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Obsah a cíl práce  

Práce se zaměřuje na téma historických a bezkamerových fotografických technik v jejich světovém, lokálním i 

pedagogickém kontextu, které je doplněno sérií autorských tisků na látku.  

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Hlavní téma práce – experiment ve fotokomoře je v práci strukturováno zčásti podle historické linie, ovšem 

zčásti také podle výrazových prostředků (světlo, stín). Místy není zřetelná spojná výkladová linie mezi těmito 

polohami.  

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

práce, formulace závěrů)  

Práce nemá příliš jasnou metodologii a její úvodní část (s. 8-20) je z naprosté většiny parafrází české 

publikace Co je fotografie z roku 1989. Teoretická část práce má nízkou invenční hodnotu i díky tomu, že její 

zaměření je příliš široké, a tak sklouzává k přepisu existujících publikací. V případě odboček k představování 

uměleckých osobností se text občas příliš zaobírá biografickými souvislosti a málo se zaměřuje na téma 

práce – experiment ve fotokomoře. Samotný pojem experimentu není v práci dostatečně vysvětlen, nicméně 

příklady z dějin fotografie a směr výkladu jdou určitě dobrým směrem. 

Jako přínosnou vidím pedagogickou aplikaci technik fotogramu, ať již v zobrazivé nebo abstraktní formě. 

Upravování digitálních fotografií prostřednictvím efektů, aby snímky vypadaly jako z camery obscury, mají 

malý pedagogický i experimentální potenciál – efekt vinětace nabízí i Instagram v přednastavených 

korekcích. U všech pedagogických plánů také chybí předpoklad věkové skupiny žáků. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých 

děl) 

V autorské části studentka představuje svůj vlastní pokus přenosu emulze na látku, což považuji za přínosné 

a málo zpracované téma. Kdyby svůj technologický postup jasněji zaznamenala (do tabulky, uvedla přesnější 

data atd.), určitě by šlo o důležitý přínos pro pedagogické i tvůrčí aktivity. Autorka příliš nevysvětluje, proč si 

vybrala téma zobrazení (ženské tělo), ani umělecký kontext, nicméně snímky jsou citlivě vyfotografované 

v žánru fotografie ženského aktu a jejich zobrazení na látce působí dobře. Působilo by to možná ještě lépe ve 

větším formátu. 

Správnost citace a odkazů na literaturu 

Autorka cituje i odkazuje správným způsobem. Pomohlo by začlenění aktuálnější a zahraniční literatury 

stejně jako průzkum existujících závěrečných prací z jiných škol na toto téma. 

Grafické, formální a jazykové zpracování  

Autorka píše jasně, odborným jazykem, stylisticky správně, formuluje vhodným způsobem, v práci je 

minimum gramatických chyb a překlepů.  

Práci doporučuji k obhajobě.  
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