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1. Úvod 

 

Přímý pohled mě vždy udivoval. Cítil jsem už od dětství, že i přesto, že jde o něco 

naprosto běžného, jsou i v přímém pohledu stanovená určitá pravidla, která lidé většinou 

dodržují. 

Jednu z prvních zkušeností s přímým pohledem, kterou si dokážu živě vybavit, jsem měl 

se sousedovým psem. Pamatuji se, jak jsme ho cestou do školky s matkou potkávali 

v úzké ulici před hlavním vchodem, a tento pes vždy, když kolem nás procházel, nahlas 

štěkal. Matka mi tehdy poradila, abych se psovi nedíval do očí. Tím ho prý vyburcuji 

k agresivitě a prostřednictvím pohledu mu dám najevo, že s ním chci soupeřit. Od té doby 

jsem se psovi do očí nedíval a pes byl při našich dalších setkáních klidnější. 

Zvláštní pravidla přímého pohledu jsem si po této první zkušenosti začal uvědomovat 

hlavně v městské hromadné dopravě. Nejintenzivněji jsem si jich všímal v prostoru metra, 

kde člověk nemá, kam by se smysluplně díval. Několik metrů pod zemí, za okny změť 

kabelů a v nepříjemném umělém osvětlení pohledy neznámých lidí. Uvědomil jsem si, že 

delší přímý pohled se neobejde bez pohnutí, že je vždy zásahem do soukromí člověka, ale 

stále jsem nevěděl, proč tomu tak je a co stojí za tímto mýtem přímého pohledu.  

Nedlouho potom jsem narazil na filmy z Francouzské nové vlny, ve kterých jsem se 

poprvé vědomě setkal s přímým pohledem do objektivu. Toto setkání pro mě bylo 

šokující. Nikdy dříve se mi při sledování filmu nestalo, že by mě z pasivního nazírání 

obrazu něco takovým způsobem vytrhlo a nutilo mě přemýšlet nad vlastní podstatou v 

roli diváka. Žil jsem dříve v domnění, že přímé pohledy patří do televize a že ve filmu se 

nepoužívají. Přímé pohledy ve filmu totiž bortí vytvořenou fikci.  

Posléze jsem si toto vytržení z filmu začal spojovat s pohledy v běžném životě, ale i přes 

zřejmou podobnost bylo očividné, že přímý pohled ve filmu nefunguje stejným způsobem 

jako v normální mezilidské interakci. 

Použití přímého pohledu jsem si začal všímat i v televizi a fotografiích. V těchto 

případech nejsou pohledy vnímány jako něco zvláštního, a to i přesto, že v případě 

televize jsou pohledy do objektivu mnohem delší než v běžném životě a na fotografiích 

dokonce zůstávají po samotnou existenci fotografie. 
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Přímé pohledy nás obklopují každý den, člověk jim je vystaven, když si prohlíží fotografie, 

reklamní plakáty, billboardy, když sleduje televizní pořady, dokumentární filmy nebo 

reklamní skeče. Ne vždy si je však jejich přítomnosti vědom.  

Některé filmy s přímým pohledem experimentují, a tím vyvolávají diskuzi ohledně jejich 

použití. Mýtus přímého pohledu je tak vynášen na světlo a divák si jeho použití nutně 

všímá. Experimenty ve filmech tak otevírají téma, které jsme v kontextu fotografií a 

televize již dávno přestali vnímat, které však je stále aktuální.  

Otázkou je, co tedy za přímým pohledem stojí. 

 

 

2. Pohled v běžném životě 

 

2.1 Pohled v neverbální komunikaci 

 

Zrakový kontakt je v mezilidské komunikaci běžným jevem. Pro správnou neverbální 

komunikaci je pohled do obličeje přímo vyžadován. Při prvním setkání dvou lidí může 

nevhodné použití přímého pohledu dokonce vyvolat pocity agrese a nenávisti. Podle 

anglického psychologa a spisovatele Davida Lewise1, zabývajícího se neverbální 

komunikací, by měl správný zrakový kontakt při prvním setkání dvou lidí trvat zhruba tři 

vteřiny. Jde přibližně o čas, který stačí oběma stranám na detailní seznámení se 

s obličejem druhého ve vzdálenosti bližší než tři metry. Poté je pohled odvrácen směrem 

dolů jako výraz podřízenosti či respektu. Když tento akt odvrácení pohledu neproběhne, 

je pohled chápán často jako nepřátelský signál. 

Vedle projevů agrese a nenávisti se mohou skrze delší pohled projevovat také signály vřelé 

lásky. Lewis tento problém popisuje na příkladu milenců a vztahu matek s dětmi. Při 

setkání milenců trvá vzájemný pohled až do jejich objetí. Stejně tak využívá delší zrakový 

kontakt matka se svým dítětem, čímž dosahuje projevu mateřské lásky. 

V jiných případech může přímý pohled vyvolávat agresi či nenávist. Tyto projevy jsou 

zřejmé při soupeření dvou lidí. Například, když chce dotyčný svým pohledem vyvést 

protivníka z rovnováhy, nebo mu dát najevo nenávist. 

                                              
1 LEWIS, David: Tajná řeč těla. Praha: VICTORIA PUBLISHING, 1995. 
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Zrakový kontakt zastává v neverbální komunikaci jasné místo. Jeho prostřednictvím 

získáváme informace o vnitřním rozpoložení druhého a jeho vztahu k nám samotným. Ve 

fotografii a filmu se však tato pravidla relativizují. V případě fotografie je přímý pohled 

zachycen tak, že se již nezmění. Pohled, který by byl jinak neadekvátní, na fotografii 

v tomto stavu přetrvává.  

Francouzský literární kritik, teoretik a filozof Roland Barthes2 se u přímých pohledů ptá 

na to, jak je možné, že fotografovaný může vypadat inteligentně, když se dívá jen do 

objektivu, jehož vzhled není nijak atraktivní. Barthes dochází k zjištění, že v tomto 

případě fotografovaný nechává přímo viděné stranou, tím chápejme objektiv, a je 

v pohledu upoután něčím zvnitřku, což navozuje jeho inteligentní vzhled. Přímý pohled 

podle Barthese tedy vždy přímo souvisí s pomyslným zmizením objektivu a obnažením 

vnitřního světa fotografovaného. 

 

 

2.2 Perspektiva pohledu 

 

Vznik signálů nenávisti či lásky spojených s delším pohledem vždy závisí na rozdělení rolí 

v pohledu. Někdo je pozorován, někdo je pozorující. První pohled vnímá a druhý ho 

adresuje. S problematikou pohledu vyvstává už sama otázka vnímání ostatních lidí. Pokud 

tedy neuvažujeme teorii solipsismu3, bytí člověka je vždy chápáno v kontextu ostatních 

odlišných lidí, tudíž je na místě se na otázku druhých zaměřit detailněji. 

Francouzský filozof a současný profesor moderní filosofie Renaud Barbaras4, zabývající 

se fenomenologií, odhaluje protiklad mezi vnímáním svého prožívaného těla a těla 

ostatních lidí viděných jako celek. Svoje vlastní tělo nikdy nemůžeme vidět celé, vždy ho 

vnímáme pomocí zvláštních vnitřních smyslů. Zde Barbaras používá pojem cenestézie5. Při 

pozorování druhých zpravidla promítáme naše vědomí na místo odlišných vědomí, jelikož 

vědomí ostatních nemůžeme nikdy obsáhnout, a tímto se je snažíme pochopit. 

