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Helena HANUŠOVÁ: Fotografie 19. století jako historický pramen
(oponentský posudek)

Fotografie a fotografické zobrazování na sebe poutají stále větší pozornost a jistě je 

dobře, že tuto pozornost můžeme (také díky předkládané práci) pozorovat i mezi 

školenými archiváři. Právě zájem z řad archivářů může výrazně napomoci 

adekvátnímu chápání fotografického obrazu jako informačního a estetického sdělení 

s hodnotou historického pramene. Již z těchto důvodů zasluhuje bakalářská práce 

Heleny Hanušové nemalou pozornost.

Práce s názvem Fotografie 19. století jako historický pramen je výsledkem 

dlouhého archivního výzkumu, kdy fotografická alba významné rodiny Chotků jsou 

použita jako výchozí materiál pro rozbor fotografického obrazu coby historického 

pramene. Tento ambiciózní plán autorka prakticky splnila ve sféře archivní teorie, 

legislativy a obecně historických či archivních disciplín. A oponent zde nemá důvodu 

k vážnějším výhradám. Byť např. název práce by si zasloužil podtitul s uvedením 

fondů Chotků apod. Naplnění v oblasti dějin fotografie či dějin fotografického média 

je však již komplikovanější a práce bohužel prozrazuje výraznou závislost na studiu 

odborné literatury, bez toho že by autorka obsáhla její širší záběr. Rovněž tak dle mého 

názoru chybí hlubší porozumění pro hierarchii a informační hodnotu titulů uvedených 

v použité literatuře. Až na jediný text tak např. autorka nepracuje s výborným 

sborníkem Historická fotografie, navíc připravovaným v muzejním a archivním 

prostředí.

Z tohoto důvodu autorka tak fakticky nepřekračuje úroveň poznání 

interpretovanou Pavlem Scheuflerem, pouze okrajově zmiňuje Petru Trnkovou (v 

současné době asi nejvýraznější představitelku nastupující mladší generace historiků 

fotografie) a vůbec nezná Antonína Dufka - naopak představitele klasické domácí 

historiografické školy „dějin“ fotografie. Tím ji uniká mnoho souvislostí a její 

interpretace fotografie je mezerovitá a ne vždy zcela přesná.

Metodologie studie a analýza fotografického média coby pramene v zásadě 

vychází především z práce Filipa Wittlicha: Fotografie – přímý svědek?! Fotografický 

obraz a jeho význam pro historické bádání. Praha 2011. A v tom také spatřuji další
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úskalí oponované práce. Text srovnatelný s Wittlichovou studií de facto není v českém 

prostředí k dispozici, ale celkové ovlivnění autorky zde obsaženými závěry je až příliš 

patrné. A to mj. také pro její neznalost některých dalších koncepčních textů 

zabývajících se teoretickým výkladem fotografie (Ján Šmok, Daniela Mrázková atd.) 

Práce těchto autorů nejsou vůbec zmíněny a spis je tak ochuzen o nemalou část 

výchozího teoretického materiálu.

Z těchto nedostatků poté plynou další problémy – nezmínění fotografických 

technik u analyzovaných fotografií, jistá bezradnost při výčtu „významných“ 

fotografických tvůrců a ateliérů apod. Vše jsou to ovšem nedostatky odstranitelné 

v průběhu dalšího výzkumu a rozšiřování práce.

Při celkovém zhodnocení práce je nutno pozitivně ocenit práci autorky 

s archivními prameny, její úsilí o analýzu fotografických alb rodiny Chotků a snahu o 

vytvoření systému vhodného pro adekvátní odborné zpracování fotografie -

historického pramene. Autorka sice nenaplnila vše co by měla připomenout v oblasti 

teorie fotografie, fotografických technik či celkového vymezení společenského 

kontextu fotografického obrazu, ale snad jí to může být inspirací pro další pokračování 

práce ve formě magisterské diplomové práce. Stejně tak jako zapracování alespoň 

základní zahraniční literatury. Z těchto výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení 

práce stupněm v e l m i  d o b ř e, v případě úspěšné obhajoby event.. výborně a 

přimlouvám se za případné pokračování výzkumu, který jistě povede k dalším 

důležitým poznatkům.

V Praze, dne 9. 9. 2013

Mgr. Libor Jůn, Ph. D.

Katedra fotografie FAMU


