
Analogová fotografie a její projevy na 
platformě Youtube

David Mackovič

Diplomová práce
2022



Naskenované zadání 1



Naskenované zadání 2



Prohlášení autora



ABSTRAKT

V práci sa autor venuje prejavom a spôsobom prezentácie analógovej fotografie na platforme 
Youtube. Práca je venovaná technickej stránke analógovej fotografie, spôsobom jej prežívania v 
súčasnosti a dopadom sociálnych sietí na toto záznamové médium.
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ABSTRACT

In this work, author is focusing on appearance and presentation of analog photography 
on Youtube platform. Work is also focused on technical side of analog photography, the way it 
functions in todays world under impacts of social media.

Keywords: analog photography, classic photography, Youtube, platform, social media, Insta-
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ÚVOD

V súčasnosti vrcholí pomyslená renesancia analógovej fotografie a toto médium sa aj napriek 

vysokej finančnej náročnosti teší najvyššiemu počtu záujemcov  od dôb ústupu pred digitálnym 

spracovaním. Táto vysoká popularita tak spôsobuje obnovený záujem zo strany fotografických 

spoločností o výrobu a podporu tohto trhu, potvrdzujúc tak frázu „film is not dead“. Okrem veľ-

kých spoločností však zaujímajú významné postavenie nezávislé projekty rozširujúce možnosti 

tohto tvorivého prostredia. Pomaly utíchajúca debata o porovnávaní kvality medzi digitálnym a 

klasickým spracovaním sa transformuje do postoja voči rýchlej konzumácii fotografie v online 

priestore, stavajúc analógovú fotografiu do pozície outsidera a záchrancu.

 Za týmto boomom celkom jednoznačne stoja sociálne siete ako účinný nástroj popula-

rizácie klasickej fotografie v online prostredí, využívajúc tak naplno svoje kapacity sledujúcich 

výrazne prekračujúce počty navštevovateľov klasických internetových fór.

 Svojimi špecifickými prostrediami dali tieto platformy za vznik rôznym formám takých-

to komunít, ja som sa však zameral na platformu YouTube, ako na prípad perfektného prostre-

dia pre rast tejto komunity. Videá s témou klasickej fotografie sa stali vyhľadávaným obsahom a 

svojimi počtami sledovateľov dosahujú závratných počtov sledovaní. Autori tohto obsahu sa  tak 

stávajú celebritami, no ich meno však len zriedka opustí bezpečné prostredie YouTube.

Táto práca nie je v žiadnom ohľade glorifikáciu prostredia analógovej fotografie na YouTube, 

svojím zoradením a zameraním sa v nej venujem skutočnostiam ktoré súčasnej situácii predchá-

dzali a realite, v ktorej sa nachádzame dnes.
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1. ANALÓG DNES 

1.1. HISTÓRIA A TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ

 Fotografia, ktorá bola vo svojich počiatkoch rezervovaná pre šikovné ruky fo-

tografických majstrov a opradená, pre bežného diváka, kúzlami a príznačnou temnotou, bola 

veľmi neprístupným a náročným procesom na osvojenie si. Tento stav bol spôsobený hlavne 

nedokonalosťou fotografického prístroja, jeho rozmermi a necitlivosťou záznamového materiá-

lu.

 Prvou skutočnou revolučnou zmenou bol vynález kinofilmového fotoaparátu, ktorý 

priniesol vďaka zdokonaleným technológiám menší formát, citlivejší materiál , čoho výsled-

kom bolo oslobodenie fotografie od statívu a strnulosti. Ruka v ruke so zmenšením formátu 

prišlo aj zníženie nákladov, čo bolo predominantnou prekážkou pred vstupom širšieho publika 

do tvorivého procesu fotografie. Ďalšími krokmi k ešte väčšej dostupnosti, bolo uvedenie lac-

nejších alternatív ku drahému aparátu Leica, ako napríklad Argus model A v roku 19361, ako 

aj vynález Kodaku v podobe predpripravených fotoaparátov, ktoré bolo možné zakúpiť už so 

založeným filmom2, odstraňujúc ďalšiu bariéru pre bežného používateľa. Práve vďaka Kodaku 

sa fotografia dočkala takej popularity, akú má dnes. 

Fotoaparát Argus Model A 3 (obr.1)

1 Argus „A“ Series Cameras. Argus collectors group [online]. [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.arguscg.org/reference/a.
shtml
2 Kodak and the Rise of Amateur Photography. Met Museum [online]. 2004 [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.metmuse-
um.org/toah/hd/kodk/hd_kodk.htm
3 Argus Model „A“ [online]. In: . [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.arguscg.org/reference/af-lg.jpg
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Rok 1981 značí príchod digitálneho záznamu v podobe prvého prenosného fotoaparátu 

určeného pre bežný trh značky Sony4, spolu s uvedením obrazovej kompresného obrazového 

štandardu JPEG5. Aj keď spočiatku trpel podobnými problémami akými trpela klasická fo-

tografia pred nástupom kinofilmu, ku vysokej vstupnej investícii sa pridala aj nepresvedčivá 

kvalita výstupu, boli to problémy, ktoré však predstavovali len dočasnú prekážku a pomerne 

rýchlo sa digitálne spracovanie rozšírilo. Analógové spracovanie si však stále zachováva svoje 

postavenie, predovšetkým v profesionálnej sfére, kde sú nároky na kvalitu oveľa vyššie. To sa 

však taktiež zmenilo až do dnešnej podoby kde digitálne spracovanie úplne vytlačilo klasickú 

fotografiu, ktorá sa používa v profesionálnom prostredí len vo veľmi zriedkavých prípadoch aj 

keď v posledných rokoch s stúpajúcou tendenciou. Zmenil sa workflow, zmenilo sa 

rozmýšľanie, zmenilo sa publikum a zmenili sa autori.

Prvá digitálna fotografia, autor Russell Kirsch, jeho syna Waldena, 19576 (obr.2)

4 History of digital camera and digital imaging [online]. [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.digitalkameramuseum.de/en/
history
5 INFORMATION TECHNOLOGY – DIGITAL COMPRESSION AND CODING OF CONTINUOUS-TONE STILL IMAGES – 
REQUIREMENTS AND GUIDELINES [online]. [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.w3.org/Graphics/JPEG/itu-t81.pdf
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_photography#/media/File:NBSFirstScanImage.jpg
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Príchodom dvadsiateho prvého storočia sa už naplno prejavuje dominancia digitálnej fo-

tografie. Je to prirodzene spôsobené dostupnosťou a zjednodušením celého fotografického 

procesu. Aj miera adaptácie na tento nový spôsob fotografovania bola značná. Predovšetkým 

medzi profesionálnymi fotografmi, ktorí sa pohybovali v odvetviach fotografie, ktoré už za čias 

analógu tlačili na rýchlosť a jednoduchosť procesu, rýchlovývojky a kontakty nahradili dig-

itálne výtlačky. Samozrejme bolo by veľmi nepresné popísať túto transformáciu len v tej forme, 

že sa to týkalo len profesionalov, avšak v tejto dobe sa digitálne prístroje nedali zrovnať s tým, 

čo si pod digitálnym fotoaparátom predstavíme dnes. Ich rozmery a predovšetkým cena im 

nedovolili v týchto skorých rokoch preniknúť medzi širšiu verejnosť, ktorá na fotografovanie 

naďalej využívala analógovú fototechniku a služieb spracovania fotomateriálu, ktoré boli na 

každom kroku. 

Avšak rokom 2003 sa digitálne fotoaparáty dostali v počte predajov na prvé miesto pred kla-

sické kinofilmové aparáty7 a nadobro tak vytlačili analógové spracovanie. V čase pred týmto 

obdobím, a aj v spomínanom období totižto stále panuje určitá forma skepsy voči digitálnemu 

fotoaparátu. Na rozdiel od rokmi zdokonaľovaného analógového procesu, ponúkal ten digitál-

ny spočiatku  len málo čo do kvality obrazu. 

 Tu vzniká jeden z najzásadnejšich bodov v procese prijatia digitálnej fotografie. Pre-

tože preddominantými uživateľmi digitálnej fotografie už neboli len profesionáli, ktorí v tom 

čase mali prístup k dostačujúcim fotografickým prístrojom, ale boli to práve nadšenci a bežní 

užívatelia. Tí však tiež požadovali určitú úroveň kvality svojich fotografii, najmä skupina fo-

tografických nadšencov, amatérov, ktorí si na kvalite svojich fotografii zakladali. Táto skupina 

totiž disponovala kvalitnými prístrojmi a nebolo jej po vôli zbaviť sa ich v prospech technoló-

gie, ktorá pre nich nepredstavovala takmer žiadny kvalitatívny posun. 

 Tento názor o nekvalite digitálnej fotografie je až do dnešných dní určitou skupinou 

fotografickej verejnosti používaný ako obhajoba klasickej fotografie. Ako príklad uvádzam ko-

mentár na online diskusnom fóre rozoberajúci tému kvality filmového a digitálneho záznamu :

 

“Aj keď moje obrázky nie sú ničím, čím by som sa mohol chváliť, vďaka vášmu spracovaniu 

vyzerajú oveľa lepšie ako tie, ktoré som nafotil svojím digitálnym fotoaparátom. Vďaka „Temnej 

komore“8

7  Digital outsells film, but film still king to some. COOK, Brad. Macworld [online]. 2004, 2004 [cit. 2022-02-29]. Dostupné z: https://
www.macworld.com/article/172500/digitalfilm-2.html
8 „Although my pictures are nothing to brag about, your processing made them look a whole lot better than any I have taken with 
my digital camera. Kudos to “The Darkroom”.

Film vs Digital – A Photo Comparison. In: The Darkroom [online]. 2021 [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://thedarkroom.com/film-vs-di-
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 Ďalším z mnoha názorov prečo ísť cestou analógu a nie cestou digitálu je celá tá vec s 

materialistickou túžbou ktorá nás núti niečo vlastniť. To, že keď zaplatím za film a film vy-

fotím, zostane mi, čize je to akáasi forma investície do seba samého, zatiaľ čo digitálne fotky 

môžme napr. omylom vymazať a nezostane nám nič.

 Tieto a iné názory dali do pohybu určitú časť fotografického spektra ktorá disponovala 

dostatočným nadhľadom a tvorivou silou, ktorá začala svoju tvorbu prelínať oboma týmito 

technikami. Buď sa títo fotografi nezbavili svojej analógovej výbavy a len postupne prešli do 

digitálnej éry, alebo si práve zakúpili analógovú výbavu od niekoho iného, kto už o ňu nemal 

záujem.

1.2. Návrat analógovej fotografie

 Aj napriek masívnemu rozšíreniu digitálnej fotografie však nemôžeme hovoriť o smrti 

analógu. Napriek tomu, že digitálne spracovanie dalo profesionálom ako aj amatérom do ruky 

nástroj neporovnateľne jednoduchší, lacnejśí a predovšetkým rýchlejší, analógová fotografia sa 

udržala vďaka pár faktorom, ktoré do istej miery popierajú logickú následnosť technologického 

vývoja a posúvajú tak analóg do zvláštnej, takmer nesmrtelnej pozície.

  Prvým faktorom, prečo dnes analógová fotografia a spoločnosti ako Kodak a Fujifilm 

stále film produkujú je ten, že značná časť fotografov a filmárov nikdy celkom neprešla k dig-

itálnemu spracovaniu. Analógová fotka na rozdiel od digitálu predstavuje pomyselnú kvalitu , 

porovnateľne ako sú v hudbe stále veľmi vysoko vážené vinylové platne. Z jednej strany tento 

názor pochádza z doby, kedy naozaj analóg predstavoval kvalitnejšiu cestu v porovnaní s dig-

itálom.  Dnes to však už neplatí, technologický pokrok posunul digitál kvalitatívne ohromne 

dopredu a celá debata o porovnávaní kvality výstupov stratila na zmysluplnosti, tak ako o tom 

píše Filip Láb v knihe Postdigitální fotografie :

 “Fotografie je dnes tedy standardně digitální a analogová fotografie představuje nostal-

gický návrat do minulosti, bez ohledu na to, že o jednu generaci zpět šlo o průmyslový standard. 

Srovnávaní s klasickou érou filmu a fotokomory již nadále nedává smysl. Ocitli jsme se v postdig-

itální éře, digitální prostředí je přirozené, primární, zároveň výpočetní podstata fotografie a stále 

komplexnejší algoritmy stojící za vznikem obrazů hrají stále důležitější roli. Digitální média dnes 

fungují společně s médii starými vedle sebe bez jakýchkoliv větších potíží s tím, že digitální tech-
gital-comparison/
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nologie během velmi krátké doby ovládly všechny sféry lidské existence.”9 

Práve tu však nastupuje druhý názorový prúd ktorý zastávajú fotografi generačne mladší, ktorí 

už začali svoju tvorbu pomocou digitálneho procesu a napriek všetkým výhodám sa dobro-

voľne rozhodli tvoriť na film. 

 “Fascinace novými možnostmi digitálních technologií je za námi a nastává fáze vystří-

zlivění z technooptimistického nadšení.”10

Toto rozhodnutie sa nesie v duchu určitého odporu voči dobe v ktorej sa nachádzame , v dobe 

okamžitého zdieľania a ohromného množstva fotografii a obrazového materiálu, ktorý sa práve 

takto snažia potlačiť a vymedziť sa voči nim. Tieto skutočnosti budem rozoberať v ďalších 

kapitolách práce.