V objektivním, viditelném světě vnímáme druhé jako určité obrazy našeho „já“. 

                                              
2 BARTHES, Roland: Světlá komora. Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005. 
3 solipsismus = krajní forma subjektivismu, založená na myšlence, že žádní druzí na světě nejsou, že existuje pouze 
moje vědomí (Barbaras: 5) 
4 BARBARAS, Renaud: Druhý. Praha: Filozofický ústav AV ČR v nakl. FILOSOFIA, 1998. Parva philosophica, sv. 
10.  
5 cenestézie = vnitřní zcela specifické vnímání vlastního těla (Barbaras: 7) 
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Pokud bychom chtěli nazřít vědomí ostatních lidí v jeho základu, museli bychom na něj 

pohlížet bez naší dosavadní zkušenosti. Museli bychom k němu přistupovat 

nepoznamenáni, bez předešlé představy, a priori dané. Vždy ale musíme počítat s faktem, 

že cizí vědomí existuje vně našeho. Jako jsou ostatní těla ve smyslu celku oddělená od 

našeho, jsou i cizí vědomí stejným způsobem oddělená od našeho vědomí. 

Barbaras dále prostřednictvím filozofa Jean-Paul Sartra poukazuje na nemožnost úplného 

pochopení cizího vědomí nebo splynutí s ním. Sartre tvrdí, že splynutí mého vědomí a 

cizího by vedlo k ztotožnění těchto dvou jinak odlišných jednotek. Nutně by tím však 

zanikla jinakost těchto dvou vědomí, jinými slovy by musela být poté naprosto totožná. 

Vnímání vlastního vědomí je pro každého jedince originální a z předchozí úvahy tedy 

vychází, že není možné chápat vědomí druhého stejně, jako ho prožívá sám jedinec, 

jemuž toto vědomí patří.  

Zkušenost s druhými nutně vede ke zkušenosti pohledu, což znamená, že druhé vnímáme 

a poznáváme právě prostřednictvím pohledu. Zkušenost pohledu zavádí Barbaras jako 

zážitek pohledu druhého vnímaný na sobě. Tento fakt přímo vede k rozdělení rolí 

v pohledu na pozorující a pozorované, jinak subjekty a objekty. Podle Barbarase však 

zkušenost pohledu je vždy jen zkušeností toho, že jsme pozorováni, což znamená, že 

pohled vnímá jen pozorovaný objekt. Tímto tvrzením nepřímo poukazuje na to, že není 

možné vnímat pohled druhého, když se mu přímo díváme do očí, jelikož se tím pádem 

stáváme pozorujícím. V přímém pohledu se ztrácí role pozorovaného, protože zaniká 

zkušenost pohledu, a obě strany se stávají pozorujícími. Zároveň se dostavuje pomyslné 

zmizení očí v pohledu, což znamená, že pozorující nevnímají oči druhého, vnímají to, co 

by mohlo být za nimi. Z toho tedy vychází, že jsem pozorován právě jen, když se 

pozorovateli nedívám do očí. 

 

Vědomí našeho „já“ se dále rozděluje na já-subjekt a já-objekt. Přičemž já-objekt je to, co 

chápeme jako představu své vlastní osoby, která se ukazuje druhým lidem. Pro nás je tato 

reálná, objektivní část našeho „já“ nepoznatelná, jelikož sami sebe vnímáme vždy jen jako 

já-subjekt. Pocit, že naše já-objekt je druhými sledováno, nutně vede k pocitu, že se naše 

vědomí předkládá druhým. Tento pocit si můžeme jednoduše vysvětlit jako princip studu. 

Ve chvíli, kdy jedinec cítí stud, představuje si upřené pohledy ostatních a to, jak se jeho 

vnitřní intimní „já“ odhaluje před jejich zraky. Stud nebo trapnost tedy přímo souvisí 
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s pohledem a existuje vždy za přítomnosti druhého. Vždy je založen na principu vztahu 

objektu a subjektu, přičemž objekt je ten, kdo stud pociťuje, jelikož zakouší pohled. 

Vědomí jednotlivce se však ve studu nijak výrazně pozorovateli neodkrývá, přináší s 

sebou hlavně niterní pocit nepříjemnosti a odhalení vlastní osoby. Tento specifický pocit 

je založen na představě jedince, že pohledy ho bezmezně obklopují a zkoumají. Zde 

zavádí Barbaras pojem bytí-v-pohledu, jímž popisuje stav, v němž se pozorovaný nachází, 

když zakouší pohled druhého. Zkušenost pohledu tedy člověk získává právě a jedině ve 

stavu bytí-v-pohledu, který je pro pozorovaného stavem vnitřní zranitelnosti, spojený 

s odhalováním vlastní podstaty.  

 

 

3. Pohled ve fotografii 

 

3.1 Rozdělení rolí ve fotografii 

 

Náš vztah k člověku a komunikace s ním se vždy vztahuje k jeho tváři. Tvář, 

prostřednictvím níž je umožněna řeč a vzniká pohled, vždy vyzývá k pozornosti a 

vylučuje tím její pasivní nahlížení.    

Na základě Barbarasovy teorie je pohled spojován s pocitem studu a zároveň jsou 

zaváděny jednotlivé perspektivy či role v pohledu. Otázka perspektivy bude pro zkoumání 

pohledu důležitá stejně jako odhalující princip pohledu založený na přítomnosti druhého 

nebo druhých.  

Otázka perspektivy pohledu se objevuje i ve fotografii a filmu, ale oproti zřejmým 

pojmům objekt a subjekt jsou perspektivy v těchto médiích o něco komplikovanější. 

Fotografovaného nebo herce můžeme chápat jako objekt, jako toho, kdo je pozorován. 

Role subjektu či pozorujícího je v těchto případech problematičtější. Za subjekt můžeme 

teoreticky považovat samotný fotoaparát či kameru, umělce, který obraz zachycuje, a 

v neposlední řadě i diváka, kterému je film nebo fotografie poté promítána. Divák se totiž 

při prohlížení fotografií nebo sledování filmu také stává pomyslným pozorujícím 

subjektem. Otázkou je, kdo je subjektem a kdo objektem, když je ve fotografii a filmu 

použit přímý pohled, a jakým způsobem takový pohled pracuje s divákem.  
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U přímého pohledu ve fotografii se podle Barthese fotoaparát vytrácí, a tudíž ztrácí 

očividnou roli subjektu. Hypotetickým subjektem se po vytvoření fotografie tedy stává 

kdokoli, kdo fotografii později studuje. Přičemž ale ani ten, kdo fotografii dále studuje, 

není subjektem ve smyslu, jak tento pojem zavádí Barbaras. Rozdělení rolí na subjekt a 

objekt není možné, jelikož přímý pohled je na fotografii po celou dobu, co ji sledujeme, a 

pravděpodobně, i když ji nevidíme.  

Tato úvaha nás dovádí k důležitému faktu. A to, že výsledný produkt fotografie, ve které 

se objevuje přímý pohled, není vhodné chápat a vysvětlovat jednoduše principem 

subjektu a objektu. Na druhou stranu však v tomto procesu fotografování je spojován se 

zvláštním pocitem sledování, kdy fotoaparát jako by sledoval fotografovaného. 

Fotografovaný, jak popisuje Barthes, pociťuje při tomto procesu, že je fotoaparátem 

umrtvován v jednom určitém okamžiku. Fotoaparát má nad fotografovaným převahu 

v tom, že jeho pohled konzervuje, a že si existující „já“ fotografovaného přivlastňuje na 

fotografii. Fotografovaný se tak před fotoaparátem dostává do stavu podobného bytí-v-

pohledu, kdy pomyslným pozorujícím se stává sám fotoaparát, a to i v případě, kdy se 

fotografovaný dívá přímo do objektivu. 

