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O INTERPRETACI VIZUÁLNÍHO TEXTU 

Martin FORET 

Abstrakt 

Příspěvek odkazuje na dominanci vizuálních sdělení v současné kultuře/společnosti/komunikaci a zaměřu-
je se na problematiku „čtení“ obrazů, resp. „vizuálních textů“. Upozorňuje na problémy spjaté s tradičním 
konceptem ikonu i s recepcí obrazů („věrnost“, „realismus“, „perspektiva“), vymezuje rozdíly mezi kresbou 
a fotografií a konstatuje jejich stírání v digitálních obrazech. Rozlišuje (v návaznosti na Barthese) základní 
„vrstvy“ vizuálního sdělení a (v návaznosti na Eca) kódy, na základě nichž jsou vytvářeny. Cílem textu je 
přispět k rozumění obrazům a možnostem jejich relevantní interpretace. 

Klíčová slova 

vizualita – vizuální texty – obrazy – perspektiva – ikon – denotace a konotace – kresba vs. fotografie – digi-
tální obraz – technické obrazy – kódy – vizuální gramotnost 

 
ÚVOD – DOMINANCE VIZUÁLNÍHO 

V úvahách o současné kultuře i mediální sféře se velice často mluví o rostoucím vlivu 
vizuality, příp. audiovizuality,1 o posledním století se uvažuje jako o éře obrazu (na rozdíl od 
novověké kultury knihy, mcluhanovské Guttenbergovy galaxie).2 Vizuální v těchto kontex-
tech dominuje, resp. nabývá stále většího významu, zabírá stále nová území. 

Zmiňme na úvod pro ilustraci tohoto tvrzení elementární příklad novin, které se z čistě 
„textové“, verbální, byť později ilustrované formy stále více mění ve formu „plakátovou“, 
s řadou fotografií a jiných grafických, vizuálních prvků. (Rostoucí podíl vizuálních informa-
cí v novinách je v našem prostředí otázkou několika málo let a je to tedy zkušenost, kterou 
máme všichni.) Roli televize v dnešní společnosti jistě netřeba zdůrazňovat, nicméně signi-
fikantní je, že i v takto dominantně vizuálním médiu můžeme vysledovat posilování vizuali-
ty. (V hlavní zpravodajské relaci tak již nesledujeme nehybného předčítače zpráv jako před 
lety, nýbrž sledujeme spektakulární potýkání se „mluvících hlav“ s obří obrazovou plochou 
za jejich zády.3 I zde tedy obraz posílil, vizuální zbytnělo.) 

 
OBRAZ JAKO MÉDIUM 

I když z hlediska vývoje naší kultury můžeme vysledovat (přinejmenším tvrzení vědců 
o) slábnutí dominantní pozice slova a růst(u) významu obrazu, není to tak, že by byl obraz 

                                                           
1  Někdy se dokonce hovoří o „přeměně verbálního typu kultury v typ audiovizuální“ – tato formulace, kterou 

však zmiňuji jen jako příklad obecnějšího trendu v uvažování o současné kultuře, konkrétně pochází 
z Hopfingerová, 2005, s. 343. 

2 Reifová, Irena a kol., 2004, s. 170; k McLuhanově konceptu srov. studii Gutenbergova galaxie. In: McLuhan, 
2000, s. 105 – 158. 

3 Aktuální příklad nové podoby Televizních novin na TV n@va. 
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v těchto souvislostech něčím novým. Naopak, je chápán (vedle slova) jako základní a nej-
starší médium používané v sociální komunikaci (Hopfingerová, 2005, s. 343). 

Na počátku civilizace byl právě obraz prvním pokusem o znázornění skutečnosti. Po 
rozvoji verbální komunikace (nejprve orální, později i graficky fixované) se stal obraz do-
ménou především výtvarného umění. Zatímco slova si osvojovali (postupně) všichni, vyjad-
řování obrazem se stalo čímsi exkluzivním – verbálně se vyjádřoval každý, vizuálně jen 
„umělec“, který byl spíše na úrovni „básníka“ než jen „běžného mluvčího“. 

Obraz jako médium usilující o reprezentaci reality nabýval historicky mnoho forem 
a podob a i jeho role a funkce, stejně jako jeho vztahy k dalším médiím, především ke slovu, 
se samozřejmě měnily (nejen v závislosti na vývoji technologií). Nové kvality (a jistého vr-
cholu) dosáhl v renesanci, když byla „objevena“ perspektiva – je třeba říct (v návaznosti 
např. na Goodmana – viz dále), že ta „naše“, západní, evropská, centrální. Obraz se přiblížil 
světu, zobrazuje ho „věrněji“ než kdykoliv předtím. O něco později se malířství naučilo 
„realisticky“ zachytit i světlo apod., což ještě posílilo „realismus“, tak jak ho chápeme dnes. 

Tato klasická realistická poetika, postavená právě na renesančních kánonech centrální 
perspektivy a kopírování objektu, pak získala na významu, když byl dosavadní umělec na-
hrazen techn(olog)ickým aparátem. Fotografický obraz, petrifikující v renesanci zavedené 
konvence, se pak stal základem pro další navazující média – film a televizi. Společnost si 
zvykla chápat reprodukční schopnosti fotografie (i té „pohyblivé“) jako přirozené a samo-
zřejmé, opomíjí skutečnost, že i fotografická reprezentace reality se (stejně jako renesanční 
obrazy) řídí svébytnými pravidly, která si tato společnost stanovila, vybrala z jiných mož-
ností. Jako recipienti tak předpokládáme, že fotografie nějak silně souvisí s realitou, je jejím 
„věrným“ obrazem, slovy Barthesovými sdílí její autoritu – chápeme ji tedy jako „objektiv-
ní“ či „neutrální“ („dokumentární“), a to přesto, že si umíme velice dobře představit, jak je 
lehce manipulovatelná. A co hůř, „mezi námi a naším viděním skutečnosti tak často dělá 
prostředníka paradigma fotografické reprodukce“ (Hopfingerová, 2005, s. 358). Vizuální 
média obecně, na fotografickém obraze stavící, jsou tak považována za ta, která realitu pre-
zentují věrněji než média jiná (printová či audiální). 