1.3 Súčasný trh analógových fotografických prístrojov

 Trh analógových prístrojov v súčasnosti pozostáva v drvivej väčšine z použitej fo-

tografickej techniky, ktorej obmedzené množstvo a vek je dôvodom na neustály rast ich 

hodnoty. Len zopár najsilnejších mien v tomto priemysle si zachovalo kapacity na produkciu 

analógových prístrojov aj v tejto dobe.11 Ostatné spoločnosti zaoberajúce sa výrobou analógov-

ých fotografických prístrojov buď zanikli, alebo s výrobou týchto prístrojov už ekonomických 

dôvodov nepokračujú. To znamená, že fotografických prístrojov sa vyrába výrazne menej ako 

je dopyt po nich, výsledkom čoho je neustále zvyšovanie cien existujúcich fotoaparátov a ob-

jektívov. Ich fungovanie a potenciálna možnosť opravy leží v rukách špecializovaných servisov 

alebo jednotlivcov, ktorí sa rozhodli urobiť z opráv analógového fotografického vybavenia 

predmet vlastného podnikania.

 Druhým a nemenej výrazným dôvodom rastu cien fototechniky je zviditeľnovanie v 

rukách celebrít, ktoré majú na sociálnych sieťach veľký fanklub. Či sa už jedná o konkrétne 

prípady, kedy sa známa osobnosť ukázala na verejnosti s analógovým fotoaparátom, ako v 
9 LÁB, Filip. Postdigitální fotografie. Praha: Karolinum, 2021, s. 14. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-4760-9.
10  LÁB, Filip. Postdigitální fotografie. Praha: Karolinum, 2021, s. 9. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-4760-9.
11 Sú nimi Leica, s ich modelmi Leica MP a M-A, ArcaSwiss s radou F-metric veľkoformátových prístrojov, Linhof Technorama a ešte 
zopár ďalších ako Wista alebo Toyo. Toto sú fotoaparáty stále v produkcií ale pár dôležitých modelov bolo v produkcíi ešte donedávna, ako 
Nikon F6, Leica M7, Contax 645 ktorých výroba bola ukončená v posledných pár rokoch. Tieto kroky sú samozrejme veľmi logické zo strany 
výrobcov, ktorí chápu svoje pozície v dobe digítalneho spracovania. Preto v produkcií zostávajú prístroje buďto veľmi špecifického využitia ako 
prístroje Technorama alebo Toyo/ArcaSwiss, alebo vďaka tomu že v nich daná značka zachováva svoju tradíciu, ako Leica so svojími dvoma 
súčasnými modelmi.



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15

prípade Kendall Jenner, keď bola hosťom v populárnej show Jimmyho Fallona12, kde sa ukáza-

la so svojím kinofilmovým kompaktným fotoaparátom Contax T2. V tom momente začala 

cena tohto dovtedy relatívne neznámeho high-endového aparátu stúpať a to až do takej miery, 

že ceny použitých prístrojov sa vyrovnali alebo prekonali cenu nového prístroja v roku uvede-

nia na trh.

Kendall Jenner fotografuje Jimma Fellona fotoaparátom Contax T213 (obr.3)

Podobný efekt majú práve videá úspešných fotografov, u ktorých je jednoznačným trendom 

fotoaparát Leica M6, ktorý v posledných rokoch taktiež zaznamenal násobný rast ceny. Nad 

kvalitou tohto prístroja sa nedá diskutovať, faktom však zostáva, že cena sa dnes už úplne vym-

kla kontrole.

 Prípadov, kde dochádza ku takýmto výrazným zmenám v cene je veľmi veľa a dotýka 

sa aj prístrojov, ktoré nemali takúto cenu ani v dobe svojho uvedenia na trh, ich plánované 

použitie sa spolu so stúpajúcou cenou tiež zmenilo do inej podoby. Takýmto prípadom je 

Olympus Mju a Mju 2, ktoré boli uvedené na trh v roku 1991 a 199714. Rovnako ako kinofilm-

ové fotoaparáty, mienené skôr na amatérsku časť fotografického spektra, s určitými výnimkami 
12  CLARK, Samantha. How Kendall Jenner is bringing back film (and ruining it for some): When she got seen with that camera, it 
just went mental. The Lily [online]. 2018 [cit. 2022-03-29]. Dostupné z: https://www.thelily.com/how-kendall-jenner-is-bringing-back-film-
and-ruining-it-for-some/?
13 Kendall Jenner is probably a more successful photographer than you, and that’s OK [online]. In: . [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: 
https://www.popphoto.com/kendall-jenner-is-probably-more-successful-photographer-than-you-and-thats-ok/
14  Olympus μ[mju:] Hits History. Xitek [online]. 2002, 2002 [cit. 2022-02-29]. Dostupné z: https://www3.xitek.com/bingqiku/olym-
pus/mju-news.htm
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v podobe reportérov a iných profesionálov využívajúcich malých rozmerov, sa tento trend 

výrazne dotkol aj stredoformátových prístrojov, ktoré svojím určením pre profesionálov pred-

stavovali značnú investíciu. To sa krátko zmenilo v momente prechodu na digitálne spraco-

vanie, keď cena aj týchto prístrojov klesla drasticky a mohli si ich dovoliť aj fotografi ktorí by si 

ich inak nemohli z finančných dôvodov dovoliť. 

 Trh analógovej fotografie silne ovplyvňuje popularita scény analógovej fotografie na 

platforme Youtube, pretože tento obsah má už veľmi silnú fanúšikovskú základňu rátajúcu 

sa na desiatky až stovky tisíc divákov. Nie je preto prekvapením, že takéto množstvo pod-

porovateľov má značné schopnosti ovplyvňovať svojími rozhodnutiami celý trh analógov-

ého fotografického vybavenia. Rozhodnutiami, ktoré sú motivované Youtube obsahom od 

ich obľúbených fotografov v kombinácii s odporúčaniami ohľadne vhodných nákupov fo-

tografickej techniky alebo samotných fotografií, fotografických kníh a výsledného obsahu. Táto 

popularita sa dá považovať za pozitívum, prinášajúce nielen zisk do tohto odvetvia fotografie, 

pomáhajúc ho udržať svojimi investíciami v chode, zároveň však pôsobia príťažlivým dojmom 

pre ostatných fotografov, ktorí klasickej forme záznamu neholdujú.

1.3.1 Trh fotografického záznamového materiálu a vybavenia

 Výroba fotografických materiálov zostáva kľúčovým faktorom pre prežitie a zacho-

vanie analógovej fotografie. Avšak po výraznom poklese spotreby týchto materiálov museli 

aj spoločnosti zaoberajúce sa ich výrobou pristúpiť k riešeniam, ktoré by boli čo najviac eko-

nomicky udržateľné. Vo väčšine prípadov to znamenalo zjednodušenie a zredukovanie po-

nuky fotomateriálov a fotografickej chémie, problém pre spoločnosti zaoberajúce sa výrobou 

klasických záznamových materiálov je totižto ten že na rozdiel od výrobcov fotografických 

prístrojov sa nemohli spoliehať na diverzifikáciu svojho portfólia v takej miere, ktorá by im 

umožnila zachovať pôvodné výrobné kapacity a s rozšírením digitálneho záznamu nemali 

inú možnosť . Spoločnosti ako Kodak, Fujifilm alebo Ilford boli nútené okresať svoju ponuku 

týchto materiálov. Fotografi tak prišli o možnosť fotografovať na legendárny filmový pozitívny 

materiál Kodachrome15 a mnohé ďalšie. 

15 ARVA-TOTH, Zoltan. Kodak Retires Kodachrome Film. Photography Blog [online]. [cit. 2022-02-29]. Dostupné z: https://www.
photographyblog.com/news/kodak_retires_kodachrome_film 
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1.3.2 Alternatívy ku veľkým fotografickým spoločnostiam - Startupy a Kick-
starteri 

 Dôsledkami zhoršujúcej sa finančnej situácie v sektore klasickej fotografie, teda pre-

dovšetkým záznamových materiálov spôsobenej predovšetkým neustále sa znižujúcou spo-

trebou sa začali objavovať tendencie nezávislých malých spoločností o podporu tohto sektora. 

Reagovali na neustále zdražovanie a obmedzovanie ponuky, či už produkcie alebo spraco-

vateľských služieb formou vlastných riešení, technologicky a finančne založených na flexibi-

lite takej vlastnej pre malé podniky a projekty. Popri prechode profesionálneho vybavenia do 

vlastníctva jednotlivých fotografov alebo menších komunitných zoskupení sa vďaka kickstart-

erovým16 projektom začína obdobie, v ktorom sa fotografom opätovne rozširujú možnosti a v 

spojení s rozšírením analógovej fotografie na sociálnych sieťach sa naplno rozbieha celá nová 

DIY17 scéna.

Alternatívne fotografické vybavenie 
 Nedostupnosť fotografického vybavenia, fotoaparátov či dokonca filmového materiálu 

dali za vznik celej vlne projektov, ktoré boli úspešné vďaka kampaniam na sieťach ako Kick-

starter. Nezávislé malé projekty, ktoré sa vďaka podpore od komunity fotografov a nadšen-

cov premenili do formy reálneho produktu a dostali sa do predaja a zaujali miesto výrobkov 

veľkých výrobcov, ako Jobo alebo Fujifilm, ktorí už neprodukujú fotografické vybavenie. 

Ďalším dôvodom, prečo sa tieto projekty dočkali takej popularity je aj skutočnosť že väčšina 

fotografického vybavenia tejto kategórie bola profesionálneho charakteru, mierená na spra-

covateľské prostredie, ktoré spracovávajú fotografické materiály vo veľkom objeme avšak s 

rozmachom vlastného spracovania v domácich podmienkach vznikol dopyt po technológiách 

a náradí pre jednotlivcov. To je jedna z veľkých zmien, ktorá prichádza spolu s obnoveným 

záujmom o analógový proces a stala sa nedieľnou súčasťou moderného analógového fotografa. 

Nižšie popisujem zopár najdôležitejších projektov a spoločností, ktoré zabezpečujú rôzne, 

častokrát špecifické potreby fotografického trhu.

16  crowdfundingová webová stránka Kickstarter. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Founda-
tion, 2001- [cit. 2022-02-29]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
17  skratka pojmu : do it yourself - urob si sám 
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Lomography
 Lomography18 je spoločnosť ktorá sa stala synonymom v oblasti rozšírenia klasickej fo-

tografie naspäť medzi širokú fotografickú verejnosť. Lomographic Society International, spolok 

založený vo Viedni v roku 1992 dedikovaný analógovej, kreatívnej a experimentálnej fotografii, 

z ktorého neskôr vzišla spoločnosť Lomography.  Táto spoločnosť uzavrela v roku 1995 zmluvu 

s ruským výrobcom Lomo PLC na distribúciu fotoaparátov LOMO LC-A do celého sveta. Do 

roku 2005 prebiehala výroba týchto fotoaparátov v pôvodnom závode v Petrohrade, odkiaľ 

sa následne presunula do Číny. Okrem fotoaparátov LOMO stojí Lomography za relatívne 

vysokým počtom lacných fotoaparátov a filmov, ktorých ponuka sa neustále rozširuje. Filmový 

materiál Lomography získava od svojich partnerov, výrobcov filmov Kodak, Ilford a Fuji, sama 

žiadny materiál nevyrába.

Vďaka tomuto projektu vznikol celý žáner Lomo-fotografie, ktorý láka najmä nových záujem-

cov o klasickú fotografiu, poskytujúc im jednoduchú cestu do média a do rozsiahlej komuni-

ty.19

Časť ponuky fotoaparátov Lomography20 (obr.4)

18  History: The LOMO LC-A is Conceived [online]. 2021 [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.lomography.com/about/history
19  BLENFORD, Adam. Lomos: New take on an old classic. BBC News [online]. 22.9.2007 [cit. 2022-02-30]. Dostupné z: http://news.
bbc.co.uk/2/hi/7007160.stm
20 Lomography. In: The Darkroom [online]. [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://thedarkroom.com/app/uploads/2011/01/Lomo-ca-
meras.jpg
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Ferrania
 Ferrania, dnes Film Ferrania, je talianska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou fo-

tografických a kinematografických klasických materiálov. V tejto podobe funguje od roku 

1920, kedy prišla na trh s prvým záznamovým materiálom, avšak pôvodne niesla názov Società 

Italiana Prodotti Esplodenti a venovala sa výrobe výbušnín a súčastí pre výrobu munície. Spo-

lupracovali so Société Pathé Frères ktorí boli najväčším Európskym výrobcom svetlocitlivých 

fotomateriálov. Výroba materiálov nebola spočiatku ekonomicky výhodná, avšak po zmenách 

vo vedení a akvizcii výrobcu sklenených fotografických dosiek Cappelli a konečne zmene náz-

vu na Film Ferrania sa začalo spoločnosti dariť a začala si budovať svoje miesto na trhu, čomu 

dopomohlo aj uvedenie fotoaparátu Leica na trh, prakticky ukončujúci éru sklenených dosiek a 

pretransformovanie filmu na celuloidovej podložke na celosvetový štandard. Jej úspech sa ešte 

rozšíril po akvizícii Ferranie spoločnosťou 3M roku 1963 a následnej expanzie do USA. 

