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Digitální fotografie jako prostředek pro vstup do digitální doby 
 

V bakalářské práci Petra Waldmanna s názvem Digitální fotografie jako prostředek pro vstup 

do digitální doby si autor klade za cíl zjistit, zdali je digitální fotografie prostředkem pro 

setkání mládeže s digitálním světem a jak a v jakém rozsahu jsou schopni s fotoaparátem a 

fotografií pracovat. Možná již zde vyvstává první rozpor, neboť se naskýtá otázka, zdali takto 

vymezené téma je vhodné zpracovávat ve výtvarném oboru. Jak totiž zjistíme, student se, 

trochu překvapivě, estetické a umělecké složky fotografie nikterak, ani v nejmenším nedotkl. 

První kapitola Teoretické části nás velmi zevrubně seznamuje s historií, způsobem a se 

základy fotografování klasické fotografie. Následují podkapitoly seznamující čtenáře 

s archivací, skladováním a právními předpisy týkající se fotografování. Další kapitola je 

věnována digitální fotografii. Otevírá ji podkapitola zaměřená opět na její historii, 

následována dalšími podobnými částmi, jako v kapitole první. Podobným způsobem je 

koncipována kapitola zaměřena na digitální fotoaparáty a jejich druhy, příslušenství a 

doplňky. V podobném, učebnicovém duchu, kdy se autor zaměřuje čistě na technickou 

stránku digitální fotografie a omezuje se pouze na suchopárný výčet celé řady úložných médií 

a softwarů, pokračuje ještě další dvě kapitoly.  

Ke skutečně podstatnému obsahu se student dostává až v osmé kapitole, která je zaměřena na 

rizika digitální doby, krádeži a zneužití identity a kyberšikaně. Autor jim však věnuje pouhých 

osm stran, na kterých se celkem slibně začíná vykreslovat jeho osobní názor a postoj 

k zajímavé části tématu. Bohužel, je velká škoda, že jsou tyto podkapitoly (vyjma 

kyberšikany) pojaty velmi stručně, až heslovitě a člověk se z nich, mimo rámcových 

informací, nic zásadního nedozví. 

Zcela logicky se objevuje otázka, zdali bylo nutné, aby více než třetinu práce tvořily 

informace obsažené v každé příručce pro fotografy a které nemají užší sepětí s hlavní 

myšlenkou a směřováním celé práce? Nehledě na to, že další potíž spočívá v nerespektování 

zásad pro vypracování, protože autor naprosto opominul zmínit umělecké a estetické aspekty 



digitální fotografie a rovněž ignoroval využití fotografie jako osobního výrazového 

prostředku.    

Patrně nejlépe zpracovaná je didaktická část, která je pojata jako výzkum. A to i přesto, že student 

opět nereflektoval zásady pro vypracování a tuto část pojal jako sociologicko-technologický 

výzkumný problém. Hlavními respondenty se stali žáci 9. třídy ZŠ, kteří byli osloveni 

v souvislosti s používáním a mírou znalostí klasických a digitálních fotoaparátů a PC úprav. Další 

otázky jsou zaměřeny na zkušenosti se zneužitím fotografií na internetu, krádeží identity apod. 

Grafické zpracování této části je velmi pečlivé a obsáhlé, míra informací rovněž velkorysá. Proto 

je překvapující rozsah a obsah poslední části celé práce, kterou tvoří závěr. Student se omezil na 

velmi stručnou bilanci téměř devadesátistránkové práce, jejíž obsah shrnul do několika řádků, ze 

kterých se opět nedozvíme téměř nic z nově získaných zkušeností, ani z jeho shrnujícího názoru 

na tuto problematiku.           

 

Práci hodnotím jako dobrou. 

 

 

V Praze 22. 5. 2013                          Mgr. Jiří Hanuš 

 

 


