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Autorka se ve své diplomové práci zaměřila na téma, kterému se už ve světě věnovalo mnoho 

badatelů, ale u nás dostatečně prozkoumané není. Bylo by snad možné ho charakterizovat 

jako koexistenci dvou tvůrčích disciplín, architektury a fotografie. Když se fotografie v první 

třetině 19. století zrodila, patřila architektura mezi první objekty, na něž první fotografové 

zaměřili své aparáty. Poté to až dodneška dělali tak často, až se z fotografování architektury 

stala téměř samostatná disciplína s mnoha specializovanými autory. A sama architektura a její 

dnešní provoz se už bez svého fotografického zobrazování taktéž nemůžou obejít. 

Autorka si však správně uvědomila, že fotografické zobrazování architektury není žádný 

nezaujatý akt "nevinného oka". Téměř každým snímkem totiž fotograf vyjadřuje nějaký 

záměr, ať už umělecký, anebo třeba politický nebo ideologický. Ve 20. století se fotografové 

především snažili umocnit svými snímky estetické a ideologické poselství zobrazované 

architektury. Manipulativními aspekty takových fotografií, o jejichž pojetí nezřídka 

rozhodoval sám architekt, se v poslední době zabývala hlavně Beatriz Colomina, a to v duchu 

názorů na médium fotografie, s jakými se setkáme v knihách Susan Sontagové nebo Viléma 

Flussera. Není však možná nutné vidět hned ve všem manipulaci. Vždyť mohlo jít o dobře 

míněnou fotografovu snahu zprostředkovat záběrem takové kvality architektonického díla, 

které autor snímku považoval za krásné nebo prospěšné pro lidi. Myslím, že na takové 

pozitivní souznění mezi moderní architekturou a moderní fotografií se chtěl zaměřit Jaroslav 

Anděl ve své nepochybně záslužné knize Nová vize. Položil však nakonec příliš velký důraz 

na to, co fotografie zobrazují, aniž by dostatečně zkoumal, jak to dělají. 

Práce Mariany Holé určitě nedosahuje Andělových výšin, ale její zaměření se mi přesto 

zdá být správnější než Andělovo. V jedné kapitole autorka zkoumá, jak fotografie 30. let 

uměla vyjádřit hygienický a sportovní ideál funkcionalismu, a objevně se přitom věnuje 

zapojení lidských figur a jejich gest do obrazu. V jiné popisuje, jak moderní fotografové 

probouzeli v lidech nadšení pro rozkvět a pokrok, jakou roli v jejich snímcích hrála 

konfrontace zobrazované budovy s moderním automobilem nebo nějakou inženýrskou 

stavbou. Další zajímavá kapitola práce se věnuje ideové náplni leteckých a žabích pohledů či 

perspektiv, jiná zase moderní architektuře na dobových pohlednicích. Autorka vynalézavě 



nachází pro svou práci dílčí témata, umí je zasadit do kontextu a přehledně vyložit, ač cítím, 

že poslední kapitoly její práce už trochu ztrácejí soustředěnost a zvláště závěr vyznívá sporně, 

protože nebilancuje, nýbrž pouští se do nových otázek bez propracované argumentace. 

Myslím, že kještě zásadnějším poznatkům by Mariana Holá dospěla, kdyby dovedla srovnat 

situaci v údobí 1918-1948 se situací starší a novější, avšak tady narážíme na problém, že 

nikdo ještě u nás nesepsal dějiny architektonické fotografie. Co kdyby to autorka příště 

zkusila? Myslím, že k tomu předpoklady rozhodně má. 

K textu bych mohl vznést několik věcných námitek a připomínek, ale bude možná lépe, 

když je s autorkou proberu osobně. 
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