Právě fotografie a další obrazová média masového charakteru (např. plakáty) položily 
základ diskursu, který v 50. letech 20. stol. přivedla k dokonalosti televize. Díky rozšíření 
těchto médií a využití obrazu i v pouliční reklamě apod. vzniká každodenní ikonosféra, kte-
rá nás obklopuje v podobě takřka totalitní – obrazy, ať už statické či dynamické, jsou všude 
kolem nás a zásadním způsobem ovlivňují naše životy. Rozvíjejí se rozmanité postupy pro-
dukce, cirkulace a recepce obrazů, což značně limituje jakoukoli snahu o obecné vymezení 
podstatných rysů, rovněž pokusy o klasifikaci se stávají velmi obtížnými. Výzkum obrazů je 
tak spíše v počátcích, alespoň v té podobě, která uvedené proměny reflektuje, tedy v té, kte-
rá vznikla po metodologické proměně zkoumání obrazu a znamenala posun od studia vý-
tvarného umění ke studiu vizuální kultury/komunikace (visual studies) (Reifová a kol., 
2004, s. 169). 
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VIZUÁLNÍ TEXTY 

Hovořím zatím o obrazech, ale do názvu příspěvku jsem napsal sousloví „vizuální text“. 
Toto označení je přitom samozřejmě dosti nepřesné, čehož jsem si vědom a zvolil jsem je jen 
jako příslovečnou ctnost z nouze. Přísně vzato je totiž vizuálním v podstatě i jakýkoli psaný 
verbální text (a i další typy textů) – také ho vnímáme zrakem, tedy vizuálně. K užití tohoto 
označení mne vedly tři důvody: 

Slůvko „obraz“ v prvním plánu odkazuje především k výtvarnému umění,4 navíc jde 
o slovo příliš mnohoznačné, pročež problematické. 

Adjektivum „vizuální“ volím nejen v souladu s názvem uvedené disciplíny, ale také pro 
jeho šíři. Mohl bych volit např. i adjektivum „ikonický“, které je i v mediálních studiích 
zavedené a užívané, je dosti obecné, a tedy zdánlivě vhodné, ale jsou s ním jisté potíže. Ne-
jde přitom jen o to, že je tento pojem často užíván synonymně s pojmem „motivovaný“ 
a jsou jím tedy popisována např. i onomatopoia, která jsou (jako primárně zvuková, nikoli 
„obrazová“) zjevně mimo oblast mého zájmu. Rovněž pod ně spadají (již u Peirce) i komuni-
káty typu grafů, diagramů apod., které rovněž neodpovídají popisovanému typu „obrazů“. 

Problém je podstatnější. Peirce definuje ikonický znak tak, že mezi ním a označovaným 
předmětem existuje podobnost, společně sdílejí určité vlastnosti, což je vztah, v němž je ob-
tížné odlišit, že označující, označované a objekt jsou tři odlišné jevy, rozdíl mezi nimi se 
stírá. Mám však za prokázané, že substanciální chápání entity „ikonický znak“, jak je trado-
váno v obecných příručkách, padlo. S odkazem kupř. na Eca (jehož přínosu k chápání iko-
nismu se budu ještě věnovat) uveďme, že notoricky známá Peirceova trichotomie (symbol, 
ikon, index) „postuluje přítomnost referentu jako rozlišujícího parametru“ (Eco, 2004, 
s. 204), ovšem ikony, definované jako „podobné jejich objektu“ (Eco, 2004, s. 204), v komu-
nikaci fungují stejně dobře, pokud žádný referent neexistuje (např. obrazy jednorožců, moř-
ských panen či vodníků). Pojem ikonu je tedy naivní a, jak rovněž uvádí Eco, také mnoho-
značný, zahrnující řadu nejednotných jevů. 

Termín text volím záměrně a chápu ho v širokém smyslu jako „znakový útvar“ (Macuro-
vá – Mareš, 1992, s. 7), který „se realizuje v různých znakových systémech“ (Encyklopedic-
ký slovník češtiny, 2002, s. 489); tedy v podstatě jako útvar odpovídající „komunikátu“ ve 
vymezení Hausenblasově (1984; „jakýkoli komunikát, na jehož výstavbu bylo použito zna-
ků“; Reifová a kol., 2004, s. 286), protože ten již ze své sémantiky (i etymologie) odkazuje 
k něčemu záměrně strukturovanému, co je určeno ke čtení. Navíc, každý 

„ikonický znak je ve skutečnosti text, neboť jeho verbální ekvivalent (s výjimkou řídkých případů značné 
schematizace) není slovo, ale fráze nebo vlastně celý příběh; ikonické znázornění koně neodpovídá slovu 
‚kůň‘, ale spíše popisu koně nebo nějakému jinému mluvnímu aktu.“ (Eco, 2004, s. 245) 

Považujme tedy pro tuto chvíli, pro potřeby tohoto textu, za vizuální texty všechny tex-
ty neverbální, pro něž jsou obvykle užívána výše zmíněná označení – tedy všechny „obrazy“ 
v širokém slova smyslu, tj. texty vnímané především zrakem, texty kreslené, malované, ale 

                                                           
4 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2005, s. 230; heslo obraz: „výtvarné zobrazení, dílo vzniklé 

malbou, kreslením“. 
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i jakkoli jinak výtvarně (či graficky) ztvárněné, dále texty fotografické a stejně tak v tomto 
smyslu souřadné texty audiovizuální (film apod.), tedy jak ty – flusserovsky řečeno – tech-
nické, tak předtechnické (viz dále), nejen statické, ale i dynamické. Nebo jinak, jde o texty 
nesoucí vizuální informaci, resp. sdělující informace vizuálními kanály. 

