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Diplomantka se zaměřila na téma, které je v českých dějinách umění, ale i fotografie, 
prakticky nereflektované. Zabývá se fotografií uměleckých děl, a to jak ve stádiu originálu 
(autorské kopie), tak ve stádiu reprodukce, jinými slovy, jak se fotografie promění ve fázi 
"technické reprodukovatelnosti". Upozorňuje na poněkud pozapomenutou pravdu, že 
fotografie uměleckých děl je součástí oboru dějin umění, stála při jeho základech, a dokonce, 
jak autorka cituje Donalda Preziosiho, dějiny umění jsou dítětem fotografie. Což ovšem 
v americkém teoretikovi vyvolává znepokojení. Kratochvílová využívá známých teorií 
Waltera Benjamina o reprodukci fotografie a ztrátě aury díla, a André Malrauxa o 
fotografickém archívu, vytvářející imaginární muzeum. Autorka sleduje proces 
proměny (metamorfózy) uměleckého díla fotografií. Všímá si demokratizace fotografie, a 
tedy i zpřístupnění uměleckého díla širšímu publiku. Teoretické předpoklady fotografie 
uměleckého díla a charakteristiku fotografie uměleckých děl Kratochvílová ověřuje na 
vybraném materiálu ze 30. let. 
Zde se zaměřuje na několik typových příkladů z nakladatelství Družstevní práce, zejména na 
publikace Fotografie vidí povrch, Malba a malířský rukopis a na Štechovy Československé 
malířství a sochařství nové doby. Přesvědčivě ukazuje způsoby "prezentace" fotografií 
uměleckých děl, kombinace celku a detailu i specifický a individuální způsob nafocení těch 
nejzdařilejších snímků od Josefa Ehma. Současně ukazuje, jak významně do procesu 
manipulace fotografie vstupuje typograf, tj. Ladislav Sutnar. 
Jeho požadavek "nového" pohledu na umělecké dílo ve fotografii, tj. "nového vidění" takové 
fotografie, odpovídá Volavkově poznámce o Štechově metodě s "novým osvětlením". 
Kratochvílová nakonec sleduje na příkladu fotografií Josefa Sudka určitou osobní "přidanou 
hodnotu", kterými jsou jeho fotografie tak jasně odlišitelné od ostatních a které i ze 
Sudkových reprodukcí uměleckých děl vytvářejí fotografie, které se směle mohou zařadit 
mezi tzv. volnou tvorbu autora. 
Myslím, že autorka si šikovně vybrala příklady a napojila je na teorii fotografie uměleckého 
díla včetně jistých nepsaných pravidel, kterými se řídí taková fotografie. Její výběr je 
soustředěn zejména na fotografii sochařství, což ji poněkud ulehčilo situaci, neboť právě 
v tomto žánru je možné sledovat vysoce "autorský" přístup, ať už se jedná o Josefa Sudka či 
Josefa Ehma. Jeden příklad je z malby (Sudek), v níž se individualita fotografa vytrácí, ale 
nemizí úplně. Výběrů příkladů pars pro toto se autorka vyhnula možné kritice, že tam nemá 
to či ono. Soustředění na 30. léta a dokonce na jedno nakladatelství v části práce bylo rovněž 
velmi instruktivní a rozumné, stejně tak ukázka snímku originálně autorem vykopírovaného a 
následně reprodukovaného v publikaci. Diplomantka ukázala, že výsledný tištěný snímek 
vypadá, a také se "chová" , jinak, než originální kopie, a současně že je do takové "jiné" 
podoby uveden záměrně. 
Kratochvílová ve svých příkladech zachytila jistě podstatné, nicméně ne všechny varianty 
chování fotografie ve vztahu k uměleckému dílu. Je otázkou, jak by dopadl průzkum, 
zaměřený na fotografii dvourozměrného uměleckého díla a zda by nalezla tolik nuancí 
"ozvláštnění" díla jako tomu bylo u sochařství. Také vzorek, který si diplomantka vybrala, je 
elitní: Sudek a Ehm. To není výtka, jen upozornění na potenciální velkou šířku tématu a na to, 
že v práci Kratochvílové došlo vlastně k prvnímu zásahu do pole, označované fotografie 
uměleckých děl. Myslím, že vstup autorky do tohoto pole je zdařilý. 



Výše řečené snad naznačuje, že podle mého soudu se zhostila diplomantka svého úkolu velmi 
dobře a proto doporučuji její práci k obhajobě. 
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