Největší zvláštností Barbarasovy teorie je fakt, že přímý pohled nepopisuje jako zkušenost 

pohledu, ale zvláštní stav zmizení očí a neexistující pohled. Barbarasův pojem bytí-v-

pohledu by bylo možné sledovat i ve filmové fikci. Pravděpodobně souvisí obecně 

s obrazovou dokumentací vycházející z fotografie, jelikož i fotografie i film je spojen se 

zachycováním realistického obrazu. Fotoaparát i kamera tedy pomyslně stojí nad 

fotografovaným či hercem, protože ho neustále sledují, a to i v případě, že se dívá přímo 

do objektivu.  

 

 

3.2 Smrt ve fotografii 

 

Když Roland Barthes v knize Světlá komora mluví o fotografii, zmiňuje zvláštní princip 

umrtvení, který je s fotografováním spojován. Fotografie zpřítomňuje neustále situaci, 

která se stala jen jednou. Fakt, že situace byla zachycena, dělá z fotografie mrtvou 

vzpomínku. Zároveň však fotografie neztrácí svůj osobitý náboj. Proces fotografování je 

podobný procesu balzamování, jak zmiňuje francouzský filmový kritik a teoretik André 
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Bazin6, který byl svými myšlenkami vzorem pro Francouzskou novou vlnu. Atmosféra, 

pocity a prožitek dané chvíle se fotoaparátem konzervují, aby se později mohly znovu 

oživovat. 

Roland Barthes v knize dále mluví o svých zážitcích, kdy se sám dostává do role 

fotografovaného. Přiznává, že před fotoaparátem vždy pociťuje podivnost chvíle 

umrtvování a že aktivně vnímá přetváření jeho osoby v balzamovanou podobiznu. 

Situace, kdy se jedinec dostává do pozice fotografovaného je, jak jsem zmínil, v něčem 

dosti podobná teorii pohledu podle Barbarase. Fotografovaný se při procesu 

fotografování dostává do stavu podobného stavu bytí-v-pohledu, který je způsoben 

chladnou povýšeností fotoaparátu. Proces umrtvování je však přítomný právě a jedině ve 

fotografii. Pohled v běžném životě ani filmový záběr na rozdíl od fotoaparátu nemá 

funkci konzervace v jednom obraze.    

Tato funkce fotoaparátu, již nazýváme umrtvování, stojí k opozici funkce oživování, 

zachycení vnitřního světa způsobem, jakým ho vnímá sám objekt. Ze strany fotografa je 

vyžadována maximální možná ohleduplnost vůči vnějším projevům lidské jedinečnosti. 

Příkladnou funkci fotografie Barthes popisuje na snímku své matky z dětských let, který 

objevil po její smrti.  Je zde zachycena jako malé dítě a dívá se přímo do objektivu. 

Barthes v souvislosti s touto fotografií mluví o naprostém zachycení podstaty osoby jeho 

matky. Jednotlivé rysy obličeje a gesta rukou evokují již zde matčinu nevinnost a dobrotu, 

kterých si později byl Barthes u své matky vědom. Kromě věrného otisku skutečnosti 

fotografie zachycuje podle Barthese vnímanou a žitou skutečnost, která je jen v rovině 

abstrakce. Obraz není jen obrazem, ale stává se skutečnotí.  Obraz je podle Barthese pro 

něho „uskutečněním nemožné vědy o jedinečném bytí.“7 

Tato zvláštní funkce fotoaparátu je však vždy přímo závislá na subjektivním vztahu 

k určité osobě. Fotografie Barthesovy matky, která pro něho znamenala opětovné setkání 

s podstatou její osoby, by pravděpodobně pro kohokoli jiného byla jen fotkou dítěte, 

které se dívá do objektivu. Tento fakt poukazuje na důležitý rys fotografie. Fotografie ve 

své opravdovosti, jako tomu je u té, kterou Barthes zmiňuje, se způsobem sdělení podobá 

vzpomínce. Vzpomínka se zakládá také na rovině abstrakce a vyvolává vedle podstaty 

viděné i podstatu vnímanou. Vzpomínka však je vždy subjektivní, jelikož stejnou situaci 

                                              
6 BAZIN, André: Co je to film? Praha: Československý filmový ústav, 1979. 
7 BARTHES, Roland: Světlá komora. Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005, s. 70. 
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vnímá každý jiným způsobem. Z toho vyplývá, že i vnímání opravdovosti fotografie je 

subjektivní, tudíž fotografie, kterou Barthes zmiňuje, je pro jiného diváka fotografií 

běžnou. 

Fotografický snímek zaznamenává čas. Zastavuje ho a konzervuje světlo na fotografický 

film. Na rozdíl od malířství vzniká přímo z reálné skutečnosti. Představuje to, co bylo, jak 

tuto funkci nazývá Barthes. Jakmile je fotografie pořízena, je na ní zaznamenána i 

předzvěst smrti fotografované osoby. Tato smrt se potom ukazuje komukoli, kdo 

fotografii vezme do rukou, bez ohledu na to, jestli sám fotografovaný je naživu nebo ne. 

Tento jev v souvislosti s prohlížením fotografií Barthes nazývá katastrofou, která již nastala a 

shledává ho v každém snímku. 

Fotografie nikdy nejde do budoucnosti, není možné k ní nic přidat ani domýšlet okolnosti 

následující nebo předcházející. Fotografie za sebou nechává stopy života, okamžiky znovu 

vyvolávané. Důsledkem toho o ní americká spisovatelka a esejistka Susan Sontagová8 

mluví jako o nejmelancholičtějším umění. Barthes v tomto bodě zmiňuje zásadní odlišnost od 

filmového působení obrazu. Film totiž nazývá nemelancholickým, jelikož jednotlivé obrazy 

mají před sebou vždy vidinu budoucnosti.       

        

 

3.3 Strnulost fotografie 

 

Fotografie je neměnitelná, plochá. Není možné zkoumat ji do hloubky, jelikož fotografie 

představuje jen plochý papír. Jejím detailním zkoumáním nedosahujeme očekávaných 

převratných objevů. Fotografie zůstává stejná. V případě fotografie, ze které se na nás 

někdo dívá přímo, bychom chtěli, aby se dotyčný pohnul. Chceme vědět, co fotografii 

předcházelo a co následovalo. Chceme vědět, proč se tváří tak, jak se tváří, proč se dívá 

do objektivu. Vždy bychom chtěli být o krok napřed, než je obraz na fotografii. Strnulost, 

v jaké se fotografie nachází, nás nenechává klidnými, divák bude chtít vždy vidět dál, než 

je okamžik fotografie, a v tom právě tkví další rys fotografie, kterým je vyvolávat touhu 

po nepoznatelném.   

                                              
8 SONTAGOVÁ, Susan: O fotografii. Praha a Litomyšl: Paseka/Barrister & Principal, 2002. 
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Ke konci knihy Barthes komentuje fotografické portréty a fotografie, na kterých se lidé 

dívají přímo do objektivu, a shledává, že v těchto snímcích je pokaždé přítomno určité 

bláznovství. Z pohledu reálné situace je člověk, který se dívá delší dobu druhému přímo 

do očí, nenormální, jak již bylo patrné z psychologického pohledu Davida Lewise. Jelikož 

fotografie konzervuje skutečnost, bude přímý pohled do objektivu na fotografii zvěčněn 

po dobu existence fotografie. Letmý pohled do objektivu je zachycen a převeden do 

věčné podoby. I přesto, že osoba ihned po vytvoření tohoto snímku odvrátila zrak, na 

výsledném produktu to nic nemění, jelikož fotografie nemá budoucnost. Fotografie z lidí 

tudíž podle Barthese činí blázny. 