 Dôsledkom prechodu fotografie na digitálne spracovanie začala Ferrania s postupním 

obmedzením výroby svojich fotografických materiálov až v roku 2010 ukončila oficiálne výro-

bu všetkých fotomateriálov.

V roku 2013 však zvyšky spoločnosti kúpila nová spoločnosť FILM Ferrania s.r.l21 ktorej cieľom 

bolo oživenie procesu výroby klasických fotografických materiálov so zachovaním výrobných 

procesov. V roku 2014 spustila spoločnosť internetovú kampaň na platforme Kickstarter s 

cieľom vyzbierať finančné prostriedky na spustenie výroby a začiatok distribúcie prvých pro-

duktov. Tu sa naplno ukázala sila tejto platformy, Ferrania zaznamenala úspech, podarilo sa jej 

vyzbierať 128% pôvodnej sumy.22

Ferrania v súčasnosti produkuje čiernobiele fotografické a kinematografické materiály ktoré sa 

vyznačujú vysokým podielom strieborných zlúčenín. 

21  Success!. Film Ferrania [online]. 29.10.2014 [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20160711010129/http://
www.filmferrania.it/news/2014/success
22  100 More Years of Analog Film. Kickstarter [online]. 2020 [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.kickstarter.com/projects/
filmferrania/100-more-years-of-analog-film?ref=discovery&term=ferrania
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Znovuuvedený film Ferrania P3023 (obr.5)

23 Ferrania P30 [online]. In: . [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.filmferrania.com/
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Dora Goodman
 Fotografka a konštruktérka, ktorá v roku 2016 pod svojím menom začala upravo-

vať fotografické prístroje. Vo svojej práci sa odkazuje na kvalitnú ručnú prácu s prírodnými 

materiálmi v spojitosti s mechanikou klasických fotografických prístrojov. Zameraná bola na 

myšlienku osobitosti, prispôsobenia fotografického prístroja tak, aby zodpovedal identite jeho 

používateľa. Popularitu získavala vďaka prezentácii na Instagrame, kde si zakrátko vybudovala 

širokú fanúšikovskú základňu a pokračovala v rozširovaní svojho portfólia projektov. Prvotné 

úpravy fotoaparátov ktoré boli v zásade kozmetického charakteru, pozostávajúce z výmeny 

vonkajších častí, pôvodne vyrobených z gumy a nahradením prírodným materiálom. V ďalších 

rokoch začala s konštrukciou vlastných fotografických prístrojov. Prvé fotoaparáty zhotovo-

vala z dreva, neskôr však postúpila na modernejšie technológie a materiály a začala s výrobou 

pomocou 3D tlače. V súčasnosti už Dora Goodman predstavuje názov spoločnosti so šies-

timi zamestnancami, ktorí naďalej pracujú na vývoji a výrobe, rovnako aj personalizovaných 

úpravách už existujúcich fotografických prístrojov.24

Snímok obrazovky – DoraGoodman.com25(obr.6)

24  https://doragoodman.com/about-goodman-film-cameras/

25 https://doragoodman.com/
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Valoi
 Veľmi populárnym a úspešným Kickstarter projektom sa stal systém na digitalizovanie 

negatívov Valoi. Projekt vyzbieral 150% zo svojej pôvodnej cieľovej sumy a priniesol alter-

natívu k digitalizovaniu negatívov v podobe kompletného pracovného prostredia, využívajúce-

ho na digitalizáciu digitálny fotoaparát, namiesto skeneru.

Projekt je popísaný ako spôsob ako umožniť fotografom, ktorí nevlastnia skenovacie zariad-

enie a zároveň nechcú využívať platené služby na digitalizovanie, chcú však mať proces pod 

vlastnou kontrolou. Avšak za predpokladu, že fotograf vlastní digitálny fotoaparát s potrebným 

makro objektívom.26

Snímok obrazovky – Valoi.co27 (obr.7)

26 Valoi. Valoi [online]. [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.valoi.co/
27 www.valoi.co
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Kameratori-Kamerastore
 Fínsky obchod s fotografickým vybavením, ktorí v spolupráci s projektom Camera res-

cue zbiera, opravuje a predáva použité analógové fotoaparáty a iné fotografické vybavenie. Pro-

jekt odštartoval v roku 2010 a odvtedy dokázal pod jednou strechou, nielen predávať vybavenie 

,ale venovať sa opravám a údržbe týchto prístrojov, čo je jeden z hlavných cieľov Kamerastore. 

Za pomoci starých technikov, ktorí pracovali v dobe najväčšieho rozmachu analógovej fotogra-

fie, teraz predávajú skúsenosti mladej generácii fotografov-opravárov. Kamerastore ponúka 

možnosti stáží a pracovných príležitostí.28

Snímok obrazovky - Kamerastore.com29 (obr.8)

28  About Kamerastore. Kamerastore [online]. [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://kamerastore.com/pages/about-kamerastore
29 https://kamerastore.com/
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Camera Rescue
 So svojimi pobočkami po celej Európe a v USA, mal Camera Rescue za cieľ zozbier-

ať 100 000 analógových fotoaparátov ktoré už nemali využitie  a dať im takto druhú šancu v 

rukách mladých fotografov, ktorí sa takto mohli dostať ku kvalitným fotoaparátom. Hlavné 

sídlo má spločnosť vo Fínskom meste Tampere, kde pôsobí od roku 2016. Camera Rescue sa 

okrem výkupu fotografického vybavenia venuje aj opravám, výuke a osvete o fotografických 

prístrojoch. Pravidelne organizujú kurzy opráv, ktoré majú slúžiť na výuku nových technikov 

analógových fotoaparátov.30

Snímok obrazovky – Camerarescue.org31 (obr.9)

30  About Us. Camera Rescue [online]. [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.camerarescue.org/about
31 https://www.camerarescue.org/
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Shueido Camera
 Taiwanská firma zaoberajúca sa prerábkami, prefarbovaním a opravami fotoaparátov a 

objektívov. Špecializujú sa predovšetkým na fotoaparáty Leica a vďaka ich popularite a kvalite 

svojej práce sa zo Shueido camera stal ustálený pojem v oblasti kustomizácie fotoprístrojov. 

Shueido camera má veľkú základňu fanúšikov na Instagrame a predaj svojich produktov real-

izujú cez internetové trhovisko Ebay.32

Snímky obrazovky – shueido_camera na Instagrame33 (obr.10 a obr.11)

32  Shueido Camera. Ebay [online]. [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.ebay.com/str/shueido
33 https://www.instagram.com/shueido_camera/
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Japan Camera Hunter - Bellamy Hunt
 Bellamy Hunt stojí za projektom Japan Camera Hunter34, sídliacom v Japonskom 

Tokyu, kde fotografuje, objavuje mesto a venuje sa zberateľstvu fotografických prístrojov a 

následnému predaju. Zaujímajú ho predovšetkým prémiové fotoaparáty značiek Leica, Contax, 

Mamiya a podobné. Vďaka popularite jeho Youtube channelu sa z JCH stal ustálený pojem na 

tejto scéne. V súčasnosti spolupracuje s rôznymi značkami na vývoji a predaji fotografického 

vybavenia a zároveň distribuuje svoj vlastný čiernobiely film JCH StreetPan400, ktorý opisuje 

ako “kontrastný, plný charakteru fantasticky verzatilný pre milovníkov monochrómu”35

Snímok obrazovky – Japancamerahunter.com36 (obr.12)

Tieto vyššie uvedené spoločnosti a projekty ukazujú rôzne cesty, ktorými sa pohybujú 

analógové prístroje v súčasnom svete digitálnej fotografie. V tomto trhu sa naplno prejavuje 

fetiš, ktorý obklopuje tieto prístroje. Podľa môjho názoru to spôsobuje jednak realita neustále-

ho rastu hodnoty týchto prístrojov vzhľadom na ich obmedzený počet bez možnosti výroby 

nových kusov. 

34 About Japan Camera Hunter. Japan Camera Hunter [online]. [cit. 2022-03-30]. Dostupné z: https://www.japancamerahunter.com/
about/
35 https://www.japancamerahunter.com/product/jch-streetpan-400-film/
36 https://www.japancamerahunter.com/
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2. SOCIÁLNE SIETE A PLATFORMA YOUTUBE

 

 “Klíčovým faktorem současné obrazové záplavy byl právě rozvoj sociálních sítí. Pořizovat 

fotografie bez možnosti sdílet je s ostatními by nedávalo velký smysl, a tato kombinace spolu s 

minimálními náklady a maximálním zjednodušením procesu fotografování způsobila obrovský 

boom v oblasti pořizování fotografií až do současné situace, kdy fotografií vzniká takové množst-

ví, že ztratilo význam vůbec snažit se určite jejich počty.”37 

Je pravdou, že vplyvom sociálnych sietí ako sú Facebook, Tumblr a predovšetkým uvedením 

platformy Instagram v roku 201038, začala dôležitosť a relevancia vlastných webových port-

fólii značne klesať. Je to spôsobené jednoznačnou a kľúčovou vlastnosťou týchto sociálnych 

sietí, a to možnosť okamžitého zdielania pred v zásade neobmedzeným publikom. Funkcie a 

algoritmy týchto platforiem dovoľujú zdieľanie obsahu aj mimo hranice svojej sledovateľskej 

základne. Je to v ostrom kontraste s oveľa menej dynamickým konceptom webového portfólia, 

ktorého popularita záleží od schopností autora prezentovať sa a rozširovať povedomie o sebe. 

Obe cesty online prezentácie majú svoje pozitíva aj negatíva a je na rozhodnutí autora, ktorou 

z nich sa vydá, aj keď v dnešom svete sa musia tieto princípy spojiť v snahe o maximalizáciu 

svojho dostahu.

 

2.1. Statická verzus videoprezentácia

 Statické internetové portfólio sa dá považovať za priame predĺženie fyzického 

výstavného priestoru do online podoby, využívajúc pritom rovnaké prístupy k práci s obra-

zovým materiálom. Bez ohľadu na galerijnu tradíciu a spôsoby adjustácie tlačených fotografii, 

dáva online prostredie neobmedzené možnosti v sebarealizácii, bez potreby zaobstaráva-

nia alebo vlastnenia výstavného priestoru. Táto voľnosť dovoľuje pracovať s vlastným fo-

tografickým portfóliom spôsobom, aký by inak autor využil pri tvorbe fotografickej výstavy vo 

fyzickej galérii. 

 Tu však dochádza k nástupu trendov, ktoré vrámci online priestoru striedajú svoju 

podobu výrazne rýchlejšie ako je tomu v prípade fyzických aplikácii a jedným z týchto trendov, 
37 LÁB, Filip. Postdigitální fotografie. 1. Praha: Karolinum, 2021. s. 17. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-4760-9.

38 Instagram. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-04-11]. 
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram
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ktoré ovplyvnili podobu nielen fotografie ale statického obrazového obsahu ako takého. Touto 

zmenou je postupná transformácia statického obsahu na obsah dynamický, pohyblivý. 

Ako prvá prišla s implementáciou video obsahu sociálna sieť Facebook, ktorá upriamila svoju 

pozornosť na video obsah uvedením prvej z radu video funkcií a to v podobe live streamu.V 

roku 2015 sociálna sieť uviedla možnosť pre svojich používateľov odpovedať na príspevok po-

mocou videa, zároveň pridala osobitú záložku na pridávanie videí a začala podporovať tvorcov, 

aby zverejňovali svoj obsah práve na Facebooku, snažiac sa týmto spôsobom konkurovať plat-

forme Youtube.

Neustále narastajúci objem stráveného času na sociálnych sieťach sa potom podpísal pod 

rozširovanie videa na klasicky statické platformy ako Tumblr, už spomínaný Facebook a vo 

výraznej miere klasicky statický Instagram. Práve tu sa ich počet rozrastá rýchlym tempom-

vďaka fungovaniu algoritmov zobrazujúcich tento obsah takmer kdekoľvek a kedykoľvek, či už 

vo forme niekoľko sekundovej video reklamy alebo náhodného obsahu vo forme videa.

Druh obsahu a podiel tohto obsahu v rámci platforiem Facebook a Instagram39 (obr.13)

39 Images, videos or Links ?. In: Digital Information World [online]. [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://www.digitalinformati-
onworld.com/2021/05/images-videos-or-links-study-shows-most.html#
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Štúdia webového potálu Databox.com s cieľom zistiť, ktorá forma reklamy, či statická alebo 

video, dosahuje lepšie výsledky u ich zákazníkov. Medzi opýtanými bolo 26 marketérov, ktorí 

odpovedali jasne vo prospech video prezentácie. Podľa ich slov je sila videa v tom, že núti 

sústavne scrollujúceho užívateľa zastaviť a venovať tomu danému videu o pár sekúnd viac na to 

aby vôbec pochopili, na čo sa pozerajú. Tento čas sa ukázal rozhodujúci a viedol aj k zvýšenej 

angažovanosti publika s video obsahom. 

Pomer interakcií s videom a statickým obsahom40 (obr.14)

Upútať pozornosť diváka pohyblivým obrazom je jednoduchšie ako obrazom statickým a táto 

skutočnosť sa prejavuje nielen v reklame vyskytujúcej sa na týchto platformách, ale aj na forme 

a spôsobe konzumácie obsahu, fotografiu nevynímajúc.

