
Oponentský posudek na bakalářskou práci Markéty Šindlerové Surrealismus v módní 
fotografii

Klíčovým problémem této práce je skutečnost, že ji v žádném ohledu nelze nahlížet jako práci 
teoretickou či odbornou, a to ani na úrovni bakalářského eseje. Je pochopitelně diskutabilní, 
do jaké míry má bakalářská práce čelit nároku na originální přínos ke stanovené problematice, 
pakliže však zůstaneme na úrovni minimálního požadavku, kterým je kritická (nebo alespoň 
reflektovaná) práce s literaturou a schopnost zpracování pramenů do smysluplného eseje, pak 
i v tomto ohledu práce selhává.

V prvé řadě se práce naprosto míjí se samotným tématem, totiž se „surrealismem 
v módní fotografii“. Autorka v rámci „definice“ surrealismu podává pouze letmý historický 
přehled, seskládaný z několika sekundárních pramenů (včetně Pijoana, jehož relevance pro 
kunsthistorickou analýzu je přes jeho všudypřítomnost v domácích i státních knihovnách 
zhruba tak stejná, jako Störigovy Malé dějiny filozofie pro studenta příslušného oboru). Nejde 
ani tak o to, že se tento přehled vyznačuje jistou omluvitelnou naivitou, danou 
nereflektovaným přejímáním tezí či postřehů několika autorů bez hlubší znalosti dané epochy 
(„elity, věda, filosofie, vše skončilo úpadkem“, str. 10, „již Tzara formuloval toto zásadní 
prohlášení: ‚Myšlenka se tvoří v ústech‘, což zasadilo smrtelnou ránu filosofickému 
idealismu...“, str. 15). Autorka však vůbec, až na jeden příklad na straně 16, o kterém si 
troufám tvrdit, že je přejat ze sekundární literatury, nepracuje s primárními prameny, což je o 
to více zarážející, že jak Breton, tak Teige jsou v práci zmiňováni.

Nejde tu vůbec o to, že by autorka podala příliš stručný historický přehled: její práce 
otevřeně nemá ambici věnovat se podrobně surrealismu; klíčový a pro esej fatální důsledek 
opomenutí jakýchkoliv primárních pramenů tkví v tom, že autorka vlastně neví, co to 
surrealismus byl (je). Tím pádem ani nemůže stopovat a analyzovat surrealistické motivy 
v módní fotografii, neboť de facto nemá k dispozici žádný klíč, pojem či adekvátní představu, 
co vlastně hledá. Namísto pojetí surrealismu (jakkoli se může u různých autorů, spojených 
s tímto hnutím, lišit) z hlediska jeho klíčových principů, specifického myšlení, kritiky či 
revolučního/reformačního potenciálu tak autorka pracuje se zcela vágním přirovnáním, kdy 
surrealistické je víceméně vše, co je nějakým způsobem „tajemné“ (viz zejména poslední 
kapitola práce, viz níže).

Přeskočím-li v tuto chvíli k hlavní, páté části práce, pak se zde v souvislosti se 
„surrealismem“ setkáme s „principem vysoké zrnitosti a neostrosti“, „pohádkově snovým 
aspektem“ či „střetnutím kýče a estetiky“ (str. 43). Přídomek „surrealistický“ tedy spočívá v 
„pohádkovém vyprávění“ (Str. 44), pohádkovém dojmu (Str. 45), v „pohádce“ jako takové 
(Str. 47, 48). Pojem „pohádky“ není nijak tematizován (namátkou se nabízí Propp, Todorov... 
ale z jiné strany třeba Jung...) a v textu má de facto funkci obměny vágního označení 
„surrealistický“ – přestože pojetí pohádky může být surrealismu do značné míry antitetické. 
Stejně tak je surrealismus identifikován tím, že se fotografie příčí zákonům fyziky či běžného 
chování. Motýli tak „dávají celkovému dojmu surrealistický punc tím, že vylétají z vody. To 
by za normálních okolností nebylo možné“ (Str. 44). Žena se „houpá na houpačce pod vodou. 
To reálně ale kvůli tlaku a hustotě vody není možné“ (Str. 54). Popřípadě ženy obecně dělají 
věci, „které bychom pod vodou dělat nemohli“ (tamtéž).

