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Omlouvám se v samém počátku mého textu, že budu poněkud více osobním než by se patrně slušelo pro pozici 
oponenta tak závažného psaní, jakým diplomová práce zcela jistě je. Kandidáta obhajoby znám “od vidění” z 
posluchárny a od prvních okamžiků mne zaujala jeho viditelná dychtivost – na dnešní dobu až anachronistická – a 
upřímný zájem o problematiku vztahu vizuality a kultury, kterým 
se máme v našich setkáních zabývat, stejně jako aktiviní účast na každé minutě toho, co se v učebně odehrávalo, 
což je jev neobvyklý i v prostředí tak motivovaných mladých lidí, se kterými se mám 
to štěstí setkávat v prostorách katedry teorie kultury. Už seminární práce pro potřeby atestace signalizovala 
vysokou úroveň, takže jsem čekal hutnou práci, vyčerpávající zvolené téma až k maximu představitelného, ale 
musím říci upřímně, že jsem byl hloubkou ponoru a rozsahem myšlenkového horizontu studie pana Jiřího 
Nohejla více než příjemně překvapen.
Kandidát obhajoby rozdělil svou práci do deseti zásadních celků, přičemž samotný závěr práce je jedenáctým 
oddílem. Nemělo by smysl hledat, který z oněch deseti celků je významnější, protože především všechny 
dohromady vytvářejí velmi vyvážený celek, ale z metodologického pohledu se jeden z nejzásadnějších výroků celé 
práce odehraje v prologu, ještě před těmito deseti zmíněnými kapitolami, když Jiří Nohejl konstatuje, že se 
nehodlá soustředit na “...analýzu a interpretaci obrazu v kontextu dějin umění, ale na pokus o definování  obrazu 
jako jednotky, resp. nástroje, který lze napodobovat, distribuovat a syntetizovat...”. Toto stanovisko posouvá 
celou práci do nečekných rovin, protože jí dává prostor pro zobecnění a badatelský nadhled na obraz jako 
možnost vnímání či reflexe, resp. zrcadlení, stejně jako možnost analogie, respektive imaginace...
Uvedl jsem již, že jsem znal kandidáta obhajoby především “od vidění” a jenom částečně prostřednictvím 
seminární práce a následné atestace při uzavírání jednoho ročního kurzu. S odstupem času po těchto setkání, 
přistála na mém stole diplomová práce, nad níž se zamýšlíme, a co mne na ní uchvátilo, bylo výrazně 
manifestované propojování schopnosti jakési technické, možná technicistní představivosti a téměř nespoutané 
imaginace. V celém textu je cosi, co osciluje mezi Gombrichem a Flusserem a co se neustále znovu vrací čtenáři 
Nohejlova textu na mysl. Teprve poté, po přečtení diplomové studie jsem z rozpravy s autorem této práce zjistil, 
že jeho předchozí vzdělání bylo technického charakteru. Tím se pro mne rozkrylo tajemství snoubení 
konstrukční dovednosti se síťovým rozvíjením imaginace. Nohejl se pohybuje po ose: Proces vnímání > definice 
obrazu > imitace, mimesis, kopie > vzory > příklady, možnosti > interakce, komunikace > spektákl mediální 
doby > klasifikace, schematizace > možnosti hry, skládání i sdílení > sběr a lov až k > filtraci, selekci a 
odhazování balastu. Je to vzrušující čtení, dokonalá organizace a třídění materiálu, precizní práce se zdrojovými 
texty a především neodbytné vyzvání na dobrodružnou cestu za poznáním. 
To vše, co jsem právě řekl, nebo lépe vklepal do klávesnice “počítače” vykrystalizovalo pro mne při analýze 
šestého oddílu Nohejlovy práce, kdy jsem si začal uvědomovat, že jeho badání by nemělo touto předloženou 
prací skončit, ale naopak, že by se od ní mělo rozvíjet dále, třeba formou doktorské disertace. Paradoxně to byla 
právě ona šestá kapitola (Podívaná, divák, spektákl), při níž jsem zpočátku zapochyboval o Nohejlově přístupu k 
divákovi a chápání role recipienta, když prohlašuje, odvolávaje se na Pondělíčka: “Divák není jen pasivní – 
obrazy se musí učit”. To mne popudilo, protože to často slýchám od mých studentů a vždy na taková prohlášení 
odpovídám stejně: “Divák nemusí vůbec nic, dokonce ani nemusí o naše obrazy zavadit pohledem, pokud my 



sami ho na cestu učení, to znamená: zastavení se, prohlížení, hlubšího vnímání, či dešifrování našeho díla 
nevyzveme...”. Jenomže, ihned jsem si uvědomil, že právě v této chvíli mne Jiří Nohejl vyzval, abych se nad jeho 
psaním sám ještě  více zamyslel, abych se z polohy více, či méně pozorného čtenáře dostal do polohy diskutéra. V 
té chvíli – sotva se doktl pichlavého momentu, který nemůže nikoho z nás nechat v klidu, a který představuje 
obrovský dluh nás všech, kteří se okolo vizuálních komunikací točíme – si mě získal a už mne vedl dále mezi 
silokřivkami svého uvažování. V té chvíli vynuceně poctivé sebereflexe, jsem si uvědomil, že kandidát obhajoby 
má v sobě velkou potenci badatele a nejspíše i budoucího učitele, jehož práci jsem od této chvíle dočetl do konce 
ve stejném tempu, v jakém čtu jenom hodně dobré a napínavé romány.
Není pochyb, že jsem vůbec nesplnil roli oponenta, od kterého se nejspíše očekává, že předložené dílo rozseká 
na prvočinitele, aby posléze zkonstatoval, že vlastně je výborné a doporučil ho k obhajobě. Ne, nikoli, nic 
takového nehodlám činit. 
Předloženou diplomovou práci pana Jiřího Nohejla: Obraz jako příklad a vzor v kontextu jeho vlivu a 
rozšíření na prožívání života člověka považuji za výborně provedenou studii a navrhuji ji k přijetí k 
obhajobě se stupněm hodnocení výborně a přimlouvám se za její publikování (po retuších gramatických 
překlepů, které se do práce vloudily, ale o kterých jsem vzhledem k obsahové kvalitě díla taktně pomlčel – je 
ovšem možno předpokládat, že finální verze, která je předmětem jednání byla těchto chybiček zbavena a že je 
tedy k vydání už připravena...). 
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