40 Videos vs. Images: Which Drives More Engagement in Facebook Ads? [online]. In: . [cit. 2022-04-11]. Dostupné z: https://databox.
com/videos-vs-images-in-facebook-ads
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2.2 Platforma Youtube

 Youtube, podobne ako ostatné sociálne siete prispel značnou mierou ku rozvoju kla-

sickej, analógovej fotografie. K rozvoju aj istej forme záchrany, ktorá je vďaka popularite týchto 

sietí najvýznamnejším dôvodom, prečo sa analógová fotografia dokázala udržať v súboji s dig-

itálnym záznamom. Nárast popularity klasickej fotografie tak ako je prezentovaná na Youtube 

dal do pohybu celý trh a poskytuje spoločnostiam ako Kodak, Ilford a Fuji dostatok prostried-

kov a perspektívy na zachovanie výroby týchto materiálov aj do budúcnosti a dokázal priviezť 

k tejto technológii mnoho nových záujemcov.

 Je pravdou, že v posledných rokoch sme svedkami prirodzeného úbytku v počte 

možností výberu filmového materiálu a fotografickej chémie spôsobeného neudržateľnosťou 

finančného modelu založeného na objemoch predajov z dôb dominancie klasickej fotografie. 

Kodak ako aj Fuji sa postupne obmedzili na výrobu už len zlomku ich pôvodnej produkcie 

filmových materiálov a naďalej hrozí, že bude tento trend pokračovať.  

 Práve vplyvy sociálnych sietí a následný záujem však ukázal týmto spoločnostiam, že 

môžu veriť v silu tohto sektora. Ilford a Kodak reagovali v posledných rokoch viac ako ob-

medzovaním výroby skôr konsolidáciou ponuky, čoho následkom bolo ukončenie výroby 

určitých filmových materiálov, na druhej strane sa však Kodak rozhodol priniesť naspäť na trh 

materiál Ektachrome.41

 Tieto vyššie spomenuté skutočnosti mali logický dopad aj na trh s fotoaparátmi, ktoré 

síce už nie sú v aktívnej výrobe, avšak dali za vznik projektom a spoločnostiam venujúcim sa 

opravám a výrobe náhradných dielov, ako je popísané v predchádzajúcej kapitole.

2.3 Youtube a ďalšie platformy
Youtube svojim dosahom a objemom predstavuje najpopulárnejšiu možnosť získavania in-

formácii a pri súčasnom objeme videí je pochopiteľné že sa môže zdať, že tam dokážeme nájsť 

odpovede na všetky otázky, alebo že tam dokážeme nájsť všetok obsah, ktorý by nás mohol 

zaujímať. Pravdou však je, že popri Youtube existujú viaceré iné platformy zastrešujúce a 

združujúce fotografov a vizuálnych umelcov spôsobom klasickejších diskusných fór a online 

galérii, ako sú deviantArt, Flickr alebo Tumblr. Tie však nedisponujú takým dosahom a sú 

väčšinou až druhou voľbou a rovnako ako Facebook a Instagram niesú primárne zamerané na 

41 Kodak Ektachrome je už známy model pozitívneho filmového materiálu, ktorý sa Kodak rozhodol priniesť naspať vo všetkých 
populárnych rozmeroch od kinofilmu až po veľkoformátové listy formátu 4x5 a vyslal tak signál že bude vo výrobe filmov pokračovať. Práve 
v týchto dňoch prebieha distribúcia materiálu Gold vo formáte 120, ktorú Kodak prináša naspäť po rokoch nedostuponosti. Ilford podobne 
prichádzal v priebehu rokov s úpravami ponuky, predovšetkým s inováciami ktoré sa premietli do aktualizácie už existujúcich filmov s 
výnimkou uvedenia ortochromatického filmu Ortho 80.
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video obsah, preto im nevenujem väčšiu pozornosť. Spoločná je pre nich však rovnaká atmos-

féra podpory a pomoci. Tieto platformy totižto fungujú ako amatérske kluby fotografie, kde 

sa skupina nadšencov navzáom prezentuje a podporuje k ďalšej tvorbe, bez významnejšieho 

zásahu a uznania zvonku tohto okruhu. Toto prostredie sa vyznačuje tým, že účastníci sú veľmi 

seriózni a svoj channel berú vážne, o fotografovaní sa vyjadrujú ako o svojej práci, nefotogra-

fujú ale pracujú na fotografiách.

2.3.1 Vimeo 
Platforma Vimeo je priamou alternatívou Youtube, rovnako zameranou na video obsah avšak 

s rozdielom ovela menšieho množstva obsahu a s tým aj spojenej menšej komunity. Vimeo je 

považované za vyspelejšiu možnosť bez reklám, s plateným členstvom a je celkovo brané za 

profesionálnejšie prostredie, používané často ako video portfólio. Práve kvôli obmedzeným 

možnostiam konzumácie a prispievania, limitovaného pokiaľ sa užívateľ nerozhodne o me-

sačnú predplatenú službu42 ktorá už umožňuje obsah nahrávať bez obmedzenia, sa Vim-

eo nestalo tým vhodným prostredím pre videá analógovej fotografie v takom štýle ako ich 

poznáme z Youtube a ako ich popisujem v tejto práci. Neprospieva tomu ani neexistencia 

reklám, z ktorých tvorcovia na Youtube dokážu či už financovať svoj channel alebo fungovať na 

plnohodnotný pracovný úväzok.

Snímok obrazovky – možnosti plateného členstva služby Vimeo43 (obr.15)

42 YouTube vs. Vimeo: What’s the Difference?. In: TechSmith [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.techsmith.com/
blog/youtube-vs-vimeo-whats-the-difference/
43 Choose a plan. Vimeo [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://vimeo.com/upgrade?vcid=33526&utm_medium=cpc&utm_
source=google&&ds_lpt_start&ds_lpt_end&utm_medium=cpc&utm_source=GOOGLE&utm_content=Core_Search_INTL_AOB_Goo-
gle_Brand_Alone_Alpha*Vimeo+-+Exact&utm_term=vimeo&utm_campaign=1923&gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9nHy7lTHBY-
04nAg7ewMb0hayoDvyAc6uCoeCYPuZ5YHrfTmdFimmWBoCLbEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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2.4 Finančná situácia analógovej fotografie na Youtube
 Zárobková činnosť fotografov prezentujúcich sa na Youtube, čize cesta ku dlhodobej 

udržateľnosti ich tvorivého fotografického procesu, pozostáva z niekoľkých foriem príjmu. 

Jednoznačne najpopulárnejším spôsobom zárobku týchto fotografov je mimo iné aktivity 

predaj vlastných fotografií, fotografických kníh, zinov alebo vlastného merchandisingu. Vďa-

ka vybudovanej popularite dokážu monetizovať na vlastnej tvorbe a využívať svoj channel na 

propagáciu týchto produktov.

 Fotografické ziny, zošity alebo brožúry sa objavujú často ako cesta prezentácie fo-

tografickej tvorby mimo online platformy, zároveň dávajú možnosť prezentácie viacerých fo-

tografií alebo fotografických súborov. Tieto ziny sú totožné s formou fotografického zinu, ktorý 

poznáme z offline čias, čiže bez oficiálneho publikovania v nakladateľstve, poväčšinou vlastnej 

výroby s minimálnymi nákladmi. Rovnakou formou dokážu autori predávať svoje fotografie vo 

fyzickej forme a to vďaka rôznym online platformám alebo priamo na svojom webovom port-

fóliu. Predajom fyzických fotografických produktov sa autori snažia mimo zárobku o pomysel-

né uzatvorenie kruhu tvorivého procesu, návratu analógovej fotografie do jej pôvodnej fyzickej 

podoby, práve vo forme vyššie spomenutých produktov. 

 

Snímok obrazovky – Making a photobook44 (obr.16) 

44 https://www.youtube.com/watch?v=vMmzgtEaqbY&ab_channel=MattDay 
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Snímok obrazovky – Walking Svalbard – WillemVerbeeck45 (obr.17)

 Snímok obrazovky – Profil fotografa na platforme Darkroom Team slúžiacej na predaj tlačených fotografii – 

graincheck46 (obr.18)

45 Willem Verbeeck - Walking Svalbard [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.willemverbeeck.com/walking-svalbard-1
46 Graincheck: Jason Kummerfeldt Buy the toilet one [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://graincheck.darkroom.tech/
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Ďalšou formou zárobkovej činnosti priamo spojenej s popularitou na Youtube je tvorba a pre-

daj vlastného merchandisingu. Tento je založený na úspechu fotografa ako celebrity v spojení 

s jeho tvorbou. Merchandising je tvorený rozličnými kusmi oblečenia alebo fotografických 

prípravkov nesúcich buď autorove meno alebo názov a logo Youtube kanálu. Objavujú sa tiež 

viac designové počiny, kde sa na oblečení objavujú autorove fotografie. 

JCH X GLAMB OFFICIAL PHOTOGRAPHERS HOODIE47 (obr.19)

JCH STREETPAN TOTE BAG48 (obr.20)

47 JCH X GLAMB OFFICIAL PHOTOGRAPHERS HOODIE. In: Www.japancamerahunter.com [online]. [cit. 2022-04-16]. Dostup-
né z: https://www.japancamerahunter.com/product/jch-x-glamb-official-cameraman-hoodie/
48 JCH STREETPAN TOTE BAG. In: Japancamerahunter.creator-spring.com [online]. [cit. 2022-04-16]. Dostupné z: https://japan-
camerahunter.creator-spring.com/listing/jch-streetpan-tote-bag?product=442
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Poslednou časťou ktorá tvorí príjmy úspešných fotografov na Youtube je tvorba a použitie 

sponzorských spotov vo svojom obsahu. Tieto spoty sú, na základe vopred dohodnutých 

podmienkach, vkladané či už na začiatok alebo koniec videí v snahe zasiahnuť čo najväčšie 

množstvo divákov. Od počtu zhliadnutí sa potom odvíja výška finančného ohodnotenia a pre 

úspešných autorov sa tak hobby premieňa na plnohodnotnú formu zárobkovej činnosti. Medzi 

najpopulárnejšie patria nižšie spomenuté, Squarespace ponúkajúca možnosť tvorby vlastnej 

webovej stránky a platforma Skillshare ponúkajúca výučbové kurzy od známych fotografov.

Snímok obrazovky – Sponzorský spot Squarespace vo videu Negativefeedback49 (obr.21)

Snímok obrazovky – Ponuka platformy Skillshare50 (obr.22)

49 https://www.youtube.com/watch?v=bcDNhkctA3c&t=308s&ab_channel=NegativeFeedback

50 Online Analog Photography Classes. Skillshare [online]. [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://www.skillshare.com/browse/analog-
-photography
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3. ANALÓG NA YOUTUBE 

 Logickým pokračovaním vo vývoji prezentácie analógovej fotografie v online priestore 

sa stala platforma Youtube. Je to dané jednako rastúcou popularitou platformy na poli so-

ciálnych sietí a zároveň skokovým nárastom popularity video obsahu na internete. 

 Ako som spomínal v predchádzajúcej kapitole, trend pohyblivého online obsahu viedol 

ku vzniku platforiem zdielajúcich tento obsah a tiež došlo ku presunu časti statického obsahu 

na tieto platformy. Viac obsahu generuje viac interakcii, čo vedie ku väčšej popularite. Práve 

toto je ten kľúčový dôvod prečo sa analógová fotografia, tak dobre dokáže prezentovať práve na 

YouTube. Vo video formáte je možné ukázať a vysvetliť oveľa viac princípov a mechaník fungo-

vania tejto časti fotografického média.

Keďže fotografia, statický obraz, je vnímaná bez ohľadu na techniku zhotovenia stále ako len 

ďalší obraz v mori nespočetného množstva fotografií, ktoré vznikajú každý deň, hrozba zani-

knutia jej odkazu je takmer istá. V správne koncipovanom a spracovanom videu totiž dokáže 

autor oveľa lepšie zohľadniť a odprezentovať technickú stránku a popísať fyzikálnosť filmovej 

fotografie, ako určité lákadlo pre nadšencov alebo začínajúcich fotografov, alebo ako známku 

kvality výslednej fotografie.

Otázky týkajúce sa technológie zhotovenia fotografií získali akúsi dôležitosť a postupne sa z 

nich stali námety na samostatné videá, neskôr prerástli až do samostatných žánrov, ktoré tak-

mer každý fotograf na svojom kanáli rozoberá.

 Vyskytujú sa tu všetky možné okruhy záujmu a nemalú porciu tvorí obsah zaoberajúci 

sa fotografiou, v tomto prípade analógovou fotografiou.

Snaha dostať do online priestoru analógovú fotografiu, trpiacu v tomto pohľade na jej fyzick-

osť, sa prejavila aj tu.  Vyznačuje sa špecifikami ktoré ju brzdia na ceste ku online publikova-

niu. Predovšetkým jej fyzickosť, zabraňujúca okamžitému zdieľaniu, ktorá stála za postupným 

vybudovaním istého trademarku kvality, na ktorom si táto scéna zakladá. Toto sa prejavilo aj v 

témach, ktoré táto skupina rozoberá. Stala sa z toho istá forma uctievania a vyvyšovania sa nad 

digitálne spracovanie.  
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 “Digitální charakter média se stal nezpochybňovanou samozřejmostí, vedle kterého para-

lelne funguje klasická analogová fotografie, ať už jako kuriozita, retro móda, či jedna z možností 

realizace umělecké praxe. Ani jedna z forem fotografie nezmizela, nové médium převážilo nad 

starým, ale nijak nezamezilo jeho další paralelní existenci.Digitální prostředí a digitální fotogra-

fiese postupně stali samozřejmým standardem.”51

 Existencia fyzického celuloidového materiálu, na ktorom je zachytený fotografický 

obraz, začala naberať nový význam v podobe akéhosi trademarku kvality. Je to jednou z najvi-

ac, ak vôbec najpoužívanejšou charakteristikou používanou autormi na Youtube. Akoby čím 

dlhšia doba výroby fotografie automaticky znamenala vyšśiu kvalitu výslednej fotografie. 