„Surrealistický dojem“ v autorce vyvolává i „extravagantní oblečení“ (Str. 49, 51), 
„jakási snová dimenze“ (Str. 49 dole, ale třeba i str. 27) a „tajemná poutavá atmosféra“ (Str. 
47). Opět bez jakékoliv bližší tematizace pojetí snu/snovosti, což je speciálně v případě 
surrealismu dosti zásadní chyba. A opět: „surrealistický nádech“ jako by mělo vše, co je 
prostě nějak neurčité – viz věta: „O surrealistické tendenci [se dá] s větší jistotou [hovořit] u 
fotografie, kde byla využita zakřivená zrcadla a snímek působí plastičtějším, neurčitým 
dojmem a úhly jsou zde většinou zaoblené“ (Str. 48). Stejně tak stíny „mohou fotografii 



propůjčit tajemný a místy až abstraktní dojem“ (Str. 54). Surrealismus je rovněž 
diagnostikován přítomností „kýče“, aniž by ovšem bylo jasné, co se kýčem nad rámec 
osobního apelu myslí. Výše řečené se opakuje i v kapitole, věnující se samotné fotografii; 
surrealismus je spojen s „především vlastním výrazem osobnosti“ či s „vysokou mírou 
obraznosti, zálibě v bizarnosti, hrůze a šílenství“ (Str. 21, 23). Jistě, ano, do jisté míry, ale 
jako DEFINICE je takové vymezení zavádějící a chybné. Co je vlastně vysoká míra 
obraznosti? V čem spočívá bizarnost (v meziválečné době nikoli „nevinný“ pojem)?

Jak z uvedených citací vyplývá, namísto analýzy fotografií autorka předkládá 
teoreticky i prakticky nepoužitelný popis, který prostě nemá jakoukoli relevanci. Snímky jsou 
„plné emocí“ (Str. 44), ale ani se nedozvíme, jakých (zdůrazňuji, že toto zdaleka není 
zásadní problém). Popřípadě „nám“ rovnou „připadá, jako bychom nahlíželi do (...) duší
[modelek]“ (Str. 45). Komu („nám“?) a hlavně proč, už řečeno taktéž není. Totéž se týká 
„příběhů“. Autorka ostatně celou práci lavíruje na hraně prostého konstatování, že „pohled 
každého jedince je však subjektivní a někdy může být na každém, jak na fotografii pohlíží a 
co v ní spatřuje“ (Str. 48). 

Stručně řečeno si nemyslím, že by bakalářská práce měla spočívat v tom, že popíši, jak 
jsem se cítil, když jsem hleděl na obrázky a toto posléze překlopit v tvrzení, že nás fotografie 
„pohltí“ (str. 50) – a tato esej v posledku nenabízí nic jiného. V neposlední řadě je i samotný 
výběr snímků zavádějící, neb v řadě případů prostě vůbec není jasné, proč by měly být 
označeny za surrealistické (a ne třeba symbolistní, dekadentní atd.). 

V kontextu výše řečeného považuji za méně závažné, že kapitoly, věnující se 
fotografii a módě (jejich vymezení) jsou jednostranným, nereflektovaným převzetím tezí či 
postřehů několika málo autorů (zejména Hlaváč a Birgus, Lipovetsky; autorka nepoužívá 
žádnou cizojazyčnou literaturu), nehledě na konstatování, že „o kompozici se většinou mluví 
s umístěním objektu“ (str. 33) či že módní fotografie má za cíl působit zrakem (str. 38).

Z výše uvedených důvodů nedoporučuji práci k obhajobě a navrhuji její přepracování.
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