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Obsah a cíl práce  

Bakalářská práce zkoumá hranice fotografie skrze různé fotografické techniky využívané hlavně v historii a 

velmi podrobně se věnuje popisu vzniku analogové fotografie. Zamýšlí se i nad proměnou portrétní fotografie 

od jejích počátků po současná nadužívaná „selfies“. Zabývá se experimentálními technikami i autory, kteří se 

jim věnovali.  

 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Text bakalářské práce je logicky členěn na kapitoly i podkapitoly a postupně se od obecnějšího popisu vývoje 

vzniku fotografie věnuje jednotlivým fotografickým technikám až po nejrůznější fotografické experimenty. 

Velkou pozornost studentka věnuje podrobnému zkoumání procesů ve fotokomoře, na které poté navazuje 

svým autorským fotografickým experimentálním projektem. V didaktické části vychází z popsaných možností 

práce ve fotokomoře a rozpracovává použití pro současné žáky a studenty neobvyklých fotografických 

postupů a skrze ně fyzický a prožitkový charakter fotografie.  

 

Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos práce, 

formulace závěrů)  

Studentka se zaměřuje na popis historických fotografických technik a postupně dochází i k úvahám o 

postavení fotografie v současnosti. Své nadšení pro objevování tajů procesů ve fotokomoře vnáší i do návrhů 

aktivit pro žáky, které jsou podrobně rozpracovány. Snaží se najít možnosti jak zprostředkovat a ukázat 

možnosti analogové fotografie žákům a studentům a hledá cesty jak komplikovaný proces zjednodušeně 

představit. Ukazuje návaznost současného využívání filtrů a efektů při práci s fotografiemi a zamýšlí se nad 

proměnou vnímání fotografie v současné době.  Je jen škoda, že kvůli současnému uzavření škol 

v souvislosti s epidemií koronaviru, nebylo možno některý z úkolů realizovat.  

 

Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých děl) 

Praktická část navazuje na autorčinu fascinaci fotografickými procesy. Jejich zkoumání ji přivedlo 

k experimentům s fotografickou emulzí. Výsledný fotografický soubor výborně propojuje zvolenou 

experimentální techniku s námětem, kdy materiál, na který studentka exponuje fotografie, souzní s textílií 
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(prostěradlem) na kterém jsou nafoceny akty. Fragmenty těla mizí i objevují se na kouscích látek a světlo jim 

dodává až sochařský charakter. Původní záměr se pak studentce podařilo vyčistit od přebytečných zásahů, 

kdy chtěla vzniklé fotografie aktů, zjevujících se díky emulzi na bavlněných látkách, ještě doplnit výšivkou. Ale 

nakonec od tohoto záměru upustila a nechala vyznít citlivě pojaté záběry na části ženského těla na křehkém 

materiálu.  

 

 

 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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