3.1. Trendy a vizualita

 Video obsah zaoberajúci sa analógovou fotografiou, je už na prvý pohľad odlíšiteľný od 

akéhokoľvek iného fotografického video obsahu. Nesie si so sebou znaky, ktoré pochádzajú od 

pomyselných základov celého tohto hnutia a využívajú ich na vytvorenie charakteristického 

výrazu týchto videí. 

 Minimalizmus sa stal základným elementom celého analógového fotografického hnutia 

na Youtube a minimalistickú atmosféru využívajú takmer všetci autori. Či už je to minimal-

izmus vo forme statických záberov stredovej kompozície, minimalistickej jemnej, nerušivej 

hudby alebo minimalizmus ako životný štýl, táto filozofia sa objavuje na každej úrovni. 

 Obrazová stránka týchto videí sa takisto riadi v súčasnosti populárnymi spôsobmi 

práce najmä s farebnosťou videí a s kresbou použitými objektívmi za cieľom imitácie vizuality 

filmového materiálu, pridaním filmového zrna a špecifickej farebnosti. Predovšetkým fareb-

nosť sa do istej miery stala špecifickým znakom medzi jednotlivými kanálmi, založená jednak 

na farebnom podaní filmu Portra, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším filmovým materiá-

lom. Druhým faktorom ovplyvňujúcim farebnosť a tým odlišujúc jednotlivých autorov je 

voľba snímacieho objektívu, zvoleného pri tvorbe videa, využívajúc široké možnosti od kine-

matografických “vintage” objektívov až po súčasné moderné objektívy, ktoré ale nedisponujú 

tým špeciálnym charakteristickým podaním starých objektívov.

 Autorov komentár počas videa tiež považujem za výrazný znak tejto scény, dotvára-

júc tak autorov kult osobnosti, či už sa jedná o popis fotografickej činnosti alebo vysvetlenie 
51  Postdigitální fotografie. Praha: Karolinum, 2021, s. 23. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-4760-9.
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pohnútok, ktoré autora sprevádzajú.

 

 Tieto videá sa v porovnaní s obsahom o digitálnej fotografií vyznačujú čistotou, jed-

noduchosťou až minimalizmom, jemne sa dotýkajúc retro pocitovosti. Je to spôsobené vyššie 

popísanými myšlienkami, ktoré analógová fotografia súčasnosti priťahuje vo forme protestu 

proti rýchlej dobe , proti okamžitému zdieľaniu, proti jednotvárnosti a chirurgickej čistote dig-

itálneho záznamu. Preberá Leica princípy jednoduchosti a kombinuje ich s princípmi White 

Cube priestoru na vytvorenie náladovo obsahu, vizuálnou čistotou pripomínajúc filmy z pros-

tredia škandinávie alebo tvorbu režiséra Wes Andersona. Obraz sa vyznačuje pomerne nízkym 

kontrastom, pastelovými farbami imitujúcimi farebné podanie filmového materiálu. Tomuto 

zámeru dopomáha aj zvolená hudba, prevažne pomalá, nenápadná, ambientná, slúžiaca na 

jemné dotvorenie minimalistickej atmosféry. 

 Jednoznačne najsilnejším a najvýraznejším znakom je pojednávanie o fotografickej 

technike, či už použitej na tvorbu danej fotografie alebo technike ktorú autor využíva a to až 

do takej miery, že sa z toho stala ustálená forma videí, ktoré rozoberajú len túto tému. Táto celá 

snaha vo výsledku vedie ku masívnej fetišizácií analógovej fotografie a častokrát ku nemožnos-

ti autora odpútať sa od výslednej fotografie bez spomenutia technickej stránky. Toto správanie 

ďalej ovplyvňuje cez sledovateľov celý fotografický trh, čo sa prejavuje hlavne v posledných 

rokoch, kedy sa počty sledovateľov najväčších Youtube autorov vyšplhali na desiatky až stovky 

tisíc sledovateľov. 

Snímok obrazovky - Matt Day52 (obr.23)                                Snímok obrazovky - Willem Verbeeck53 (obr.24)

Keďže sa vo forme videa spája pohyblivý obraz so statickým fotografickým obrazom, dochádza 

ku napätiu medzi scénami, kedy sa na obrazovke stredajú pohyblivé video zábery ukazujúce 

poväčšinou okolie, kde vzniká následne zobrazená statická fotografia. Autori sa snažia toto 

napätie zmierniť rôznymi cestami od rázneho strihu až po jemné prelínanie.

52 https://www.youtube.com/c/mattdayphoto
53 https://www.youtube.com/c/WillemVerbeeckFilms
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Snímky obrazovky – Setting Myself a Film Photography Challenge 54 (obr.25) a (obr.26)

 

 

Aby sa videá vyhli formátu prezentácie, kde sa za sebou staticky striedajú fotografie prelínané 

video klipmi, používajú tvorcovia vo svoj prospech najrôznejšie efekty prelínania obrazových 

plôch, aby sa video nestalo nezaujímavým s neustálym opakovaním toho istého princípu. Na-

jpoužívanejším takýmto efektom je priblíženie alebo zoom na časť poprípade detail fotografie, 

zámerom ktorého je poväčšinou snaha ukázať kvalitu fotografie v podobe ostrosti alebo film-

ového zrna. Zároveň môže byť autorovým zámerom o upriamenie našej pozornosti na skrytý 

detail, ktorý inak nie je na veľkom celku vidno a mohli by sme ho ľahko prehliadnuť. Ako 

diváci však môžeme tento zámer vnímať aj negatívne, ako formu núteného pozerania sa na 

časť fotografie spôsobom, ktorý by sme inak nezvolili. Pohľad vlastne pripomína akoby výsek 
54 https://www.youtube.com/watch?v=8WGuQw8znGk&ab_channel=WillemVerbeeck
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ďalekohľadu, sústredujúci pohľad na špecifickú oblasť obrazu začierňujúc čokoľvek okolo. Je tu 

znázornený aj pohyb ďalekohľadu, hľadania obete alebo niečoho zaujímavého. Aj tento pohyb 

nám je nanútený a nemôžeme sa ho zbaviť, spomaliť alebo zmeniť jeho smer. 

Snímky obrazovky - Pushing Ilford Hp5 +2 Stops 55 (obr.27) a (obr.28)

55 https://www.youtube.com/watch?v=k4nmkuwdqNA&t=534s&ab_channel=grainydays
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3.1.1 Kult osobnosti – fotograf herec 

 Výrazným znakom analógového fotografického obsahu sa stala prezencia autora 

samotného, v úlohe účinkujúceho a rozprávača, ktorému sa pohľad kamery venuje väčšinu 

stopáže videa. Autor pred nás predstupuje vždy v úvode, krátkym pozdravom a popisom nás 

uvedie do videa a odoberie sa fotografovať. My ako diváci ho sledujeme pri bežných činnosti-

ach, príprave fotografického vybavenia a presúvaniu sa na lokáciu. Fotograf je vo videu prezen-

tovaný vždy pripravený, s dokonalým poriadkom na pracovnom stole a s uhladeným, zdanlivo 

nerušeným životom. Práve táto idea dokonalého protagonistu sa začala meniť v posledných 

rokoch, kedy postupne dochádza ku zmene v sebaprezentácii touto dokonalou formou. Čím 

viac autorov vo svojich videách pripustí svoju zraniteľnosť a fotografické chyby, niečo čo by 

predtým nikdy nepripustili v prostredí internetu v zdanlivo dokonalej realite fotografickej 

celebrity. Výrazným autorom prechádzajúcim takouto zmenou je Matt Day. Opačným, cyn-

ickým spôsobom prezentujúci sa autor kanálu Grainydays zase predstavuje opačnú polohu, 

akéhosi anti-hrdinu, uťahujúceho si z celej komunity analógových fotografov.

 Prítomnosť autora je neustála, jeho prítomnosť pripomína hlasový komentár, ktorý nás 

uisťuje, že fotograf je stále s nami, a že nás tu nenechal osamote.

Táto zložka sa stala natoľko dôležitým znakom, že dnes videá bez tejto charakteristickej sklad-

by už ani nenájdeme. Jednoducho kult osobnosti a dôležitosti autora sa stal nedieľnou súčasťou 

jeho imidžu na sociálnych sieťach a musí teda byť neustále podporovaný.V určitých prípadoch 

je však prítomnosť fotografa vo videu potrebná, lepšie ilustruje merítko krajiny alebo mesta, v 

rámci tutoriálov nám pomáha lepšie pochopiť danú vec alebo je to spôsob práce, akým autor 

vytvára fotografie v teréne. 

Snímok obrazovky – New Gear, A Haircut and Some Photographs 56 (obr.29)

56 https://www.youtube.com/watch?v=WTGe_QRfaZg&t=358s&ab_channel=WilliamSheepskin
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Snímok obrazovky – I Tested the NEW Kodak Gold in Medium Format57 (obr.30)

Snímok obrazovky – photographic therapy58 (obr.31)

Snímok obrazovky – 5 Photography Challenges for Better Images59 (obr.32)

57 https://www.youtube.com/watch?v=BkC-R4kROdc&ab_channel=WillemVerbeeck
58 https://www.youtube.com/watch?v=yPl8d-B6x8M&t=488s&ab_channel=MattDay
59 https://www.youtube.com/watch?v=C3V1xVgfdd4&t=2s&ab_channel=KyleMcDougall
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3.2. Typológia videí 

Photowalks 
 Photowalks sú dlhodobo najpopulárnejšou formou, ktorou autori tématizujú svoje 

fotografické videá. Dôvody sú jednoznačné a síce, možnosť ukážky zaujímavého prostredia, 

neobmedzovanie sa len na prostredie vlastného priestoru alebo fotoštúdia. Zároveň cesta ako 

zobraziť to, ako sa autor pohybuje a pracuje. Celé video je doplnené voice over komentárom 

k aktuálnemu dianiu, výberu fotoaparátu, filmového materiálu alebo práve fotografovaného 

objektu. 

 Keďže sa jedná o veľmi populárny žáner ktorý sa objavuje na každom fotografickom 

kanály, jeho relevancia je skôr ako o jedinečnom fotografickom zachytení prostredia o pros-

tredí samotnom. S nadhľadom sa dá hovoriť, že je to jediný aspekt, ktorý sa medzi videami 

odlišuje.

Snímok obrazovky - First Time Shooting With The Canon A-1 | Photo Walks Episode 360 (obr.33)

60 https://www.youtube.com/watch?v=gcSWzz46u1Q&ab_channel=CodyMorin



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 44

On location 
 On location videá sú už zo svojej podstaty priamo prepojené s Photowalks videami, 

v drvivej väčšine totiž vznikajú počas týchto “fotografických prechádzok. Z On locaton videí 

sa stal veľmi účinný a populárny formát obsahu umožňujúci kombinovanie viacerých záu-

jmových okruhov, získavajúc tým ešte väčšiu popularitu. Nezriedka sa v týchto videách objavu-

jú pri tvorbe analógových fotografií aj záujmy o autá, cestovanie a veci podobné. 

 Nick Carver je svojim veľmi metodickým a rozvážnym spôsobom práce známym pred-

staviteľom tohto žánru. Dôležitá je pre neho príprava pred samotným fotografovaním, obhliad-

ka lokácie a príprava na možné poveternostné a svetelné podmienky, aj za cenu viacnásobnej 

návštevy lokácie. Špecifický panoramatický formát jeho fotografií ktoré fotografuje pomocou 

panoramatického fotoaparátu zachytáva aj okolité prostredie, zasaďujúc tak objekt do okolia.

Snímok obrazovky - Photography On Location: The Liquor Store61 (obr.34)

61 https://www.youtube.com/watch?v=G_wiHZZND6I&t=4s&ab_channel=NickCarver
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Gear rewiew 
 Gear rewiew sa stalo akousi nepísanou povinnou výbavou každého fotografického 

kanálu, získavajúc najväčšiu pozornosť divákov. Stav, v akom sa trh s analógovými fo-

tografickými prístrojmi v súčasnosti nachádza, je z veľkej časti spôsobený práve týmito videa-

mi. 

