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Tereza Donné si vybrala pro svou diplomovou práci bezesporu zajímavé téma. Na aktuálnosti 
získává také proto, že v poslední době v Čechách vyšlo několik odborných publikací, 
věnujících se podnětným způsobem příbuzným problémům. Mám na mysli především knihu 
Jindřicha Tomana a Zdeňka Primuse Foto/montáž tiskem (Praha 2009) a publikaci Bronislavy 
Rokytové Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939) (Praha 
2013). Přestože se jedná o recentní publikace, slouží ke cti autorce, že z nich pro svou práci 
vytěžuje množství informací a opakovaně je cituje, a to přesto, že na ně v úvodní kapitole o 
studované literatuře nijak podstatněji neodkazuje (o Rokytové knize zde paradoxně píše 
dokonce jako o elementu ztěžujícím její badatelské záměry).

V úvodním shrnutí prostudované literatury se autorka odvolává na množství cizojazyčných 
publikací, jejichž znalost se v celé práci velmi pozitivně odrazila. Z formálního hlediska by však 
bylo možné vytknout nepřesnost některých překládaných termínů a zejména názvů děl 
z němčiny. Obecně však diplomantka osvědčila schopnost pracovat s množstvím domácí i 
zahraniční literatury. Dalším velkým pozitivem studie je zúročení pečlivé práce s dobovými 
prameny, zejména s periodiky, ale také s ryze archivními materiály. Autorka díky této své 
důsledné přípravě shromáždila množství materiálu, zejména bohatou obrazovou přílohu je 
radost prohlížet. Velmi pečlivě zpracované jsou textové přílohy, z nichž většina je také 
výsledkem autorčina systematického studia v knihovnách a archivech.

Práce je přehledně členěna, její těžiště je skutečně věnováno Heartfiledovu působení 
v Československu, kapitoly, kterými je tato hlavní část rámována působí v celkové kompozici 
logicky a funkčně. Poněkud mechanicky je ovšem koncipován výčet tématiky Heartfieldových 
fotomontáží (2.4 .1-2.4.9, témata vymezena např.: Adolf Hiter, Členové NSDAP, Symboly 
nacistického Německa, Zvířecí motivy). Výsledkem uplatnění tohoto ikonografického klíče je 
popisný výčet Heartfieldových prací, u kterých z prostorových důvodů nelze důsledněji 
rozkrýt dobové politické a společenské pozadí, ani načrtnout výtvarné a literární kontexty. 
Autorka při tom naznačuje množství odlišných přístupů, které by zvolené téma rozpracovaly 
podnětněji. Rozsáhlejší komentář by si zasloužily parodické fotomontáže Marie Stachové 
z časopisu Světozor, které autorka zmiňuje v souvislosti s reflektováním impulsů 
Heartfieldových fotomontáží v Čechách.  Jedná se však o diskreditování levicové avantgardy 
jejími vlastními výrazovými prostředky. Pečlivější rozbor mechanismů vytváření významu 
prostřednictvím manipulace s přejatým a fotografickým obrazem by mohl napomoci 
pochopení i těchto antitetických forem zobrazení. Nerozvedenými náznaky zůstávají dvě kusé 
zmínky o Heartfieldově setkání s Walterem Benjaminem a možných podnětech pro 
přemýšlení o statutu Heartieldových fotomontáží, dochovaných pouze ve formě reprodukcí. 
Nesmírně zajímavá by v této souvislosti byla analýza fenoménu Heartfieldovy fotomontáže a 



jejího poměru ke koláži, ale také k fotografické fotomontáži, vznikající prostřednictvím 
manipulace s analogovým fotografickým obrazem již ve fázi jeho generování – například 
v případě dvoj-expozice, troj-expozice atd.  Jak autorka na jednom místě konstatuje, sám 
Heartfield nefotografoval, poměr svých fotomontáží k realitě však promýšlel velice pečlivě. 
Dobové citáty, kterými diplomantka uvozuje jednotlivé kapitoly, jsou výborně vybrány a 
podněcují k rozvíjení podobných úvah. Bylo by velmi vhodné, aby se podobnou cestou vydala 
v dalších studiích sama autorka, protože proto má v tuto chvíli všechny předpoklady.

Přes zmíněné dílčí výtky považuji diplomovou práci za velmi kvalitně zpracovanou, 
představující příslib dalšího zajímavého bádání do budoucna. Jednoznačně ji doporučuji 
k obhájení.
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