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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Autorka se ve své přepracované verzi práce pokusila zkoncentrovat v odpovídajícím formátu na přesněji 

vymezenou oblast – na některé aspekty obrazových znakových prostředků tří konkrétních autorů – D. J. 

Růžičky, J. Sudka a F. Drtikola. Působí tak mnohem adekvátněji smyslu bakalářské práce, nicméně si 

dovolím tvrdit, že její vlastní obsahový příspěvek je mizivý. Na počátku si autorka stanovila, že bude 

„analyzovat obrazové znakové prostředky uplatněné na fotografiích“, které jsou důsledkem použitých 

„vyjadřovacích nástrojů“. Když uvážíme poměrnou tautologičnost hypotézy z úvodu, kde se tvrdí, že 

analýza obrazových znakových prostředků je závislá na „uplatnění speciálních vyjadřovacích prostředků, 

které vyplývají ze způsobů, jakými oněch znakových vyjádření bylo dosaženo“, tak asi práce ani objevná být 

nemůže. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Celkově práce působí velmi kaleidoskopickým a povrchním dojmem. Po kusém uvedení do znakového 

systému fotografie se v kapitole „Znakové prostředky“ seznamujeme s formálními vlastnostmi 

fotografického obrazu jako je jeho tonalita, kompozice a ostrost. V následné části jsou do „vyjadřovacích 

nástrojů“ zahrnuty osvětlení, fotoaparát s objektivem, fotomateriál a jeho zpracování. Logickým 

vyvrcholením má být analýza konkrétních fotografií. 

Samo rozvržení práce se mi nezdá nijak špatné, ale při podrobnějším pohledu už vystupují na povrch 

mnohé nedostatky a nedomyšlenosti. Pokud se autorka pokouší diskvalifikovat definici sémiotiky jako vědy 

poukazem na to, že sémiotika není vlastněn naukou o znacích, ale je naukou o významech, prozrazuje jen 

vlastní nepochopení definičního termínu „znak“, který je právě sémiotikou chápán nikoliv jako tuhá entita, 

ale jako proměnlivá funkce. Sémantika je pak od časů Charlese Morrise chápána se syntaktikou a 

pragmatikou jako část sémiotiky. Po připomenutí Mukařovského estetického postoje jsme seznámeni 

s Peirceovskou druhou trichotomií třídění znaků (pod spleteným jménem „Saussure Peirce“), kde si však 

nejsem jistý skutečným pochopením termínů „index“ a „symbol“, které jsou ostatně zavedeny jen díky 

Sztompkově parafrázi. 

Do kapitoly „Znakové prostředky“ se k tonalitě a kompozici přičleňuje i „dynamický způsob vnímání“. 

Poukazuje se zde na fyziologickou nemožnost zaostřeného vidění po celé ploše sítnice, která je nakonec 

interpretována jako „klam“ ostrosti (s. 13). Není zde ovšem jasné, k čemu má tato argumentace sloužit. 

Kapitola 4., „Vyjadřovací nástroje“ se zabývá technickými náležitostmi tvorby fotografického obrazu, 

kterými je možné ovlivňovat výsledné znakové působení. V úvodu se poněkud zeširoka seznamujeme 

s technologií osvětlování, která volně přechází od da Vinciho k šerosvitu a Rembrandtovi, aby se nakonec 

dospělo ke tvrzení, že „fotografie na rozdíl od malířství vznikají bez velkého přemýšlení o tom, jak budou 

vypadat.“(s. 28). 
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Tzv. analýza fotografií Růžičky, Sudka a Drtikola je tentokrát o poznání obsažnější; lze dokonce říci, že se 

využívá řady technických hodnocení a i vzájemných porovnání. 

 

3) Věcné poznámky 

Velmi odrazujícím dojmem působí opakování celých textových úseků, dokonce v jejich těsné blízkosti: např. 

na s. 5 je ze Sztompky citováno: „Proto i ta nejbanálnější fotografie vyjadřuje…atd.“, což se v dalším odstavci 

zopakuje v parafrázi, a na s. 6 je Flusserův citát uvedený „Jak říká Flusser…“ zopakován dokonce jako citát 

kompletně znovu. Také na s. 32 se dvakrát po sobě opakuje, že digitální fotografie lze zpracovávat ve 

vhodném programu na úpravu fotografií. 

V řadě míst je čtenář konfrontován s nějakou mírou nedomyšlených formulací. Například na s. 19 se tvrdí, 

že fotografie, protože jí chybí třetí rozměr (hloubka), není schopná tento rozměr zachytit ani zobrazit. O čem 

pak fotografování, potažmo analýza tonality, tedy je? 

Na s. 7 se dovídáme, že „vzhledem k tomu, že vnímání je zprostředkováno skrze oko“, považuje autorka 

zrak „za další způsob tvorby znaků“. Jakou tvorbu ale má na mysli? 