 Na každom kanáli, až na zopár malých výnimiek, tvoria tieto videá väčšinu publiko-

vaného obsahu, naplno tak reflektujúc aktuálnu situáciu v celej komunite. Fyzická stránka 

analógovej fotografie dala za vznik tomuto žánru videí, nakoľko fotografovanie na film sa 

spája so špecifickou fotografickou technikou, v dnešnom prostredí digitálnych prístrojov by 

sa dalo hovoriť až o exotickom vybavení. Keďže sa fotografovanie na film stalo alternatívou ku 

digitálnemu záznamu, považujú autori za dôležité vyjadriť svoj názor, prečo pracujú s týmto 

materiálom a s touto fotografickou technikou, aby vysvetlili svoje pohnútky, ktoré ich mo-

tivujú. Zároveň je popularita týchto videí veľmi logická, divákov priťahujú nezvyčajné veci a 

práve tými analógové fotoaparáty medzi digitálnymi fotoaparátmi sú. Tiež ojedinelým zna-

kom analógových channelov je zberateľstvo prístrojov, označované skôr ako potreba vlastniť 

viacero rôznych fotoaparátov odlišných formátov. V skutočnosti sa však jedná skôr o potrebu 

fotoaparáty zhromažďovať, nezriedka za účelom tvorby Youtube obsahu. Ustálil sa tiež pojem 

“GAS - Gear Acquisition Syndrome” – syndróm zhromažďovania výbavy, ktorý ako názov 

napovedá, pomenováva správanie fotografov korí sa venujú neustálemu získavaniu novej fo-

tografickej techniky.

 Ako príklad uvediem channel Grainydays, ktorého autor, Jason Kummerfeldt, spracoval 

vlastnú fotografickú techniku do celej série videí, ktorá sa neustále rozširuje tak ako sa rozširu-

je jeho zbierka fotoaparátov. Videá vznikajú viac menej pravidelne pri príležitosti zisku nového 

kusu techniky do zbierky v sérii Reviews. Nechcem však upriamovať pozonosť len na jeho 

channel, touto tematikou sa zaoberajú naozaj všetky ostatné channely.

 V posledných rokoch sa však záujem o túto tematiku videí znižuje, predovšetkým pre 

ohlasy z publika, kritizujúce prílišné zameranie sa na technickú stránku fotografie, na úkor 

fotografii samotných. Takouto zmenou prešiel napríklad kanál Matt Day, ktorý v súčasnosti 

svoju pozornosť sústreďuje na fotografické knihy, publikácie, tvorbu fotografických súborov a 

dôvody fotografovania vôbec.
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Snímok obrazovky -My 10 Favorite Cameras of All Time (film and digital) 62 (obr.35)

              travelling and shooting film ?63 (obr.36) Contax G1 Review: Does it live up to the hype?64 (obr.37)

Shooting My NEW 35mm Film Camera!65 (obr.38) Recent photo/video pick ups and catching up66(obr.39)

62 https://www.youtube.com/watch?v=Fpq2s0R4ZyA&ab_channel=Andrew%26Denae
63 https://www.youtube.com/watch?v=jSn-7xLPEtU&ab_channel=MattDay
64 https://www.youtube.com/watch?v=AfbifrYWFpA&ab_channel=KyleMcDougall
65 https://www.youtube.com/watch?v=rz7s1y4XbbI&ab_channel=WillemVerbeeck
66 https://www.youtube.com/watch?v=nsZhVYAewEA&ab_channel=NegativeFeedback
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What’s in my bag

V preklade “Čo je v mojom batohu”, týmto názvom sa označujú videá, ktorých cieľom je prez-

entácia predovšetkým fotografickej techniky a vybavenia, ktoré má autor vždy po ruke. Autori 

tieto videá vytvárajú pravidelne, najčastejšie raz ročne, formou rozprávania a výkladu obsahu 

svojho batohu vysvetľujú dôvody, prečo je ich kombinácia vybavenia taká aká je. 

 Tieto videá poskytujú jednako pohľad do rozmýšľania fotografa, ako sa pripravuje na 

fotografovanie, alebo ako je pripravený na každodenné fotografovanie, zároveň to poskytuje 

inšpiráciu pre divákov, ktorí možno s fotografovaním začínajú a takéto videá im môžu pomôcť 

v príprave vlastnej sady každodenného vybavenia.

Snímok obrazovky - What’s in my Camera Bag - Analog Photography (2018) 67 (obr.40)

67 https://www.youtube.com/watch?v=-BocWYWb1sU&ab_channel=KingJvpes
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Roadtrips 

Po vzore klasickej americkej roadtrip fotografie sa aj v súčasnosti veľa autorov, predovšetkým v 

Spojených Štátoch Amerických venuje tejto forme videí. Túto prevahu spôsobuje automobilová 

kultúra v USA a ide priamo ruka v ruke so snahou o voľnosť pri fotografovaní. Video pozostá-

va z dokumentovania života autora na cestách po krajine zatiaľ čo fotografuje krajinu, osídlenia 

a obyvateľov. Tieto “cestopisné” videá majú rôzny rozsah, v prípade channelu Kyle McDougall 

alebo Grainydays venujú výletom s niekoľkodňovým rozpočtom a pokrývajú značné vzdiale-

nosti Americkej krajiny a vidieka a majú v pomere ostatných videí dlhšiu stopáž.

 V porovnaní s inými žánrami sú tieto videá zaujímavejšie a skladbou záberov živšie, 

nakoľko sa nám premieta stále iné prostredie v spojitosti s tempom cestovania kontrastuje s 

prevažne pomalým tempom ostatných videí, skôr prezentujúcich techniku alebo prechádzku 

po okolí. Zároveň tiež pútajú na množstvo potencionálne nevidených prostredí, ktoré sú tak 

zaujímavé pre divákov z iných častí sveta.

Snímok obrazovky - Photographing Route 66 - Roadtrip VLOG | Fuji X100F and Pentax 645N 68 (obr.41)

68 https://www.youtube.com/watch?v=6vnS90GUd3U&ab_channel=KyleMcDougall
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Favourites
 “Obľúbené” je kategória videí, v ktorej sa objavujú, ako názov napovedá, obľúbené 

aspekty analógovej fotografie. Objavujú sa tu knihy, fotografické ziny, publikácie, obľúbené 

vybavenie a fotoaparáty. Rovnako sa tu objavujú aj tipy na ďalších fotografov alebo autorov, 

výstavy a ďalší online obsah. Tieto videá, sa tiež objavujú v rámci fotografických channelov 

pravidelne, s obnovenými aktualizovanými informáciami a odporúčaniami. 

 Channel Grainydays sa tejto téme venuje pravidelne a každý rok aktualizuje tieto 

videá, obmieňajúc v nich jednotlivé oblasti od fotografických publikácii až po obľúbené vy-

bavenie. Zároveň v nich spomína fotografov a fotografické channely, ktoré buď v tomto roku 

objavil alebo ho zaujali a chcel by sa o ne podeliť so svojimi divákmi, zároveň tak propagujúci 

spomínaného autora.

 

Snímok obrazovky -Photography Favorites (2020) 69 (obr.42)

69 https://www.youtube.com/watch?v=hdhzsHA7mo4&ab_channel=grainydays
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How to a tutoriály
Jednoznačne najsledovanejší žáner videí, ktorý sa vďaka povahe návodu vyznačuje tým, že sa 

ku nemu diváci častokrát opakovane vracajú a využívajú tieto videá ako manuály.

Postprocess - téma zaoberajúca sa postprodukčnými úpravami alebo rôznymi “how to” návod-

mi by som spomenul ako významnú zložku tutoriálových videí. Je to totiž pre diváka veľmi 

schodná a príjemná cesta ako sa dostať ku informáciám ktoré by inak musel hľadať na rôznych 

fotografických fórach. Zároveň sú tieto informácie podávané pútavou formou, veľmi konden-

zované bez potreby čítania textu.

Jednou z najdôležitejších zložiek obsahu klasickej fotografie na Youtube, sú tutoriály. Tie-

to videá si dávajú za cieľ edukovať a pomôcť fotografom,záujemcom a nadšencom na poli 

analógovej fotografie s najrôznejšími nástrahami, ktoré tento spôsob fotografického záznamu 

ukrýva. Sú veľmi populárne, s vysokou sledovanosťou a častokrát sa k nim autori vracajú aby 

vydali novú verziu s aktuálnymi informáciami. Svojím zameraním sa v drvivej väčšine zame-

riavajú na technickú problematiku, od výberu prvého vhodného fotoaparátu a filmu až po 

techniku digitalizácie a následného spracovania týchto zdigitalizovaných fotografii. 

Autori často vychádzajú z vlastnej skúsenosti, ktorá je podávaná ako manuál pre diváka. 

Snímok obrazovky -How to Shoot on 35mm Film Cameras 70 (obr.43)

70 https://www.youtube.com/watch?v=kYFSuGNzuFg&ab_channel=WillemVerbeeck
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3.3 Fotografické kanály
V tejto časti práce sa budem venovať analógovým fotografickým kanálom na Youtube, ktorých 

výber som realizoval na základe počtu sledovateľov. Počet sledovateľov totiž priamo ovplyvňuje 

pomyselnú úspešnosť daného kanálu, jeho odporúčaní pre nových divákov, úspešnosť a do-

sah reklamy a zárobkov. Podvolil som sa tak princípom fungovania tejto platformy za účelom 

priblíženia stavu v akom sa táto komunita a celé médium nachádza.  

 Do práce som vybral 10 najsledovanejších a najrelevantnejších analógových fotograf-

cikých kanálov súčasnosti, na príkladoch ktorých ilustrujem ich nie až takú odlišnú existenciu. 

Bez svojho hlavného protagonistu a špecifického prostredia sa tak tento obsah stáva uniform-

ným s rovnakým žánrovým záberom, nijako zásadne nevybočujúc z koľají populárnosti.
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3.3.1 Matt Day
 Matt Day sa za čas svojho pôsobenia na Youtube stal ustáleným pojmom s veľkou pop-

ularitou a fotografickým kanálom, ktorý prechádza neustálymi zmenami. Zo všetkých mnou 

spomenutých kanálov na platforme tvorí najdlhšie a veľmi dobre a jasne je možné sledovať 

zmeny jeho či už spracovania, námetov a celkového smerovania kanálu. 

 Vo svojej fotografickej tvorbe sa zameriava predovšetkým na svoju rodinu, rodné mesto 

a priľahlé okolie. Svoju rodinu fotografuje neustále, strieda pri tom veľa rôznych technolog-

ických postupov, prevláda však klasickejší spôsob čiernobieleho záznamu fotoaparátom Leica.

Na svojom Youtube kanáli sa venuje fotografickému vybaveniu, recenziám a odporúčaniam 

pre začínajúcich fotografov, zároveň však rozoberá témy potreby vybavenia a potreby tvorby a 

publikovania svojej práce. Tým sa snaží apelovať aj na svojich divákov, aby sa nesústredili len 

na technickú stránku svojich fotografii ale predovšetkým rozvíjali témy a pracovali na nich. 

 Vítanou zmenou v slede takýchto videí sú videá s pohľadmi do Mattovej knižnice a na 

výber kníh, ktoré sú či už aktuálne alebo zaujímavé pre video. Spomína v nich ustálených fo-

tografov ale aj spolutvorcov, ktorí s ním radi zdieľajú svoje ziny a tlačené fotografické brožúry.

 Vo svojich videách sa Matt Day sníma sám a komunikuje s divákom z prostredia jeho 

domáceho štúdia. Využíva profesionálne vybavenie, fotoaparaty Leica a pri scénach z domáce-

ho štúdia využíva štúdiové osvetlenie, ktoré dotvára profesionálny dojem týchto videí.

Snímok obrazovky - Matt Day 71 (obr.44)

71 https://www.youtube.com/c/mattdayphoto
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3.3.2 Willem Verbeeck
 Willem Verbeeck, 22 ročný fotograf, v súčasnosti žijúci a tvoriaci v Americkom meste 

Los Angeles, sa vo svojej tvorbe dotýka tém street fotografie, krajiny, mestskej krajiny a zátiší. 

Fotografuje predovšetkým za použitia stredoformátových fotoaparátov formátu 6x7 a fotogra-

fie ktoré prezentuje sám zväčšuje vo fotokomore. Farebné zväčšeniny sú veľmi ojedinelý úkaz 

na scéne analógovej fotografie na Youtube, väčšinou sa kvôli náročnosti tohto procesu prezen-

tujú fotografie vo forme zdigitalizovaného filmového materiálu.

 Svoje videá ladí do jemnej roviny, kombinujúc príjemnú hudbou s prostredím sl-

nečného Los Angeles.Videá majú teplú farebnosť a sú snímané vo vysokom rozlíšení s kval-

itným zvukom hlasového komentára, za asistencie operátora kamery, takže môžeme získať 

pohľad na fotografa pri práci.

Snímok obrazovky - Willem Verbeeck72 (obr.45)

Snímok obrazovky – I Shot 6 Rolls of Film Without Leaving My House73 (obr.46)

72 https://www.youtube.com/c/WillemVerbeeckFilms
73 https://www.youtube.com/watch?v=HimYhqafyec&ab_channel=WillemVerbeeck
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3.3.3 Bryan Birks
 Jeden z menších kanálov v mojom výbere, avšak s predikciou silného rastu. Bryan 

sa ako jeden z mála fotografov naplno venuje portrétnej fotografií, navyše v spojení s veľko-

formátovým fotografickým prístrojom.  Jeho práca by sa dala charakterizovať ako doku-

mentárny portrét. Obchádza mestá vo svojom okolí a zameriava sa náhodných ľudí, ktorých 

po oslovení portrétuje s minimálnym zásahom do scény. V súčasnosti na svojom kanáli prez-

entuje dlhodobý projekt, v ktorom sa zameriava na auto ako esenciálny prostriedok dopravy, 

ale aj objekt záujmu, ku ktorému pripája portrét majiteľa tohto automobilu. Takto fotografuje 

pred domami a v garážach týchto automobilových nadšencov.