Při fotografování do rodinných alb, na školní tabla nebo na doklady totožnosti je pohled 

do kamery dokonce přímo vyžadován. Jinak se však k přímým pohledům staví film. Na 

rozdíl od fotografie, je z podstaty filmové fikce pohled do kamery zakázán, jelikož bortí 

vystavěný svět fikce. Staví tak diváka do nejisté pozice mezi fikcí a žitou realitou.  

I přesto však někteří filmoví tvůrci v dějinách kinematografie s přímým pohledem 

experimentovali a poukázali tak na jeho možné využití.  

 

4. Pohled ve filmu 

 

4.1 Divákova nedůvěra 

 

Filmová fikce je založena na vytváření iluze nové reality. Prostřednictvím fikčních příběhů 

divák dosahuje emočních prožitků podobných skutečnosti a zároveň se plně noří do 

fikčního světa. Filmová fikce však není neprostupná hmota, jak zmiňuje filmový kritik a 

teoretik Jakub Kučera9 v článku pro časopis Cinepur. I fikční film může divák sledovat 

nefikčně, pokud se zaměří na jednotlivé filmové prostředky, jako je střih, či herecký styl. 

Největším rozdílem mezi realitou dokumentárního filmu a fikcí hraného filmu je rozdílný 

způsob práce s mizanscénou, čímž chápejme režisérovu kontrolu nad tím, co bude 

zachyceno ve filmovém záběru. Mizanscénu ovlivňují jednotlivé aspekty filmu, jako jsou 

kostýmy, osvětlování, či chování postav.10  

                                              
9 CINEPUR [online]. 2006, č. 45 [cit. 10.3.2016]. Dostupné z: http://cinepur.cz/article.php?article=938# 
10 BORDWELL, David, THOMPSONOVÁ, Kristin: Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: Akademie 
múzických umění v Praze, 2011. 
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Režisér filmové fikce má většinou plnou kontrolu nad tím, co se bude v záběru ve 

výsledku odehrávat a jak bude scéna vypadat, na rozdíl od dokumentárního tvůrce, který 

do reality před jejím natáčením nijak zvlášť ve většině případů nezasahuje. Existují i 

výjimky, jako například performativní modus dokumentárního filmu, který do 

zobrazované reality určitým způsobem zasahuje11. O filmové fikci však obecně s jistotou 

můžeme říci, že s mizanscénou pracuje důsledněji než dokument.         

Co však výrazně iluzi nové reality bortí, je přímý pohled. Diváka, který je ponořen do 

světa fikce, tento pohled znenadání vytrhuje z jeho klidné pasivity. Filmová fikce se tímto 

prvkem dostává na hranice fikčnosti a dokumentární reality. Jakub Kučera v souvislosti 

s hranicí fikce-nefikce zmiňuje například hororový film Záhada Blairwitch12, který právě na 

této hranici balancuje. Celý film je natočen prostřednictvím amatérské kamery, jejímž 

prostřednictvím si divák jednotlivé záběry a vytvářenou realitu spojuje s realitou, v které 

sám žije.  

Vžití se do předkládané reality je důležitým principem filmového diváctví. V případě 

dokumentárního filmu a potažmo i fotografie tedy člověk výsledný produkt vnímá jako 

žitou realitu, která je i jeho realitou. Je důkazem reality, která byla. Na druhou stranu u 

fikčního filmu si však divák vždy může říci, že to, co vidí, není skutečný obraz, a tudíž 

nepatří ani do prostoru reality, ve které žije. Po dobu filmu však tuto nedůvěru nechává 

stranou, aby se plně do fikčního příběhu ponořil.  

Pro diváka je jednoznačně příjemnější, když se děj hororu odehrává očividně ve fikční 

realitě a není v něm využíván efekt pohledů do kamery nebo záběry amatérskou kamerou 

z ruky, které atmosféru opravdové reality věrně navozují. Jedinou záchranou diváka 

v případě, kdy filmoví tvůrci využívají výše zmíněné prostředky pro větší míru 

realističnosti, je fakt, že přistoupí zpátky k nedůvěřivosti vůči realitě filmu a sám sebe 

ujistí, že film je jen fikce. 

 

 

 

 

                                              
11 NICHOLS, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze a JSAF / Mezinárodní 
festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. 
12 Záhada Blairwitch [film]. Režie Daniel MYRICK, Eduardo SÁNCHEZ, USA, 1999. 
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4.2 Divák jako součást filmu   

 

Filmové médium se zobrazováním lidského obličeje a s tím i spojeným pohledem pracuje 

různým způsobem. V běžném životě, jak jsem již zmiňoval u neverbální komunikace, si 

lidé prostřednictvím detailního zkoumání obličeje a zrakového kontaktu vytvářejí 

představu o vnitřním rozpoložení druhého. Delším zrakovým kontaktem předávají 

emoce, které vůči druhým pociťují, ať už to jsou sympatie či antipatie.  Z pohledu reality 

je kontakt s obličejem ostatních lidí běžnou součástí života. Zobrazení obličeje ve filmové 

fikci využívá v podstatě stejný princip. Obličej zabíraný v detailu či polodetailu se 

soustřeďuje hlavně na vnější projevy lidských emocí, tudíž v těchto záběrech hraje 

nejdůležitější roli hercova mimika. Vyjadřuje vnitřní emoce, poukazuje na celkovou 

atmosféru situace a nutně také ovlivňuje obrazy předešlé a nadcházející.  

Emoce postavy zobrazované běžnými fikčními záběry obličeje jsou divákem přijímány 

v souladu s celým konceptem filmu a jeho fikční realitou. Celý princip předávání emocí se 

však mění, když herec svůj pohled adresuje přímo do kamery, jejímž prostřednictvím je 

pohled adresován i divákovi. Herec překračuje hranici fikce a promlouvá přímo 

k divákovi, nebo ho přímo pozoruje. Divák tak nutně ztrácí svou pasivní pozici vůči 

zobrazovanému a stává se aktivní součástí filmu. Herec tak dosahuje nejvyššího apelu na 

diváka, aby se vcítil do jeho role. 

Tento účinek přímého pohledu zmiňuje André Bazin13 u filmu Cabiriiny noci14 od italského 

režiséra Federica Felliniho. Na konci filmu se hlavní postava Cabiria, dohnána na dno 

svojí existence, vydává na beznadějnou cestu. Po chvilce se kolem ní objeví skupina lidí, 

kteří tancují a zpívají, a Cabirii obklopí. Cabiria se začne usmívat a vracet se k životu 

z hlubokého smutku, který před tím prožívala. V několika posledních záběrech se pak 

kamera zaměří na Cabiriin obličej, přičemž se její pohled několikrát střetne s obličejem 

diváka. 