Každý „obraz“ je tedy v tomto pojetí svébytným textem, kódovaným „pomocí specific-
kých znakových systémů“ (Černý, 2004, s. 273), ať již ho chápeme jako verbálnímu textu 
„homologický“ (tj. funkčně analogický) jako Nelson Goodman (2007), nebo na dílčí znaky 
analogické k morfémům a slovům neanalyzovatelný jako raný Umberto Eco (1972) (o tom 
však více dále). 

Vizuálním textem je tak pro mne především obraz v galerii i ilustrace v knize, plakát či 
fotografie, ale i film nebo televizní produkce. Obvykle jsou tyto texty z části i verbální, resp. 
nějak spojeny se sdělením verbálním, a tak bychom je mohli označit za sémioticky hetero-
genní texty s vizuální dominantou. V tomto textu mne však nyní zajímá především samotný 
vizuální obsah, bez verbální složky a komplikovaných vztahů k ní. 

 
ČÍST? INTERPRETOVAT? 

Výše uvedené chápání obrazů (jakožto ikonů) jako „přirozených znaků“ (na rozdíl od 
konvencionálních znaků verbálních), stejně jako „běžná“ intrakulturní zkušenost, vedlo 
k jistému podcenění obrazu a jeho recepce. Tento obecně sdílený názor ilustrujme na arti-
kulaci Postmanově. Ten tvrdí, že pokud k zobrazování a poznávání světa užíváme obrazů, 
vyřazujeme z činnosti racionalitu, neboť k tomu, abychom obrazu porozuměli, nemusíme 
vůbec užívat analytického myšlení (na rozdíl od nutně analyticky čtených verbálních zna-
ků) – „obrazy stačí rozpoznat, zatímco slovo je třeba pochopit“ (Reifová a kol., 2004, s. 52) 
(percepce je tak ztotožněna s recepcí). 

Otázka po tom, (zda a) jak máme vizuální texty interpretovat, číst, není zdaleka triviální, 
ač by se takovou mohla zdát. Stále převažuje názor, že obrazové informace (vizuální texty) 
vnímáme jaksi bezprostředně, že je tedy netřeba číst. (Jsou totiž „ikonické“, tj. „podobné“ 
tomu, o čem referují, a jako takové je snadno „poznáváme“.) Domnívám se, že tento názor je 
nesprávným postojem ukolébané (ne)pozornosti, založeným přinejmenším na silném kul-
turním stereotypu (konvenci), povýšené(m) na „zákon“ či „pravdu“ (např. „zákon“ perspek-
tivy – viz dále). 

Pokud naopak uznáme, že to s obrazy (vizuálními texty) co do recepce tak jednoduché 
není, ukáže se naopak jako zásadní otázka, jak se s nimi coby recipient „poprat“, resp. jak je 
vlastně recipujeme (a mj. i to, proč nám to připadá tak „bezproblémové“). A stejně tak, 
z pohledu producenta/produktora, jak jsou vytvářeny. Flusser (Reifová a kol., 2004, s. 52) na 
rozdíl od Postmana upozorňuje na to, že zatímco při čtení textu postupuje recipient synte-
ticky (skládá prvotní izolované znaky, např. slova, v konečný smysl), při „čtení“ (mentálním 
zpracování) obrazu postupuje naopak analyticky (rozkládá prvotní holistický vjem na jed-
notlivé prvky). 

Uvádím-li zde pojem čtení, chápu ho víceméně v tradičním smyslu, jak je znám ze sou-
vislosti s recepcí literatury, tedy jako výsledek vzájemného působení čtenářských a texto-
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vých strategií. Jde tedy o recepci, porozumění textu, aktivní proces dekódování sdělení 
a jeho převedení do mentálních struktur, kterému samozřejmě předchází (a provází ho) per-
cepce, tedy prosté vnímání, aktivita smyslová (byť i ta může být ovlivněna nejen fyziologií, 
ale i kulturou – např. ve smyslu zvyku „něčeho“ si všímat a něčeho ne). Toto čtení neboli 
recepce se přitom týká denotativních struktur daného textu, zatímco pojem interpretace, 
byť je někdy chápán ve stejném smyslu, bych ponechal pro jeho, řekněme, nejobvyklejší 
vymezení jako výkladu, tedy jako týkající se konotativních struktur (tj. i výklad estetický 
apod.; o denotaci a konotaci viz i dále). 

 
„VRSTVY“ OBRAZU 

Pokud si představíme nějaký „čistý obraz“, tedy odmyslíme si případnou verbální složku 
(která může být nejen zobrazena v textu samém, ale např. i umístěna pod ním jako tzv. po-
pisek či název, tj. de facto interpretační klíč determinující naše čtení), rozeznáváme v něm 
obvykle celou řadu diskontinuitních znaků. 

Ovšem již zde narážíme na zásadní problém, neboť vizuální texty obvykle představují 
souvislé (kontinuální) pole, v němž de facto již/až při recepci či interpretaci nacházíme jisté 
celky, které „poznáváme“ jako znaky zastupující něco jiného. Tyto znaky jsou rozloženy na 
ploše obrazu vedle sebe (zatímco ve verbálním textu následující v řadách za sebou) v jed-
nom časovém okamžiku. Oddělit od sebe jednotlivé vyseparova(tel)né znaky je tedy složitěj-
ší. Barthes v této souvislosti uvádí, že právě proto, že prezentují význam najednou a nedo-
chází tak k jeho analyzování a tím rozřeďování, „obrazy působí mnohem naléhavěji než 
psané texty“ (Barthes, 2004c, s. 108 – 9). 

Již zde je však třeba říct, že ač obraz tvoří celistvou plochu, na níž jsou vedle sebe rozlo-
ženy námi vyčleněné znaky, tyto nejsou již jako celistvá plocha čteny – jejich konfigurace, 
kompozice obrazu apod. recipienta při čtení vedou jistým směrem, který sice samozřejmě 
není lineární, ale není ani pouhým těkáním. Existují i výzkumy toho, jak disciplinovaně se 
oko při čtení textu chová (a jak je okamžitě usměrňováno rozpoznanými kódy a koncepty).5 

Jak uvádí Monaco, obraz6 „obsahuje tolik informací, kolik v něm jenom chceme vyčíst. 
Jakékoli jednotky, které v rámci tohoto obrazu definujeme, jsou nahodilé.“ (Monaco, 2006, 
s. 156) Obraz je tak v ještě vetší míře než verbální text polysémní a jeho význam je dán pou-
ze jako výsledek interakce textu a recipienta. 

