. 29. 3. 

2018]. Dostupné online: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zacal-prevod-babisovych-firem-na-sverensky-

fond-dokumenty-po/r~b4c13298ea0511e6b2310025900fea04/ 

http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/tistene-tituly
http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/tistene-tituly
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
http://www.pravo.cz/tiraz.php
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zacal-prevod-babisovych-firem-na-sverensky-fond-dokumenty-po/r~b4c13298ea0511e6b2310025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zacal-prevod-babisovych-firem-na-sverensky-fond-dokumenty-po/r~b4c13298ea0511e6b2310025900fea04/


24 

 

Mafra sdružuje kromě těchto dvou deníků i bezplatný deník Metro, bezplatný 

regionální týdeník 5plus2, zpravodajské portály idnes.cz a lidovky.cz, týdeník Téma, hudební 

televizní stanici Óčko a tiskárny Mafraprint.27 Deník Mladá fronta DNES byl se čteností 

více než 630 000 a prodaným nákladem přesahujícím 150 000 výtisků nejčtenějším českým 

seriózním deníkem v roce 2015 (po bulvárním Blesku, který má čtenost přes milion a prodaný 

náklad přes 240 000 výtisků)28.  

 

Tabulka 3 Čtenost a prodaný náklad zkoumaných deníků v roce 2015 

 

Médium Čtenost Prodaný náklad 

MF DNES 630 000 150 000 

Hospodářské noviny 155 000 32 695 

Deník* 632 000 139 645 

Právo 300 000 88 442 

 

*Celostátní deník 

 

4.3. Zkoumaný vzorek 

Analýza zpracovává obrazové zachycení uprchlické krize ve čtyřech zmiňovaných 

českých denících – Mladé frontě DNES, Hospodářských novinách, Právu a Pražském deníku 

v období od 14. 4. do 31. 5. 2015. Zkoumáno bylo vždy celé vydání deníku, vzhledem 

k povaze událostí se nejčastěji fotografie nacházely na stránkách zahraničního zpravodajství. 

Základní jednotkou analýzy je zpravodajská fotografie. Do výzkumu byly zahrnuty i koláže a 

grafické materiály. Báze dat tak činila celkem 45 fotografií. 

                                                 
27 Kompletní portfolio mediální skupiny Mafra se nachází např. zde: https://www.mafra.cz/portfolio.aspx 
28 Data z výzkumu Median: www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf 

https://www.mafra.cz/portfolio.aspx
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf
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Tabulka 4 Báze dat  

Titul Počet výtisků Počet fotografií Z toho na titulní 

straně 

MF DNES 44 10 1 

Hospodářské noviny 33 12 1 

Pražský deník 44 6 0 

Právo 44 17 2 

 

Obsahové kategorie analýzy:  

Na základě již popsaného teoretického rámce jsme si po prvotní prohlídce fotografií 

stanovili kategorie, které budeme v analýze zkoumat, a přiřadili jim proměnné tak, aby bylo 

dosaženo úplnosti a zároveň výlučnosti jednotlivých hodnot. Namátkou vybraný vzorek 20 

fotografií byl podroben pilotnímu kódování, během něhož došlo ještě k úpravě některých 

kategorií i hodnot. Poté byla kódovací kniha shledána za vyhovující výzkumu (viz. Příloha č. 

1: Kódovací kniha). 

Identifikační proměnné  

 

Identifikační číslo – každá fotografie na začátku kódování dostala svůj unikátní trojciferný 

číselný kód.  

 

Titul – kategorie, která napomůže identifikaci odlišností u jednotlivých deníků.  

 

Datum – sleduje vývoj události v průběhu časového rámce.  
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Strana – pomáhá identifikovat umístění fotografie v rámci celého vydání.  

 

Rubrika – definuje, zda se fotografie objevila na titulní straně, v sekci zahraničního 

zpravodajství, v publicistické části nebo ekonomické sekci.  

 

Zdroj – udává, kdo je uveden jako majitel práv k fotografii, může nabývat hodnot: agentura, 

redakce, jiný.  

 

Agentura – vzhledem k počtu fotografií z agenturních zdrojů jsme ve výzkumu přistoupili k 

definování zastoupení snímků z jednotlivých agentur: 1. AP, 2. AFP, 3. Reuters, 4. 

Profimedia, 5. EPA, 6. DPA, 7. ČTK nebo z 8. jiné agentury.  

 

Velikost – popisuje, kolik sloupců daná fotografie na stránce zabírá, a tudíž ji můžeme 

označit za extra malou (1 sloupec a méně), malou (2 sloupce), střední (3 sloupce), velkou (4 

sloupce) nebo extra velkou (5 a více sloupců sazby).  

 

Pozice na stránce – velikost a umístění na stránce udávají společně, zda je snímek na stránce 

v hlavní pozici (největší fotografie na stránce, umístěná v horní polovině strany, nejvíce poutá 

pozornost na celé stránce), nebo vedlejší pozici (menší fotografie, umístěná v dolní části 

strany nebo v postranních sloupcích), případně zda se jedná o koláž dvou stejně velkých 

snímků (např. v případě více stejně velkých fotografií zarovnaných do jednoho obrazového 

bloku).  

 

Horizontální úhel – zkoumá, zda je publikum stavěno do role pozorovatele nebo se dívá na 

situaci z pozice aktérů.  

 

Vertikální úhel – udává, zda se publikum dívá na situaci z přímého pohledu, z nadhledu nebo 

podhledu. 
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Kontakt – určuje, v jaké pozici jsou aktéři fotografií ve vztahu k publiku. Proměnné udávají 

přímý pohled do aparátu, frontální pohled mimo aparát, profil, či pohled zezadu – toto pořadí 

výčtu zároveň udává sestupnou míru kontaktu s publikem. 

 

Vzdálenost – udává, v jaké vzdálenosti jsou aktéři, případně objekty na fotografiích 

zobrazeni: ve velkém detailu (záběr části obličeje), detailu (záběr obličeje nebo hlavy), 

polocelku (záběr od pasu po hlavu), celku (záběr celé postavy), velkého celku (postavy na 

polovinu výšky obrazu) nebo extrémně velkého celku (záběr velkých prostor, postavy nejdou 

rozeznat).  

 

Denní doba – určuje, kdy byl snímek pořízen: den, noc, popřípadě je fotografie pořízena v 

interiéru a denní doba nejde rozeznat.  

 

Žánr – definuje fotografii jako: 1. Zpravodajská fotografie, 2. Portrét, 3. Ilustrace, 4. Koláž, 

5. Grafika, 6. Montáž. 

 

 

Obsahové proměnné  

 

Subjekt (1) a Subjekt (2) – udává, kdo je hlavním aktérem zobrazeným na fotografiích. Pro 

případ, že se na fotografii nachází dva subjekty označené každý jinou proměnnou, je tato 

kategorie v kódovací knize dvakrát. Kategorie byla kódována s proměnnými: 1. Imigrant, 2. 

Zdravotníci/humanitární pracovníci, 3. Civilista, 4. Politik ČR, 5. Politik EU., 6. Policista, 7. 

Příslušník ozbrojených složek, 8. Jiný (např. pašerák, obhájce apod.).  

Gender – definuje, zda se na fotografiích častěji vyskytují ženy, muži nebo zda jsou jejich 

počty vyrovnané.  

Věkové rozložení – definuje zda se na fotografiích vyskytují více dospělí jedinci (bez rozdílu 

pohlaví) nebo převážně mladiství a děti 



28 

 

Explicita zobrazování – pomáhala určit, jak hodně explicitní záběry jednotlivá média 

publikovala. 

Hodnota 1. Velmi explicitní referuje k snímkům zachycujícím detailní záběry násilných činů a 

jejich důsledků, krev, otevřené rány, mrtvá těla s rozpoznatelnou tváří (Fahmy, 2005), 2. 

Explicitní snímky zachycovaly záběr polocelku až celku, jejich obsahem byly následky 

násilných činů, zranění nebyla viditelná, mrtvá těla byla zakrytá nebo vyfocená z dálky. 

