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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Barboru Debefovou zaujalo, že prostředky, které se používají v současné reklamě, jmenovitě „apelace“, 

„imerse“ a „interakce“ a které společně s teoretikem Michaelem Friedem nazývá „teatrálními“, lze v tradici 

výtvarného umění rozpoznat nejpozději v baroku. Takto stanovená hypotéza však skrývá jedno úskalí, 

jehož, obávám se, si asi autorka není zcela vědoma: vědecky objektivní odstup tu nahrazuje snahou jen 

ilustrovat předem rozhodnutý závěr. Postupně předkládá výběr argumentů, který někdy více a jindy jen 

velmi volně potvrzuje stanovený předpoklad. Ostatně i samotné spojení těchto tří jmenovaných strategií se 

mi jeví jako více méně velmi volné a náhodné. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Po velmi stručném vymezení základních pojmů, kterými autorka myslí „obraz“, „masová média“, 

„ideologii“ a „propagandu“, přistupuje ke kapitole věnované imersi a apelaci v barokním umění, dále se 

přesunuje k tématu panoramat a k jimi uplatňované imersi a iluzi a následně k současnému masmediálnímu 

obrazu, kterým míní především vizuální reklamu. V této kapitole se dotýká problematiky konzumní 

společnosti a postavení reklamy. V poslední kapitole se snaží doložit svoje úvahy o trvalosti nástrojů imerse, 

apelace a iluze na několika příkladech z dějin výtvarného umění minulosti i ze současné reklamy. Celkově 

práce vyznívá poněkud povrchně, kuse a kompilačně. 

 

3) Věcné poznámky 

Nejasně působí spojení „nových médií“, kterými se převážně označují nové technologické prostředky 

založené na digitální technologii (počítače, sítě) s reklamními produkty „starých“ médii, jako je např. tisk. 

S novými médii totiž autorka prakticky vůbec nepracuje. Použití digitálních postupů při tvorbě reklamy by 

bylo nutné v textu odlišit a definovat specifičnost těchto důsledků. Podobně působí poněkud povrchně a 

násilně spojování úvah o interfejsu a o počítačových obrazovkách s dominancí vizuality předváděné 

tradičním, statickým obrazem a reklamou. Manovichovy úvahy o „interaktivnosti“ sice často hledají paralely 

mezi novými médii a tradičním obrazem, což ovšem rozhodně nemůže být příčinou rozmlžení jejich 

vzájemné rozdílnosti. Podkapitola Interakce (s. 53) tak působí velmi neujasněně.  

Účinnost anamorfózy zřejmě není vyvolána její „šikmostí“, ale napojením na reálné jevy scény, které 

znejasňují rozdíl mezi obrazem a realitou (ostatně to je také hlavní důvod působivosti fresky Andrey Pozza, 

nebo klasických dioramat (Maroldova Bitva u Lipan). 

Jistě lze odhalit podobnou obrazovou strategii u reklamy na pivo Bernard a u „mířícího šerifa“(s. 57), ovšem 

Raffaelův amorek na nás ani nemíří, ani se na nás nedívá, tudíž je jeho využití pro podkapitolu 

„Trojrozměrnost a směřování k divákovi“ nulové. 

Význam „příslibu“ u úst Man Rayova portrétu je jistě pouze jeden z možných, vazba na reklamu na kečup je 

spíše volná a náhodná, podobně Ústa pravdy z Říma vytvářejí pouze volnou asociaci na manýristický 

parkový prvek v Sacro Bosco.  
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V závěru autorka konstatuje, že nebylo jejím záměrem „znehodnotit obraz coby médium“, ale „pozvednout 

vědomí veřejnosti o manipulativní schopnosti nástrojů využívaných pro reklamu a předejít tak lehké 

manipulaci diváka. Ať už se jedná o umění v muzeích a galeriích nebo o billboardy u silnic či o módní 

fotografie v časopisech.“(62) Přes kostrbatost, a tím nejasnost formulace, lze s autorkou souhlasit, že 

„obrazová výchova“ společnosti je potřebná, nicméně řadou uvedených případů diváky značně podceňuje. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Pokud nebudeme počítat Hájkovu studii Kde končí obraz..., inspirovala autorku především práce Michaela 

Frieda Absorption and Theatricality. Odkaz k novým médiím naznačuje standardně Manovichova práce. 

V otázce virtuality využila knihu Oliver Grau, Virtual Art: From Illusion to Immersion. K mediální 

problematice odkazuje prostřednictvím Dietera Prokopa a Marshalla McLuhana, z teorií vizuální kultury 

využívá práce Mirzoeffa a autorek Sturken a Cartwright. Z klasických prací o teorii a dějinách umění 

připomíná Wölfflina, z formalistických teorií Arnheima , z postmoderního přehodnocení otázek dějin umění 

Hanse Beltinga. Objevil se i odkaz na nedávnou studii Kateřiny Svatoňové Odpoutané obrazy: Archeologie 

českého virtuálního prostoru. Internet autorka využila především k získání obrazových zdrojů. 

Bibliografické údaje jsou zapsány osobně vytvořeným způsobem, není využita žádná ustálená norma. 

Citované internetové zdroje obsahují data expirace přímo u daných textových i obrazových citací. 

Poznámkový aparát je využit ke konkrétním odkazům na citované prameny. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Moje výtka, věnovaná jisté „didaktické“ dikci práce, která otázky neklade, ale rovnou zodpovídá podle 

předem zaujatého stanoviska, se promítá i do nadbytku uvozovacích vět typu „...ukážeme si” (s. 37), 

„Ukážeme si na následujících příkladech...“ (s. 47), „...na příkladu si ukážeme” (s. 51) atd. Text je psán 

srozumitelným, nekomplikovaným stylem, nicméně převažuje dojem jisté úryvkovitosti a povrchního 

kompilování již nijak nepřekvapujících názorů. Stylisticky je práce průměrná, gramatické prohřešky – 

interpunkce při oddělování vedlejších vět, špatné předložkové vazby, např. „oni míří a vyhlíží na nás“ (s. 55) 

– se projevují jen v malé míře. V českém odborném textu by měly být využity citace v přeložené formě 

(případná přesná citace může být v poznámkovém aparátu), ostatně tím spíše, že autorka citáty vždy 

následně parafrázuje. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Přestože od bakalářské práce nelze očekávat nějaký zásadní inovační příspěvek, pouhé ilustrování obecně 

přijímaných představ, které ovšem někdy ani nejsou patřičně dotaženy, působí dosti bezvýznamně. 

„Formální analýza obrazu“ je většinou jen letmým vyhledáním určitého jevu, který může, ale nemusí být 

jednoznačným důkazem. Např. řada příkladů tzv. „trojrozměrnosti“ se vágně pohybuje mezi iluzí a 

skutečnou objektovostí, což by jistě bylo záslužné vzájemně vymezit a zhodnotit.  

 

Práci doporučuji k obhajobě, moje hodnocení je „dobře“, tedy „3“. 

 

Aleš Svoboda, oponent, 6. 9. 2014 