Federico Fellini však s tímto gestem pracuje dál, nezůstává u strnulého pohledu do 

objektivu, Cabiria svým pohledem objektiv jen několikrát letmo mine. Jeden z těchto 

pohledů poté trvá delší dobu a Cabiria do objektivu sotva znatelně kývne. Bazin oceňuje 

                                              
13 BAZIN, André: Co je to film? Praha: Československý filmový ústav, 1979. 
 
14 Cabiriiny noci [film]. Režie Federico FELLINI, Itálie, 1957. Viz obr. 1. 
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hlavně míru nenucenosti, která je z tohoto gesta zřejmá. Divák si nemůže být jistý, jestli 

byl pohled směřován přímo jemu nebo někomu jinému. Ale přesto Fellini dosahuje toho, 

že divák se s hrdinkou prostřednictvím tohoto gesta více ztotožňuje. Divák se vciťuje do 

Cabiriina duševního stavu, a nakonec se na základě jejího vyzvání vydává spolu s ní na 

cestu.   

  

obr. 1 

K tomuto experimentu, který Bazin popisuje jako gesto, jejž zatracují všechny filmové gramatiky, 

dále zmiňuje, že jediný, kdo s tímto gestem v dějinách kinematografie uměl pracovat, byl 

anglický herec, režisér a scenárista Charles Chaplin, jenž přímých pohledů využíval, jak 

v němé grotesce, tak i ve svých pozdějších dílech. Ale nebyl to jenom Chaplin, kdo 

v němé grotesce používal přímé pohledy. S tímto prvkem podobně experimentovali i další 

tvůrci němého gagu, z nichž můžeme zmínit například amerického filmového komika a 

režiséra Bustera Keatona.  

Buster Keaton využívá přímý pohled například ve filmu Frigo staví dům15, kde poukazuje 

také na grotesknost s ním spojenou. Zvláštní zrakový kontakt přichází ve scéně, kdy se 

Frigova žena koupe ve vaně a přitom jí z rukou vypadne mýdlo ven z vany. Bohužel tak 

nešťastně, že kdyby se pro něj chtěla natáhnout, musela by vystoupit z vany a tím na 

kameru ukázat svoji nahotu. V tento moment se herečka obrátí na kameru. Objektiv 

kamery je poté na několik vteřin zakryt rukou, která se objeví v záběru z pozice 

                                              
15 Frigo staví dům [film]. Režie Edward F. CLINE, Buster KEATON, USA, 1920. Viz obr. 2. 
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kameramana. Po dobu, kdy se žena natahuje pro mýdlo, ruka na objektivu setrvává, a 

nakonec mizí zpět ze záběru někam za kameru. Herečka následně pokývnutím do 

objektivu a úsměvem poděkuje.  

Na rozdíl od efektu pohledu ve filmu Cabriiny noci odhaluje Buster Keaton zřetelněji 

přímým pohledem a rukou překrývající objektiv samotný proces vytváření filmu. Pohled 

je adresován muži stojícímu za kamerou, jehož ruka překrývá objektiv a zároveň i pohled 

diváka. Tímto gestem se přímo poukazuje na roli kameramana, a potažmo na samotné 

natáčení filmu. Divák by chtěl vidět, jak žena vystupuje z vany. Očekává, že se mu ukáže 

nahá. Všechno nasvědčuje tomu, že se to opravdu stane, když v tom zpoza kamery 

vstoupí do obrazu ruka, která očividně bortí divákovi naděje. Ruka poukazuje na to, že 

tím, kdo určuje, co divák uvidí, je stále režisér a ne sám divák. Divák by chtěl obraz 

vlastnit a manipulovat ho. Buster Keaton tímto poukazuje na divákovu lačnost. Tím, že 

ho rukou kameramana vyruší při sledování filmu, ho vytrhuje z filmové fikce a dokazuje 

mu, že ne všechno v tehdy běžných filmech uvidí.   

   

obr. 2 

Důležitou informací k Bazinově článku o přímém pohledu je to, že tento článek vyšel 

v časopise Cahiers du Cinema16 v roce 1957. Tudíž dnes, skoro šedesát let po jeho 

uveřejnění, jsou některá fakta, která zavádí Bazin nutně překonána. Dnešní divák se 

                                              
16 Cahiers du Cinema. Paříž: Phaidon Press, 1951-. 
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pravděpodobně použití přímého pohledu do kamery po experimentech v rámci 

inovativního hnutí nové vlny 60. let již nezalekne. Filmoví tvůrci jsou již v dnešní době 

k jeho používání benevolentnější než dříve, k čemuž výrazně přispěly právě i rozličné 

experimenty v rámci nových filmových hnutí.                  

 

     

4.3 Otázka autorství 

 

Rozdílné způsoby nakládání s lidským obličejem a jeho přímým pohledem do objektivu 

můžeme sledovat již od začátku kinematografie, ačkoli, jak poznamenává Barthes, 

z podstaty filmové fikce je pohled do objektivu zakázán. Pohledem do objektivu se, jak 

jsem již zmínil, rozbíjí iluze filmové fikční reality a přímo se tak poukazuje na přítomnost 

kamery a potažmo filmového štábu, který stojí za ní a sleduje herce v akci.  

Pohledem do objektivu tudíž dostává film dokumentární prvky a promlouvá k divákovi 

přímo a neodkladně. Tento přístup, běžný v televizních pořadech, reklamách nebo 

dokumentárních filmech, v hraném filmu vyznívá někdy šokujícím až groteskním 

dojmem. Divák z podstaty fikce není zvyklý na to, že bude do děje vtažen přímým 

pohledem herce, tudíž tento pohled je pro něj nepříjemný. 

Ačkoli se většina filmových tvůrců přímým pohledům ve svých filmech uctivě vyhýbala a 

vyhýbá, jak poznamenal Bazin, z důvodu překročení filmových pravidel, někteří z nich 

s nimi začali experimentovat a využívat je svým specifickým způsobem. 

Pro většinu sekvencí, ve kterých se objevuje právě pohled do objektivu, je společným 

prvkem hercovo vystoupení z role. Herec, který se dívá do objektivu, na rozdíl od 

ostatních postav ve filmu, vystupuje z fikčního světa a dostává se přímo mezi film a 

diváka. Strhává divákovu pozornost na sebe, čímž dochází k destrukci filmové iluze. 

Použití přímého pohledu však nevytváří vždy stejný efekt. Jako se v jiných prostředcích 

filmové řeči projevuje individuální filmový styl, tak tomu je i v případě použití přímého 

pohledu. Otázkou individuality filmového stylu se začali hodně zabývat francouzští 

filmoví kritici na přelomu 50. a 60. letech 20. století, jako byli například Jean-Luc Godard, 

Francois Truffaut nebo Éric Rohmer, kteří publikovali svoje práce v časopise Cahiers du 

Cinema. Tito filmoví kritici později začali sami točit filmy a jejich uskupení se začalo 

nazývat Francouzská nová vlna. Ve svých filmech poukazovali na nové možnosti filmové 
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řeči a využívali nejrůznější experimenty. Jejich inovativní přístup byl inspirací pro ostatní 

filmové tvůrce a následně začala vznikat nová filmová hnutí po celém světě, včetně 

Československé nové vlny u nás. 

Jedním z hlavních témat, kterým se filmoví kritici z časopisu Cahiers du Cinema a posléze 

hlavní představitelé Francouzské nové vlny zabývali, bylo téma auteurství17. Důležitými 

aspekty filmu pro tehdejší francouzské režiséry, jako byl Jean-Luc Godard nebo Francois 

Truffaut, byly odlišnost originální formy filmu a autorova signatura prostřednictvím 

kamery. Režiséři nové vlny tvrdili, že důležitější než samotný děj filmu je forma, jakou je 

film prezentován. Z díla skutečného autora by měl být znát jeho osobitý styl, stejně jako 

tomu je v literatuře.  