Klasifikace snímků obětí a raněných – definuje, jak vypadali fotografované oběti násilí, z 

čehož se dá u jednotlivých titulů určit frekvence a míra explicity zobrazování obětí. 1. Lehce 

ranění (schopni chůze, popř. za pomoci ostatních, může být vidět krev), 2. Těžce ranění 

(ležící, bezvládní, může být vidět krev), 4. Mrtví – neexplicitně (zdálky, zakrytá těla, žádná 

krev), 4. Mrtví – explicitně (zblízka, viditelné tváře, krev).29  

Emoční náboj fotografie – udává, zda je z fotografie patrná nějaká forma emoce, kterou 

prožívají aktéři (nesleduje tedy žádným způsobem, jakou emoci případně snímek vyvolává v 

publiku). Kategorie je rozdělena do hodnot: 1. Silné emoce a 2. Patrné emoce.  

Druh emocí – podrobněji popisuje, které viditelné emoce jsou v tvářích aktérů snímků patrné: 

1. Bolest, 2. Strach, 3. Odhodlání, 4. Zármutek, 5. Radost, 6. Agitace, apel, 7. Jiné.  

Přítomnost zbraní – identifikuje, zda se na snímku objevují zbraně nebo ne a v jaké podobě. 

Hodnoty jsou: 1 Pasivní např. pistole v pouzdře, puška v rukou vojáka, kterou nemíří, 2. 

Aktivní např. na fotografii policista míří zbraní na někoho, 3 Na fotce nejsou zbraně viditelné 

nebo se na ní nenachází 

Motivy -  kategorie udávající hlavní motiv a celkové vyznění fotografie. K nejčastějším se 

řadily motivy: 1. Zobrazení cesty migrantů do Evropy (záběry na uprchlíky na člunu, 

uprchlíků držících se nebo pohybujících se okolo nákladních automobilů apod.) 2. Záběry 

migrantů na souši (záběry na uprchlíky vystupující na břeh apod.), 3. Destrukce (oheň, dým, 

škody na majetku apod.),4. Lidské utrpení (zranění, mrtví),  5. Smutek, pieta, 6. Politická 

jednání, proslovy, 7. Lékařská/jiná pomoc (ošetřování raněných, poskytování pomoci jako 

rozdávání oblečení, tahání lidí z vody apod.), 8. Přístřeší/ životní podmínky migrantů (stany, 

stanová městečka, záchytné body, detenční centra, uprchlické tábory apod.), 9. Názor 

odborníka, 10. Jiný (např. ilustrace, grafika) 

                                                 
29 Většina kategorií má taktéž ještě hodnotu 0, která znamená, že pro danou kategorii není možné určit relevantní 

hodnotu proměnné 
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Místo – definuje místo, kde se zobrazená situace odehrává – 1. ČR, 2. Některá ze zemí EU, 3 

Turecko, 4 Balkánské země, 5 Jiné (např. snímek je pořízen kdesi na moři, 

neidentifikovatelné pobřeží) 

Prostředí – definuje, v jakém prostředí se nachází aktéři fotografie: 1 Interiér nepoškozený, 

2. Interiér nepoškozený, 3. Uprchlické tábory, 4 Veřejné exteriéry (ulice, náměstí, veřejná 

místa, přístav,..), 5 Moře nebo pobřeží, 0 Nelze určit 

Typ aktivity – jak jsou aktivní aktéři děje na fotografii? 1 Pasivní (stojí na tiskové 

konferenci, hlídají/pozorují ostatní, vyčkávají), 2 Aktivní (poskytování pomoci, zobrazení 

pochodujících migrantů apod. 

Způsob zobrazení – 1 Jako hrozba (zobrazení uprchlíků jako nesourodé masy, neznáma, 

redukce života jedinců na tělesné potřeby (jídlo, přežití apod.) (Boltanski, 1999), definování 

člověka jako „antropologického minima“ (Mehta. 1990) , 2 Jako naše zodpovědnost 

(vzbuzování empatie – např. zobrazováním jedinců, demasifikací davu uprchlíků, použitím 

detailů nebo zaměřením se na děti (Burman, 1994) – zobrazení hlídajících policistů 
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V. Výsledky analýzy 

Tato kapitola slouží k představení výsledků analýzy. Prezentací důležitých ukazatelů 

se pokusí definovat základní charakteristiky obrazové prezentace migrační krize ve čtyřech 

vybraných českých denících obecně, tak i v některých případech v rámci jednotlivých titulů. 

Prostřednictvím těchto výsledků se pokusí práce zodpovědět stanovené výzkumné otázky a 

dojít až k potvrzení či vyvrácení hypotézy.  

Následující část práce bude často pracovat s tabulkami a grafy, které dokáží názorně 

prezentovat výsledky analýzy a mají dostatečnou výpovědní hodnotu samy o sobě. Vzhledem 

k velkému počtu analyzovaných dat se tabulky a grafy nabízí jako nejpřijatelnější 

interpretační řešení. Ke grafům a tabulkám bude sloužit jako průvodce komentář, který bude 

upozorňovat na nejdůležitější poznatky.  

První fáze výzkumu se zaměřila na celkovou prezentaci migrační krize ve vybraných 

denících. V jednotlivých podkapitolách tak budou představeny dílčí poznatky o mediálním 

obraze uprchlické krize z hlediska množství snímků, použitých zdrojů, hlavních subjektů a 

motivů fotografií apod.  

Druhá fáze výzkumu se zaměřila na obsahové proměnné, které šly více po významu 

zobrazených situací na snímcích a jejich způsobu uveřejňování v daných denících.  

5.1. Mediální obraz uprchlické krize ve fotografiích  

 

5.1.1. Četnost fotografií 

 

Jak bylo uvedeno v teoretické části této práce, trend vizualizace v médiích se opírá 

stále častěji při prezentaci událostí skrze větší množství fotografií. Celkové počty fotografií, 

které se k námi zvolenému tématu v denících vyskytovaly, se výrazně liší.  
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Jak můžeme z grafu vyčíst, nejvíce fotografií se ve vybraném období objevilo 

v deníku Právo, nejméně pak v Deníku. Průměrně tato čtveřice deníků více než 11 fotografií 

k tomuto tématu, deník Právo výrazně zvedl tento průměr, když vydal ve zkoumaném období 

ke zkoumanému tématu celkem 17 fotografií, naopak Deník je silně pod průměrem, když ve 

zkoumaném období publikoval „pouhých“ šest fotografií k uprchlické krizi. Jednoduchými 

počty tak dojdeme k výsledku, že deník Právo přispěl do celkového vzorku pro naši analýzu 

více než 38 %, zatímco příspěvek Deníku je 13 %30. O zbylý podíl se podělily deníky 

Hospodářské noviny a MF Dnes.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 Výsledné hodnoty jsou zaokrouhlené 

22%

27%

13%

38%

Graf 1 :Četnost fotografií v jednotlivých 
denících

MF Dnes
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Pražský deník
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5.1.2. Zastoupení podle dnů a rozmístění v listech 

 

Následující graf zobrazuje, ve které dny jednotlivé deníky fotky uveřejňovaly.  

 

Můžeme si povšimnout silných výkyvů v tomto trendu. Jediné Právo víceméně 

pravidelně uveřejňovalo nějaké fotografie k tématu tohoto výzkumu. Z následujícího grafu 

bude patrné, nakolik považovaly tituly ve zkoumaném období události migrační krize za 

natolik významné, že snímky s touto tématikou zařadily na titulní stranu.  
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Deník neměl ve sledovaném období na titulní straně jedinou, domníváme se, že to 

bylo způsobené především regionálním zaměřením Deníku. Mladá Fronta a Hospodářské 

noviny umístily snímek týkající se krize běženců každý v jednom případě. Největší 

zastoupení, co se týče počtu fotografií na titulní straně, měl ze sledovaných deníků deník 

Právo – dva snímky. Následující graf představuje, na kterých stránkách se námi analyzované 

fotografie nacházely a ve který den.  
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Tabulka 5 Rozdělení zkoumaných snímků podle rubrik 

Titul 

Titulní 

strana Zahraniční  Téma dne Publicistika Z domova 

Deník 0 4 0 2 0 

MFD 1 6 2 1 0 

HN 1 8 1 2 0 

Právo 2 13 0 2 0 

% z 

celku* 9% 69% 7% 16% 0% 

*procenta jsou zaokrouhlená směrem nahoru 

V předchozí tabulce byly prezentováno rozmístění fotografií dle rubrik v jednotlivých 

denících. Jak je z něj patrné, více než dvě třetiny fotografií se nacházely v zahraniční rubrice, 

což nebylo nijak překvapivé. Pouhých 9 % fotografií se nacházelo na titulní straně, celkem 16 

% fotografií se nacházelo v rubrice publicistika a vcelku očekávatelně žádná nepochází 

z rubriky věnující se domácímu zpravodajství. 

