
Posudek na bakalářskou práci Heleny Hanušové, Fotografie 19. století jako historický 

pramen, Praha 2013, 62s. + 98s. příloh

Fotografie jsou zajímavým a svého druhu instruktivním pramenem, který lze s prospěchem 

využít k rozšíření znalostí o době i aktérech historických jevů a procesů. Rozbor konkrétních 

kompletů fotografického materiálu je tak relevantním námětem pro bakalářskou práci na 

oboru pomocné vědy historické a archivnictví. V úvodní části textu autorka vymezila téma, 

předestřela cíle svého výzkumu i metody, jež použila k jeho dosažení, jakož i strukturu 

atestačního spisu. Až příliš stručně pojednala o pramenech a literatuře, byť studované 

problematice byla zatím v odborném tisku věnována pozornost jen v omezené míře. 

Postrádám ovšem zahraniční literaturu, jejíž znalost je v současnosti nezbytná.

Předobraz jádra práce tvoří nástin historického vývoje fotografické techniky, 

upozornění na ateliéry a fotografy, upozornění na fotografie portrétní, místopisné a 

krajinářské, včetně tzv. momentek, na formáty fotografií v minulosti (vizitky, kabinetky), dále 

na črty o fotografii a jejím místě ve společnosti 19. století a na fotografická alba jako fenomén

šlechtických rodinných archivů, jež by si však zasloužily rozvedení. Následuje rovněž 

„poněkud skromné“ zamyšlení, opřené o základní českou literaturu, nad otázkami  týkajícími 

se fotografie jako historického pramene s uvedením definice, výpovědní hodnoty a 

autenticity, kritiky a interpretace, věrohodnosti fotografických materiálů, jakož i retuší, 

fotomontáží  a výsledných popisů a čtení těchto pramenů. Vstupní – rámcový (obecněji 

koncipovaný) segment textu zakončuje kapitola o ukládání a archivaci fotografií 

v podmínkách České republiky členěná na oblasti legislativy a archivní praxe, podmínek 

správného uchování zkoumaných artefaktů, katalogizace, digitalizace a sbírek fotografií z 19. 

století, kde bych ovšem, očekával zevrubnější a hlubší rozbor.

Stěžejní část atestačního díla představuje popis a analýza dvaceti tří alb fotografií 

z rodinného archivu hraběcího rodu Chotků uchovávaných ve Státním oblastním archivu 

Praha. Zahajuje ji nástin dějin původce fondu, informace o jeho uspořádání a o výchozích 

parametrech autorčina přístupu k jejich zpracování. Jednotlivá alba byla vkomponována do 

tabulek, označených jako evidenční list alba s příslušných pořadovým číslem. Jejich souhrn je 

uveden v příloze číslo jedna díla a konkrétní evidenční listy alb v příloze číslo dvě. 

Specifikace jednotlivých alb je provedena pečlivě a se znalostí věci. Bylo by ovšem vhodné 

jejich detailní analýzu provedenou v příloze druhé více propojit s vlastním textem. Jedna 

stránka nazvaná jako subkapitola „Postup zpracování alb RACH – přílohy č. 1 a č. 2“ je dost 

málo, byť se snahou zjištěné poznatky zobecnit a zařadit do širšího kontextu se setkáváme ve 



vcelku promyšleně sestaveném závěru. Vyzvednout je v každém případě třeba svědomitě 

připravené důkladné tabulky s popisem jednotlivých fotografií v příslušném albu.

Celkově lze bakalářskou práci paní Heleny Hanušové hodnotit pozitivně, jejím 

základem je fotografický materiál uložený ve vybraném fondu Státního oblastního archivu 

Praha jako konkrétní instituci archivní sítě České republiky. Seznámila se s relevantní českou 

odbornou literární produkcí k dané problematice a téma zvládla na odpovídající úrovni. 

Předložený atestační text proto lze bez dalšího doporučit k obhajobě.
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