Nová vlna obrátila pozornost filmových tvůrců od výstavby klasické dějové linie 

k experimentování s formou. Filmy nové vlny často poztrácely silný příběh, ale na druhou 

stranu objevovaly možnosti filmové řeči, které do té doby ještě nebyly probádané. 

Zaměření se na vytříbenost stylistické stránky filmu se tedy zpravidla projevilo v absenci 

závažného sdělení, či vyjádření se k politické situaci, což bylo těmto tvůrcům někdy 

vytýkáno.18 Co se ale nové vlně odepřít nedá, je právě ono odvážné experimentování 

s filmovými prostředky, zkoumání a překračování hranic dříve uznávané filmové řeči. 

Jedním z těchto experimentů jsou právě pohledy do objektivu. 

 

 

4.4 Dvě kamery 

 

Jeden z nejvýznamnějších představitelů Francouzské nové vlny režisér Jean-Luc Godard 

poukazuje na možnosti filmové řeči za hranicemi doposavad běžného filmu hned 

v několika svých dílech vytvořených v šedesátých letech. Kromě inovativního střihu, 

zvláštní práce se zvukem a dalšími experimenty se v Godardových filmech často 

problematizuje právě otázka pohledu a role kamery jako takové. 

                                              
17 auteurství = skutečné autorství filmu, čímž je chápáno, že autor filmu, režisér, projevuje ve filmu vlastní specifický 
styl a je hlavním pilířem celého díla 
18 SKUPA, Lukáš, 2014. Moderní, nebo jen módní?/Reflexe počátků “nové vlny“ v Československu. CINEPUR.Č. 
91, s. 58-61. 
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Na zvláštní roli kamery poukazuje například ve filmu Pohrdání19. Samotný film začíná 

záběrem ve velkém celku na filmový štáb a kameru, která natáčí ženu při chůzi. Kamera 

v obraze, pohybující se po kolejích, se postupně dostane až do záběru detailu. 

Kameraman, který ji řídí, zaměří její objektiv přímo do záběru kamery, jejíž obraz sleduje 

divák. Godard tak vytváří situaci, kdy dvě kamery se navzájem snímají v přímém pohledu. 

Tím poukazuje na samotný akt natáčení, jímž se v podstatě zabývá celý film. Příběh totiž 

vypráví o filmovém tvůrci, který přijel do Řecka natočit film.  

Godard však nezůstává jen u prostého zachycení toho, jak filmový štáb natáčí ženu při 

pohybu po kolejích, dodává důraz svému sdělení tím, že pohled kamery na obraze otáčí 

směrem na diváka. 

Godard mění roli diváka takovým způsobem, že ho prostřednictvím obrazu nechává 

nahlížet přímo do druhé kamery. Divák se tak dostává do pozice herců, kteří se v jeho 

filmech stejným způsobem dívají do objektivu, a stává se zvláštní součástí filmu, přičemž 

si Godard pohrává právě se samotným pojmem diváctví. Divákova jistota v pasivním 

sledování filmu je tímto narušena podobně, jako je narušena samotnými pohledy herců do 

kamery, na které toto gesto s druhou kamerou poukazuje. 

Divákovi se na konci této sekvence prezentuje záběr, ve kterém vidí kameramana, jak 

manipuluje s kamerou, a částečně i zvukaře, který drží mikrofon nad celou scénou. 

Uprostřed záběru se nachází kamera otočená přímo na diváka. V této situaci se tedy 

dostávají do filmu tři odlišné přímé pohledy. Jedním je kamera, kterou vidí divák ve filmu, 

druhým je kamera, kterou je sám film natáčen, tedy kamera, za níž stojí pravý režisér, a 

třetím pohledem je pohled diváka. Otázkou je, co tedy divák v tuto chvíli pozoruje. 

Kamera v záběru vytváří nový prostor. Staví divákovi pomyslné zrcadlo. Kdyby však 

druhá kamera byla opravdu nahrazena zrcadlem, divák by se dostal do stejné pozice, a to 

té, že by viděl znovu kameru v přímém pohledu. Sice s jiným režisérem, ale efekt by byl 

stejný. Pokud však do tohoto prostoru filmu aktivně vstupuje divák vytažen z pasivního 

nazírání filmu, dostává se mu stejné zkušenosti. Divák se v podstatě prostřednictvím 

kamery v záběru dívá sám na sebe, jak sleduje film. Co však je v tuto chvíli filmem? Není 

jím náhodou sám divák?   

Po střihu z této úvodní sekvence pokračuje film záběrem na režiséra Paula, který přijel do 

Řecka točit film, a na jeho ženu, jak společně leží v posteli. Žena se Paula poté ptá, jak se 

                                              
19 Pohrdání [film]. Režie Jean-Luc GODARD, Francie, 1963. Viz obr. 3. 



23 
 

mu líbí jednotlivé části jejího těla. Žena se přitom vždy nejdřív ptá, jestli Paul vidí její části 

těla v zrcadle a pak až se ptá na to, jestli se mu líbí. Paul se tedy při hodnocení 

jednotlivých částí ženina těla dívá prostřednictvím zrcadla i sám na sebe. Pohled na ženu 

tak není oddělitelný od pohledu na něj samotného.  

V kontextu předešlé scény tak Godard poukazuje na roli diváka ve filmu. Divák se stejně 

jako Paul dívá na film, ale přitom je součástí filmu. Zároveň se záběrem, který se mu 

prezentuje, sleduje divák sám sebe, jak se dívá na film. Godard tak poukazuje na 

neoddělitelnost divákova života od příběhu, který se mu ukazuje. Divák je 

neodmyslitelnou součástí filmu, divák sám film vytváří. 

  

obr. 3 
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4.5 Godardův filmový prostor 

 

Zvláštní prostor filmové fabule je znatelný v několika Godardových filmech. Vedle 

Pohrdání tomu tak je například ve filmu Žít svůj život20, u kterého je specifický filmový 

prostor mimo jiné spojený s přímými pohledy. Tyto pohledy se ve filmu vyskytují 

několikrát, pokaždé však vyvolávají trochu jiný pocit.  

Například scéna v kavárně, kdy hlavní hrdinka Nana pozoruje pár, který si kousek od ní 

vyměňuje zamilované pohledy. Kamera se nejdřív zaměřuje na přímý pohled Nany. Po 

střihu se divákovi zobrazuje již zmíněný pár. Tento záběr kopíruje pohled Nany a zároveň 

tak navazuje na její předchozí přímý pohled do objektivu. Pár si po nějaké době uvědomí, 

že ho Nana sleduje a otočí se směrem k ní. Otočení a pohled těch dvou již divák nevidí, 

jediné, co vidí, je jejich trhnutí směrem k Naně. Obraz se vrací k přímému pohledu Nany, 

která po chvíli odvrací zrak. Godard tak nechává diváka, aby si sám představoval, 

prostřednictvím Nanina obličeje, co se dál děje a jak se poté tváří pár, který si všimne, že 

je sledován.  

Vedle tohoto jednoduše vysvětlitelného případu použití pohledu Godard ke konci filmu 

zachycuje Nanu znovu v přímém pohledu, který však v tuto chvíli není spojen s žádným 

předchozím záběrem. Nana se při rozhovoru se starším mužem v kavárně najednou otáčí 

k objektivu a dívá se přímo do něj, ale její pohled není pohledem na diváka, který by 

jednoznačně počítal s jeho přítomností, jako tomu bylo v příkladě filmu Bustera Keatona. 