5.1.3. Zastoupení fotografií podle zdrojů a agentur 

 

Dalším zkoumaným jevem byl původ fotografií.  

Tabulka 6 Počet agenturních fotografií a jejich poměr v jednotlivých denících 

Titul 

% agenturních 

fotografií AP Reuters Profimedia ČTK Jiná 

MF 

Dnes 90% 3 2 4 0 0 

Právo 94% 8 7 1 0 0 



35 

 

HN 83% 0 7 0 1 2 

Deník 100% 2 0 0 3 1 

 

To, že deníky hojně využívaly fotografie v naprosto drtivé většině z agenturních 

zdrojů považujeme za důsledek několika faktorů. Především tento výzkum zachycuje 

migrační krizi, resp. její zobrazování v úplném začátku, narychlo sehnat a vypravit fotografa 

přímo do místa události mnoha redakcím zřejmě nezbýval čas. Za hlavní důvod však 

spatřujeme v ekonomických zájmech jednotlivých redakcí – vyslat štáb na místo je produkčně 

a finančně velmi nákladná záležitost s často velmi nejasnými důsledky. Tím že tato běženecká 

krize nebyla nijak ohraničená v čase a vlastně ani pořádně v prostoru (důležité události 

spojené s běženci se děly jak v Itálii, Řecku, ostatně i Německu a v balkánských zemích), 

vyžadovalo by to od redakcí zapojení velkého množství lidí, což už vzhledem k souběžným 

událostem, které zaměstnávaly novináře v době začátku migrační krize (z těch 

nejdůležitějších stojí za zmínku např. pořádání Mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě 

nebo parlamentní volby ve Velké Británii), byly podle našeho názoru redakce nuceny sáhnout 

po jednodušším a ekonomicky výhodnějším způsobu pořizování fotografií – tedy nákupem 

agenturních fotografií. Významnou otázkou, která mohla rovněž vstupovat jako proměnná do 

rozhodování vedoucích pracovníků těchto redakcí mohl být i strach o život redaktorů a 

fotografů v nepřehledné situaci začátku běženecké krize. 

Z výzkumu vyplynulo, že z celkového počtu 45 zkoumaných fotografií jich více než 

91 % pocházelo z agenturních zdrojů. Pouze MF Dnes (1 fotka) využila ve zkoumaném 

období svou vlastní redakční fotku. V jednom případě (Právo 5.5. 2015) byla použita 

fotografie z jiných než redakčních či agenturních zdrojů. Ve dvou případech (oba 

Hospodářské noviny 19. 5. 2015) nebyl uveden zdroj. Nejčastěji fotky ve zkoumaných 

denících pocházely od agentur Reuters (16 fotografií) a AP (13 fotografií) – ve více než 64 % 

případů ve zkoumaném vzorku.31U čtyřech fotografií nebyl označen jejich zdroj.  

5.1.4. Velikost fotografií a jejich umístění na stránce 

 

                                                 
31 Na úplnou statistiku a rozdělení fotografií dle agentur a rozsahu jejích použití viz tabulka 2. 
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Jednotlivé deníky se značně lišily, co se týče použití velikostí fotografií. Hospodářské 

noviny, jak bude patrné v tabulce 3., se spoléhaly především na středně velké a malé 

fotografie. Právo mělo velkou většinu svých fotografií na 4 sloupce sazby, tedy podle 

kódovací knihy „velká“, navíc v dalších třech případech použilo dokonce extra velkou 

fotografii, na pět sloupců sazby či více. Stejný počet extra velkých fotografií jako deník Právo 

použila i Mladá fronta DNES. Ta se ale ve větší míře opírala o středně velké fotografie. Deník 

žádnou fotografii z kategorie „Velká“ nebo „Extra velká“ nepublikoval, soustředil na svých 

stránkách především střední a malé fotografie, které zabíraly menší počet sloupců sazby. 

Nejvíce se tak ve zkoumaném vzorku nacházelo velkých fotografií na 4 sloupce sazby – v 36 

%, středně velkých snímků 29 %. Velikosti fotografií vypovídají o způsobu redakční práce 

s fotografie v jednotlivých redakcích. Pokud bychom chtěli bližší analýzu, bylo by potřeba 

tyto tituly zkoumat více do hloubky. 

Tabulka 7 Rozdělení fotografií podle jejich velikosti  

Titul 

Extra 

malá Malá Střední Velká 

Extra 

velká 

Deník 1 2 3 0 0 

MFD 0 1 4 2 3 

HN 1 4 5 2 0 

Právo 0 1 1 12 3 

Celkem 

% 4% 18% 29% 36% 13% 

 

K důležitým hlediskům, které výzkum fotografií o migrační krizi ve zkoumaném 

období sledoval, bezpochyby patřila i pozice na stránce, kterou jednotlivé snímky zaujímaly. 

Jak ukazuje tabulka 3, jež je k dispozici níže, plné tři čtvrtiny snímků z celkového souboru 

zkoumané tituly uveřejnily v hlavní pozici na stránce. Na vedlejších stránkách se nacházela 

jedna pětina snímků a pouze Deník publikoval dvě koláže. Lze to připočíst důležitosti, kterou 

jednotlivé noviny dávaly událostem migrační krize – evidentně je považovaly za velmi 

významné.   
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Tabulka 8 Pozice na stránce, kde se jednotlivé snímky nacházely 

Titul Hlavní Vedlejší Koláž 

Deník 3 1 2 

MFD 8 2 0 

HN 9 3 0 

Právo 14 3 0 

% z celku 75% 20% 5% 

 

Následující tabulka spojuje dva důležité ukazatele – v kolika procentech případů 

využily deníky velkých fotografií a také způsob, jakým využívaly fotky ve vybraném období, 

tedy na kterém místě stránky je publikovaly. Deník nepoužil jedinou velkou či extra velkou 

fotografii, a pouze v polovině případů snímky vložil na hlavní místo stránky. Oproti tomu 

deník Právo využil velkou nebo extra velkou fotografii v plných 88 % případů a 82 % všech 

jím uveřejněných fotek v daném období umístil na hlavní místo na stránce.32 Více již 

přiložená tabulka níže. 

Tabulka 9 Rozdělení dle velikosti fotek a jejich umístění na stránce dle jednotlivých 

deníků 

Titul 

% velkých a extra velkých 

fotografií 

% na hlavním místě 

stránky 

Deník 0% 50% 

MFD 50% 80% 

HN 17% 75% 

Právo 88% 82% 

 

                                                 
32 O více rozdílech mezi jednotlivými deníky se dozvíte více dále v této kapitole, nebo v závěrečném shrnutí 
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5.1.5. Rozdělení podle barevnosti fotografií 

 

Následující graf představuje, v jakém poměru se nacházely ve zkoumaném vzorku 

barevné a černobílé fotografie.  

 

Jak je z grafu na první pohled patrné, v drtivé míře publikovaly deníky barevné 

fotografie – v 96 % případů. Ve zkoumaném období se objevily pouze dvě černobílé 

fotografie. Jedna v Deníku 14. 5. a druhá v Právu 26. 5.   

5.1.6. Rozložení snímků podle žánrů 

 

Graf, který bude následovat ilustruje rozložení jednotlivých žánrů použitých fotografií. 

Z původního předpokladu výzkum zjistil, že se mezi zkoumanými snímky objevily pouze tři 

žánry – zpravodajská aktualita, portrét a ilustrační fotografie. Přičemž zpravodajská aktualita 

měla mnohem výraznější zastoupení – 71,1 % z celkového počtu zkoumaných fotografií.  

Černobílé 
fotografie

4%

Barevné 
fotografie

96%

Graf 4: Rozdělení podle barevnosti  
fotografie
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Pro větší přehlednost je přiložené i celkové shrnutí prostřednictvím tabulky. 

