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Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na fotografii jako historický pramen 

a zpracovává jedinečný archivní fond českokrumlovského fotoateliéru Seidel, 

v němž se kromě negativů zachovaly i zákaznické knihy. Již svým zaměřením je 

práce výjimečná, neboť zhodnocuje prameny, jejichž využití není v historiografii 

zcela běžné.  

Eliška Borovková podnikla v rámci přípravy bakalářské práce velmi důkladný 

výzkum archivu fotoateliéru Seidel. Prošly jí rukama tisíce fotografií a získala 

přehled o produkci ateliéru jako celku. Díky této rozsáhlé a časově náročné 

rešerši mohla autorka s jistotou přikročit k typologizaci fotografií, neboť měla 

kvantitativně podloženou představu o tom, jaké snímky v produkci převládaly a 

jak se produkce v průběhu první poloviny 20. století vyvíjela. 

Obdobně důkladnou přípravu podnikla autorka na poli teorie, když hledala 

vhodnou metodu pro historickou analýzu jedinečného komplexů pramenů, 

který se dochoval ve fotoateliéru Seidel. Seznámila se s většinou teorií a autorů, 

kteří jsou pro analýzu a interpretaci fotografií relevantní (Roland Barthes, Pierre 

Bourdieu, Susan Sontagová ad.). Nakonec se přiklonila k historické metodě, 

kterou na základě obdobných zdrojů formuloval Filip Wittlich v práci Fotografie 

– přímý svědek?! Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání 

z roku 2012. 

Při pokusech o utváření specifické metody pro historickou analýzu fotografie a 

zcela konkrétní pramenné konstelace ve fotoateliéru Seidel se autorka 

pohybovala na rozhraní několika vědních oborů, což její úsilí komplikovalo. 

Rozbor sekundární literatury provedla velmi pečlivě a důkladně. Formulovat 

vlastní specifickou metodu, jež by vytěžila potenciál archivu fotografií pro 

poznání sociálních a kulturních dějin městské společnosti v Českém Krumlově, 



se však autorce v důsledku nepodařilo. Zůstalo spíše u mapování možných 

přístupů, což ale odpovídá nárokům kladeným na žánr bakalářské práce. 

Autorce se bohužel nepodařilo naplnit rámcový cíl, který si původně vymezila 

při zadání tématu. Bakalářská práce se sociálních dějin Českého Krumlova 

dotýká jen okrajově a nelze ji s jistotou považovat za mikrohistorickou sondu. 

Analýza pramenů se zaměřuje na deskripci a typologii produkce fotoateliéru. 

Jednotlivé žánry ateliérových snímků pak autorka zasazuje do širšího kulturního 

kontextu a proměn média fotografie. Bohužel nejsou do výzkumu zapojeny 

další prameny, jež by snímky konkrétních jedinců a rodin porovnávaly s jejich 

sociální rolí v městské společnosti. Tento cíl se v průběhu práce ukázal jako 

příliš časově náročný. Sám jsem jako vedoucí práce Elišce Borovkové doporučil, 

aby se soustředila na důkladné zpracování archivu fotoateliéru Seidel, deskripci 

a typologii pramenů.  

Bakalářská práce Elišky Borovkové rozhodně nevyčerpala potenciál archivu 

fotoateliéru Seidel, můžeme ji spíše považovat za přípravnou fázi důkladnějšího 

historického výzkumu. Autorka si je těchto omezení vědoma a v navazujícím 

studii plánuje v tomto bádání pokračovat.  Přestože se jí některé širší cíle 

nepodařilo naplnit, považuji předkládanou práci ve vztahu k standardům 

bakalářských prací za zcela dostačující. Na úrovni rešerše pramenů, jejich 

deskripce a typologie, též při studiu sekundární odborné literatury 

k náročnému interdisciplinárnímu tématu odvedla Eliška Borovková pečlivou a 

důkladnou práci. Pozitivně hodnotím též stylistickou úroveň práce a její 

přehledné uspořádání. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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