Tento pohled působí i přes svoji délku podobným způsobem jako Cabiriin pohled ve 

filmu Federica Felliniho. Je adresován někam k divákovi, ale nesnaží se nuceně zaujmout 

jeho pozornost, klidně by mohl být adresován někomu v kavárně za hranicí kamery a zády 

diváka, kam divák nevidí. V rámci fikce by takto pohled mohl být vysvětlen, ale přímý 

pohled ze své podstaty nikdy nenechává diváka pasivním pozorovatelem situace. Divák se 

dostává mezi Nanu a člověka, kterému byl pohled adresován. Na druhou stranu si však 

nemůže být jistý, jestli pohled nebyl adresován jemu samotnému. 

                                              
20 Žít svůj život [film]. Režie Jean-Luc GODARD, Francie, 1962. Viz obr. 4. 
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obr. 4 

Nanin inteligentní vzhled, který přetrvává i v pohledu do kamery, souhlasí s Barthesovou 

teorií mizejícího fotoaparátu v pohledu. Nana, která sleduje objektiv, se nesoustředí na 

objektiv samotný, ale noří se do sebe sama. Divákovi je tak umožněno se s ní více 

ztotožnit a zároveň s tím se také ztotožňuje s pozicí pomyslné třetí osoby v interiéru 

fikce. 

 

 

4.6 Woody Allen 

 

Odlišný náhled na využití přímého pohledu se naskýtá ve filmech amerického filmového 

tvůrce Woodyho Allena. Woody Allen používá pohledu přímo apelujícího na diváka. 

Herec očividně vystupuje ze své role a komentuje divákovi svoji situaci, přičemž ostatní 

herci většinou zůstávají ve fikčním světě. Woody Allen tak pozastavuje chod děje, aby 

mohl situaci komentovat a vysvětlit ji.  

Woody Allen prolamuje zeď fikce a přistupuje k divákovi způsobem televizního 

komentátora. Tento způsob je zřejmý například v jeho filmu Annie Hallová21. V jedné 

scéně stojí Woody Allen se svou přítelkyní ve frontě do kina a poslouchá muže stojícího 

za nimi, jak směšným způsobem kritizuje díla známých režisérů a spisovatelů. Woody 

                                              
21 Annie Hallová [film]. Režie Woody ALLEN, USA, 1977. Viz obr. 5. 



26 
 

Allen komentuje jeho poznámky nejdřív ke své přítelkyni a potom se obrací do kamery. 

Ptá se přímo diváka, co může člověk dělat, když se zasekne ve filmové scéně s mužem, 

jako je tento. Woody Allen se tímto gestem vytrhne ze své role a dostává se do prostoru 

mimo fikci filmu. Tento prostor navozuje svým způsobem dojem televizních programů či 

reklam, kde je přímý pohled na rozdíl od fikce běžný. Televize totiž promlouvá k divákovi 

přímo, nepromlouvá skrze fikci, ale adresuje informace vyřčené divákovi do objektivu, 

čímž je celkové sdělení důvěryhodnější. Muž následně také vstupuje do prostoru přímo 

před kameru také a s Woody Allenem se začne hádat.  

Muž vedle jiných autorů zmiňuje kanadského filozofa a spisovatele Marshalla McLuhana, 

o jehož interpretaci se poté s Woody Allenem hádá. Woody Allen si však na radu přizve 

samotného Marshalla McLuhana, který vstupuje do záběru na jeho vyzvání a muži 

vysvětluje, že jeho práci vůbec nepochopil. Tím je spor vyřešen a Woody Allen na závěr 

zmiňuje, že by byl rád, kdyby se v běžném životě daly všechny situace řešit podobně 

jednoduchým způsobem. Woody Allen v této scéně poukazuje mimo jiné na fakt, že 

v televizním prostoru, v prostoru vytvářeném v přímých pohledech do kamery, je možné 

cokoli. 

 

obr. 5 

Fakt, že se ve filmu objevuje právě filozof Marshall McLuhan, přitom není nijak náhodný. 

Kanadský spisovatel Marshall McLuhan se ve své celoživotní práci zabýval rolí moderních 
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technologií v životě člověka. Kriticky popisoval, jakým způsobem nová média, jako jsou 

televize, rozhlas nebo film, ovlivňují diváka.  

Celý film, který vypráví příběh televizního komika, je myšlenkami Marshalla McLuhana 

prodchnutý. Film samotný poukazuje na odlišnosti televizního prostoru a prostoru 

filmové fikce tím, že balancuje na hranici fikčnosti. Tento fakt je zřejmý v několika 

scénách, kdy Woody Allen vystupuje ze své role ve filmové fikci a komentuje svůj život 

prostřednictvím přímého pohledu. Dostává se tak do role televizního komika, jehož 

životní příběh ve fikci hraje.  

Těsně před scénou ve frontě, kterou jsem již popisoval, Woody Allen čeká na svoji 

přítelkyni před kinem. Tam ho začne obtěžovat několik lidí, kteří ho poznávají 

z programů vysílaných v televizi. Jeden muž se ho ptá, jestli vystupuje v televizi, ale 

nepamatuje si jeho jméno. Tato scéna poukazuje na to, jak diváci odlišně vnímají televizní 

a filmové herce, což popisuje Marshall McLuhan v knize Jak rozumět médiím22. Filmové 

herce diváci znají většinou jménem, u televizních herců nebo komentátorů si naopak 

nemůžou vzpomenout na jméno, ale mají pocit, že už toho člověka někde viděli.  

 

 

5. Média 

 

Zatímco u fikčního filmu se nad přímým pohledem divák pozastavuje, v televizi tento 

pohled přijímá a je pro něho běžný. Tento fakt však nevylučuje to, že přímý pohled diváka 

i přesto výrazně ovlivňuje.  

Marshall McLuhan popisuje v knize Jak rozumět médiím svoji teorii média jako poselství. 

McLuhan zmiňuje, že každá technologie vytváří své vlastní osobité prostředí, které je 

spojené s procesy zapojujícími diváka ať pasivně či aktivně. Prostřednictvím jednotlivých 

médií jako jsou televize, literatura, rozhlas či film člověk dosahuje extenze23 svojí osoby. 

McLuhan dále poukazuje na odlišnost participace u jednotlivých médií. V souvislosti 

s přímými pohledy je důležité zmínit odlišnost média televize a filmu. Filmové médium 

kromě několika experimentů s přímým pohledem nevyžaduje prostřednictvím fikce 

                                              
22 MCLUHAN, Marshall: Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991.  
23 extenze = rozšíření pole působnosti lidského těla, technologie jsou pomyslnou součástí a rozšířením lidské nervové 
soustavy (McLuhan: 15) 
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aktivitu diváka, nechává ho ponořit se do fikčního světa, který však divák sleduje pasivně, 

fikce ho totiž nestaví do dialogu. Na rozdíl od toho televize, která na přímém pohledu 

staví a s aktivitou diváka vždy počítá. 

Jak zmiňuje McLuhan, televize vyžaduje dialog, na rozdíl od individuálního přístupu 

filmu. Televizní programy jsou adresovány divákovi a počítají s jeho participací, jsou 

pomyslným neukončeným dialogem, na jehož druhé straně stojí vždy divák.  

Dobrým příkladem tohoto neukončeného dialogu jsou například televizní reklamy. 

Reklama často adresuje otevřené otázky přímo na diváka, čímž vytváří samotný dialog. 

Staví diváka do pozice kupujícího a přitom ho manipuluje prostřednictvím pohledu. 