Tabulka 10 Žánrové rozložení zkoumaných fotografií 

Titul Zpravodajská aktualita Ilustrační fotka portrét 

Deník 3 3 0 

MFD 6 2 2 

HN 9 0 3 

Právo 14 1 2 

Celkem snímků 32 6 7 

% z celkového 
užití 71,10% 13,40% 15,50% 

 

Jak je tedy patrné, Deník ve sledovaném období nepoužil jediný portrét. Naopak téměř 

čtvrtina fotografií v Hospodářských novinách byla portrétem, zbylé dvě třetiny tvořily 

zpravodajské aktuality. U Mladé fronty byly tři pětiny snímků zpravodajskou aktualitou a po 

jedné pětině ilustrační fotkou resp. portrétem. Právo používalo ve výrazné míře zpravodajské 

aktuality, i u tohoto titulu však výzkum nalezl zástupce z kategorie ilustrační fotografie a 

portrétu. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Deník

MFD

HN

Právo

Graf 6: Rozdělení zkoumaných snímků podle žánru

portrét Ilustrační fotka Zpravodajská aktualita
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5.1.7. Vzdálenost fotografií 

 

Všechny zkoumané deníky nepoužily snímky v extrémně velkém detailu. Deník použil 

dvakrát extrémně velký celek, jednou se k tomuto kroku uchýlily Hospodářské noviny. 

Nejčastěji využívaný byl celek – celkem u 14 fotografií z celkového výběru, což znamená 

téměř 32 % všech fotografií, přes 22 % pak bylo fotografií velkého celku.  

 

Tabulka 11 Vzdálenost fotografií 

Titul Detail Polocelek Celek Velký celek 
Extrémně velký 

celek 

Deník 0 2 1 1 2 

MFD 1 3 4 1 0 

HN 3 1 1 3 1 

Právo 1 3 8 5 0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Detail

Polocelek

Celek

Velký celek

Extrémně velký celek

Graf 7: Vzdálenost fotografií

Deník MFD HN Právo
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Celkem 5 9 14 10 3 

 

5.1.8. Subjekt 

 

Dalším důležitým aspektem výzkumu, který je potřeba zaznamenat, je jaké subjekty 

byly na snímcích zobrazeny. V kódovací knize bylo vymezeno 8 různých kategorií aktérů, 

kteří se na fotkách mohli vyskytovat. V největší míře se na fotkách v pozici aktérů objevovali 

sami běženci – na 35 fotografiích, tedy ve více než 75 % se čtenáři zmíněných deníků setkali 

s fotografiemi, ve kterých byli zobrazení uprchlíci. Druhu nejpočetnější skupinou subjektů, 

které deníky používaly na svých fotografiích, byla skupina Zdravotník/ humanitární pracovník 

– 13 případů, což představovalo téměř 29 % z celkového počtu zkoumaných zobrazení. 

 

 

Graf 8: Subjekty zobrazené na fotografiích

Uprchlík Zdravotník/humanitární pracovník

Civilista Politik ČR

Politik EU Policista

Voják Jiný
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Následující tabulka přibližuje konkrétněji, jaké subjekty se vyskytovaly na jednotlivých 

fotografiích u vybraných deníků. Zajímavé bylo, že pouze Hospodářské noviny a Právo 

použily k vylíčení událostí, které se týkaly migrační krize, fotky s politiky. Na dvou fotkách 

Hospodářských novin se objevil Jean-Claude Juncker respektive Youri Tielemans. To byli 

jediní dva politici EU, kteří se na fotografiích ve vybraném vzorku objevili. Jediným českým 

politikem byl Bohuslav Sobotka. Jinak jak je patrné z tabulky 12, aktérem u fotek u 

sledovaných titulů byli migranti. Zdravotníci byli zpravidla na fotkách společně s migranty 

jako druhý aktér.  

Tabulka 12 Subjekty zobrazené na snímcích 

 

Titul Uprchlík 
Zdravotník/humanitární 
pracovník Civilista Politik ČR Politik EU Policista Voják Jiný 

Deník 4 1 1 0 0 0 0 1 

MFD 8 3 0 0 0 1 0 0 

HN 10 1 0 0 2 0 2 0 

Právo 13 8 3 1 0 2 1 2 

Celkem 35 13 4 1 2 3 3 3 
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Co se týče genderového zastoupení na fotografiích, velice výrazně převažovaly 

fotografie, kde bylo více mužů, viz graf . Muži byli jak v rolích migrantů, tak zdravotníků či 

humanitárních pracovníků, politiků a vojáků.  

 

Dalším zkoumaným jevem bylo věkové rozložení aktérů na fotografiích. Jak je patrné 

z následujícího grafu, nejvíce fotografií zobrazovalo aktéry ve věkovém rozmezí 24-50 let. 

Občas bylo z různých důvodů velmi problematické určit věk aktérů, proto u sedmi fotografií 

byla výsledná hodnota 0 – tedy nelze určit. 

 

5.1.9. Hlavní motivy fotografií 

Graf 9: Zastoupení podle genderu
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Jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších částí výzkumu bylo zkoumání 

jednotlivých motivů, které jsou zobrazovány na vybraném souboru snímků. Pro jejich 

podrobný a kompletní soupis viz přílohy - Kódovací kniha. Jaké motivy se objevily ve 

zkoumaném vzorku fotografií a v jakém zastoupení vyjadřuje následující graf. 

 

 

Největší zastoupení, celkem 26,7 % měla kategorie cesta migrantů. Ve 20 % případů 

se na snímcích objevovaly motivy lékařské a jiné pomoci a zobrazení životních podmínek 

migrantů. Ve zkoumaném vzorku se ještě objevily motivy migrantů na souši (11 %), 

destrukce (6,7 %) a politická jednání (rovněž 6,7 %). Na téměř 9 % fotografií se nacházely 

jiné motivy. Podrobnější rozdělení motivů a rozdílů, jaké z nich zkoumané deníky používaly, 

představí následující čtyři grafy.  

Graf 11: Poměr jednotlivých motivů fotografií

Cesta migrantů Migranti na souši Destrukce

Lidské utrpení Smutek Politická jednání

Lékařská či jiný pomoc Životní podmínky migrantů Názor odborníka

Jiný
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Graf 12: Deník

Cesta migrantů Lékařská či jiný pomoc Jiný

Graf 13: Mladá fronta DNES

Cesta migrantů Migranti na souši

Lékařská či jiný pomoc Životní podmínky migrantů
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Na grafech si lze povšimnout významných rozdílů, ať co se týče rozmanitosti 

jednotlivých motivů použitých fotografií jednotlivými deníky, či různé přístupy jednotlivých 

deníků k výběru tématu uveřejněných fotografií. Lze tudíž snadno vyčíst, že tematicky 

nejrozmanitější nabídku snímků poskytlo ve vybraném období Právo. Je taktéž zajímavé 

srovnání, že zatímco deník Právo největší část věnoval místo fotografiím lékařské či jiné 

pomoci migrantům, zatímco například v Hospodářských novinách se tento motiv nenacházel 

vůbec. Předchozí grafické zobrazení poskytuje zajímavý přehled, na jaká témata se při 

dokreslení atmosféry uprchlické krize jednotlivé tituly soustředily a bude jedním z klíčových 

témat pro zodpovězení výzkumné otázky číslo 2.  

Graf 14: Hospodářské noviny

Cesta migrantů Migranti na souši Politická jednání Životní podmínky migrantů

Graf 15: Právo

Cesta migrantů Migranti na souši Destrukce

Politická jednání Lékařská či jiný pomoc Životní podmínky migrantů

Jiný
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5.1.10 Explicita snímků 

Následující tabulka a graf představují, jak zkoumaná média využívala explicitních 

snímků při vytváření mediálního obrazu uprchlické krize.  

Tabulka 13 Explicita snímků použitých vybranými deníky 

Médium Nic explicitního 
Mírně 

explicitní Vysoce explicitní 

Deník 6 0 0 

MFD 8 2 0 

HN 12 0 0 

Právo 14 2 1 

 

Je tedy zřejmé, že Deník i Hospodářské noviny nepublikovaly žádný explicitní 

snímek. Pouze Mladá fronta DNES a Právo publikovaly snímky, které byly výzkumem 

vyhodnocené jako explicitní. Právo bylo jediným zkoumaným titulem, který uveřejnil vysoce 

explicitní snímek. Naprostá většina snímků se však jakoukoliv explicitou nevyznačovala, což 

demonstruje i následující graf.  
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Záběry, kde není nic explicitního použily zkoumané deníky v celkem 89 % případů. 

