
Posudek vedoucího práce na bakalářskou diplomní práci Evy FREUDENBERGOVÉ na 
téma Časopis „Fotografický obzor“ 1893 – 1944.

Na prvním místě musím bohužel podotknout, že diplomantka odevzdala práci bez mého 

souhlasu a přehlédnutí. Práce obsahuje pasáže, od kterých se musím přímo distancovat, 

protože z mého pohledu vypovídají o věcném nezvládnutí příslušných kapitol a nemůžu 

s nimi souhlasit.

Práce si hned na začátku prohlašuje, že jejím tématem je „… časopis Fotografický obzor.“ (s. 

3). Na téže straně dole sice rozvádí, že „…hlavním cílem… je zmapovat historii prvního 

českého ilustrovaného časopisu… a poskytnout tak další příspěvek k historii českého 

amatérského hnutí“, nicméně v textu se tento cíl drží stále jen na tenkém povrchu. Na první 

pohled je to cíl dohodnutý, akceptovatelný, ovšem způsob, jaký diplomantka zvolila, je tou 

nejjednodušší cestou k němu, neboť odhlédneme-li od nedostatečného metodologického 

zakotvení, kromě pár knih a internetu nepoužila jiný zdroj než vlastní časopis.

Totálně mimo je kapitola o společenském kontextu (s. 7 – 9, slabá i podkapitolka o právní 

úpravě) – bez jakýchkoli odkazů na odpovídající sekundární literaturu. Kapitola je spíše 

souborem vět vytržených z kontextu dění v příslušném období bez jakékoli koncepce, stylu, 

navíc s věcnými chybami – např. s. 8: „V květnu 1945 přerostl odpor proti nacistické moci 

v povstání. Zároveň na území Protektorátu vstoupila vojska U.S.A. a SSSR. …“ Snaží se 

shrnout hlavní události období - ovšem bez jakéhokoli klíče, kterým by ozřejmila, zda sleduje 

jen politiku, jen společenské dění, jen ekonomiku – nebo vysvětlila, jakým způsobem faktory 

kombinuje a proč si vybrala v kontextu s časopisem právě fakta, která zmiňuje.

Z celé práce jsem před jejím odevzdáním viděla jen část, týkající se dějin fotografie a 

polovinu kapitoly o časopise Fotografický obzor. Poslala jsem (8. 12. 2014) autorce 

následující komentář, dokonce mi tehdy předložená část připadala jako „po úpravách 

obhajitelná“:

„…je trochu příliš popisná, tj. jaký problém, otázku si vlastně dáváte k řešení? Obsah je 

dobrý, jen by se měl trochu jinak strukturovat - do popředí by se měla dostat struktura 

časopisu, kterou Vy máte vlastně jako poslední kapitolku/y.

Rozbor struktury by měl rovněž vycházet z otázky, kterou si kladete - nejlépe na nějaký 

dobový kontext, tj. co zobrazovaly fotografie, které časopis rozebíral do roku 1918 a co v 

následujícím období; jaká témata časopis zpracovával. Pokud práci zaměříte jen na 



technický vývoj fotografických metod, nebude to nic nového, to už je x krát popsané. 

Měly čísla časopisu nějaký editorial nebo něco podobného, co vysvětlovalo zaměření 

každého čísla? Jak se struktura měnila z hlediska obsahu, rozsahu, apod.

Zkrátka je třeba práci více zproblematizovat, nepsat ji tak jednoznačně, opět musím 

napsat popisně.

Dobrá je část se jmény a osudy redaktorů, jen u všech chybí zdroj, odkud údaje o nich 

máte - existují např. jejich osobní fondy v archivech, životopisná literatura k nim apod. Je 

třeba to u každého uvést a ne jen popsat životopisná data. Tuto část v každém případě 

umístit až za strukturu časopisu…“

Úpravy ovšem práci silně poškodily, protože ukázaly absenci konceptu, nezvládnutí 

zpracování zdrojů práce. Bakalářka tak vyznívá jako soubor shromážděných informací 

k chronologickým dějinám fotografie a pouhý popis časopisu Fotografický obzor. Chybějí 

vlastní myšlenky.

K tomu jen namátkou uvádím, že např. ze jmenovaných redaktorů má Přemysl Koblic velký 

osobní fond v Archivu Národního technického muzea – na něj není ani odkaz, natož aby se 

k němu autorka snažila dostat. Podobně objemné zdroje se dají minimálně ještě najít 

k Jaroslavu Husníkovi a jistě i k dalším představitelům. Tyto zdroje by pak zavedly autorku a 

čtenáře i do pozadí vzniku časopisu.

Z věcných chyb – např. s. 15: 1881 nebylo ještě České vysoké učení technické, nýbrž Česká 

vysoká škola technická.

Z pravopisných chyb – s. 16: „…Ač byla válečná léta ČKFA pořádal v roce 1916 také velmi 

úspěšnou výstavu…“

s. 18 „..Obě strany … předložili…“ atd.

Závěr je stručný, opět popisný a velmi jednoduchý ve smyslu: „kde je jednoduchý záměr, není 

do závěru příliš co napsat.“

Práce je z mého pohledu zcela na hranici obhajitelnosti. Je to obsáhlejší referát, shrnující 

historii fotografické metody a časopisu Fotografický obzor, otázka je, zda i bakalářská práce. 

Jedině v případě, že autorka prokáže výkladem, že umí odůvodnit, proč ji napsala právě takto, 

může dostat trojku. 

                                                                                  PhDr. Milada Sekyrková, CSc.