Ve vizuálním („obrazovém“) sdělení na rozdíl od textů verbálních nezáleží na pořadí (to 
totiž nemůžeme nijak neinterpretativně rekonstruovat), přesto je však třeba při snaze poro-
zumět sdělení zprostředkovanému vizuálním textem rozlišit (spolu s Barthesem; Barthes, 
2004a, s. 51 – 61; následující odstavce této i následující kapitolky vycházejí zejména z této 
studie) především: 
– kódované ikonické sdělení – tj. „symbolické“, konotované, kulturní, 

                                                           
5 Viz např. Noton, D. – Stark, L.: Eye Movement and Visual Perception, Scientific American 1971, které uvádí 

Monaco, James: Jak číst film. Praha: Albatros 2006. 
6 Monaco hovoří o filmovém záběru, ale myslím, že v tomto případě mohu zobecnit, a dovoluji si pro hladkost 

čtení nestandardně zaměnit slovo „záběr“ za slovo „obraz“ i v samotném citátu. 
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– nekódované ikonické sdělení – tj. „doslovné“, denotované. 
Obě tato sdělení (jakési „vrstvy“ obrazu) mají samozřejmě stejnou (ikonickou) substanci 

a divák/čtenář přijímá obě současně a k jejich rozlišení tak nedochází spontánně na rovině 
běžné četby vizuálního textu. „Dělící čára mezi denotací a konotací není jasně definována: 
existuje tu kontinuum.“ (Monaco, 2006, s. 163) Jde však o analyticky (teoreticky, ale i prak-
ticky, pokud bychom hovořili o nějaké recepční „vizuální gramotnosti“) podstatné rozlišení, 
jehož platnost je především operativní.7 Pokud chce recipient skutečně porozumět (struktu-
ře) obrazu jako celku, musí „odkrýt“ právě vzájemný vztah těchto dvou sdělení. 

Je přitom zřejmé, že doslovné (denotované) sdělení je „nositelem“ sdělení symbolického, 
u kterého jde tedy o konotativní systém přejímající znaky jiného systému a užívající je jako 
svých signifikantů. Samozřejmě, nemůžeme nikdy hovořit o doslovném obraze an sich, ne-
boť „charakteristické rysy doslovného sdělení... nemohou být substanciální, nýbrž pouze 
relační; ... je to sdělení privativní, ustaveno tím, co v obraze zbývá, jakmile (v duchu) zahla-
díme znaky konotace“ (Barthes, 2004a, s. 56). To ale nikdy plně nejde, nikdy se neoprostíme 
od konotací, které ve znacích vidíme (naráz s denotacemi). Každopádně, tento ideální, čistě 
denotativní obraz (denotativní „vrstva“ obrazu) by byl(a) dostačujícím sdělením, neboť by 
nabízel(a) „přinejmenším jeden smysl v rovině identifikace reprezentované scény“ (Barthes, 
2004a, s. 56). 

 
FOTOGRAFIE VS. KRESBA 

Na tomto místě je nyní třeba rozlišit dva typy vizuálních textů, které jsem zatím chápal 
jednotně – a sice fotografii (případně „fotografii v pohybu“, tedy film apod.) a kresbu (resp. 
malbu, grafiku atd., tedy „vý-tvárnou“ cestou vzniklé texty; samozřejmě také i ve svém „dy-
namickém modu“, tedy např. v podobě animovaného filmu apod.).8 

Fotografii totiž Barthes považuje za „sdělení bez kódu“ (Barthes, 2004a, s. 56), tedy za 
formu díky své absolutně analogické povaze schopnou přenášet doslovnou informaci, „aniž 
by ji deformovala pomocí diskontinuitních znaků a pravidel transformace“ (Barthes, 2004a, 
s. 56), de facto analogon reality. Fotografie je podle něj mechanickým zachycením nějaké 
scény, které není člověkem přímo ovlivněno, resp. všechny zásahy člověka do procesu 
„snímání“ patří do roviny konotace. 

Kresba, jakkoli denotativní, je naproti tomu sdělením vysoce kódovaným. Aby vůbec 
vznikla, musí produktor při „reprodukci“ určitého předmětu či scény nezbytně zvolit určitý 
soubor řízených transformací (Barthes, 2004a, s. 56) a kódy těchto transpozic jsou konvenč-
ní, historické (např. perspektiva) a (stejně jako jiné kódy) naučitelné. Navíc toto kódování 
(kreslení) nutně z reprodukovaného vybírá, nikdy nereprodukuje vše (často naopak velmi 
málo – viz např. karikatury), čímž dělí zobrazované na významné a nevýznamné. A jelikož 

                                                           
7 Barthes uvádí, že jde o platnost „analogickou té, která umožňuje rozlišit v lingvistickém znaku signifikant 

a signifikát, třebaže ve skutečnosti nikdo nedokáže oddělit ‚slovo‘ od jeho smyslu, pokud se neuchýlí 
k metajazyku definice“ (Barthes, 2004a, s. 53). 

8 Pro jednoduchost a plynulost výkladu, abych nemusel tento výčet dále opakovat, budu dále hovořit jen 
o kresbě (jakožto o formě zastupující celou naznačenou skupinu komunikátů). 
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neexistuje kresba bez stylu, „denotace kresby není tak čistá jako denotace fotografická“, shr-
nuje Barthes (2004a, s. 57). V souvislosti se stylem kresby je třeba zmínit slova Nelsona Go-
odmana, který trefně uvádí, že „střízlivý portrét a jedovatá karikatura se od sebe liší nikoliv 
mírou, nýbrž jen způsobem interpretace“ (Goodman, 2007, s. 25). 