Za mírně explicitní bylo označeno celkem 9 % snímků. Pouze jeden snímek publikovaný 

deníkem Právo 21. dubna byl vyhodnocen jako vysoce explicitní, což znamenalo 2 % 

z výzkumného souboru.   

 

5.2. Způsob zobrazování  

5.2.1. Emoční náboj a zobrazené emoce 

Při pohnutých událostech, které provázely vypuknutí uprchlické krize, se dalo 

očekávat emočně značně nabité fotografie, které zpravodajství o nich dotvářely. Trochu 

překvapivě oproti hypotéze se silné emoce ve tvářích aktérů příliš nevyskytovaly – čitelné 

byly v necelé čtvrtině případů.  

Tabulka 14 Emoční škála  

Médium Silné emoce Patrné emoce Nelze určit 

Deník 1 5 0 

MFD 2 5 3 

HN 2 8 2 

Právo 6 9 2 

Celkem 11 27 7 

% 24% 60% 16% 

 

Jak je možné vidět v předchozí tabulce, snímků, kde by aktéři prožívali silné emoční 

pochody deníky příliš nevyužívaly, nejvíce podobných snímků použil deník Právo - 6, 

nejméně Deník – 1. U 16 % fotografií nešlo uspokojivě určit škálu emocí.  

Tabulka 15 Zastoupení emocí na fotografiích z výzkumného vzorku  

Médium Bolest Strach Odhodlání  Radost Apel Jiné Bezmoc Nešlo určit 

Deník 0 1 0 0 1 0 2 2 
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MFD 1 1 2 0 0 0 3 3 

HN 1 0 3 1 0 1 4 2 

Právo 0 4 0 3 1 1 6 2 

Celkem 2 6 5 4 2 2 15 9 

% 4% 13% 11% 9% 4% 4% 33% 20% 

 

U plných 20 % fotografií nešlo z různých důvodů jednoznačně určit, jaké emoce 

zobrazení aktéři prožívají. Pro lepší přehlednost je přiložen ještě následující graf, který 

shrnuje poměr vyobrazených emocí. Je zajímavé si povšimnout, že nebyla zjištěna přítomnost 

emocí jako vztek, agrese nebo zlost.  

 

 

5.2.2. Přítomnost zbraní na fotografiích 

Druhým důležitým ukazatelem, který výzkum sledoval, byla přítomnost zbraní na fotografií. 

Určeny byly čtyři možnosti – pasivní přítomnost zbraní, aktivní přítomnost zbraní, žádné 

viditelné zbraně a zbraně v rukou migranta/migrantů.33Na žádném zkoumaném snímku se 

                                                 
33 Kompletní popis jednotlivých kategorií je v kapitole X. Analytická část, podkapitola Obsahové proměnné 

Graf 17 Emoce zobrazené na fotografiích

Bolest Strach Odhodlání Radost Apel Jiné Bezmoc Nešlo určit
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neobjevil migrant se zbraní. Rovněž aktivní zobrazení zbraně nebylo ve výzkumné vzorku 

zjištěno. Na plných 87 % publikovaných snímků se žádné viditelné zbraně nenacházely. 

Pouze ve třinácti procentech fotografií a pouze u dvou deníků – Mladé frontě a Právu – byly 

uveřejněny snímky, kde se vyskytovaly zbraně. Měly je policisté nebo příslušníci ozbrojených 

složek.34   

Tabulka 16 Přítomnost zbraní na fotografiích  

Titul Zbraně - pasivně Žádné zbraně 

Deník 0 6 

MFD 1 9 

HN 0 12 

Právo 5 12 

Celkem 6 39 

% 13% 87% 

 

5.2.3. Způsob zobrazení 

Výzkum si v hypotézách zvolil dva způsoby zobrazení, které mohly rámcovat uprchlickou 

krizi na stránkách médií 

Výsledkem byl celkový pat – 20 fotografií zobrazovalo uprchlíky jako hrozbu, 20 snímků 

zobrazovala především apel na city a svědomí lidí, tedy zobrazení jako naše odpovědnost. U 

pěti snímků nešlo z různých důvodů prokazatelně určit jejich hodnotu.35   

Tabulka 17 Způsob zobrazení 

Médium Hrozba Odpovědnost Nešlo určit 

Deník 5 1 0 

MFD 7 3 0 

HN 4 6 2 

Právo 4 10 3 

                                                 
34 Viz Tabulka 12 Subjekty zobrazené na snímcích 
35 Více o tom, čím se tato zobrazení konstruují viz kapitola Analytická část 
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Celkem 20 20 5 

% 44% 44% 12% 

 

Následující graf představí rozdílné způsoby, jak jednotlivé deníky přistupovaly 

k uveřejňování fotografií, resp. k jakému způsobu zobrazení se spíše uchylovaly. Jak můžeme 

vidět, Mladá fronta DNES a Deník preferovaly spíše zobrazení jako hrozba, na rozdíl od 

Hospodářských novin a především Práva, které se snažily více zdůraznit odpovědnost za 

osudy běženců a více používaly snímků konkrétních lidí, nikoliv velké záběry na velké 

skupiny lidí.  
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VI. Závěr 

Tato diplomová práce prostřednictvím obsahové obrazové analýzy vyhodnocovala a 

zkoumala fotografie vztahující se k tzv. migrační krizi ve vymezeném časovém období. Cílem 

práce bylo potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že média ve snaze přiblížit publiku rozsah a 

povahu uprchlické krize a zaujmout jeho pozornost sahají v některých případech po snímcích, 

které vyvolávají velmi silné emoční odezvy. 

K výzkumu přispělo také několik dílčích otázek:  

• VO1: Jak byla uprchlická krize zobrazená ve vybraných médiích?  

• VO2: Existují rozdíly mezi obrazovou prezentací uprchlické krize v námi vybraných 

denících?  

• VO3: Jakou roli hrají fotografie v rámci mediálního obsahu při zpravodajském 

zachycení dané události?  

• VO4: Jaké nejčastější emoce se jednotlivé deníky svými fotkami snaží vyvolat ve 

čtenáři? 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že existovaly rozdíly mezi tím, jak vybrané deníky 

(Deník, Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny a Právo) ve zkoumaném období 

přistupovaly k uveřejňování fotografií. Zajímavé bylo zjištění, že v samotném počátku této 

krize (práce vyhodnocovala zhruba období prvního měsíce a půl těchto událostí), média 

nepřikládala situaci běženců tak velký význam, jak se občas mohlo zdát. Svědčí o tom 

velmi nízký počet snímků na titulních stranách vybraných novin, což znamená, že vybraná 

média se přiklonila spíše k textové prezentaci událostí. Snímky se zkoumanou tématikou 

byly zařazovány takřka výlučně v druhých sešitech (částech) novin, v zahraniční rubrice. 

Výrazné rozdíly byly i v celkovém počtu fotografií, které vybraná média publikovala. 

Nejmarkantnější rozdíl byl mezi Deníkem (6 fotografií) a Právem (17 fotografií). Deníky 

takřka výlučně, z 94 %, publikovaly barevné fotografie.   

Podle předpokladů drtivý počet fotografií pocházel z agenturních zdrojů, ze zdrojů 

redakce pocházela jedna jediná fotografie nalezená ve zkoumaném období. Vydala ji Mladá 

fronta DNES. Nejvíce snímků se ve výzkumu objevilo z agentury Reuters – přes 35,5 %, 

následovanou agenturou AP – 29 % snímků z celkového vzorku. Lze tedy snadno odvodit, 

že téměř dvě třetiny výzkumného vzorku tvořily pouze snímky z těchto dvou agentur. To 
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vedlo k menší diverzifikaci fotografických přístupů. Z hlediska různorodosti se ve 

výzkumném vzorku objevily fotografie ze 6 jiných agentur.  

Ukázalo se rovněž, že deníky používaly především střední a velké fotky, které ve 

třech čtvrtinách případů uveřejňovaly v hlavní části strany, jako tu nejvýraznější 

fotografii na ní. Nejvíce velkých fotek používal deník Právo, naopak Hospodářské noviny 

uveřejňovaly spíše snímky střední nebo malé velikosti. Žádné velké rozdíly mezi 

vybranými tituly výzkum neobjevil v kategorii použitých žánrů. Výzkum identifikoval 

pouhé tři zastoupené žánry, mezi kterými vynikala zpravodajská aktualita, jež se objevovala 

ve výzkumném vzorku ve více než 71 % případů.  

