
Oponentský posudek vedoucího práce na diplomovou práci Mariany Holé 
Fotografie architektury jako prostředek propagace moderní architektury 
v Československu 1918-1948 

Téma diplomové práce se vrací k staré a stále živé tezi Waltera Benjamina o 
důležitosti fotografie ve "věku technické reprodukovatelnosti". Autorka tak 
přistoupila k fenoménu fotografie i architektury z hlediska budování jejich 
vzájemného vztahu za účelem co nejvýrazněji reprezentovat, zviditelnit a zvláště 
propagovat moderní architekturu. Nesleduje výlučně dějiny české moderní 
architektury na fotografii, ale dějiny její vizualizace. 
Pracuje s širokým historickým kontextem, v některých kapitolách sledující 
konkrétní problém až od 19. století. To ji umožnilo citlivě reagovat na způsob 
vizualizace moderní architektury, na zdůraznění figurální případně technické 
stafáže, která dodává snímkům smysl. Nová architektura je spojována s mládím, 
zdravím, sportem, ale také s automobilem či letadlem. Holá zdůrazňuje 
manipulaci s fotografií (Le Corbusier, Josef Kranz). V horizontálních průřezech 
se zabývá jakousi ikonologií fotografie moderní architektury: jedna vrstva je 
zaměřena na spojení takové fotografie s pokrokem a technikou - velká role je 
oprávněně přisouzena Elektrárně ESSO v Kolíně - , kde hraje, jak ukázala Holá, 
roli nejen zaujetí aeronautikou, ale i "letecké" pohledy na architekturu a sídliště. 
Autorka se nezabývá fotografií odděleně, v duchu Benjamina, ale sleduje ji také 
ve stavu reprodukce a na příkladech z dobových časopisů ukazuje, jak se stává 
fotografie moderní architektury věcí veřejnou. Takto dospívá k pojednání o 
propagaci fenoménu na pohlednicích. Moderní architektura je především 
záležitostí, í když ne výlučně, větších měst. Z tohoto hlediska kapitola Proměny 
velkoměsta logicky uzavírá práci. 
Autorka v diplomové práci předvedla na bohatém a různorodém materiálu určité 
konstanty fotografie moderní architektury. Domnívám se, že se s velmi 
nesnadným tématem, který i v zahraničí nemá bujnou literaturu, poradila se ctí. 
Osobně bych preferdval na závěr výraznější srovnání fotografie meziválečné a 
protektorátní, tj. jak se vize architektury proměnila (autorka málo naznačila na 
s. 170-171). Pro futuro bych doporučoval zaměřit se na dobové reprezentativní 
publikace o české (československé) moderní architektuře, počínaje Jaromírem 
Krejcarem přes Teigeho až k J.E. Koulovi. Tam myslím by diplomantka mohla 
získat průkazný materiál, jak se fotografovala moderní architektura pro 
konkrétní účely. Také existovala řada propagačních publikací např. o Baťově 
Zlínu (např. A. Cekota, Baťa. Myšlenky, činy. Život a práce. Praha 1929), které 
myslím plně naplňují ideu propagandy nové architektury ve službách nového, 
"baťovského" člověka. Jistě by podněty ke svým analýzám získala také 
v Krohově kolážovém cyklu Sociologický fragment bydlení. Otevřenou 
nechávám otázku fotografujících architektů (např. snímky Pavla Janáka 
z všesokolského sletu tuším z časopisu Žijeme poč. 30. let). 



Autorka by měla v dobře načaté práci pokračovat. K tomu si položila myslím 
velmi dobré základy zdařilou diplomovou prací, kterou plně doporučuji 
k obhajobě. 
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V Praze 11.9.2007 Prof. Vojtěch Lahoda 


