
Oponentský	 posudek	 na	 bakalářskou	 práci	 Daniela	 Vondráčka	 „Komunikace	
obrazy“	
	
	
Daniel	 Vondráček	 ve	 své	 bakalářské	 práci	 otevírá	 široké	 téma	 komunikace	
obrazem,	 které	 zaměřuje	 především	 na	 popisování	 způsobů	 používání	 a	
přivlastňování	 cizích	 obrazů,	 tzn.	 obrazů	 pořízených	 za	 jiným	 účelem	 jiným	
autorem,	 jež	 se	 ale	 stávají	 integrální	 součástí	 individuálního	 projevu	 dalších	
tvůrců.	 Detailně	 se	 tak	 zabývá	 vzájemným	 vztahem	mezi	 obrazy,	 analogiemi	 i	
možnostmi	 volných	 asociací,	 což	 konkretizuje	 na	 příkladech	 tzv.	 kompilačních	
filmů.	Věnuje	se	rovněž	pozici	tvůrce	i	diváka,	poukazuje	na	vnímání	filmu	jako	
na	 individuální	 zkušenost,	 která	 ovlivňuje	 a	 určuje	 osobité	 transformace	
obrazových	 informací	 v	mysli	 recipienta.	 Pojmy	 pohledu	 a	 těla	 opírá	 o	
fenomenologické	pojetí	definované	Vivian	Sobschackovou.		
Kompilační	 film	 tak	 podle	 Vondráčka	 představuje	 ideální	 materiál,	 kde	
roztříštěný	 prostor,	 čas	 i	 tělo	 skýtá	 nepřeberné	 hledání	 souvislostí	 a	 rozličné	
možnosti	 dorozumívání	 mezi	 „na	 první	 pohled“	 nesouvisejícími	 obrazy.	
Zaujímání	kritického	postoje	vůči	filmu	a	snaha	nenechat	se	pohltit	obrazem,	tak	
podle	 autora	 představuje	 elementární	 předpoklad	 k	tomu,	 co	 považuje	 za		
komunikaci	obrazem.		
	
V	úvodu	práce	 je	 jistá	 ambice	prezentovat	 či	popsat	kompilační	 film	a	 způsoby	
směňování	 a	 přivlastňování	 obrazů	 jako	 zcela	 nový,	 ne-li	 revoluční	 způsob	
mediálního	 sdílení	 a	 přenosu	 informací.	 Internet	 coby	 moderní	 typ	 archívu	
nabízí	 nejen	 neomezený	 přístup	 k	obrazovým	 zdrojům,	 ale	 také	 otevřenou	
platformu	sdílení	digitálních	informací.	V	tomto	kontextu	se	zdá,	že	Vondráčkovo	
pojetí	 komunikace	 obrazy	 zde	 opravdu	 skýtá	 velký	 potenciál	 naznačující	
otevírání	(budoucích)	možností	zacházení	s	vizuálním	materiálem,	stejně	 jako	s	
jeho	 sdílením	 i	 šířením.	 Bohužel	 sám	 autor	 u	 pouhé	 potenciality	 zůstává.	 Ke	
konkrétním	 specifikům	 či	 praxi	 internetového	 prostředí	 se	 nedostává.	 V	práci	
odkazuje	především	na	filmy	a	postupy	historických	avantgard	(především	ruské	
montážnické	školy;	Dziga	Vertov,	Esfir	Šubová)	či	k	tvorbě	výrazných	osobností	
filmového	 experimentu	 jako	 jsou	 Chris	 Marker	 či	 Santiago	 Alvarez.	 Daniel	
Vondráček	zveličuje	fenomén	přivlastnění	obrazů	jako	jakéhosi	nova	digitálního	
věku,	ve	skutečnosti	ale	potvrzuje,	že	filmová	koláž	a	„recyklace“	obrazů	jsou	de	
facto	dobře	známými	postupy	filmových	tvůrců.	
	
Autor	si	podle	mého	názoru	dále	v	mnoha	věcech	protiřečí,	když	např.	 tvrdí,	že	
dílčí	obrazy	v	kompilačních	filmech	se	vzdávají	své	historie,	že	nejsou	informace,	
nepředávají	 nám	 žádná	 fakta,	 ani	 nedokáží	 ukazovat	 objektivní	 pravdu	 (s.	 17).	
Není	 tohle	 ale	 potom	 popření	 celého	 původního	 záměru	 o	 schopnosti	 obrazů	
„samostatně“	 komunikovat?	V	práci	 se	 cyklicky	překrývá	 kritické	pojetí	 obrazu	
jako	 věrného	 otisku	 reality	 (obrazu	 jakožto	 důkazu)	 s	obrazem	 jako	 mediální	
reprezentací	skutečnosti.	
Pokud	 Vondráček	mluví	 o	 kompilačním	 filmu	 jako	 o	 budoucnosti	 komunikace	
obrazem,	 a	 zároveň	 tvrdí,	 že	 „i	 nekompilační	 filmy	 vytvářejí	 významy	 pomocí		
dvou	obrazů“,	nejen	že	tak	popírá	„mimořádná“	specifika	kompilačního	filmu,	ale	
zároveň	 tím	 jen	 potvrzuje	 elementární	 aspekty	 filmového	 jazyka.	 Postupy	
kompilačních	filmů	jako	je	přivlastňování	obrazů,	koláže,	recyklace	aj.	tak	možná	



představují	 budoucnost	 aktivního	 tvůrčího	 přístupu	 k	vizuální	 komunikaci,	 ale	
stejně	 tak	 jsou	 nadále	 přetrvávajícími	 metodami	 filmové	 praxe,	 součástí	 její	
minulosti	i	současnosti.		
	
Až	 na	 nedostatečně	 podloženou	 a	 vyargumentovanou	 „vizi	 budoucnosti	
kompilačního	filmu“	je	bakalářská	práce	Daniela	Vondráčka	napsána	velice	čtivě,	
popis	 jednotlivých	 tvůrčích	 postupů	 je	 přesný,	 vždy	 doplněn	 příkladnými	
ukázkami.	Dále	si	velmi	cením	precizního	koncentrovaného	výkladu	o	pohledech,	
tělu	a	pohledech	na	tělo	v	druhé	části	práce.		
	
Bakalářskou	práci	doporučuji	k	obhajobě	a	navrhuji	hodnocení	velmi	dobře.		
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