Velké rozdíly nepanovaly ani v případě subjektů, které fotografie zobrazovaly. 

Uprchlíci byli hlavními aktéry většiny fotografií, v mnohem menší míře se na fotkách 

objevovali zdravotníci či humanitární pracovníci. Ostatní aktéři se vyskytovali jen ve velmi 

malé míře. Na fotografiích výrazně převažovali muži. Rozmanitější byly zkoumané 

fotografie v oblasti zobrazených motivů. Nejvíce jich zobrazovalo výjevy z cest migrantů 

do Evropy, druhým nejčastějším zobrazeným motivem bylo poskytování 

lékařské/humanitární pomoci uprchlíkům. Z výzkumu vyplynulo, že zkoumané deníky 

přistupovaly různě ke výběru zveřejňovaných motivů, Deník a Mladá fronta DNES 

z největší části uveřejňovaly motiv cesty migrantů, zatímco Hospodářské noviny kladly stejný 

důraz na motiv cesty migrantů a zobrazení jejich životních podmínek. Deník Právo zase 

nejčastěji předkládal čtenářům snímky lékařské a jiné pomoci, měl taktéž nejrozmanitější 

portfolio co se týče prezentovaných motivů ze všech uvedených titulů.  

Práce se rovněž zabývala explicitou jednotlivých fotografií. V 89 % případech 

zkoumaná média uveřejnila snímek, který nebyl nijak explicitní. Pouze dva snímky 

v Mladé frontě DNES a dva v Právu byly hodnocené jako mírně explicitní, Právo uveřejnilo 

jako jediné jeden vysoce explicitní snímek. Dalo by se tedy říci, že s výjimkou deníku Právo 

postupovaly zbylé deníky v rámci své redakční kultury práce s fotografiemi víceméně 

podobně. 

Velmi podobně přistupovaly deníky také k publikování snímků, na kterých byly patrné 

emoce aktérů. Částečně se tak nepotvrdila hypotéza, že by deníky sahaly při zobrazení 

krize k emočně silně nabitým fotografiím. Silné emoce z tváří aktérů byly patrné pouze ve 

24 % případů, v 60 % případů se objevovaly v jejich tvářích spíše patrné emoce. U 16 % 
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fotografií nešlo určit emoční hodnotu, nejčastěji z toho důvodu, že aktérům nebylo vidět do 

obličeje. Co se týče zobrazených emocí, výzkum identifikoval celkem 7 různých emocí. 

Nejčastěji, v celé třetině případů, šlo z tváří zobrazených aktérů číst beznaděj. Méně častěji 

pak strach a odhodlání. Zde je však potřeba mít na paměti, že toto je jedna z nejspornějších 

kategorií silně ovlivněná osobou výzkumníka. Každý může číst emoce z obličejů aktérů na 

snímku jinak. Fakt, který by rozhodně v celkovém vyznění práce neměl zapadnout, je ten, že 

výzkum nezjistil přítomnost emocí jako vztek, agrese nebo zlost ve tvářích aktérů. 

Na zkoumaných snímcích se téměř nevyskytovaly zbraně a pokud, tak pouze v pasivní 

podobě, tzn. třeba pistole v pouzdře, žádný snímek nezobrazoval užití zbraně nebo jeho 

naznačení. Snímky se zbraněmi se objevily pouze v Právu a Mladé frontě DNES: na 87 % 

fotografií se ale žádné zbraně nenacházely.  

Jednoznačnou odpověď, zda deníky zobrazovaly tyto události spíše jako hrozbu nebo 

jako naši zodpovědnost – apel na to, abychom pomohli, tento výzkum rovněž nemůže 

uspokojivě poskytnout, neboť ve zkoumaném období se objevil shodný počet snímků v obou 

popsaných kategoriích. Avšak při bližším pohledu můžeme identifikovat rozdíly mezi 

jednotlivými deníky. Deník a Mladá fronta DNES měly tendenci zobrazovat uprchlíky a 

události spojené s běženeckou krizí spíše jako hrozbu, zatímco Hospodářské noviny a Právo 

z větší míry upřednostňovaly zobrazení jako naše zodpovědnost. Zvláště u Práva je tato 

tendence velmi patrná.36  

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Viz graf 18 Způsob zobrazení podle titulů 
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VII. Summary 

The Master Thesis Visual representation of migrant crisis in Czech printed media used the 

technique of content picture analysis to gain insight into the approaches of four Czech 

newspapapers – Deník, Hospodářské noviny, Mladá fronta DNES and Právo, to 

photographical depiction of migration crisis during the spring of 2015. The thesis aimed to 

confirm the hypothesis that: Media, in order to inform the public thoroughly about migration 

crisis and to gain the attention of their audience, in some case publish images, that causes a 

strong emotional response.  

 The research did not find any profound differences between the individual daily 

newspapers in the field of photographic genres, main subjects of the pictures. Also the sources 

of photographs did not show any major differences. Researched newspapers used (with only 

one exception) images from photo-news agencies – mostly from Reuters and AP. The main 

finding of the analysis was a small number of images published in researched period, which 

was a surprise. The thesis analysed only 45 photographs from mentioned period.  

 The research found slight differences in published themes of photographs between the 

newspapers. 89 % of photographs was not explicit, only two was found as mildly explicit and 

one as higly explicit. Strong emotions depicted in the faces of subjetcs have been found only 

in 24 % of images, 60 % of images has subjects with mild emotions. The research found no 

images with emotions like anger, agression or wrath. Also there was no picture of a migrant 

with a weapon. Deník and Mladá fronta DNES tended to visualize the „migants as a threat“, 

Hospodářské noviny a Právo mostly used the „our responsibility“ approach.    

 

 

 

 

 

 



56 

 

VIII. Bibliografie:  

Použitá literatura a zdroje:  

 

BERGER, Peter L. & LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury (CDK), 1999  

BOLTANSKI, Luc, Distant Suffering: Morality, Media and Politics. Cambridge, Cambridge 

University Press. 1999 

BURTON, Graeme & JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 

2001 

BŘICHÁČEK, Tomáš. Unie ve víru migrační krize. 1. vyd. Praha: IVK, 2016MEHDA, Uday, 

S., Liberal strategies of exclusion, Politics and Society, 1990  

BYSTŘICKÝ, Jiří, kol. Média, komunikace a kultura, Plzeň, Aleš Čeněk, 2008 

CHOULIARAKI, Lilie, STOLIC, Tijana, Rethinking media responsibility in the refugee 

„crisis“: a visual typology of European news, Londýn, Media Culture and Society, 2017, vol. 

39 (8) 1162-1177 

HALL, Stuart. Representation: cultural representation and signifying practices. London: Open 

University Press, 2003 

KLAUS, Václav, WEIGL, Jiří. Stěhování národů s.r.o., 1. vyd. Praha: Olympia, 2015 

KRESS, Gunther & VAN LEEUWEN, Theo, Reading images: the grammar of visual design. 

2nd ed. London: Routledge, 2006 

 

KOBRE, Kenneth & BRILL, Betsy, Photojournalism: the professionals' approach. 6th ed. 

Amsterdam: Focal Press, 2008 

 

KUYPERS, Jim, & D'ANGELO, Paul, Doing news framing analysis: empirical and 

theoretical perspectives. New York: Routledge, 2010 

LÁBOVÁ, Alena. Základy fotožurnalistiky II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství,1990 

LÁBOVÁ, Alena. Fotografické zpravodajství v tištěných médiích, Praha, 2001 

 

MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy - masová média a veřejné 

mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009 

MCNAIR, Brian, Sociologie žurnalistiky, vyd. 1, Praha, Portál, 2004 

MCQUAIL, Dennis, Úvod do teorie masové komunikace, Praha, Portál 2009  

MCQUAIL, Dennis, Úvod do teorie masové komunikace, Praha, Portál, 2007  



57 

 

OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jiří a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace, Praha, Libri, 2007 

REIFFOVÁ, Irena; kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004 

ROSE, Gillian, Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual 

materials. 2nd ed. London: Sage. 2007  

SEDLÁKOVÁ, Renata Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Vydání 1. Praha: 

Grada Publishing, 2014 

STURKEN, Marita & CARTWRIGHT, Lisa. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009 

TRAMPOTA, Tomáš & VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010 

 

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 

TRIVUNDŽA, Ilija Tomanić. Press photography and Visual Framing of News. Ljubljana: 

Založba FDV, 2015 

VAN LEEUWEN, Theo & JEWITT, Carey, Handbook of visual analysis. London: Sage 

Publications, 2002 

Internetové články a prameny:  

BISSELL, Kimberly L. (2000). A Return to `Mr. Gates`: Photography and objectivity. In: 

Newspaper Research Journal [online]. Summer 2000, 21, 3, s. 81 – 93. [cit. 10/4/2018]. 

Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=ba12c02b-

ad35-4efa-b68d-4b83ca547e64%40sessionmgr113&hid=115 

FAHMY, Shashira (2010). Special Issue: Images of War. In: Media, War and Conflict 

[online]. SAGE: 2010, 3, 3, DOI: 10.1177/1750635210353678. [cit. 10/4/2018]. Dostupné z: 

http://mwc.sagepub.com 

FAHMY, S., CHO, S., WANTA, W. & SONG, Y. (2006). Visual Agenda-setting After 9-11: 

individuals’ emotions, image recall and concern with terrorism. In: Visual Communication 

Quarterly [online]. Volume 13(1), s 4 – 15. [cit. 10/4/2018]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=ba12c02b-ad35-4efa-b68d-4b83ca547e64%40sessionmgr113&hid=115
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=ba12c02b-ad35-4efa-b68d-4b83ca547e64%40sessionmgr113&hid=115
http://mwc.sagepub.com/


58 

 

https://www.academia.edu/948060/Visual_AgendaSetting_After_9_11_Individuals_Emotions

_Image_Recall_and_Concern_With_Terrorism 

  

FAHMY, Shahira, KELLY, James D. & KIM, Young Soo (2007). What Katrina Revealed: A 

Visual Analysis of the Hurricane Coverage by News Wires and U.S. Newspapers. In: 

Journalism nad Mass Communication Quarterly [online]. Autumn 2007, 84, 3, s. 546 – 561. 

[cit. 10/4/2018]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/1984634/Visual_Framing_and_Gatekeeping_What_Hurricane_Ka

trina_revealed  

 

FAHMY, Shashira & NEUMANN, Rico (2012). Shooting War Or Peace Photographs? An 

Examination of Newswires’Coverage of the Conflict in Gaza (2008 – 2009). American 

Behavioral Scientist [online]. 2012, 56(2) NPI-NP26. DOI: 10.1177/0002764211419355. [cit. 

10/4/2018]. Dostupné z: http://abs.sagepub.com 

  

GALTUNG, Johan & RUGE, Mari Holmboe (1965). The Structure of Foreign News: The 

Presentation of Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspaper. In: Journal of 

Peace Research [online]., vol. 2, no. 1, 1965. Pp. 64 – 91. [cit. 10/4/2018]. Dostupné z: 

http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64.short?rss=1&ssource=mfc 

 

PARRY, Katy (2010). A visual framing analysis of British press photograhy during the 2006 

Israel-Lebanon conflict. In: Media, War & Conflict [online]. 2010, 3(1), p. 67 – 85. DOI: 

10.1177/1750635210353679. [cit. 10/4/2018]. Dostupné z: http://mwc.sagepub.com 

 

REDAKCE, Další tragédie ve Středozemním moři, zemřelo až 700 uprchlíků. Česká televize. 

[online]. [cit. 29/3/2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1521426-dalsi-

tragedie-ve-stredozemnim-mori-zemrelo-az-700-uprchliku 

REDAKCE, ČTK, Posílejte uprchlíky zpátky, bouří se proti kvótám britská ministryně. 

iDnes. [online]. [cit. 29/3/2018]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/britanie-teresa-mayova-

ministryne-vnitra-uprchlici-kvoty-pac-/zahranicni.aspx?c=A150514_124202_zahranicni_aha 

HOVORKA, Jiří, PERGLER, Tomáš, Babiš dal akcie svých firem do svěřeneckého fondu. 

Počítá se zpětným převodem. In Aktuálně.cz.[online]. [cit. 29. 3. 2018]. Dostupné online: 

https://www.academia.edu/948060/Visual_AgendaSetting_After_9_11_Individuals_Emotions_Image_Recall_and_Concern_With_Terrorism
https://www.academia.edu/948060/Visual_AgendaSetting_After_9_11_Individuals_Emotions_Image_Recall_and_Concern_With_Terrorism
https://www.academia.edu/1984634/Visual_Framing_and_Gatekeeping_What_Hurricane_Katrina_revealed
https://www.academia.edu/1984634/Visual_Framing_and_Gatekeeping_What_Hurricane_Katrina_revealed
http://abs.sagepub.com/
http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64.short?rss=1&ssource=mfc
http://mwc.sagepub.com/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1521426-dalsi-tragedie-ve-stredozemnim-mori-zemrelo-az-700-uprchliku
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1521426-dalsi-tragedie-ve-stredozemnim-mori-zemrelo-az-700-uprchliku
https://zpravy.idnes.cz/britanie-teresa-mayova-ministryne-vnitra-uprchlici-kvoty-pac-/zahranicni.aspx?c=A150514_124202_zahranicni_aha
https://zpravy.idnes.cz/britanie-teresa-mayova-ministryne-vnitra-uprchlici-kvoty-pac-/zahranicni.aspx?c=A150514_124202_zahranicni_aha


59 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zacal-prevod-babisovych-firem-na-sverensky-fond-

dokumenty-po/r~b4c13298ea0511e6b2310025900fea04/ 

O společnosti, [online]. VLP [cit. 14/4/2018]. Dostupné z: https://www.vlmedia.cz/o-

spolecnosti 

Portfolio [online]. MAFRA [cit. 14/4/2018]. Dostupné z: https://www.mafra.cz/portfolio.aspx 

Tiráž [online]. Borgis, a.s. [cit. 14/4/2018]. Dostupné z: http://www.pravo.cz/tiraz.php 

Produkty a služby [online]. Economia, a.s. [cit. 14/4/2018]. Dostupné z: : 

http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/tistene-tituly 

Unie vydavatelů [online]. Praha: Unie vydavatelů ČR, 2015 [cit. 14/4/2018]. Dostupné 

z: http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data 

 

Roční zpráva 2015 [online]. Praha: Median, 2015 [cit. 14/4/2018]. Dostupné 

z:: www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf 

 

Diplomové a bakalářské práce k tématu:  

MÜLLEROVÁ, Alexandra. The Migrant Crisis and its Representation in Frankfurter 

Allgemeine Zeitung and Lidové noviny [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017, 63 

listů ved. Práce: Hynek Jeřábek 

VACHOVÁ, Renata. Mediální obraz migrace v českých médiích[online]. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, 2016, 86 listů, vedoucí práce: Lucie Gladišová  

KOSAŘOVÁ, Adéla. Vizuální reprezentace uprchlíků v žurnalistické fotografii. [online]. 

Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2016, 89 listů, vedoucí práce: Petra Lupták Burzová 

 

 

 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zacal-prevod-babisovych-firem-na-sverensky-fond-dokumenty-po/r~b4c13298ea0511e6b2310025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zacal-prevod-babisovych-firem-na-sverensky-fond-dokumenty-po/r~b4c13298ea0511e6b2310025900fea04/
https://www.vlmedia.cz/o-spolecnosti
https://www.vlmedia.cz/o-spolecnosti
https://www.mafra.cz/portfolio.aspx
http://www.pravo.cz/tiraz.php
http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/tistene-tituly
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2015_rocni_zprava.pdf


60 

 

IX. Přílohy:  

9.1. Kódovací kniha: 

Identifikační číslo   

Každá fotografie na začátku kódování dostala 

svůj unikátní trojciferný číselný kód 

1 titul 1 Deník  

 2 MF Dnes  

 

3 Hospodářské 

noviny  

 4 Právo  

2 Datum 

Formát: 

DD.MM.ROK  

3 Číslo strany 

Formát: číslo 

strany Uvést číslo strany 

   

4 Rubrika 1 Titulní strana  

 

2 

Zahraniční/Politika Umístění jako jedna ze zpráv v klasické rubrice 

 3 Téma dne 

1-2 strany věnované danému tématu označené  

"Téma (dne)" apod. 