Nejsem přesvědčen o tom, že fotografie je v naznačeném smyslu skutečně zcela „bez kó-
du“9 (předně řadu transformačních procedur provádí člověkem konstruovaný aparát a čte-
nářská analýza na „dílčí znaky“ je podle mého názoru při recepci stejná jako u /obzvláště 
„realistické“/ kresby), ale to pro tuto chvíli není tolik podstatné.10 Flusser svým dělením ob-
razů na předtechnické a technické upozornil na podstatnou vlastnost druhých zmíněných: 
technické obrazy předstírají, že jsou přímo symptomy skutečnosti, zatímco předtechnické 
svou nedokonalostí nápodoby a zpracováním explicitně „upozorňovaly“, že se jedná o obraz 
(srov. Flusser, 2002). 

Naznačená rozlišení se však ještě komplikují se vznikem digitálního obrazu – a teď ne-
myslím ani tak digitálně reprodukované fotografie, jako skutečně digitálně konstruovaný 
obraz ve fotorealistickém stylu (tedy flusserovský technický obraz par excellence). Ten sice 
autora osvobozuje od závislosti na realitě, od tlaku fotografické relace s vnějším světem (jako 
běžný příklad uveďme natáčení filmů a reklam před „modrým/zeleným“ pozadím, místo 
kterého se pak „doklíčuje“ libovolné prostředí vytvořené v počítači z nul a jedniček, které 
však na plátně nakonec vypadá jako reálné a živí hrdinové, nasnímané reálné postavy, se 
v něm pohybují). Za této situace se stává maximálně obtížným odlišit obraz analogový (fo-
tografie) od digitálního (fotorealistická simulace), když se oba svými referenty (ať už reál-
nými či simulovanými) vztahují ke skutečnosti.11 

S obrazem, který stále vypadá jako fotografický, je nyní možné pracovat podobně jako 
s klasickým obrazem vý-tvárným či jako se slovem (lze ho různě „ohýbat“, upravovat, při-
způsobovat...).12 U digitální fotografie se pak jeví jako nezbytné, aby k ní recipient přistupo-
val na základě „presumpce viny“ – je velice snadno manipulovatelná. Digitální obraz však 
může vzniknout i jinou cestou než fotografickou, ač jako fotografie vypadá, a to když vytvá-
ří své sémantické kvality zcela na základě imitačních znázornění, simulace.13 Rozdíl mezi 
kresbou a (digitální) fotografií (digitálním obrazem) se nám tak v tomto smyslu stírá.14 

 
                                                           

9 A jistě bychom našli řadu protichůdných názorů – viz např. jiné texty ve sborníku Císař, 2004, z nějž je citován 
i Barthes. 

10 Navíc „nevinné“ (neinterpretativní, konvencemi a kódy nezatížené) není ani samo lidské oko, jak přesvědčivě 
dokládá Gombrich (Císař, 2004, s. 297 – 298 a jinde). 

11 Zde je namístě odkázat již na slavnou Foucaltovu analýzu Magrittova obrazu (ve studii Foucault, 1994) a na 
především Baudrillardem proslavený a např. Viriliem rozvíjený (již od Platóna však pocházející) koncept 
simulakra (Baudrillard, 1985). 

12 Jako banální příklad, kterým celý proces úprav nejčastěji začíná, je nejspíše všem, kdo užívají digitální 
fotoaparáty, dobře známá redukce červených očí – nedokonalý otisk reality je nahrazen autenticky vypadající 
konstrukcí. 

13 Jako např. architektonické návrhy zasazující neexistující objekty do reálné krajiny, případně zcela bez reálného 
kontextu prezentované návrhy interiérů. 

14 U dynamických forem se pak kódování násobí procedurami vytvářejícími syntagmata (střih apod.), ale to nyní 
můžeme opomenout. 
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DENOTACE 

Uvedené rozlišení již prozradilo leccos o komplikovanosti denotace u vizuálních textů. 
Problematika denotace bývá u vizuálních („ikonických“) textů často chápána velmi zjedno-
dušeně. Souvisí to jednak s problematickým (nesprávným) chápáním „ikonicity“ jako tako-
vé, jednak s podceňováním některých užívaných kódů (např. perspektivního). 

 
„IKONY“ A KÓDOVÁNÍ 

Ačkoli jsem pro značnou problematičnost výše zavrhl pojem ikonu, bylo přece jen právě 
v diskusích o něm zjištěno o denotaci/referenci15 mnohé, co by nám mohlo pomoci naši 
otázku zodpovědět. 

Pojem ikonu, zavedený, jak bylo výše zmíněno, Peircem a bohatě komentován Morrisem 
a dalšími, byl od 60. let bouřlivě diskutován, což vyvrcholilo střetem dvou opozičních názo-
rů, stejně naivních. První tvrdil, že ikony jsou nekódované analogické prostředky, zatímco 
druhý, že ikony jsou arbitrární a plně analyzovatelné prostředky. 

Oba názory (z nichž první dříve zastával) zavrhuje Eco ve své Teorii sémiotiky (Eco, 
2004) a hledá třetí (střední) cestu. Přesvědčivě dokládá, že chápání ikonických znaků jako 
analogových, motivovaných a přirozených (přičemž tyto kategorie jsou chápány jako syno-
nymní, v protikladu s kategoriemi digitální, arbitrární a konvencionální) není pravdivé.16 

Stejně tak ukazuje, že chybné jsou i naivní názory definující tzv. ikonické znaky jako 
(v určitém ohledu) podobné svému objektu (denotované věci) či analogické k němu, moti-
vované svým objektem či mající stejné vlastnosti jako on. Varuje však i před dogmatizací 
opačného předpokladu, že tzv. ikonické znaky jsou arbitrárně kódované, z něhož může být 
vyvozeno, že jsou analyzovatelné na rozhodné kódové jednotky a mohou podléhat vícená-
sobné artikulaci, podobně jako verbální znaky. 

