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Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl představit Barthesovo vlivné pojetí média fotografie, jak je

vypracovával od  Mytologií po  Světlou komoru. Kolegyně Vaculová se soustřeďuje na pět, respektive

šest  textů přímo fotografii  tematizujících,  na nichž vystupuje do popředí ústřední téma Barthesova

uvažování  o  fotografii,  totiž  specifičnost  denotativní  vazby fotografického obrazu a  jeho referentu

vyplývající z „nekódované“ indexikality fotografického média. Práce má – kromě krátkého závěru –

čtyři části,  v první jsou představeny Barthesovy eseje o fotografii od těch v  Mytologiích po „Tupý

smysl“,  v  druhé  vybraná  témata  ze  Světlé  komory,  v  následující  Vaculová  lokalizuje  dva  zdroje

Barthesova  uvažování  o  fotografii,  Diderotovo  pojetí  tableau  a  fenomenologickou  teorii  percepce

obrazu, aby se ve čtvrté části věnovala dvěma reakcím na Barthese od Frieda a Arnheima. Vybranému

tématu,  rozvržení  práce  i  formálním  náležitostem  práce  není  skoro  co  vytknout,  v  tomto  ohledu

kolegyně Vaculová splnila standardní požadavky kladené na bakalářskou práci. Kladem práce je také

relativně srozumitelný (ale viz níže!) a kultivovaný písemný projev. 

Za  nejzajímavější  považuji  pasáže  z  pohříchu  velmi  krátké  třetí  části  o  intelektuálních  vlivech,

konkrétně originální postřeh o možné aplikaci teorie montáže Ejzenštejna na vztah punkta a studia ve

fotografii u Barthesa. Diderotovský požadavek, aby zachycený obraz působil skrze kompozici gest co

nejpřímočařeji na emoce se projevuje u Ejzenštejna i u Barthese v podobě kladení důrazu na „zásah

obrazem“ vyvěrající u prvého z kontrastu dvou obrazů v montáži, u druhého z punkta protínajícího

studium. Provokativní otázka,  kterou Vaculová klade,  zda fotografie není u Barthese vlastně svého

druhu „montáží“, nachází své opodstatnění v tom, že kontrast dvou obrazů v montáži má vyvolat šok

ne nepodobný zásahu punkta, nikoli ovšem v tom, že by fotografie byla montáží studia a punkta, jak je

možné  také  vyložit  interpretaci  Vaculové.  Podnětnost  pasáže  věnované  Ejzenštejnovi  ukazuje

schopnost Vaculové jít za mechanickou komparaci textů a pustit se do odvážnější interpretační práce.

Tuto  schopnost  však  Vaculová  ke  své  škodě ve  valné  části  textu  nevyužívá.  Tím se  dostávám ke

kritickým výhradám.

Vaculová se soustřeďuje pouze na texty, ve kterých Barthes explicitně pojednává o fotografii, což je

vzhledem k tématu a povaze formátu bakalářské práce správná volba.  Na druhou stranu největším

nedostatkem  práce  je  absence  zasazení  Barthesových  úvah  o  fotografii  do  kontextu  jeho  úvah  o

sémiologii, ze kterých vzešly. Mám zde na mysli především jeho Základy sémiologie a důležitý esej z

Mytologií „Mýtus dnes“ (kde hraje klíčovou roli fotografie vojáka!), obojí dostupné v češtině. V první



práci Barthes věnuje kapitolu rozlišení mezi denotací a konotací, kdy konotace je vztažení denotačního

vztahu výrazu a obsahu k jinému obsahu. Konotační vztah pak hraje klíčovou roli ve výkladu mýtu v

„Mýtus dnes“. Vaculová skoro na každé straně používá termíny „denotace“ a „konotace“, ale necítí

vůbec potřebu je vysvětlit. Pokud by tak s pomocí Základů sémiologie učinila, nezabralo by jí to ani

stránku a otevřela by se jí cesta k vysvětlení za daných okolností naprosto enigmatického výroku, že

nekódovaná denotace  fotografie  zakládá  její  mýtickou povahu.  Když nás  Vaculová  upozorňuje,  že

podle Barthese ikonický vztah referentu a obrazu zakládá spolehlivost fotografie, pak není jasné, proč

tato spolehlivost zakládá „mýtus fotografické přirozenosti“ (s. 8, viz též s. 11)? Čemu tento mýtus

slouží? Odpověď chybí. Na straně 9 se nachází hutná pasáž, ve které můžeme tušit obrysy odpovědi,

ale, opět, bez definice termínů a větší interpretační práce text působí jako žargonem zatížená houšť

těžko rozluštitelných myšlenek. 

Obecně se dá říci, že Vaculová příliš často chvátá ve výkladu a nedostatečně vysvětluje. Příklady: 

 s. 12: je zde uveden paradox vyvěrající ze zkoumání fotografie pouze z perspektivy diváka mezi

fotografií  jako  nahodilou  událostí  a  fotografií-afektem.  V  čem  spočívá  onen  paradox?

Nevysvětleno.

 s. 14: „U filmu zdvojuje slepé pole částečné vidění (objekt v čase trvá).“ Nevysvětleno.

 s. 19: mluví se o rozvoji našich osobnostních struktur, ale není vysvětleno, co to znamená.

 Neustále se opakující výraz „noema“ není vysvětlen.

 s.  23:  citát  ze Sartra  se zdá rušit  rozdíl  mezi  fotografií  a  kresbou,  který je  pro Barthesovu

ontologii fotografie klíčový. Není to nijak vysvětleno (nebo jsem to nepochopil).

Jako ukazuje mnou chválená pasáž ve třetí části, tyto nedostatky nelze omluvit interpretačními limity

autorky. Proto sice práci doporučuji k obhajobě, ale přes jistá světlá místa, či spíše právě pro ně a pro

potenciál, který naznačují, mohu navrhnout pouze stupeň velmi dobře.
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