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Jak autor sám uvádí, je hlavním cílem jeho práce „pokusit se zaujmout inovativní způsob nahlížení fotografie 

prostřednictvím nových, neobvyklých významů ve zkušenosti s jevem, ke kterému se obvykle přistupuje jen jako 

k technologii, reflexivnímu médiu se schopností přímého zobrazování skutečnosti, otisku reality“.  K tomu chce 

využít strukturní rozbor fotografie, spočívající v kvalitativní analýze vzájemných vztahů mezi objekty a v analýze 

vztahů elementů, z nichž jsou složeny.  

 

Práce se však na omezené ploše bakalářské práce pokouší o víc. Autor chce pro sebe založit přehledný a zřetelný 

způsob analýzy nejen fotografického vyjádření, ale obrazového vyjádření vůbec. Jde vlastně o způsob, jak 

porozumět magické a mytizující stránce obrazů a převést jejich chápání do racionálně kontrolované polohy. 

Proto je jeho práce založena velmi zeširoka. Zabývá se jak vymezením samotné obraznosti, či psychologickými 

aspekty vidění a percepce vizuálních obrazů, tak také sémiotickými aspekty zobrazování v jejich historickém 

vývoji (reflexivní x strukturní interakční model vnímání a zobrazování, vytvořený v umění avantgardy).  

Neopomine dokonce třístránkové dějiny fotografie. Na této části je přitažlivé, jak se mu vše na tak omezeném 

prostoru – do str. 40 – , velmi jasně, zřetelně a přehledně podařilo. Autor si v této části práce sumarizoval 

opravdu pevný a přesvědčivý koncept, jak nahlížet aktuálně na vizuální zobrazení. 

 

Tím je samozřejmě dáno, že to, co autor na začátku vyhlašoval jako hlavní cíl práce – inovativní třídění relací při 

náhledu fotografie – dostalo velmi omezený prostor.  Slibované pohledy na fotografii jsou zde naznačeny pouze 

v několika málo typologických případech. Práce by byla ještě zajímavější, kdyby začínala od str. 40 a otázky zde 

naznačené rozpracovala do rozsahu celé bakalářské práce. Je však třeba dodat, že bez přípravy, která byla 

provedena do této strany, by to nebylo možné a tak je práci i v tomto kontextu třeba hodnotit pozitivně. 

 

Autor prokázal schopnost samostatně provádět kvalitativní analýzu obrazového vyjádření prostřednictvím 

strukturního přístupu k fotografii, prokázal schopnost zřetelného třídění znalostí, práce s literaturou, především 

však i samostatného směřování k inovativním poznatkům.  

 

Práci proto doporučuji k obhajobě, v hodnocení výborně. 
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