Tento spôsob práce vyžaduje istú dávku odvahy a systematickosti, vďaka čomu si dovolím 

tvrdiť, že jeho práca je výnimočná medzi všetkými ostatnými autormi, ktorí v zásade až na 

výnimky, ľudí vo svojich fotografiách nemajú. 

Snímok obrazovky - Bryan Birks74 (obr.47)

Snímok obrazovky – Taking My Favorite Portrait | Large Format 4x5 Film Photography75 (obr.48)

74 https://www.youtube.com/c/BryanBirks
75 https://www.youtube.com/watch?v=YJZo20gikj8&ab_channel=BryanBirks
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3.3.4 Kyle McDougall
 Kanadský autor, ktorý svoj Youtube channel založil už v roku 2013 sa venuje témam 

technológie analógovej fotografie, úvahám o fotografickom vybavení, tutorialom. Vo fo-

tografickej časti svojej tvorby sa venuje skôr fotografovaniu krajiny, architektúry a mestskej 

krajine a periférii. V jeho fotografii úplne absentujú ľudia, zameriava sa práve na produkty a 

pozostatky ľudskej činnosti, vizualitou a farebnosťou sa pohybuje v rámci súčasných trendov. 

To isté sa dá povedať aj o dramaturgii jeho videí, ktoré až na videá určené ako tutoriál alebo 

návod, nevystupujú z radu ostatných Youtube autorov a nemôžeme hovoriť o nejakom špecific-

kom zobrazení. V komunite týchto tvorcov sa stal známy pre svoje videá rozoberajúce a testu-

júce expozičnú pružnosť fotografických materiálov, ktorými ilustroval pre množstvo fotografov 

správanie daného fotografického materiálu.

Snímok obrazovky – Kyle McDougall76 (obr.49)

Snímok obrazovky – Testing the exposure limits of Kodak Portra 160 film77 (obr.50)

76 https://www.youtube.com/c/KyleMcDougall
77 https://www.youtube.com/watch?v=tPNec5bl3Tw&ab_channel=KyleMcDougall
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3.3.5 Negativefeedback

Jeden z mála analógových youtube channelov ktoré pochádzajú z Európy, v prípade Negative-

feedback resp. jeho autora Georgea Munceyho pochádza zo Spojeného Kráľovstva. 

Tento kanál prešiel za dobu svojho pôsobenia na Youtube viacerými zmenami a celkom jed-

noducho sa na ňom dá sledovať vývoj jeho autora a aj trendy v analógovej fotografií. 

George je mladý fotograf tvoriaci v Londýne a v jeho tvorbe sa predominantne objavuje téma 

analógovej fotografie. Či už je to v rovine pracovnej a analógu ako samostatného média alebo 

analógu ako fetišu obsahujúceho veľké množstvo podkatégoríi, ktoré sa dajú spracovať do témy 

vhodnej na prezentáciu/uverejnenie.

 Spočiatku sa Negativefeedback zaoberal street fotografiou v uliciach Londýna, predovš-

etkým zachytávajúc svetelné vplyvy, tiene a zaujímavé lokácie. S človekom pracuje len veľmi 

málo a okrajovo s určitým ostychom a odstupom. Postupom času začína vďaka svojej rastúcej 

popularite George transformovať svoje zameranie na fotografovanie portrétov, či už v rovine 

voľnej tvorby, ale aj ako komerčný fotograf. Na zmenu reaguje aj jeho fotografická výbava, 

ktorej premeny poctivo dokumentuje, svoje úsilie na stredoformátový materiál.

V súčasnosti sa venuje výhradne veľkoformátovej portrétnej fotografií s občasnými fotografia-

mi zátiší. Aktuálne prebiehajúcia séria či projekt, v ktorom prostredníctvom sociálnych sietí 

hľadá kontakt na ľudí ktorí by mali záujem sa nechať vyfotografovať.

Snímok obrazovky - Negative Feedback78 (obr.51)

78 https://www.youtube.com/c/NegativeFeedback
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Snímok obrazovky – Taking more large format portraits of strangers79 (obr.52)

Snímok obrazovky – Shooting Film at Night80 (obr.53)

79 https://www.youtube.com/watch?v=wc8o4p0LapA&t=353s&ab_channel=NegativeFeedback
80 https://www.youtube.com/watch?v=LfVKxJP2xC4&ab_channel=NegativeFeedback
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3.3.6 William Sheepskin

Channel Williama Sheepsikna je spomedzi ostatných spomínaných kanálov najmenší s 

počtom sledujúcich blížiacich sa 10 tim tisícom. Ako jeden z mála, spolu s channelom Neg-

ative Feedback nepochádza z USA, tvorí a žije v Juhoafrickej Republike.Na svojom kanáli sa 

venuje všetkým populárnym žánrom, od Photowalks až po recenzie fotografického vybave-

nia. Rovnako tiež fotografuje predovšetkým na stredoformátové prístroje avšak ako jeden z 

malého počtu fotografov na Youtube sa venuje aj podvodnej analógovej fotografii za použitia 

fotoaparátu Nikonos. Využíva ku tomu nevšednú lokáciu svojho bydliska, ktoré je pre väčšinu 

divákov obrazovo veľmi neznáme prostredie. Jeho fotografie majú relatívne silný žltý odtieň, 

pripomínajúci farebnosť pri západe slnka. 

 Svoje videá poníma menej formálne, na úvod videa volí rôzne vonkajšie prostredia, 

neobmedzuje sa len na prostredie vlastného štúdia. Zábermi sa ničím špecifickým neodlišu-

je od svojich Youtube kolegov. Môžeme však jednoznačne sledovať postup v technologickej 

kvalite jeho obsahu, či už po stránke obrazu alebo zvuku. 

Snímok obrazovky - William Sheepskin81 (obr.54)

Snímok obrazovky – New Gear, A Haircut and Some Photographs82 (obr.55)

81 https://www.youtube.com/c/WilliamSheepskin
82 https://www.youtube.com/watch?v=WTGe_QRfaZg&t=477s&ab_channel=WilliamSheepskin
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3.3.7 Nick Carver 

Štruktúra kanálu Nicka Carvera z USA pozostáva okrem tradičných fotografických tém ako 

sú gear reviews alebo tutoriály, aj zo špeciálnej rady videí, ktoré sú oveľa viac rozprávacie a 

každým dielom sa mení ich téma.

Nick Carver je akoby obrazom tradičného fotografa resp. prototypom súčasného Youtube 

analógového fotografa-umelca. Jeho štýl je celkom jednoducho rozpoznateľný, predovšetkým 

vďaka častému použitiu panoramatického formátu.

 Jeho tvorba je charakteristická premyslenými kompozíciami, vysokou technickou 

kvalitou a prácou s rôznymi formátmi analógových prístrojov. Pracuje predovšetkým so 

stredoformátovými prístrojmi Mamiya a Pentax, avšak signifikantným pre jeho tvorbu sa stal 

panoramatický skladací fotoaparát konštrukčne odvodený od veľkoformátovej kamery, avšak 

používajúci 120 film v panoramatickej kazete formátu 6x12 alebo 6x17 centimetrov.

Snímok obrazovky - Nick Carver83 (obr.56)

Snímok obrazovky – Photography On Location: The Post Office84 (obr.57)

83 https://www.youtube.com/c/nickcarverphoto
84 https://www.youtube.com/watch?v=mHFnAPbPep4&ab_channel=NickCarver
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3.3.8 Grainydays
 Fotografický kanál Jasona Kummerfeldta, zameraný výlučne na jeho analógovú fo-

tografickú a kinematografickú tvorbu. Svojou veľkosťou sa radí približne medzi stredne veľké 

kanály, s relatívne pravidelným harmonogramom pridávania videí. Pochádza z USA, ale jeho 

videá nie sú obmedzené len na toto územie, v rámci cestovaia tvoril v rôznych častiach sveta. V 

porovnaní s ostatnými spomenutými kanálmi sú jeho videá výrazne dlhšie, častokrát sa blíži-

ace k jednej hodine. 

 V Kummerfeldtových videách sa vyskytujú všetky súčasné témy, signifikantné pre 

analógových fotografov na YouTube, od recenzií fotografického vybavenia, filmových ma-

teriálov, photowalkov, cestovania a roadtripov, ktoré sú veľmi signifikantné pre jeho kanál. 

Práve tie totiž tvoria väčšinu obsahu Grainy days, nadväzujúc tak na klasickú americkú 

fotografickú tematiku roadtripovej fotografie. Často experimentuje s rôznymi formátmi fo-

toaparátov a rôznymi filmami, častokrát fotografuje na expirované filmové materiály.

  Svoje videá väčšinou komentuje z prostredia svojho domova, ktoré sa stalo znakom 

tohto channelu spolu s jeho cynickým komentárom smerujúcim na správanie komunity alebo 

kvalitu vlastných fotografii. 

Snímok obrazovky - grainydays85 (obr.58)

85 https://www.youtube.com/c/grainydaysss
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Snímok obrazovky – Shooting a 3D Film Camera in Palm Springs86 (obr.59)

86 https://www.youtube.com/watch?v=4sqzvGOHbrE&ab_channel=grainydays
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3.3.9 Japan Camera Hunter

 Projekt Bellamyho Hunta som spomínal už na začiatku práce v prvej kapitole, tu sa 

však zameriavam na jeho video tvorbu. Videá kanálu Japan Camera Hunter sa zameriavajú 

čisto na technickú stránku analógovej fotografie, uvádzaním diváka do prostredia predovšet-

kým Japonského fotografického trhu a svojou iniciatívou stál pri zrode analógovej fotografickej 

scény na YouTube. Časť jeho videí sú pohľady na japonské fotografické aukcie alebo návštevy 

vyhlásených fotografických obchodov, doplnené videami priamo z ulice japonských miest 

inšpirovaných japonskou street photography tématikou.

 Vďaka svojej popularite, ktorú získal práve vďaka tomu? že sa pohybuje v špecifickom 

prostredí Japonských fotografických aukcii, a často objavuje vo videách iných YouTuberov na 

potulkách po fotografických obchodoch. Zároveň sa jeho značka Japan Camera Hunter stala 

ustáleným pojmom na poli analógového životného štýlu, produkujúc vlastný merchandising a 

vlastný film JCH Streetpan 400

Snímok obrazovky - Japan Camera Hunter87 (obr.60)

87 https://www.youtube.com/c/japancamerahunter
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Snímok obrazovky – Camera Geekery: The 43rd World Used Camera Fair in Tokyo88 (obr.61)

Snímok obrazovky - 10 years of JCH: 10 Favorite SLRs89 (obr.62)

88 https://www.youtube.com/watch?v=V0MlfCtwbzA&ab_channel=JapanCameraHunter
89 https://www.youtube.com/watch?v=S-2qVgJf0j0&ab_channel=JapanCameraHunter



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 64

3.3.10 Nico’s Photography Show

Fotografický kanál Nico Photography show považujem za jeden z najdôležitejších fo-

tografických kanálov vôbec. Síce je predovšetkým zameraný na analógovú fotografiu, jeho 

dôležitosť presahuje aj do scény digitálnej fotografie. Hlavnou náplňou tohto kanálu je pomoc 

ostatným fotografom, čo Nico uskutočňuje hneď niekoľkými cestami, od tvorby tutoriálov, 

až po pravidelnú reláciu s názvom Analog Photography News90, ktorá zahrňuje aktuálne 

informácie a udalosti, ktoré sa vyskytli vo svete analógovej fotografie. Táto relácia takmer 

výhradne pozostáva z noviniek týkajúcich sa fotografickej techniky, fotoaparátov, fotoma-

teriálov a postupov. 

V roku 2020 začal Nico bližšiu spoluprácu s fotografickým projektom Kamerastore. 

 Tieto videá sú ojedinelým úkazom na Youtube scéne, šíria osvetu medzi analógových 

fotografov. Poskytujúc cenné informácie a rady napríklad pri nákupe použitej techniky alebo 

voľby vhodného fotoaparátu alebo vhodnejšej alternatívy ku všeobecne známym modelom. 

 Nicove videá sú po technickej stránke výborne spracované, s dobrou dramaturgiou a 

silným informačným charakterom. Väčšinou sa videá odohrávajú v prostredí Nicovho štúdia, 

tmavej komory alebo z prostredia fiktívneho televízneho štúdia odkiaľ uvádza reláciu Analog 

Photography News. Video natáča výlučne zo statívu, s priamym pohľadom do kamery, v prípade 

tutoriálov používa top view91 pohľad na detailné zábery pri práci s fotoaparátom .

Snímok obrazovky - Nico‘s Photography Show92 (obr.63)
90 https://www.youtube.com/watch?v=kq2FLmrAyuQ&list=PLVMEdIn-WMKOlkG45VrBPJWAUBlsvR-cs&index=201&ab_cha-
nnel=Nico%27sPhotographyShow
91 top view – kolmý pohľad kamery nadol, v tomto prípade záber na stôl pre nerušený pohľad 
92 https://www.youtube.com/c/NicosPhotographyShow
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Snímok obrazovky – Film Photo News 22493 (obr.64)

Snímok obrazovky – Yashica Mat Loading film94 (obr.65)

93 https://www.youtube.com/watch?v=G9tsbHRaddk&ab_channel=Nico%27sPhotographyShow
94 https://www.youtube.com/watch?v=WCp22PaAiFs&ab_channel=Nico%27sPhotographyShow
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4 ANALÝZA DOTAZNÍKU

 Táto práca vznikla na popud môjho vlastného záujmu o túto tematiku, spracovať ju z 

pohľadu fotografa a aktívneho konzumenta tohto obsahu. Avšak chcel som dostať svoje názory 

do kontrastu s názormi širšej fotografickej verejnosti, ktorú som sa rozhodol osloviť a požiadať 

o vyplnenie dotazníka. V tomto dotazníku som sa zameral v zredukovanej forme na otázky, 

ktoré rozoberá moja práca a síce, otázky týkajúce sa dopadu a dosahu analógových videí na 

skupinu fotografov a fotografických nadšencov na Slovensku a v Česku. 

