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Veronika Vaculová se ve své bakalářské práci rozhodla představit podstatné rysy koncepce

fotografie Rolanda Barthese. Její práce je přehledně a logicky uspořádána. Nejprve se zabývá 

několika staršími texty, ve kterých se Roland Barthes fotografickým obrazem zabývá, 

rozsáhlejší druhá část bakalářské práce je věnována rozboru Barthesovy slavné Světlé komory, 

třetí část je věnována průzkumu inspiračních zdrojů Barthesových úvah o fotografii a část 

poslední se naopak zabývá úvahami dalších teoretiků o Barthesově pojetí fotografie. Podle 

mého názoru se autorce podařilo vytyčený cíl bakalářské práce v podstatě splnit.

Převážná část bakalářské práce má referující charakter, to se týká rozboru ranějších 

Barthesových textů, rozboru Světlé komory i prezentace názorů jiných teoretiků na 

Barthesovo pojetí. Vaculová však nenechává tyto převážně referující pasáže bez vzájemného 

kontaktu, naopak se na řadě míst pokouší o vyjádření vztahů mezi motivy jednotlivých textů, 

které v těchto pasážích práce sleduje. Za nejoriginálnější část bakalářské práce pokládám část 

třetí, ve které se Vaculová pouští do úvah o blízkosti Barthesova pojetí fotografie a myšlenek 

dalších autorů. Zatímco však vztahy Barthesových myšlenek a koncepce Husserlovy, 

Ingardenovy a Sartrovy jsou jen naznačeny, pasáž věnovaná příbuznosti Barthesových úvah o 

fotografickém obraze a Ejzenštejnových úvah o obraze filmovém je důkladnější a 

samostatnější, zejména pokud se týká rozboru motivu afektivního působení obrazu 

prostřednictvím jeho „puncta“. 

Přestože má bakalářská práce Veroniky Vaculová celkově dobrou úroveň a její autorka se 

nedopouští žádných zásadních chyb, v některých ohledech mohla být práce zpracována

důkladněji. V řadě momentů mi chybí práce s primárním textem, například tam, kde Vaculová 

upozorňuje na některé konkrétní myšlenky Husserlovy, Ingardenovy, Sartrovy nebo 

Todorovovy. Tyto pasáže by mohly a měly být upřesněny. Nyní působí dojmem, že byly jen 

odněkud převzaty, a to i proto, že u nich chybí odkazy na konkrétní pasáže relevantních textů 

zmíněných autorů. Určitým problémem je však také to, že na některých místech práce je 

Vaculová vedena pouze snahou předkládat myšlenky či spíše formulace nabízené ve 

využívaných textech a ambice vysvětlit tyto myšlenky či formulace ustupuje do pozadí. Na 

těchto místech je bakalářská práce obtížně srozumitelné, lépe řečeno, k jejímu porozumění je 



nezbytně zapotřebí i znalost textů, o kterých Vaculová ve své práci pojednává. To se týká

první části práce, ve které autorka předkládá Barthesovy názory z jeho ranějších textů

(například prezentace různých typů fotografických konotací na s. 7), rozboru Světlé komory

(například „částečné vidění“ filmu na s. 14), ale i části věnované Arnheimově reakci na 

Barthese (například „povrch obrazu“ na s. 32). Za zmínku však stojí i značné množství 

překlepů a gramatických chyb, které text práce obsahuje.

Přes výše zmíněné výhrady však bakalářskou práci Veroniky Vaculové hodnotím kladně, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm velmi dobře.
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