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Při zakládání studia Elektronická kultura a sémiotika se předpokládalo, že zhruba třetina 

studia bude věnována praktické zkušenosti s novými médii, která v důsledku technických 

inovací přinášejí často dosud neznámé, překvapivé možnosti, neboť bez této přímé praktické 

zkušenosti není možné si tyto důsledky reálně představit a tudíž ani správně ocenit.  

 

Diplomovou práci Tomáše Česálka charakterizuje právě toto zaměření „art based research“, 

kdy autor při znalosti aktuálního teoretického rámce oboru věnuje s důkladnou vlastní 

praktickou znalostí uplatnění média digitální fotografie pozornost sémantické analýze 

konkrétního obrazového materiálu, aby zjistil, zda a případně jaké nové obsahové možnosti 

nabízí. To provádí na základě srovnání zavedených možností klasické fotografie s posuny, 

k nimž nás vede digitální fotografie.   

 

Zkoumá proto sémantický obsah vzniku fotografického snímku v posloupnosti procesu od 

jeho expozice po jeho postprodukci. Z kontextu analýzy je zřejmé, že samotnou fotografii 

zkoumá nikoli jako ikonickou reflexi, ale v kontextu Flusserovy teze aktivního nastavení jak 

samotného aparátu, tak i snímajícího subjektu.  

 

Analyzuje tak z těchto hledisek postupně obrazové rozlišení, v němž digitální fotografie 

teprve dohání klasický materiál, citlivost filmu a snímacího senzoru, dynamické rozsahy obou 

médií, vliv automatického ostření a měření expozice. Upozorňuje na z toho pocházející 

integritu digitální technologie, která přináší dříve nebývalou pohotovost k fotografování a s ní 

i pozornost k námětům, které byly s klasickou výbavou bez přípravy nedosažitelné.  

 

Ze svých analýz Česálek vyvozuje, že proměny sémantických kvalit digitálního média se 

neodehrávají jen v samotném obraze digitální fotografie, ale v celém procesu její 



demokratizace, včetně bezprostředního komunikačního uplatnění, což je fakt sice zdánlivě 

banální, ale má hluboký dosah pro uznání pluralizace obrazu. Byla-li dříve jedna fotografie 

chápána jako auratická, společná pro více diváků, dnes je právě díky možnostem 

simultánnímu snímání sdílené situace tento koncept narušen (s. 27). Česálek citlivě vnímá 

právě toto bezvýjimečné rozšíření možnosti fotografovat pro každého jako příčinu 

dekonstrukce reflexivního pojetí fotografie. Fotografie ze sémantického hlediska (nejen 

tematického) tak podle něj „přestává být jediným oborem, v jejím rámci se nezávisle rozvíjí 

několik pojetí fotografie, jež ve svém obsahu pracují na základě různých sémantických 

přístupů k vyjádření prostoru a podle způsobů kontextualizace obrazových elementů.“ (str. 

52).  

 

Prakticky neomezené možnosti výrazu, které přináší digitální fotografie, nejsou podle Česálka 

způsobeny pouze možnostmi obrazové manipulace grafickými editory, ale vyplývají ze 

samého principu povahy digitálního média, která je podle Manovichovy klasifikace 

modulární, a umožňuje tak neomezené fraktálně strukturní manipulace (str. 53). 

 

V závěru své práce se autor poněkud nechal unést k apoteóze v práci nastíněných proměn 

kvalit fotografie. Možná by místo ní stačil jednoduchý pregnantní závěr, že fotografie, která 

ve svých počátcích převzala štafetu malířství (což je v práci uvedeno), nepřevzala tím nic 

jiného než historicky podmíněný renesanční koncept reflexe (kam patří i Peirceho představa 

Ikonu a stále ještě rozšířená iluze ikoničnosti fotografie), že však svým současným vývojem 

prokazuje svými rozšiřujícími se možnostmi manipulace jasnou tendenci odhalit se jako 

nástroj komunikace, kde ve vytváření jejího obsahu je primární komunikační záměr - což je 

také v práci uvedeno (dokonce na více místech), ale nedostatečně vypointováno. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, v hodnocení velmi dobře. 
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