 4 Publicistika  

 5 Z domova Rubrika věnovaná domácím událostem 

   

5 Zdroj 

1 Zpravodajská 

agentura  

 2 Redakce  

 3 Jiný Př. Sociální sítě, externí fotograf 

 0 Neuveden  

   

6 Agentura 

1 Asociated Press 

(AP)  

 

2 Agence France 

Presse (AFP)  

 3 Reuters  

 4 Profimedia  

 

5 European Press 

Agency (EPA)  

 6 DPA  
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 7 ČTK  

 8 Jiná Př. Bloomberg, Isifa, ZUMA aj. 

 0 Nelze aplikovat  

   

7 Velikost 1 Extra malá 1 sloupec sazby a méně 

 2 Malá 2 sloupce sazby a méně 

 3 Střední 3 sloupce sazby a méně 

 4 Velká 4 sloupce sazby a méně 

 5 Extra velká 5 sloupců sazby a méně 

   

8 Pozice na stránce 1 Hlavní 

Největší fotografie na stránce, umístěná v horní 

polovině strany, nejvíce poutá pozornost na celé 

stránce 

 2 Vedlejší 

Menší fotografie, umístěná v dolní části strany 

nebo postranních sloupcích 

 3 Koláž Např. v případě více fotografií 

 0 Nelze určit  

   

9 Barevnost 1 Barevná  

 2 Černobílá  

   

10 Horizontální úhel 

(úhel pohledu kamery 1 Přímý pohled  Recipient se ocitá ve středu dění, je součástí děje 

 2 Pohled z boku  

Recipient je stavěn do role pozorovatele, hledí 

na děj zvenčí 

   

11 Vertikální úhel 1 Přímý pohled  

 2 Nadhled  

 3 Podhled  

 0 Nelze určit  

   

12 Kontakt 1 Přímý pohled do objektivu - aktér je dominantní 

 2 Pohled dopředu, mimo kameru - aktér je dominantní  

 3 Profil  

 4 Pohled ze zadu  

 0 Nelze určit  
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13 Vzdálenost 

zachycených postav 1 Velký detail Záběr části obličeje 

 2 Detail záběr obličeje nebo hlavy 

 3 Polocelek Záběr od pasu po hlavu 

 4 Celek Celá postava 

 5 Velký celek Postavy na polovinu výšky obrazu 

 

6 Extrémně velký 

celek Záběr velkých prostor, postavy nejdou rozeznat 

 0 Nelze určit  

   

14 Denní doba 1 Den 

přidat kategorie použítí blesku - bleskového 

světla 

 2 Noc  

 3 Nelze určit Foceno v interiéru, umělé osvětlení 

   

15 Žánr 1 Zpravodajská Fotografická aktualita, spot news, general news 

 2 Portrét  

 3 Ilustrační  

 4 Koláž  

 5 Grafika  

 6 Montáž  

 0 Nelze určit  

   

   

Obsahové proměnné  Hodnoty Definice 

16.1 Subjekt (1) 1 Imigrant  

 2 Zdravotníci/humanitární pracovníci 

 3 Civilisté  

 4 Politik ČR Bohuslav Sobotka, Milan Chovanec apod. 

 5 Politik EU Jean-Claude Juncker, Tielmanns apod. 

 6 Policista  

 

7 Příslušník 

ozbrojených 

složek  

 8 Jiný např. pašerák, obhájce 

   

16.2 Subjekt (2) 1 Imigrant  
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 2 Zdravotníci  

 3 Civilisté  

 4 Politik ČR  

 5 Politik EU  

 6 Policista  

 

7 Příslušník 

ozbrojených 

složek  

 8 jiný např .pašerák, obhájce 

   

   

17 Gender 1 Převládají muži  

 2 Převládají ženy  

 

3 Stejný počet 

mužů i žen  

 0 Nelze aplikovat  

   

18 Věkové rozložení 1. 0-10 let  

 2 10-15 let  

 3 16-23 let  

 4 24-50 let  

 5 51-90 let  

 0 Nelze určit  

   

19 Explicita 

zobrazování 1 Velmi explicitní 

Detailní záběry násilných činů a jejich důsledků 

- otevřené rány, mrtvá těla s rozpoznatelnou tváří 

(Fahmy, 2005) 

 2 Explicitní  

Záběr polocelku až celku, následky násilných 

činů, zranění nejsou viditelná, mrtvá těla zakrytá 

nebo zdálky 

 

3 není nic 

explicitního  

 0 Nelze aplikovat  

   

19.1 Klasifikace snímků 

obětí a raněných 1 Lehce zranění 

Schopni chůze (popř. za pomoci ostatních), 

může být vidět krev 

 2 Těžce ranění Ležíčí, bezvládná těla, může být vidět krev 

 

3 Mrtví - 

neexplicitně Zdálky, zakrytá těla, žádná krev 



64 

 

 

4 Mrtví - 

explicitně Zblízka, viditelná tvář, krev 

 5 Bez zranění  

 0 Nelze aplikovat  

   

20 Emoční náboj 

zobrazených aktérů na 

fotgorafii  1 Silné emoce  

 2 Patrné emoce  

 0 Nelze aplikovat  

   

 

pozn. Emoce musí být patrné z výrazu tváře zúčastněných, ne z 

pouhého domnělého obsahu snímku  

   

20.1 Druh emocí 1 Bolest  

 2 Strach  

 3 Odhodlání  

 4 Zármutek  

 5 Radost  

 6 Apel, Agitace  

 7 Jiné  

 8 Vztek  

 9 Zlost  

 10 Bezmoc  

 11 Agrese  

 0 Nelze aplikovat  

   

21 Přítomnost zbraní  1 Pasivní např. pistole v pouzdře, opřená puška 

 2 Aktivní např. policista mířící zbraní  

 

3 Na fotce nejsou 

viditelné  

 

4 Zbraň má 

migrant  

 0 Nelze aplikovat  

   

22 Motivy - otestovat - 

jak jsou zaseknutí na 

hranici apod. 

1 Zobrazení cesty 

migrantů do 

Evropy 

Záběry uprchlíků na člunech, uprchlíků držících 

se nákladních automobilů apod. 
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2 Záběry migrantů 

na souši zobrazení migrantů vystupujících na břeh apod. 

 3 Destrukce Oheň, dým, škody na majetku 

 4 Lidské utrpení Zranění, mrtví 

 5 Smutek, pieta  

 

6 Politická 

jednání, proslovy  

 

7 Lékařská/jiná 

pomoc 

Ošetřování raněných, poskytování pomoci např. 

rozdávání oblečení, jídla apod.  

 

8 Přístřeší/životní 

podmínky 

migrantů 

Stany, stanová městečka a záchytné body, 

uprchlické tábory apod. 

 9 Názor odborníka Odborníci apod. 

 10 Jiný Např. ilustrace, infografiky 

   

23 Místo 1 ČR  

 

2 Některá ze zemí 

EU např. Itálie, Řecko apod. 

 3 Turecko  

 4 Balkánské země  

 5 Jiné   

 6 Nelze určit 

např. snímek je pořízen kdesi na moři, na 

neidentifikovatelném místě  

   

24 Prostředí 

1 Interiér 

nepoškozený  

 

2 Interiér 

poškozený  

 

3 Uprchlické 

tábory  

 4 Veřejné exteriéry Ulice, náměstí, veřejná místa 

 

5 Moře nebo 

pobřeží  

 0 Nelze určit  

   

25 Typ aktivity 1 Pasivní stojí na tiskovce, po jednání, hlídají migranty 

 2 Aktivní 

poskytování pomoci, zobrazení pochodujících 

migrantů apod.   
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26 Způsob zobrazení 1 jako hrozba  

 

2 Jako naše 

zodpovědnost  

 0 nelze určit  

 

9.2. Ukázka fotografií 

Příklad fotografie v Deníku 

 

 

 

 

 

Příklad agenturní fotografie publikované v MF DNES 
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Ukázka portrétu v Hospodářských novinách 
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Ukázka zkoumaného snímku z Deníku Právo 

 

 

 


