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Hana Kratochvílová se v diplomové práci zaměřila na důležité a zatím nepříliš často zkoumané téma 

fotografie uměleckých děl. Důležitost tohoto tématu vyplývá z mezního postavení analyzovaného 

fenoménu, který může při volbě odlišných perspektiv objasnit problémy, týkající se nejen dějin 

fotografie a povahy fotografického média, ale i discipliny dějin umění a vývoje umělecké tvorby. Této 

mnohostrannosti autorka přizpůsobila i strukturu textu. Nejprve shrnuje dosavadní literaturu k tématu, 

z níž vyzdvihuje díla Waltera Benjamina a André Malrauxe. Následně obecnou teorii média aplikuje na 

specifický případ fotografií uměleckých děl, aby se pak v pří padových studiích zaměřila na fotografie 

uměleckých děl ve třicátých letech v Československu a u Josefa Sudka. 

Volba Benjaminova textu o technické reprodukovatelnosti jako východiska teoretické části 

práce je zcela oprávněná. Domnívám se však, že by vzhledem k implicitnímu tématu práce, totiž 

dějinám umění, měla autorka - tak jak to dělá například Georges Didi-Huberman - přihlédnout rovněž 

k autorovým pojednáním z oblasti filosofie dějin, bez nichž je text jen obtížně pochopitelný. O významu 

tohoto momentu svědčí opakovaný odkaz k poznámce Donalda Preziosiho, podle něhož jsou dnešní 

dějiny umění dítětem fotografie (s. 12 a s. 51). Tato otázka se ostatně vrací i během výčtu 

charakteristických rysů média fotografie z hlediska jejího užití při reprodukci uměleckých děl. Zde 

autorka postupuje od indexikality, přes úhel pohledu až k otázce autorství. V jednotlivých 

podkapitolách ověřuje schopnost vyložit na malém prostoru složitou problematiku a úspěšně z ní 

čerpat východiska pro hlavní téma, jímž se ve čtvrté kapitole stává fotografie jako sdělovací 

prostředek umění a nástroj dějin umění. Přestože Hana Kratochvílová již v úvodu upozorňuje, že 

sekundární literaturu bude příležitostně používat bez ohledu na dobový kontext (s. 6), v rychlém sledu 

zmiňovaná stanoviska tak odlišných autorů jako jsou Benjamin, Barthes a Flusser, vyjasnění autorčina 

stanoviska ne vždy zcela napomáhají (s. 33-34). V podkapitole 4.5 věnované fotografii jako nástroji 

dějin umění, je zarážející absence zmínky Abyho Warburga a jeho atlasu Mnemosyne, jehož 

specifické užívání fotografického archivu je zdůrazňováno i v autorkou jinak často citovaném sborníku 

Helene E. Roberts (ed.), Art History through Camera's Lens, Gordon and Breach Publishers 1995, s. 

351. 

V páté kapitole se Hana Kratochvílová dostává ke konkrétní aplikaci poznatků z teoretického 

úvodu. Přesvědčivě dovozuje změny ve vnímání fotografie ve třicátých letech a rozvoj jejího užití při 

reprodukci uměleckých děl, které se projevuje především v charakteru tehdejších výstava publikací. 

Zcela správně se zaměřuje především na vydavatelské aktivity Státní grafické školy, v jejíchž 

publikacích Fotografie vidí povrch a Malba a malířský rukopis dochází k protnutí nové fotografie s 

dějinami umění. Na rozdíl od závěrečné kapitoly k dílu Josefa Sudka, zde autorka může pracovat 



s fotografií těsně spjatou s textem, který vyzdvihuje mimořádnou roli fotografie při zprostředkování děl 

výtvarného umění. Autorka v tomto směru mohla být ještě důslednější a podrobněji si všímat nejen 

typografické práce s fotografiemi, ale i jejich uspořádání a výběru. V případě publikace Fotografie vidí 

povrch by se například nabízelo srovnání textů, které při rozboru vycházejí z fotografií detailů 

Myslbekovy plastiky a DOrerova obrazu, a těch, které fotografii neužívaly. V případě Malby a 

malířského rukopisu by stálo za úvahu, do jaké míry byla sama díla zvoleného korpusu moderní 

francouzské malby při svém vzniku ovlivněna nástupem fotografie. Například vybraný detail ze 

Serautova Přístavu v Honfleur s centrálně umístěnou lampou pouličního osvětlení odpovídá spíše 

fotografickým než malířským schématům. Samotný návrat malířského rukopisu či écriture do moderní 

malby by tak bylo možné označit za skutečnost motivovanou fotografií. 

Přestože Josef Sudek pracoval podobně jako Josef Ehm na zakázku, jeho dílo Hana 

Kratochvílová v závěrečné kapitole výrazně dekontextualizuje a dospívá k názoru, že řemeslo se 

v jeho fotografiích proměňuje v umění. Drží se tak procedury, kterou do svého díla záměrně vepsal 

sám Josef Sudek. Místo reprodukovaných záběrů si autorka všímá především volných snímků 

z fototéky Ústavu dějin umění. Přesvědčivě na nich popisuje postupy, které Sudek při reprodukování 

malby, sochy i architektury používal. Kdyby se však - podobně jako v předchozí kapitole - více 

zaměřila na pragmatiku Sudkových fotografií, tedy jak byly stejné snímky rozdílně užívány 

v zakázkové tvorbě i při výstavní a umělecké činnosti, mohla by dojít k odlišnému stanovisku, které by 

při identifikaci statusu uměleckého díla vycházely spíše z institucionálního a diskursivního rámce. 

Diplomová práce Hany Kratochvílové je cenným příspěvkem k dějinám fotografie, a roli, kterou 

fotografie hrála při zprostředkování umění a jeho dějin. Autorka v ní prokázala dobrou znalost dané 

problematiky i orientaci v sekundární literatuře. Připomínky, týkající se nedostatečného zohlednění 

diskursivněji zaměřených přístupů, jsou pouze dílčí a byly zamýšleny spíše jako podnět k dalšímu 

zkoumání. Práci Hany Kratochvílové jsem četl se zájmem, dozvěděl jsem se v ní mnoho nového, a 

pro,~velmi rád doporučuji k přijetí jako podklad k diplomnímu řízení. 
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