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Pro svou bakalářskou práci si Eliška Borovková vybrala atraktivní a přesto v českém 

prostředí stále ještě spíše okrajové téma – fotografie jako pramen historikova poznání. 

Konkrétně se rozhodla – podle vlastních slov – pro mikrohistorickou sondu do prostředí 

Českého Krumlova širšího přelomu 19. a 20. století, přičemž se opírala o rozsáhlou sbírku 

fotografií místního fotoateliéru Seidel. 

Jedná se o čtivě psanou a logicky strukturovanou práci. Text lze rozdělit do dvou 

větších oddílů. V první části pisatelka čtenáře seznamuje se svou pramennou základnou, 

deklaruje různé možnosti zpracování sbírky, je si vědoma různých možností přístupů 

k celému korpusu fotografií jako takovému – upozorňuje na možnost hodnotit materiály 

z hlediska národnosti fotografovaných, četnosti rodinných či individuálních portrétů atd. 

Uvědomuje si podmíněnost i relativitu výpovědní hodnoty fotografií. V návaznosti pak 

deklaruje cíl práce – artikuluje několik dílčích otázek, jejichž prizmatem je třeba celou práci 

číst. Součástí tohoto prvního bloku jsou rovněž pasáže věnované dosavadnímu myšlení o 

fotografii. Autorka zmiňuje minulé autority, jež se tématem zabývaly a publiku nabízí jejich 

teze a názory. Jedná se přitom sice o stručný, přesto názorný a poučený úvod do tématu. 

Druhý větší oddíl, rozdělený do několika dílčích kapitol, je věnován avizované 

mikrohistorické sondě. Pisatelka se zabývá aktem návštěvy fotografického ateliéru, sleduje 

nejstarší portréty zachované v archivu fotoateliéru Seidel, přibližuje reprezentační, rodinné a 

identifikační portréty. Dílčí postřehy nakonec resumuje v závěru práce, v němž tedy odpovídá 

na v úvodu položené otázky. Nutno připomenout, že ačkoliv autorka pracovala s fotografiemi 

konkrétních lidí, zajímala se v principu o výpovědní hodnotu materiálu. Veškeré další dění 

pomyslně skryté za jednotlivými fotografiemi ji – alespoň jak jsem její práci pochopil – v tuto 

chvíli nezajímala. 

Pisatelka v rámci svého bádání tudíž vycházela z onoho jedinečného momentu 

zachycení fotografovaných. V této souvislosti mě hned napadá komentář spojený s laickou 

otázkou. Na str. 21 autorka píše „Fotograf může výrazněji ovlivnit pouze některé podmínky 

(například volbu clony, ohniskové vzdálenosti, atp.), ale ne samotnou expozici, ta probíhá 

zcela automaticky, bez možnosti zásadního zásahu fotografa. Fotoaparát zachytí to, co je před 

objektivem. V souvislosti s tímto faktem vyvstává závažný problém, který spočívá v tom, že 



zejména u historických fotografií si nikdy nemůžeme být jisti, do jaké míry snímek (určitě 

reálný) ukazuje skutečnost, neboť situace je většinou předmětem jen jednoho statického 

záběru, kdy nám není známo, co předcházelo, nebo následovalo.“ Nespočívá ale ta skutečnost 

nakonec v prezentované póze? Není tou historickou skutečností ukázka dobových tendencí 

v řeči těla, jež měla fotografovaného reprezentovat? Není tou historickou skutečností 

zachycený moment (sebe)stylizace fotografovaného? Co se týká řeči těla, nabízí se rovněž 

zvídavá otázka, jsou k dohledání v archivu fotoateliéru i nějaké akty? Materiály na hraně či již 

za hranou erotiky? Bez ohledu na „lechtivost“ obsahu by i tyto materiály měly pro autorku 

jistě zajímavou výpovědní hodnotu. 

V textu jsem se setkal se svým způsobem „pozitivními reprezentacemi“ 

fotografovaných – šlo o to ukázat jejich statut, postavení, rodinné hierarchie. V této 

souvislosti by mě zajímalo, a jsem si vědom, že již vycházím z rámce předkládané práce, zda 

se lze setkat ve fotografické praxi dobových ateliérů s nějakou tendencí užít fotografie jako 

nástroje kritiky, snad ponejvíce sociální či politické. Z práce Elišky Borovkové jsem nabyl 

dojmu, že fotografování se stalo svébytným způsobem tvorby vlastního statutu, postavení, 

důležitosti. Ale lze se setkat i s opačnou tendencí, tedy fotografie jako nástroj kritiky a 

negativních kampaní? 

A reflektovali sami fotografové svou roli přinejmenším spolutvůrců těchto stylizací? 

V kontextu této práce osobně chápu jejich roli jakožto spolutvůrců habitu lidí, kteří jsou 

fotografováni, potažmo společenských kruhů, z nichž pocházejí. Nejsou tedy v roli těch, kdo 

třeba v místním prostředí takto prostřednictvím stylizací a rekvizit kontrolují (sebe)prezentace 

a reprezentace fotografovaných aktérů a kolektivů, k nimž se řadí? Tedy velmi zjednodušeně 

fotografové jako ti, kteří svým způsobem vlastně kontrolují, určují měřítka, normy, 

standarty…? Lze takto uvažovat? 

Bylo by jistě možné vznášet další otázky, ale ty by již mířily mimo badatelské pole, 

které si autorka úvodními otázkami vymezila. Důležité je, že na zvolené otázky rovněž 

odpověděla. Lituji jen, že se více nevěnovala analýze fotografií po 2. světové válce až do roku 

1950, jak by čtenář očekával z názvu práce. V principu ale považuji práci za podařenou a text 

jednoznačně doporučuji k úspěšné obhajobě. Navrhuji práci hodnotit stupněm výborně. 
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