Ve třetí kapitole se autorka odvolává na kognitivní psychologii, nicméně jako její „princip“ cituje principy 

gestalt psychologie. Proč není tato vazba osvětlena? Zároveň je zde tajemně odkazováno na „zásadní 

přehodnocování“ našich představ o vizuálních procesech podle posledních výzkumů. Pokud tzv. nové 

výzkumy pouze naznačují, že vidění je „složité“ a „nejnápadnější“ (viz s. 17), není nutné bagatelizovat 

experimentální psychologii využívanou Gombrichem a Arnheimem, protože ani ona netvrdila nic jiného. 

Co se skrývá pod neologismem „technolizovaná oblast“ na s. 20? 

Co znamená konstatování na s. 29, že „objev zobrazovací metody tedy nepřišel?“ 

Předpokládám, že „barytonovou podložkou“ u fotopapírů na s. 34 měla autorka na mysli „barytovou 

podložku“. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Použitá literatura postihla jednak umělecko-historické aspekty fotografie a výtvarného umění (Baatz, 

Baxandal, Hlaváč, Hedgecoe, Hunter a kol., Chastel, Sontagová) a jednak zdroje ke třem analyzovaným 

autorům (Baran, Birgus, Drtikol, Sudek). Zahrnuty jsou i odkazy na psychologii (Plháková), vizuální 

sociologii (Sztompka), filozofii, resp. estetiku a teorii obrazů (Flusser, Mukařovský), i na vlastní 

fotografickou technologii (Freeman, Šmok). Rozhodně je nutno ocenit rozšíření o sémiotickou literaturu 

(Palek, v poznámkách uvedený Eco). Přímá citace úseku z Moholy-Nagye (což je příjmení, jméno je László), 

která ovšem jako přímá citace uvedena není, působí vysoce ornamentálním dojmem, protože v textu není 

nijak využita. Opět se nemohu než podivovat nad zařazením knihy Ludvíka Součka Jak se světlo naučilo 

kreslit ze Státního nakladatelství dětské knihy z roku 1963. Literatura je zapsána přijatelným bibliografickým 

způsobem (kniha od autorů Huntera, Bivera a Fuqua by měla být ovšem uvedena verzálkami všech 

příjmení). Opět poněkud překvapuje vypsání odkazů na strany přímo v literatuře. 

Internetové odkazy jsou sice doplněny datem expirace, ale v některých případech (např. odkaz na Národní 

technické muzeum) nelze dohledat skutečně citovanou stránku. 

Poznámkový aparát je využíván převážně k odkazům na citace, některé odkazy však působí velmi 

nevěruhodně (nedohledal jsem např. citát z poznámky 9 a 10, 44). 
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5) Jazyková stránka práce 

Po jazykové stránce musím opět konstatovat to samé, co posledně: v pasážích věnovaných popisu 

fotografických technik, životopisným a historickým komentářům a jednoduchým parafrázím 

nastudovaného působí autorčin jazyk vcelku přijatelně, ovšem v pasážích, ve kterých se autorka odhodlala 

pracovat s vyšší mírou zobecnění a pokoušela se rozvinout vlastní závěry, pokulhává logická stavba vět a 

souvětí a v některých případech je těžké odhadnout jejich skutečný význam, pokud ovšem neměly 

znamenat jen naprostou banalitu: „Jelikož zrak vnímá vztahy, je každý jednotlivý znak vnímatelný 

zrakem.“(s. 12) Nebo na jiném místě: „V kompozici je velmi těžké určit znakové prvky a jejich strukturu, 

zároveň je velmi těžké určit jazyk prvku. To je filosofie založena již v renesanci.“(s. 11) Větě: „Pokud jsme již 

pokročilejší fotograf či máme chuť se pokusit pohledět do tajů fotografie více,“ nepomáhá ani její zasazení 

do kontextu. Také nevěřím, že věta na s. 30 je parafrází z Baatze: „Přesto až Leonardo da Vinci vytvořil 

předpoklady pro to, aby se tento úkaz stal v praxi použitelný, protože nikdy na své objevy nenavázal.“ 

 

6) Závěrečné hodnocení 

V závěru autorka celkem střízlivě rekapituluje způsoby fotografické práce tří sledovaných autorů. Je jistě 

možné souhlasit, že umělecké dílo tvoří řada složek, a teprve jejich kombinace skládá celkový smysl. 

Zároveň ovšem je možné odvodit z pozorování už i jednotlivých výsledků fotografického procesu některé 

dílčí významy. Nových poznatků jsme se sice nedočkali, cesta k závěru byla lemována řadou 

nedostatečností, ale autorka snad prokázala, a obhajobou ještě prokáže, že má představu o náležitostech 

hermeneutického postupu. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, nepředpokládám však lepší výsledek jako slabou „3“. 

 

 

Aleš Svoboda, 16. 3. 2011 


