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Studenka ve své práci nabízí pohled na společnost 20.století, kterou označuje, 
inspirována Michelem Foucaultem, jako společnost dohledu. Celý interpretační rámec 
tvoří kinematografie, která podle autorky podnítila vznik disciplinární společnosti. 
Analyzuje v ní výrazný prvek voyeurismu, který v ní i v nás samých odrývá momenty 
jinak skryté. 
Práce otevírá zajímavé téma a naznačuje možné směry, jak je rozvíjet. Toto téma je 
v daných mezích velmi poctivě zpracováno. Oceňuji zejména to, že autorka jednotlivé 
teoretické analýzy (filmový jazyk, teorii znaku,…) vždy zakončuje praktickou aplikací na 
film či společnost. Zjevně se snaží udržet směr, který si v úvodu práce určila. Práce je 
přesná a teorie filmového jazyka či znaku jsou náročné, snad proto se autorka dosti často 
uchyluje k pouhému referování knih, ze kterých vychází (např. J.Monaco) Drží se 
stanoviska preferovaných autorů, která neproblematizuje ani nezpochybňuje. Po formální 
stránce vidím problém v tom, že nelze přesně odlišit postoj autorky od názoru autorů, se 
kterými pracuje. Dále pak při rozborech konkrétních filmů zcela chybí odkaz na 
používanou literaturu. 
Jako první poznámku, ne výtku v pravém slova smyslu, dodávám, že vznik 
kinematografie nelze připsat pohledu, který pouze dokumentuje společnost (s. 10). 
V práci je zjevně přeceňována role kamery a filmového pohledu a zcela odsunuta 
významná role střihu a montáže. Co se týče dokumentování reality v raném filmu jde 
pouze o jednu z větví filmové estetiky (bratři Lumièrové, kteří se inspirovali fotografií). 
Druhá cesta filmové estetiky je G.Meliès (známá Cesta na měsíc), který realitu 
proměňuje pomocí filmových triků. Další doporučení by směřovalo k definici  a 
vymezení obsahu pojmu voyeur (s. 18, 19), které je nepřesné a příliš úzké (zásadní 
k tomuto je např. Baudelaire a W.Benjamin), avšak ve prospěch autorky je třeba říci, že 
toto úzké pojetí v průběhu práce obohatí o nové momenty. Výrok, že jsme všichni závislí 
na pohledu druhých a ti nám zaručují, že tu jsme (s. 44 dole) bych přisoudila spíše 
J.P.Sartrovi než J.Lacanovi. 
Jako poslední, avšak jedinou závažnou výtku bych si dovolila zpochybnit jednoznačné 
tvrzení, které se v práci několikrát objevuje  a ke kterému celá práce směřuje, a to závěr, 
že „moderní společnost dohledu mohla ve své podstatě vzniknout převážně díky 
kinematografu.“ (např. s. 43). Závěr zcela neodpovídá Foucaultově stylu myšlení, není 
dostatečně podložen  a působí jako křečovitá konstrukce, jež propojuje Foucaultovu 
analýzu moci-vědění s teorií filmu.  
Celkově na mne práce působí jako velmi zodpovědně zpracována, autorka se musela 
vyrovnávat s náročným tématem (na bakalářské práci až příliš) a vyrovnala se s ním 
výborně.     
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