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Posudek na diplomovou práci

I.Aimová: Obraz jako nový typ reality

EKS FHS UK Praha 2006

             Diplomová práce I. Aimové je postavena na předpokladu jisté 

průchodnosti obrazů do režimu vidění a možnosti jejich následného

subjektivního čtení. 

Předpoklad sám o sobě je jistě v pořádku, nicméně slušelo by se, 

kdyby byl vztažen buď na koncepci subjektu jako nositele přepisu 

obrazu do vidění či naopak, nebo alespoň vyjádřen ve vztahu mezi 

pohybem myšlení a vizuálními drahami, které subjekt vidění využívá.

Z tohoto náhledu je koncept diplomové práce velmi pečlivě rozvržen 

podle osy konstrukce viditelného, jež umožňuje rozeznávat objekt jako 

obraz, ovšem s tím, že vzájemné vztahy mezi pohybem vidění a drahou 

či přesněji pohybem obrazu mají implicitní charakter vzájemné 

příbuznosti. Z tohoto východiska je možné akceptovat rozložení práce i 

členění kapitol, které postupně objasňují jednotlivé styčné plochy mezi 

tím, co lze vyjádřit obrazem, neboť to spadá do formátu viditelného a 

tím, co je víceméně skryto. 

Skryté a odhalené tak vlastně vytváří vlastní pojmovou dvojici výkladu, 

které skrze jednotlivé kapitoly ukazuje na některé důsledky, jež ovšem 

obsahuje nejen dualita vidění a zakrytí, ale především dualita spojení či 

odpojení vidění od obrazu a naopak.

Tato druhá linie pole vizuality, zde v spíše v latentní podobě, napomáhá 

vysvětlit jinak obtížné partie systémů zobrazování a rovněž, i problémů 

reprezentace. 

/viz. str. např. problematika kódování reality, str. 20, kde jistě obrazy 

jako kódy určitým způsobem vyjadřují konstrukci určitého typu reality, 

jakož i to, že se samy stávají výkladem pro přístup k takovéto realitě, 

ale zároveň vytvářejí jiný typ „vysvětlení“ vztahu mezi obrazem jako 

komplexem určitých vizuálních dat a samotnou formou vidění.
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Otázka by zněla, vidíme obrazem realitu, nebo skrze obraz model 

reality? Pokud platí spíše druhé, tak jak se nám tam dostal ten model?

Obě otázky odkazují k významu a funkci vizuálního pole a způsobu jeho 

„vrstvení“ a rovněž i k tomu, kde si obrazy takříkajíc „vypomáhají“ 

odkazy k dalším vrstvám  systému reprezentace./

Druhá linie textu je zaměřená na problematiku novějších forem médií a 

vztahu k systémům zobrazování, kde za relevantní považuji především 

kapitoly 5.2. a 5.3. jakož i následnou část obrazy a rychlost se 

zřetelným odkazem na akcelerační a dromologický potenciál systémů 

zprostředkování.

Závěrečná kapitola i samotný závěr podtrhují význam stále přesnějších 

metod zobrazování, které ovšem v mnoha případech už vytlačují pojem 

obrazu kamsi na hranici zpřístupnění modu vidění.

Vizuální pole obrazů je tedy stále efektivněji rozkládáno do systémů 

zprostředkování, které už nemusí pracovat jenom s klasickým pojmem 

obrazu a metod zobrazování.

        Práci I. Aimové považuji za velmi zdařilou, vyváženou,a ovšem i  

promyšlenou po vcelku relevantních liniích tématu a tudíž doporučuji 

k obhajobě.

Návrh bodového hodnocení: 29 bodů.

V Praze dne 26.2.06

Doc. PhDr.Jiří Bystřický PhD.