 Rozhodol som sa tak preto, že je to prostredie z ktorého pochádzam a som jeho 

súčasťou aj ja a považujem za zaujímavé zmapovať názor práve tejto skupiny.  Hlavný dôvod je 

moja snaha zmapovať názor fotografickej komunity práve v našom prostredí a porovnať ho s 

mojím vlastným názorom, založenom na jednak aktívnej konzumácii online obsahu a zároveň 

informáciami získanými v rámci tvorby tejto práce. Z tohto dôvodu som zaradil výsledky 

dotazníku na úplný koniec práce. 
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Otázky dotazníku : 

1. Tvoj vek

2. Si fotograf/venuješ sa fotografii ?

3. Ako by si sa zaradil na stupnici

4. Využívaš k svojej práci analógovú fotografiu ?

5. Aký podiel tvorí analógová fotografia v tvojej tvorbe/práci ?

6. Sleduješ analógovú scénu na YouTube ?

7. Máš obľúbené channely ? Napíš aké

8. Sú channely ktoré sleduješ pravidelne bez ohľadu na tému konkrétneho videa ? tj. si 

aktívny subscriber ?

9. Channely z ktorej časti sveta sleduješ ?

10. Ktoré z uvedených žánrov videí považuješ za zaujímavé a vyhľadávaš ich ?

11. Ako pociťuješ dosah popularity tohto obsahu na scénu analógovej fotografie ? ( rast 

cien fotografickej techniky, možnosti predaja vlastných fotografií a fotografických pub-

likácii a pod. )

12. Aké sú tvoje finančné výdavky spojené s analógovou fotografiou za jeden mesiac ? Nák-

up filmov, papierov, vyvolanie a skenovanie ?

13. Ako ťa ovplyvňujú zmeny cien fotografických materiálov, poprípade ukončovanie výro-

by fotomateriálov ?

14. Ak by si mal na srdci niečo čo by si ešte rád spomenul, prosím napíš sem, budem moc 

rád :) Ďakujem !
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Z mojej ankety ktorej sa ku dňu 29.3.2022 zúčastnilo 65 respondentov vychádza, že vekové 

zloženie pozostáva z väčšinovej časti z respondentov do 35 rokov, najväčšiu časť tvoria respon-

denti veku 18-25 rokov s počtom odpovedí 30. Táto časť ankety má skôr informačný charakter, 

pre uvedenie do situácie súčasnej analógovej fotografie na našej scéne a nie je pre mňa prek-

vapivá, aj vzhľadom na mnou použité informačné kanály, ktoré tvoria len sociálne siete Face-

book a Instagram. Zároveň som ich zvolil z dôvodu najvyššej koncentrácie aktívnych fotogra-

fov s najväčšou šancou získania odpovedí. 

 

 Pokračoval som otázkou na zistenie vzťahu respondentov k fotografií a ku seba ohod-

noteniu v zmysle frekvencie fotografovania respektíve úrovne profesionality. Väčšina respon-

dentov označila že sú fotografovia a fotografii sa venujú aktívne až mierne aktívne. Cieľom 

bolo určiť postavenie respondenta voči fotografii, či je to skôr hobby alebo je to jeho práca a 

tomu zodpovedajúca frekvencia fotografovania a využívania fotografie. 

 65% respondentov označilo, že vo svojej tvorbe a práci využíva analógovú fotografiu, čo 

značí relatívne vysoké číslo, ale nie je prekvapením nakoľko ho považujem za zodpovedajúce 

aktuálnej situácii v zmysle vizuálnych trendov, návratu klasickej fotografie do profesionálnej 

sféry a tiež je treba zohľadniť umeleckú tvorbu a tvorbu študentov fotografických škôl ktorí sa 

do ankety zapojili. 
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 Pri otázke číslo 4. Aký podiel tvorí analógová fotografia v tvojej tvorbe/práci ? sa doz-

vedáme že aj napriek vysokému podielu respondentov využívajúcich ku tvorbe/práci klasickú 

fotografiu, je frekvencia jej využitia skôr nižšia, čo je výsledok, ktorý som neočakával.

 

40% odpovedajúcich uviedlo že sú skôr občasnými sledovateľmi YouTube obsahu o analógovej 

fotografii, ale videá sleduje až 82% opýtaných, čo je veľmi realistický výsledok v rovnováhe s 

mojimi očakávaniami, zodpovedajúci stavu rozšírenosti sociálnych sietí v dnešnom digitálnom 

prostredí. 
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 Ďalšou otázkou s neprekvapivým výsledkom je výber fotografických kanálov, ktoré re-

spondenti uviedli ako obľúbené alebo často sledované. Väčšina z nich sa objavila v mojej práci 

v predchádzajúcej kapitole. Je to samozrejme dôsledok obrovskej popularity a počtu sledo-

vateľov, čo je v reálnom svete možné sledovať na tejto ankete.

 Prekvapivým výsledkom bolo rozloženie odpovedí v otázke ohľadom pravidelnosti sle-

dovania týchto channelov, 58,7% uviedlo že obsah síce sleduje, ale nie pravidelne a kritérium, 

podľa ktorého sa rozhodujú medzi sledovaním alebo nesledovaním je téma videa, viac ako to 

že je to nový obsah od ich obľúbeného autora. To je celkom prekvapivý výsledok ktorý je v pri-

amom kontraste so súčasnou formou prijímania a konzumácie obsahu a je celkom opačný, ako 

som sám predpokladal. Je to prekvapivé predovšetkým kvôli spôsobu prijímania obsahu, kde 

dnes už nie je dôležitá správa obsahu, ale skôr pravidelnosť v pridávaní vlastného obsahu na 

svoj kanál. O tom svedčí používanie napríklad YouTube reels ako formy rýchlych videí, správ 

pre ešte rýchlejšie odovzdanie obsahu svojmu publiku. 

 

 Z odpovedí zároveň vyplýva že pre respondentov nie je špeciálne zaujímavá svetová 

lokácia odkiaľ video respektíve jeho autor pochádza, vyjadrilo sa tak 62% opýtaných.

 Žánrovo sa vyskytovali odpovede v rovnováhe so zisteniami v mojej práci, s najväčším 

počtom odpovedí sa ako najsledovanejšie umiestnili Tutoriály a informačné videá, nasledo-

vané klasickým žánrom Street Photography a Road Trip videami. Tu výsledky zasa  nie sú v 

súlade s mojími zisteniami a názormi, že dominantnými témami sú predovšetkým videá zam-
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erané na technológiou fotografie, fotografické prístroje a vybavenie. Aj keď je pravdou, že tento 

obsah má najvyššie zastúpenie v množstve publikovaného obsahu na väčšine fotografických 

kanálov, respondenti uviedli že ich záujem je nepomerne menší v porovnaní s množstvom 

takéhoto obsahu. 

 

 Na základe odpovedí vyplýva, že fotografi na Slovensku a v Čechách nijako zásadne 

nepociťujú dopady zvýšenej popularity na prostredie analógovej fotografie vplyvom YouTube, 

nepociťujú zmeny vo forme pohybu cien alebo dostupnosti fotografikého vybavenia v takej 

forme, v akej som to popisoval ja v prvej kapitole tejto práce. Dopad je síce malý, ale nie zaned-

bateľný, tak sa vyjadrilo 75% opýtaných.
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 Poslednou oblasťou na ktorú opýtaní odpovedali bola finančná stránka analógovej 

fotografie, či už jednotlivec fotografuje aktívne alebo v rámci hobby. Z odpovedí vyplýva že 

väčšina fotografov má náklady spojené s fotografovaním na film mesačne do výšky 30 eur. 

43% uviedlo, že na potreby analógovej fotografie minie mesačne menej ako 10 eur , 27% minie 

mesačne od 10 do 30 eur, 19% uviedlo že minie 30-50 eur, 50-100 eur minie mesačne 8% 

opýtaných a viac ako 100 eur minie len 1,6% opýtaných. Z tohto výsledku môžme sledovať 

silnú nerovnováhu v porovnaní s YouTube fotografmi, ktorých náklady na tvorbu len jedného 

videa sú niekoľkonásobne vyššie, čo by bolo vhodné na porovnanie s profesionálnymi fo-

tografmi využívajúcimi klasický záznam na každodennú prácu, avšak takých odpovedajúcich 

som medzi zapojenými respondentmi nenašiel.
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 V poslednej otázke ankety som sa pýtal ako autori vnímajú a ako reagujú na zmeny 

cien fotografického materiálu, ako ich to ovplyvňuje v tvorbe a v práci. 57% uviedlo, že sa to 

na nich má malý dopad a že v objeme fotografovania pokračujú rovnako, zatiaľ čo zvyšných 

34% uviedlo že pociťuje dopad týchto zmien, vďaka čomu obmedzujú objem spotrebovaného 

materiálu.

 

Záverom by som zhrnul výsledky tejto ankety nasledovne -  výsledky boli z väčšej časti v 

súlade s mojimi vlastnými názormi a zisteniami, ktoré som nadobudol počas tvorby tejto 

práce. V určitých oblastiach sa však moje názory rozchádzali s názormi respondentov, čo pri-

sudzujem v mojom prípade výrazne vyššiemu záujmu o túto problematiku. Fotografi v Česku a 

na Slovensku sú zapojení do online diania, majú prehľad a názor, nie sú izolovaní a dokážu sa v 

tomto prostredí pohybovať. 

 Rád by som z tohto miesta poďakoval všetkým zúčastneným za ich odpovede, za ich 

čas a poznámky, ktoré mi zanechali. Špeciálne by som chcel poďakovať Erikovi Dudinskému za 

pomoc pri tvorbe ankety.
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Záver

Z témy analógovej fotografie na YouTube sa stal samostatný okruh záujmu v online pros-

tredí, s vysokou popularitou a dosahom na základné prvky tohto záznamového média. Obsah 

publikovaný na platforme však nedisponuje podporou alebo odobrením zo strany oficiálnych 

inštuitúcii ako sú galérie alebo fotografické publikácie. 

 Ako základný problém vnímam nemožnosť odpútania sa od materiálnosti klasickej fo-

tografie rozvíjajúcej sa do rôznych podôb fetišu a uctievania. Skutočnosť že pomerom sledova-

nosti výrazne prevažuje obsah zameraný na fotografické vybavenie o tom jasne svedčí. Pritom 

vo svojej podstate analógový prístroj podlieha kvalite záznamového materiálu ktorý fotograf 

použije a výsledok debaty o potrebe kvalitnejšieho vybavenia je tým pádom jasný. 

 Dotazníkom na konci práce som chcel preskúmať povedomie fotografov pracujúcich 

na klasický materiál v prostredí Slovenska a Česka ako lokáciou s takmer žiadnym zastúpením 

vrámci analógovej scény na YouTube. Okrem finančnej náročnosti celého procesu je však naj-

dôležitejším faktorom jazyková bariéra ktorá prirodzene znižuje počet potenciálnych divákov 

podriaďujúc sa dominancií anglického jazyka v online prostredí. 

 Dovolím si tvrdiť že sociálne siete prispeli významnou mierou ku záchrane analógovej 

fotografie a táto skutočnosť síce neznamená zákonite zvýšenie kvality vzniknutých fotografií, 

avšak objem spotrebovaného materiálu a fotografickej techniky ktorý sa vďaka týmto sieťam 

dal do pohybu je značný. Bez príchodu nových záujemcov do tohto procesu by sa medzi už 

aktívnymi klasickými fotografmi ťažko podarilo dosiahnuť takého zvýšenia dopytu. Vo svojej 

podstate sa jedná o pozitívny jav z ktorého benefitujú všetky zainteresované strany. Fotografi 

sa môžu tešiť z pokračujúcej produkcie a dokonca rozšírenia ponuk filmových materiálov a 

výrobcovia dokážu udržať produkciu v ziskovej hladine.

 Bolo by však kontraproduktívne sústrediť sa len na technický aspekt zvýšenej popu-

larity. Oveľa žiadanejším javom by malo byť otvorenie diskusie o úlohe fotografie, jej hodnoty, 

kvality a pocitovosti v prostredí dnešného online sveta, niečo čo sa na platforme YouTube začí-

na len veĺmi pomaly a tak zostáva táto úloha aj naďalej bezpečne v rukách “offline” teoretikov a 

historikov fotografie.
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Obr. 64 Snímok obrazovky – Film Photo News 224  https://www.youtube.com/watch?v=G9t-

sbHRaddk&ab_channel=Nico%27sPhotographyShow

Obr. 65 Snímok obrazovky – Yashica Mat Loading film  https://www.youtube.com/watch?-

v=WCp22PaAiFs&ab_channel=Nico%27sPhotographyShow
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