Sledování reklam není nikdy pasivní proces, i když by se tak mohlo zdát. Reklama totiž, 

podobně jako televizní programy, pracuje vždy s aktivní participací diváka. U reklam je 

aktivní role diváka ta, že si divák po jejich zhlédnutí koupí reklamovaný produkt, jelikož 

jejich sledování logicky k tomuto kroku vede. Tím, že si divák produkt koupí, odpovídá 

v dialogu vytvořeném reklamou. 

Marshall McLuhan poukazuje na fakt, že v televizních programech je běžně využíváno 

některých postupů natáčení, které ve filmu mají vždy osobitou výpovědní hodnotu. Jako 

příklad uvádí záběry detailu, které jsou v televizních programech hojně využívány. Běžný 

televizní divák se nad jejich výskytem nijak nepozastavuje, ale na druhou stranu je zřejmé, 

že stejně jako přímé pohledy, tyto postupy divákovi intenzivně předávají určitou 

informaci. Tato intenzita předávání se v televizním obraze neztrácí, divák ji ale přesto při 

běžném sledování televize nevnímá. Podprahově však člověk význam, v jednotlivých 

postupech obsažený, vnímá. Fakt, že si tedy poté v obchodě koupí zrovna ten produkt, 

který viděl v reklamě, není nijak náhodný. Dotyčný si nebude při koupi vědom toho, že si 

kupuje produkt, na který viděl reklamu. Přesto ve fázi, kdy bude z deseti různých 

produktů vybírat jeden, si vybere právě ten z reklamy. Učiní tak na základě informace 

z nevědomí, kam se podprahové informace ukládají. Divák je tímto způsobem 

manipulován a ani o tom sám neví. 
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6. Závěr 

 

Jednotlivá média, která jsem zde zmiňoval, ať už to je televize, fotografie či film, vytváří 

pro moderního člověka vždy nový prostor, ovládají ho, nutí mu obraz, který sleduje. 

Představují pro něho realitu, kterou prožívá vedle jeho běžně žité reality. Média tak 

odvádí pozornost člověka od jeho vlastního života k vytvářenému prostoru. Televize tyto 

stejné představy reality vysílá pro masy lidí v celé zemi či po celém světě. Všem stejný 

obraz, stejný pohled do kamery televizního zpravodajce a stejné informace, které formují 

náš život. Televize vytváří z jinak odlišných lidí uniformní společnost se stejnými názory. 

Ne náhodou se tento motiv objevuje ve světových dílech literárního žánru antiutopie. 

K ovládání mas je využitelnější právě televizní prostor na rozdíl od prostoru filmové fikce, 

jelikož pro diváka je v televizi přímý pohled lépe akceptovatelný a jeho použití či 

manipulace skrze něj si již nevšímá.  

V knize 1984 od anglického spisovatele, novináře a esejisty George Orwella, jsou běžní 

lidé prostřednictvím televize neustále sledováni. Orwell v knize reaguje na vývoj nových 

technologií, poukazuje právě na problém uniformity, která je s televizním přenosem 

spojená. Televize zprostředkovává dozor nad společností prostřednictvím pohledu. 

Orwell roli televize vystavěl právě na principu přímého pohledu. Televize je 

prostředníkem mezi divákem a pozorujícím. Tento způsob uvažování o televizi však není 

zastaralý fakt. Orwell ve své knize popsal to, co moderní společnost zažívá dennodenně, a 

co se pro moderního člověka stalo již běžným chápáním světa.    

Fotografie i film stojí při svém zrodu nad hercem či fotografovaným, a stejně tak i jako 

výsledný produkt diváka převyšují. Divák nemůže jejich obraz nijak obsáhnout, nemůže si 

ho přivlastnit jako věc, ani ho vysvětlit.  

Přímé pohledy v obraze použité však svou intenzitou vystupují z pasivního přijímání 

jednotlivých fotografií či filmů a propojují svět vytvářených, zachycených prostorů 

s naším vlastním žitým světem. Staví nás do pozice, která nám není příjemná, se kterou 

bychom se v běžném životě nepotkali, a když už, uvědomili bychom si její nenormálnost. 

V běžném životě jsou nám přímé pohledy nepříjemné, nejsme schopni je vnímat bez 

pohnutí, nejsme schopni se sobě navzájem dívat po delší dobu do očí. Nejsme schopni 

pochopit druhé ani v dlouhém pohledu, kdy jsme jejich pochopení nejblíže.  
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Do pohledu druhých nás staví tedy alespoň zprostředkovaně film a fotografie, čímž nás 

nutí aktivně s pohledem pracovat a vnímat ho. Divák se vždy dostává mezi herce, 

fotografovaného a samotný objektiv, a v tomto meziprostoru se snaží ztotožnit s hercem 

či fotografovaným a přitom pochopit svoji vlastní roli.      

Vznikem fotoaparátu a později kamery lidstvo objevilo nový prostor. Vytvořila se umělá 

prostředí, v kterých jsou pravidla, zřejmá v běžném životě, často relativizována. Lidstvo 

vytvořilo prostor, pro který samo nemá definitivního vysvětlení a teprve postupně 

odkrývá jednotlivé možnosti a úskalí, která jsou s ním spjata. Vynálezem fotoaparátu a 

následně kamery se nám do rukou dostala mocná zbraň, teď se s ní teprve musíme naučit 

zacházet a pochopit ji. 

Manipulace prostřednictvím přímého pohledu je současným problémem, nejedná se o 

výmysl science-fiction ani konspirační teorii. Člověk si sice může říci, že televizi sledovat 

nebude, a že se tak vyhne nežádoucí propagandě, která je prostřednictvím televizního 

obrazu divákovi prezentována, ale ani tak se jí ve výsledku nezbaví. V běžném životě se 

s manipulací přímým pohledem setkáváme často, ať už to jsou reklamní billboardy, 

plakáty, nebo třeba předvolební kampaně, kdy se na nás za každým rohem usmívá jiný 

obličej. Jediným způsobem, jak se můžeme této propagandě bránit, je uvědomit si její 

podstatu a její směšnost. 

Experimenty s přímým pohledem ve filmové fikci nás nutí zpozornět. Nabourávají naši 

pasivitu při sledování filmového obrazu, a tím poukazují na samotnou roli diváctví. Staví 

nás do pozice, kdy se sami ptáme na to, jakým způsobem se na film díváme, a na co se 

vlastně díváme. Fikční filmy však tímto neukazují na naši roli diváka jen ve vztahu 

k hraným filmům. Nepřímo poukazují na tuto roli v běžném životě. Učí nás o přímých 

pohledech přemýšlet kriticky, ať už to jsou pohledy komentátorů v televizi, reklamy nebo 

fotografie v novinách. Fikční filmy nás učí prohlédnout.  

Usměvavé tváře, jež námi v přímém pohledu manipulují, ztrácejí svoji moc, když je 

oprostíme všech příkras. Pokud si divák uchová nedůvěru v nově vytvořený prostor, 

přímé pohledy budou nanejvýš směšné. „Kdokoli se vám dívá přímo do očí, je blázen.“24             

       

 

                                              
24 BARTHES, Roland: Světlá komora. Poznámka k fotografii. Praha: Agite/Fra, 2005, s. 107.    
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Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem maturitní práci Každý člověk, který se dívá přímo do očí, je blázen aneb role 

přímého pohledu do očí a jeho využití vypracoval samostatně a v závěru práce jsem uvedl 

všechny použité zdroje. 

 

V Praze dne 23. března 2016 

                                                                       …………………………………… 

           


