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Zadáním práce Kláry Kuckové je analyzovat vztahy mezi vyjadřovacími nástroji a znakovými 
prostředky fotografie. Opustíme-li v souladu s Flusserovým míněním názor, že fotografie je 
reflexí skutečnosti, a uplatníme jeho mínění, že aparát je nástroj kondensující přístupy našeho 
nazírání (v počátku vzniku fotografie možnosti renesančního modu nazírání, později však také 
nazírání moderny a postmoderny), získává na naléhavosti otázka ekvivalence kvalit 
znakových prostředků fotografie a možností jejich ovlivňování vyjadřovacími nástroji 
fotografie, které v této souvislosti nemůžeme považovat za pouhé technické prostředky. 
Autorka se ve své práci soustřeďuje nikoli na znakové prostředky fotografie, které mají 
hodnotu sociální či expresivně psychologickou, ale na prostředky na úrovni smyslové (viz 
úvodní motto Jána Šmoka), na konstruování fotografické tonality, linií a kontrastů tvarových 
předělů, které zakládají specifiku vyjádření objektů a rozpoznávání jejich umístění v prostoru. 
Přestože tyto znakové prostředky na stupni smyslového působení jsou známy z malířství, má 
jejich popis v souvislosti s účinky uvedených vyjadřovacích nástrojů význam zejména pro 
toho, kdo je chce uvědoměle užít ve vlastní fotografické tvorbě. Toto směřování k uvědomění 
jinak mimoděčně a spíše emotivně vnímaných znakových prostředků fotografie je v rámci 
kreativního modulu legitimní a má kognitivní charakter. Autorka také proto na závěr z těchto 
pozic analyzuje několik děl klasiků české černobílé fotografie, aby tuto racionalizaci a popis 
znakových prostředků v nich užitých ověřila.  
Oproti předchozí verzi práce autorka již pochopila beze zbytku souvislosti vyjadřovacích 
nástrojů a znakových prostředků a možnosti těchto vyjadřovacích nástrojů s přehledem 
popisuje. Všímá si systémově všech vyjadřovacích nástrojů, z nichž lze smyslový obsah 
znakových prostředků fotografie ovlivňovat. Samotný výčet a vzájemná strukturace 
znakových prostředků fotografie je však obtížnějším tématem, s nímž zápasí i mnohé 
teoretické publikace i učebnice fotografie, které se spíše drží zavedených tvarových a 
světelných konvencí v jistém gestaltu (např. téma protisvětla, portrétu, aktu, apod.). Autorka 
se sympaticky snažila rozklíčovat znakové prostředky na základní prvky, jimiž jsou podle ní 
tonalita, grafické prvky a jejich vzájemné vztahy, tvořící strukturu obrazového celku. Zde je 
však možné nastolit již k autorčině pojetí diskusi. Pojem „grafické prvky“, tak, jak jej ilustruje 
vlastními obrazovými vyjádřeními by bylo příhodnější nahradit zřejmě pojmem „obrazové 
objekty“, zvláště, když autorka po konstatování, že základním grafickým prvkem je bod (s. 
11) nehovoří již ani o grafických prvcích, jak by bylo na místě, ale o grafických bodech – jako 
jejich příklady pak uvádí nepřihodně loď na obzoru,  
U vědomí váhy subjektivních zážitků a zkušeností v interpretaci těchto znakových nástrojů se 
snažila i vyjádřit váhu způsobu nazírání na celkový obsah vnímání těchto prostředků. Zde 
však začínají neobratnosti, které, jsou za hranicemi srozumitelnosti („zrak považuji za další 
způsob tvorby znaků“, s. 7). Přestože autorka v celku již chápe, oč jde v relaci vyjadřovacích 
nástrojů a znakových prostředků, (viz např. pasáž na str. 10 nahoře) obdobná neobratná 
vyjádření a nepřesnosti se vyskytují bohužel i na dalších místech práce a vytvářejí 
pochybnosti, co v daném případě svými vyjádřeními autorka myslí. „Oko hledá harmonii, to 
však z fotografie nedělá nutnou podmínku kompozice.“ (s. 14)  
Jestliže koncept práce, chápání souvislostí mezi znakovými prostředky a vyjadřovacími 
nástroji fotografie, podložené vlastní fotografickou praxí by řadily práci k hodnocení velmi 
dobře, ony uvedené vyjadřovací lapsy stahují hodnotu výsledku mnohem níže. Přesto si však 



myslím, že autorčino soustředěné úsilí o uchopení značně složitého tématu jako celku by 
nemělo propadnout v negativním hodnocení práce jako celku, takže navrhuji hodnocení 
„dobře“.  Záleží proto na autorce, jak a zda je dokáže vysvětlit při obhajobě.  
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