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                                                                           Fotografie jako zprostředkovatel zvukového záznamu                                                               
                                                         
                  Studentka Patrícia Čmiková si zvolila jako téma pro svou bakalářskou práci poměrně zajímavé a nevšední téma, 
velmi náročně a můžeme říci v několika ohledech až multidisciplinární. Zastřešujícím médiem je fotografie a zkoumaným 
problémem je prioritně vnímání hudby u neslyšících lidí, zprostředkované právě vizuálním záznamem, tedy fotografií.
Oceňuji zaujetí studentky tématem a snahu přinést o zvoleném tématu komplexní zprávu na pomezí teoretických kontextů 
a praktických výsledků.
                   Patrícia Čmiková zpracovala ve své bakalářské práci téma Fotografie jako zprostředkovatel zvukového záznamu,
které představuje jako zajímavou, ne však příliš systematicky vystavěnou, ale přesto částečně ucelenou podobu, včetně 
zajímavé výtvarné a částečně ověřené pedagogické části práce. V celé práci se projevuje velká snaha autorky pojmout 
zvolené téma jako zajímavý koncept, což se také studentce částečně Čmikové daří. Nicméně nutno konstatovat, že zvolený 
problém pojala Patrícia Čmiková od počátku řešení práce s velikým zájmem a patrným zaujetím.  
                   Téma bakalářské práce studentky Čmikové pojednává o problematice fotografie jako jedné z možností záznamu 
zvuku, hudby. Svou prací hledá Patrícia Čmiková způsob, jak tyto dvě umělecké sféry, tedy vizuální záznam a hudbu, 
racionálně a srozumitelně propojit. Vychází přitom z předchozích alternativ řešení různých autorit stejně jako i z vlastního 
průzkumu. Zabývá se uvedením alternativ řešení záznamu hudby v obraze a následnou aplikací do média fotografie. Práce 
se snaží dosáhnout přechodu od vnímání fotografie jakožto čistě vizuální složky k hlubšímu vnímání obrazu jako záznamu 
hudby, zvuku. Klade si tak za cíl přiblížit obraz a hudební složku v něm jak pozorovateli slyšícímu, tak i 
pozorovateli/vnímateli/, který klasickou, nám slyšícím přirozenou možnost pojímání a „slyšení“ hudby v životě ztratil. 
Zabývá se možností zprostředkovat tímto způsobem alespoň zajímavou zkušenost. 
                  
                  Studentka řeší i problém vnímání neslyšících. Jak sama autorka uvádí: „Pro neslyšící lidi mají pro vnímání věcí velký 
význam vibrace. Cítí je všude, či už jsou někde venku nebo vevnitř. Vnímají vibrace a rytmus o mnoho intenzivněji než lidé, 
kteří sluch mají“. Tyto aspekty v bakalářské práci rozpracovává a ve svém textu se zabývá prožíváním zvukové stránky u 
konkrétního člověka, jež ztratil sluch během života. Autentická výpověď zdůrazňuje a demonstruje naléhavost výběru 
tohoto tématu celé práce i inklinace autorky k problému.
                  Didaktická část řeší asociace na základě poslouchání hudby a jejich následné převádění do vizuální podoby. 
Výsledkem a přínosem práce je tak rozvíjení jak imaginace, tak komunikace a vyjadřování s využitím fotografického média.
Co shledávám jako velmi přínosné je ověření navržených témat dětmi a následné výstupy, včetně reflexí činností.
                  Výtvarná část bakalářské práce Patrície Čmikové pracuje s čistotou vizuálního zobrazení při realizaci 
promyšleného konceptu, východisky jsou autorské fotografie, přičemž je důraz kladen na propojení vizuálního a hudebního 
impulsu prostřednictvím fotografického obrazu.
                  Hudební tématika byla studentce blízká po celou dobu bakalářských studií, včetně zpracovávání tématu hudby 
různými formami ve fotografických kurzech. Proto byla cesta k definování zvoleného tématu poměrně přímočará a odráží 
velké zaujetí autorky právě tímto tématem, tedy hudbou a posléze jejím vizuálním záznamem. Ve fotografických kurzech 
pracovala Patrícia Čmiková nejprve s principy realistických záznamů, později se její zájem přenesl do polohy abstraktnějších 
myšlenkových a následně obrazových znázornění.
                Práce je relativně zvládnuta ve všech částech, do kterých je ve své koncepci Patricií Čmikovou rozdělena, přestože 
zde shledávám patrnou obsahovou nevyváženost některých kapitol. Co ovšem poněkud velmi devalvuje celkovou 
uchopenost a konečné vyznění této bakalářské práce je množství formálních chyb i komplikované členění struktury práce. 
Bohužel číselné strukturování obsahu práce neodpovídá textové části. Patrícia Čmiková i přes tyto výše zmíněné formální a 
obsahové nedostatky splnila zadání své práce a projevila tím skutečný zájem o zvolené téma i obor výtvarné edukace. 
Studentka se věnovala tomuto tématu intenzivně, poctivě, včetně pravidelného konzultování s vedoucím práce. 

Bakalářská práce Patrície Čmikové splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce.    
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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