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Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
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A

2.3

Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu

A

2.4

Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli

A

2.5

Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

A
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stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Rwandská genocida je samozřejmě historicky výjimečné téma. Přesto, pokud vím, jde z hlediska fotografie o
téma relativně málo analyzované. Problém spočívá i v tom, že na rozdíl například od válečných konfliktů zde
neexistuje fotografická dokumentace události samé, ale pouze jejích následků (podobně např. Biafra). Tím
dochází nejen k neúplnosti obrazu, ale i k časovému posunu a nižšímu zájmu médií o tematiku, která již není
„současná.“
Autorka zcela správně věnuje prvních patnáct stránek historii Rwandy a příčin genocidy. Zmíněna je i role
Francie (mimochodem prezident Macron se minulý týden za její roli částečně omluvil). Následuje kapitola
Fotografie s válečnou tematikou, která akcentuje především etickou problematiku. Jednu z podkapitol nazvala
autorka Zobrazitelnost utrpení obětí. Myslím, že akcent na slovo zobrazitelnost je zásadní, protože právě v něm
lze nacházet jak největší úskalí, tak i těžiště problematiky válečné (či obecněji násilí a utrpení zobrazující )
fotografie. Právě v tomto smyslu je pozoruhodný projekt Rwanda výtvarníka Alfreda Jaara – který zpochybnil
jak moc fotografie samotné, tak jejího použití v médiích během rwandské genocidy. Autorce navrhuji, aby se s
ním seznámila, protože, byť se nejedná o žurnalistickou fotografii, je zajímavým komentářem k ní a mohla by
být i zajímavým tématem během obhajoby.
Teoretické kapitoly zabývající se rámcováním a celkovou metodologií a teoretickými přístupy jsou přehledně
zpracovány – byť si nejsem jist, zda například sémiotika v daném ohledu pomůže k interpretaci konkrétní
historické události. Následuje výzkumná otázka „Jak zkoumané fotografie zobrazují genocidu ve Rwandě“ a tři
hypotézy. „H1: Fotografie zobrazují především oběti genocidy, nevypovídají příliš o jejích příčinách ani o
průběhu konfliktu. H2: Fotografie zachycují oběti genocidy většinou vysoce explicitně, zobrazují vykonané
násilí otevřeně. H3: Rámec oběti bude po výzkumu vyhodnocen jako nejčastěji opakovaný.“ Nutno říct, že
hypotézy nejsou nijak odvážné či radikálně otevírající nový možný úhel pohledu na problematiku, ale je otázka,
zda to bylo vůbec možné. Hypotézy autorka zkoumá na materiálu představující práce 10 autorů - klíčoví jsou
zcela oprávněné Nachtwey, Peress, Stoddart. (Mimochodem Peress publikoval také pozoruhdnou knihu o
genocidě v Srebrenici.) Následné zkoumání jednotlivých rámců i výsledků výzkumu je stručné, ale přesvědčivé.
Kvantitativní analýza je přehledná a dobře profilovaná s výjimkou koláčové grafu Hlavní téma fotografie, kde
„smrt/zabití/umírání“ jsou uvedeny jako jedna kategorie, což vnímám, chceme-li interpretovat celkové
rámcování, jako zjednodušující.
Při čtení práce jsem litoval, že nevím mnoho o způsobu použití daných fotografií ve světovém tisku.
Práce jako celek je velmi kvalitní a přesvědčivá. Doporučuji ji k přijetí.

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1

Je skutečnost, že fotografie vznikly až po genocidě samotné, zásadní pro pochopení události
samé a pro její vizuální rámcování?

5.2

Mohou dané fotografie samy o sobě komunikovat tragičnost události jako celku?

5.3

Nemělo by v grafu „hlavní téma fotografie“ být odděleno „smrt/ zabití/umírání“?

5.4

Víme v jakém rozsahu byly fotografie veřejně publikovány?
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