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Cíl práce: Cílem práce je vymezení role a postavení obrazu v rámci celku vizuální kultury s ohledem na 
komunikaci jednotlivých druhů informací a vytváření vizuální kultury ve vybraném prostředí 

Hodnocení: Autorka si k práci vybrala poutavé a zároveň důležité téma: problematiku /lvizuality" a tOl 
jakou roli hraje v různých formách současné komunikace. Je znátI že si dala dobrou práci s rešerší 
tématu{ které popisuje z klasických pozic sémiotiky a vědy o komunikaci. Velmi dobře referuje (vybrané) 
důležité zdroje k tématu a poskytuje rozsáhlou bibliografii. Možná až přílišná obratnost v takovém přístupu 
vede k (možná jediné) slabině práce. 

Je triviálně známo{ že v současnosti /lobraz jako médium vládne"{ případně vyjádřeno příkřeji{ že )idé se 
odnaučují číst" a prostřednictvím rychlých komunikačních kanálu jako je SMS a instant messaging (ICQ{ 
Skype{ etc) se psaná komunikace trivializuje a zjednodušuje. (Tzv. /lsmajlíky" v těchto komunikačních 
formách navíc tvoří razantní vpád vizuality do psaného textu.) 

Takové téma skýtá vzhledem k /lpřesycenosti obrazy" v současném světě mnoho zajímavých ohledů k 
prozkoumání. Za slabinu práce považuji právě tOl že tyto možnosti neprozkoumává. 

Obrovská část energie autorky padá na {{definování okolP': vymezování základních pojmů{ vysvětlování 
základních pojmů sémiotiky nebo vědy o komunikaci{ a podobně. 

Práce tak působí spíše jako precizně zpracovaný souhrn řešerší k tématu. Převážná část práce je 
věnována opakování triviálních či netriviálních tvrzení a definic. Tam{ kde by snad mohlo zkoumání tématu 
přerůst v netriviální uvažování{ se autorka ihned /lzarazí" a s odkazem na nedostatek prostoru{ obtížnost 
tematiky{ atd. a toto nebezpečné přerůstání utne: někdy až v komických pOlohách{ např. /lPokud bychom 
se však ve v vnímání obrazů posunuli k hranici tzv. jejich čtivosti{ přiznali bychom jim jistou textuálnost{ 
což já pro svou práci nechci" (s. 23). 

Takový přístup pak vede k tomu{ že (kupříkladu) zásadní tvrzení Jozumění obrazu je rychlejší než 
rozumění textu" se v kapitole 4.2 opakuje vícekrát{ aniž by se podrobněji prozkoumalo{ co to znamená. 
Porozumění plastice kříže na zdi je jistě mnohem rychlejší než četba odstavce z Bible. Je však otázka{ 
platí-Ii podobná /lrychlost" např. i pro Grunewaldův obraz /lUkřižování z Isenheimského oltáře". Jak souvisí 
/lrychlost" porozumění obrazum s jejich schopností manipulovat a s využitím této schopnosti manipulovat v 
historii? Jak souvisí s reklamním průmyslem{ který obrazy využívá v obrovské míře? (Dalším příkladem 
může být pojednání tematiky )haní obrazů" na stranách 62--64{ které je uzavřeno tvrzenímI že /lobrazy 
mohou být využívány k potvrzení či popření fakt ( ... )". Jistě -- to je ale začátek{ nikoliv konec úvahy.) 

Podobně zkrátka pak vychází i konkrétní analýza obrazových materiálů z internetových obrazových 
databank DeviantART a Flickr: není úplně jasné{ co vlastně o obrazech odkrývá nebo říká{ přestože je 
jasné{ že si autorka dala dosti práce{ aby analýzu naplánovala{ provedla a vyhodnotila. 

Nezbývá tedy než doufatI že se snad autorka k takto dobře připravené tematice někdy v budoucnu vrátí. 



r 

Stylistická úroveň práce: 
Práce je napsána stylem odpovídajícím jejímu žánru, neobsahuje v závažné míře překlepy, ani 
syntaktické/gramatické chyby či jiné nedostatky. 

Formální úprava práce: 
Po této stránce je práce zpracována velmi dobře, má korektně zpracovanou bibliografii a správnou 
typografickou úpravu. 

Doplňující otázky pro obhajobu: 
Autorka v předmluvě práce s odkazem na Miroslava Petříčka nastiňuje problematiku "výchovy k vizualitě", 
tedy toho, zda a jak by měla být obsahem "školních osnov". Co by měla taková výchova obnášet? 

V Praze, dne 20. 1. 2009 Karel Minařík 