Jeho řešením je, že přesnější je tvrdit, že tzv. ikonické znaky jsou kulturně kódované, 
aniž by tím bylo řečeno, že jsou zcela arbitrární, čímž navrací kategorii konvencionality 
flexibilnější význam. Předpokládá tedy, že tzv. ikonické znaky jsou kulturně kódované, aniž 
by to nutně vedlo k závěru, že jsou arbitrárně korelované se svým obsahem a že jejich výraz 
je analyzovatelný na diskrétní jednotky (Eco, 2004, s. 219). 

                                                           
15 Pro potřeby tohoto textu nemusím, myslím, tyto pojmy precizovat a rozlišovat. 
16 Eco, 2004, s. 217: „fotografie je snad ‚motivovaná‘ (stopy na papíru jsou způsobeny rozložením hmoty 

v předpokládaném referentu), ale je digitálně analyzovatelná, jak je tomu v případě, když je tištěna pomocí 
rastru; kouř prozrazující přítomnost ohně je motivován ohněm, není však k němu analogický; obraz 
představující Pannu Marii je ‚analogický‘ k ženě, avšak rozpoznatelný jako Panna Marie je důsledkem 
konvencionálního pravidla; určitý typ horečky je přirozeně motivován TBC, nicméně to, že je rozpoznatelný 
jako spolehlivý příznak nemoci, je důsledek konvence. Pohyb ukazujícího prstu směrem k údajnému objektu je 
snad motivován prostorovými koordináty objektu, ale volba ukazujícího prstu jakožto indexu je vysoce 
arbitrární; indiáni Cuna ve skutečnosti používají zcela jiného prostředku, ‚ukazujícího retného gesta‘... Otisk 
pracky kočkovité šelmy je motivován tvarem dané pracky kočkovité šelmy, avšak to, že lovec přisoudí 
takovému výrazovému tvaru obsah (abstraktní pojem) ‚kočkovitá šelma‘, je dáno konvencí.“ 
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Ikonický znak (obraz) má být podle zažité definice podobný svému objektu, denotované 
věci. Eco však upozorňuje, že podobnost se „netýká vztahu mezi obrazem a jeho objektem, 
ale mezi obrazem a obsahem, který byl napřed kulturalizován“ (Eco, 2004, s. 232). Tedy, 

„... to, na čem záleží, není vztah mezi zobrazením a jeho objektem, ale spíše vztah mezi zobrazením a jeho 
obsahem. Obsah je v tomto případě výsledkem konvence, jako je tomu u proporciální korelace. Prvky mo-
tivace existují, avšak fungovat mohou pouze tehdy, když byly obecně uznány a kódovány.“ (Eco, 2004, s. 
227) 

„Podobnost“ jako určující znak obrazu/ikonu chápe jako problematickou i Goodman: 
„Má-li obraz nějaký objekt zobrazovat, musí jej označovat, zastupovat, odkazovat k němu, 
a žádná míra podobnosti nestačí pro ustavení požadovaného vztahu reference.“ (Goodman, 
2007, s. 22) Dochází k tomu, že „podobnost není pro referenci ani podmínkou nutnou“ (Go-
odman, 2007, s. 22), neboť „téměř cokoli může zastupovat téměř cokoli jiného“ (Goodman, 
2007, s. 22). A jelikož „obraz, který zastupuje – stejně jako text, který popisuje – k danému 
objektu odkazuje, přesněji řečeno jej denotuje“ (Goodman, 2007, s. 22), pak „podstatou zob-
razení je denotace, a ta na podobnosti nezávisí“. (Goodman, 2007, s. 22) Ovšem přesto není 
podobnost jako jistá vlastnost dle Goodmana nezajímavá: „ač není postačující podmínkou 
zobrazení, je právě oním rysem, který odlišuje zobrazení od jiných druhů denotace“ (Go-
odman, 2007, s. 23). 

V neposlední řadě pak u vizuálních textů nejde jen o vztah obrazu k tomu, k čemu pou-
kazuje, ale o to, že jeho „tvarosloví je zároveň i jeho znakoslovím“ (Zvěřina, 1968, s. 31), že 
tedy forma je sémioticky podstatná (na rozdíl od běžného verbálního textu, kde všechna 
jednotlivá token jednoho type mají stejný význam). 

 
PERSPEKTIVA 

Každý obraz je abstrakcí reality, čtyřrozměrného časoprostoru do dvou dimenzí plochy 
(resp. do tří dimenzí pohyblivých obrazů). Pokud je obraz „realistický“,17 pokud chce pro-
duktor/producent zachytit prostor „věrně“, tedy posílit denotativní sdělení svého textu, řídí 
se „zákony perspektivy“. Dle Gombricha „nelze ani dost zdůraznit, že umění perspektivy se 
snaží o správnou rovnici: chce aby zobrazení vypadalo jako předmět a předmět jako zobra-
zení“ (Gombrich, 1985, s. 299). 

Goodman však přesvědčivě dokládá, že pojetí perspektivy jako něčeho „objektivně dané-
ho“ je neudržitelné. Předně předepisuje nesplnitelné podmínky pro tvůrce obrazu a také 
dívání se čtenáře/diváka na obraz je zásadně odlišné od dívání se na příslušný „zobrazovaný“ 
výsek reality. Tvůrce obrazu „nereprodukuje“, nýbrž „překládá“: „Nejde o napodobení, ale 
o převedení. Jde spíše o ‚zachycení podoby‘ než o duplikaci – ve stejném smyslu jako karika-
tura často zachytí podobu, jež se na fotografii ztrácí.“ (Goodman, 2007, s. 29) 

Užití perspektivy tak není aplikací „fyzikálního zákona“, ale překladem, který se něja-
kým způsobem snaží vyrovnat rozdíl v okolnostech pozorování, aby posílil iluzi „podobnos-

                                                           
17 Chápejme tento pojem spíše intuitivně – není nutné jej na tomto místě problematizovat. 
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ti“. Jde o typ překladu, na který jsme v naší kultuře zvyklí, a tak nám nečiní potíže, ale přes-
to jde o konvenční transformaci: 

„Obrazy malované v perspektivě, stejně jako jakékoli jiné, musíme číst, a čtení je třeba se naučit. Oko na-
vyklé pouze na orientální malbu zprvu nechápe perspektivní obraz. Cvikem se ale člověk snadno přizpů-
sobí zkreslující optice či obrazům kresleným v pokřivené, nebo i obrácené perspektivě.“ (Goodman, 2007, 
s. 29) 

Jak empirickým výzkumem mezi lidmi, resp. společnostmi bez zkušenosti s fotografií 
zjistil Melville J. Herskovits, „i ta nejzřetelnější fotografie je jen interpretací toho, co fotoa-
parát vidí“ 18 – musíme se tedy učit, jak obrazy ve standardní perspektivě číst (a platí to i pro 
mechanicky vytvořenou perspektivu fotoaparátu!). Je to o to podstatnější, že ani sama per-
spektivní konvence nedodržuje ony „zákony geometrie“, jimiž se legitimizuje – naopak: 
„aby umělec vytvořil prostorové zobrazení, které bude dnešnímu západnímu oku připadat 
věrné, musí ‚zákony geometrie‘ porušit“ (Goodman, 2007, s. 30). 

Navíc, nedá se prokázat, že by „naše“ perspektiva, kterou se západní kultura od renesan-
ce pyšní, byla lepší než perspektivy jiné (starší i užívané v jiných kulturách). Goodman shr-
nuje, že „z chování světla zkrátka nevyplývá ani náš obvyklý, ani žádný jiný způsob zobra-
zování prostoru. Perspektiva není ani absolutním, ani nezávislým měřítkem věrnosti“ (Go-
odman, 2007, s. 30) (tedy ani „podobnosti“ či vztahu obrazu a denotované věci). Ať již autor 
vizuálního textu zvolí jakýkoli perspektivní kód, čtenář tohoto kódu znalý může z jeho ob-
razu vyčíst stejné informace jako z obrazu nejprecizněji kódovaného v západní perspektivě. 

Ukazuje se tedy, že konvence, která se zdála být zcela banální, maximálně přirovnatelná 
např. k západnímu způsobů čtení verbálního textu (tj. zleva doprava, shora dolu), je mno-
hem problematičtější a konvenčnější.19 

 
KONOTACE 

S konotativními významy je to ještě komplikovanější. Jak již bylo uvedeno, konotativní 
sdělení se formálně kryjí s denotativními, které jsou jejich nosičem. Barthes však upozorňu-
je, že „i když signifikant zdánlivě pokrývá celý obraz, je to přesto znak oddělený od ostat-
ních: „kompozice“ s sebou nese estetický signifikant obdobně jako intonace, jakkoli je signi-
fikant coby prvek suprasegmentální izolovaný od řeči“ (Barthes, 2004a, s. 58). 

Konotace působí na druhém stupni označování. Znaky konotativního systému jsou pře-
vzaty z kulturního kódu a počet čtení téhož obrazu (Barthes hovoří o lexii)20 je individuálně 

                                                           
18 Herskovits, Melville J.: Man and His Works. New York: Alfred A. Knopf 1948; cit. dle Goodman, 2007, s. 29; 

pozn. 15 – Monaco uvádí výsledky pro téma klíčového experimentu antropologa Williama Hudsona: „za prvé 
každá normální lidská bytost dokáže vnímat a identifikovat vizuální obraz; za druhé i ty nejjednodušší vizuální 
obrazy jsou v různých kulturách interpretovány různě. Takže víme, že lidé tyto obrazy musí ‚číst‘.“ (Monaco, 
2006, s. 148) 

19 Této skutečnosti si byl ostatně vědom již Erwin Panofsky, autor studie Die Perspektive als „Symbolische 
Form“. 

20 Je třeba uvést, že jej chápe zásadně jinak, než jak je tomu v českém lingvistickém diskursu – viz Lotko, 2005, 
s. 67; heslo lexie: „(v některých pojetích) základní lexikální jednotka jako symetrický lexikální znak, na jednu 
formu se váže jeden význam“; Encyklopedický slovník češtiny (2002, s. 242), heslo lexém: 
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variabilní: „jedna a táž lexie mobilizuje odlišná lexika“, přičemž lexikem se rozumí „část 
symbolické roviny (řeči), která odpovídá určitému souboru jednání a technik“ (Barthes, 
2004a, s. 58 – 59) – při různých čteních obrazu tak každý znak odpovídá určitému souboru 
„postojů“. Rozhodujícím činitelem čtení konotativních sdělení je tedy čtenář: „v jednom 
a tomtéž člověku existuje pluralita a koexistence lexik; množství i identita těchto lexik tvoří 
jakoby idiolekt každého z nich“ (Barthes, 2004a, s. 59). Konotativní sdělení, druhý poukaz 
znaku, tak odkazuje k asociovanému významu, který je do značné míry individuální a pro 
jehož „uchopení“ je nutná hlubší znalost dané kultury/komunity. 

Tato variabilita čtení nemůže ohrožovat vlastní „jazyk“ obrazu, pokud předpokládáme, 
že je tento jazyk složen z idiolektů, lexik či sub-kódů. Jazyk obrazu tedy není jen soubor 
pronesených promluv (například na rovině kombinátora znaků neboli tvůrce sdělení), ný-
brž je to též soubor promluv recipovaných, je chápán ve smyslu „totalizující abstrakce“ sdě-
lení vysílaných i přijatých (což je skoro protikladné Saussurovo pojetí langue a parole). (Bar-
thes, 2004a, s. 59) 

Eco navíc upozornil (Eco, 2004, s. 69), že i konotace je kódovaná, byť slabšími kódy než 
denotace. A u ikonů tyto konotativní kódy často neznáme, resp. naše znalost o nich je men-
ší. Konotace je nejčastěji kódována na základě formální podoby označujícího (tedy náleži-
tosti jako je kompozice, zvolený „úhel kamery“ apod.). 

 
KÓD(Y) 

Kódy, ať již denotativní či konotativní, obvykle z výsledného vizuálního textu nejsou 
snadno patrny, je obtížné z něj vyčíst, jakými produkčními pravidly se autor řídil, protože 
„zatímco ve verbálním jazyce existují rozpoznatelné a diskrétní signálové jednotky, tudíž lze 
pomocí nich duplikovat i komplexní text, v malířství se signál jeví jako ‚kontinuální‘ nebo 
‚kompaktní‘, bez rozlišitelných jednotek.“ (Barthes, 2004a, s. 59) 

V každém obraze, onom „ikonickém kontinuu“, sice obvykle můžeme izolovat určité 
rozhodné diskrétní jednotky, „avšak zdá se, že jakmile jsou zjištěny, znovu se rozplynou.“ 
(Eco, 2004, s. 244) Navíc, jsou obvykle dosti nesouměřitelné: 

„Někdy jsou to rozsáhlé, obecně rozpoznatelné konfigurace, někdy pouze malé segmenty čar, bodů, čer-
ných ploch (jako u kresby lidské tváře, kde bod představuje oko a půlkruh rty; nicméně víme, že v jiném 
kontextu by tentýž bod a tentýž půlkruh znamenal něco jiného).“ (Eco, 2004, s. 244) 

Jde tedy o jiný typ kódu než jaký známe z verbální komunikace, ikonické figury neod-
povídají lingvistickým fonémům, 

„poněvadž nemají poziční ani opoziční hodnotu. – Jednotky, které vytváří ikonický text, jsou zakládány – 
pokud vůbec – kontextem. Vně kontextu nejsou tyto takzvané ‚znaky‘ vůbec znaky, poněvadž ani nejsou 
kódovány, ani se ničemu nepodobají. Tedy, pokud ikonický text zakládá kódovou hodnotu znaku, je aktem 
vytváření kódu.“ (Eco, 2004, s. 245) 

                                                                                                                                                          
„Víceznačný/polysémní lexém nazývají někteří lingvisté hyperlexém, jeho jednotlivé monosémní lexémy lexie 
(tak zejména Filipec v Člex, 1985)“; tamtéž s. 320, heslo polysémie: „jednotlivá významová užití (lexie) 
polysémního lexému (hyperlexému)“. 
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Aby byla daným kódem stanovená korelace akceptovatelná, musí být založena na nějaké 
evidentní motivaci, například stimulu: „Pokud je výraz jakožto stimul schopen řídit pozor-
nost směrem k určitým věcem z naznačovaného obsahu, pak je korelace postulována (a ... 
dokonce by mohla být uznána jako nová konvence).“ (Eco, 2004, s. 216) 

O jaký stimul by však mělo jít? Autorem zvolený kód musí pro recipienta fungovat pře-
devším jako kód poznávací, tedy přenášet určité rozhodné rysy obsahu: „Rozpoznatelnost 
ikonického znaku závisí na výběru těchto rysů. Nicméně rozhodné rysy musejí být vyjádře-
ny. Proto musí existovat ikonický kód, který zakládá ekvivalenci mezi určitým grafickým 
prostředkem a rozhodným rysem poznávacího kódu.“ (Eco, 2004, s. 235) Ikonické znaky se 
tedy částečně řídí konvencí, jsou však zároveň motivované; některé z nich odkazují na za-
vedené stylistické pravidlo, zatímco jiné, zdá se, navrhují nové pravidlo. 

Rozhodující rysy tak musejí být nějakým způsobem „promítnuty“ do daného výrazového 
kontinua pomocí určitých transformačních pravidel. V transformaci je přítomné také to, co 
označujeme jako styl, neboť je-li transformace nápadná, říkáme, že motiv je „stylizován“. Je 
však třeba zdůraznit, že „stylová pravidla převládají i tam, kde umělec chce věrně reprodu-
kovat přírodu“ (Gombrich, 1985, s. 74) (realismus je také styl; viz i pasáž o perspektivě). 

Hledaný vizuální či „ikonický“ kód tak „zakládá buď korelaci mezi grafickým prostřed-
kem a již kódovanou perceptuální jednotkou, nebo mezi rozhodnou jednotkou grafického 
systému a rozhodnou jednotkou sémantického systému závisejícího a předchozí kodifikaci 
perceptuální zkušenosti.“ (Eco, 2004, s. 236) 

 
ZÁVĚR – POTŘEBA GRAMOTNOSTI 

Jestliže ve vizuálních textech takto fungují poměrně sofistikované kódy (byť je za produ-
centa/produktora někdy vykonává technické zařízení), je jistě třeba se jimi zabývat, ba víc, 
učit se jim. Zatímco kódům a gramatice verbálních textů je ve vzdělávání určeno centrální 
místo, vizuální gramotnost chybí. Recipienti k obrazům, které se staly dominantní součástí 
masové komunikace, stále přistupují jako samouci, a tak jsou jimi velmi snadno manipulova-
telní, teoretikové komunikace často k obrazu přistupují jako k neproblematickému, příp. ho 
přehlížejí. Pokud však chceme vizuálním textům (obrazům) porozumět či je interpretovat, 
musíme se je nejprve naučit číst. Cílem textu bylo shrnout a kontextualizovat základní po-
znatky o problémech, které možnosti interpretace vizuálních textů determinují. 
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On Interpretation of Visual Text 

Abstract 

This article deals with the dominance of visual messages in the contemporary cultu-
re/society/communication and focuses on the problems in ”reading“ of images or more precisely reading of 
”visual messages“. It points out the problems closely connected with the traditional concept of icon and 
the perception of images (”accurance“, ”realism“, ”perspective“), defines the differences between drawing 
and photography and states that the differences between them are diminished in digital images. The au-
thor differentiates several ”levels“ of visual messages (referring to Barthes) and the basic ”codes“ of these 
kinds of texts (referring to Eco). The author tries to contribute to better understanding of images and their 
relevant interpretation. 
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