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I	přes	poměrně	rázný,	stručný	a	jasný	název	Komunikace	obrazy	se	práce	Daniela	
Vondráčka	větví	několika	směry	a	i	její	cíl	je	mnohem	komplikovanější,	než	by	se	
na	 první	 pohled	 mohlo	 zdát.	 Vondráček	 je	 provokován	 otázkou,	 jak	 lze	
komunikovat	 obrazy,	 a	 to	 nejen	 obrazy	 námi	 stvořenými,	 ale	 zejména	 obrazy	
„vypůjčenými“,	přivlastněnými,	přetvářenými	a	upravovanými.	Aby	bylo	možné	
tuto	 otázku	 zpracovávat	 v	rámci	 historicko-teoretické	 katedry,	 volí	 Vondráček	
ohraničenou	 oblast	 kompilačních	 filmů,	 jež	 jsou	 na	 „vypůjčených“	 obrazech	
založeny.	Text	však	nesleduje	komunikační	rovinu	jednotlivých	obrazů,	jak	by	se	
mohlo	 z	názvu	 zdát,	 nesleduje	 narativní	 a	 intertextuální	 potenciál	 obrazové	
montáže,	ani	 jejich	sémantickou	strukturu.	Komunikace	 je	pro	Vondráčka	spíše	
problémem	 ontologickým	 a	 fenomenálním;	 komunikace	 není	 výměnou	 kódů	 a	
informací,	ale	vztahem	mezi	subjektem	a	zobrazením,	respektive	mezi	pohledem	
či	 tělem	diváka	 a	 pohledem	 či	 tělem	obrazu.	 Aby	 si	 Vondráček	mohl	 definovat	
vztahy	 mezi	 subjektivitou	 diváka/tvůrce	 a	 média/filmu	 volí	 teorie	
fenomenologické,	zejména	koncepce	Vivian	Sobchack,	a	modifikuje	je	tak,	aby	si	
vytvořil	 hlavní	 typologické	 vztahy	mezi	 těly	 a	 pohledy	 diváka/obrazu.	 Pointou	
práce	 je	 pak	 zmiňovaná	 typologie,	 která	 nejen	 dokládá	 možnosti	 komunikace	
(vypůjčenými	a	přetvářenými	obrazy),	možnosti	koherence	kompilačních	filmů,	
ale	nabízí	 i	různá	hlediska,	která	divák	může	k	tělu	obrazu/pohledu	zaujímat,	a	
různé	možnosti	analýzy	těchto	vztahů.		

Daniel	 Vondráček	 si	 zvolil	 úkol	 nelehký,	 velmi	 aktuální,	 což	 s	sebou	 nese	 vždy	
mnohé	nástrahy,	a	vybral	si	velmi	obtížné	nástroje,	spadající	do	oblasti	filosofie	
médií/filmu.	 Jeho	 znalosti	 filosofické/fenomenologické	 literatury	 nejsou	 však	
natolik	pevné,	aby	místy	nesklouzával	do	jiného	metodologického	pole,	které	 je	
však	tematicky	z	práce	vyloučeno.	Konkrétněji	tím	myslím,	že	v	místech,	která	by	
měla	 být	 analytickým	 „vrcholem“	 a	 fenomenologicky	 vedenou	 analýzou	
kompilačních	 filmů	 a	 recyklovaných	 pohyblivých	 obrazů,	 se	 vynořuje	
„jednodušší“	strukturalistický	pohled,	analýza	tematických	vazeb	a	informačních	
spojnic,	nebo	nepojmenovaný	pohled	sémiotický	–	a	to	ještě	na	materiálu,	který	
do	 oblasti	 vytyčeného	 pole	 kompilačních	 filmů	 nespadá.	 Práce	 je	 pak	 místy	
nepřesvědčivá	 a	 zůstává	 na	 půl	 cesty.	 Přesto	 oceňuji	 originalitu	 a	 odvahu,	 se	
kterou	se	Daniel	Vondráček	do	tématu	pustil	a	vnímám	tento	text	píše	jako	první	
krok,	 zkoumání	 pole	 a	 metod,	 které	 by	 student	 mohl	 rozvíjet	 v	dalším	 stupni	
studia.	

Hlavním	 klíčem	 k	tomuto	 textu	 je	 bezpochyby	 osobnost	 jeho	 autora.	 Daniel	
Vondráček	 při	 psaní	 závěrečné	 práce	 nezapře,	 že	 je	 sám	 tvůrce	 a	 zároveň	



experimentátor,	který	neustále	testuje	možnosti	„nových“	médií.	I	proto	vstupní	
otázka	a	dílčí	teze	mají	spíše	povahu	uměleckého	projektu,	než	ryze	akademické	
práce.	 Přesto	 se	 Vondráčkovi	 víceméně	 daří	 tázání	 přetavit	 do	 konceptuálního	
rámce,	 jenž	 již	 akademické	 standardy	 splňuje.	 Nezbavuje	 se	 však	 vrozené	
kreativity	a	zároveň	neustálé	potřeby	hledání,	zkoušení,	zvídavosti	a	zvědavosti.	
Ty	 se	 naopak	 stávají	 základním	 podložím	 práce	 –	 text	 je	 tak	 na	 jednu	 stranu	
formován	 velmi	 specifickou	 a	 sympatickou	 energií	 a	 dynamikou	 vlastního	
výzkumu,	pro	čtenáře	přitažlivou,	na	druhou	stranu	je	toutéž	energií	unášen	více	
směry,	vede	k	určité	nahodilosti	při	výběru	příkladů,	místy	podrývá	soustřednost	
a	 obvyklé	 postupy	 výstavby	 textu	 bakalářských	 prací,	 nebo	 nadšení	 z	objevu	 a	
vlastní	 argumentace	 vede	 k	neoprávněnému	 přesvědčení,	 že	myšlenka	 je	 zcela	
původní	 a	 v	teoretické	 literatuře	 nebyla	 dosud	 popsána.	 Pro	 práci	 typická	
ambivalence	je	však	místy	inspirativní,	podněcuje	k	dalším	úvahám,	diskusím	či	
oponenturám,	 přivádí	 nás	 k	úvahám	 nad	 vlastním	 zacházením	 s	médií,	 nad	
filmovým	 médiem	 v	současné	 době,	 nad	 (ne)možnostmi	 archeologicko-
mediálního	 propojování	 dějin	 kulturních	 forem	 a	 uměleckých	 projevů	 s	jejich	
nástupci,	 ale	 i	 nad	 metodami	 akademické	 práce	 a	 konceptuální	 práce	
s	teoretickými	směry,	pojmy	a	koncepcemi.		

Přes	 dílčí	 námitky,	 které	 jsem	měla	 po	 celou	 dobu	 psaní	 tohoto	 textu	 a	 které	
mám	–	i	přes	nejrůznější	proměny	práce	–	i	nadále,	přes	pochyby	o	dostatečném	
teoretickém	ukotvení,	jež	je	nahrazováno	„kompilováním“	přečteného	materiálu	
a	 místy	 nesourodou	 mozaikou	 (příkladů,	 koncepcí,	 pojmů),	 přes	 těkání	 mezi	
jednotlivými	 formami,	 žánry	 a	druhy	 filmového	materiálu,	 oceňuji	 zmiňovanou	
odvahu,	 zápal,	 zaujatost	 až	 fascinaci	 tématem,	 bytostnou	 potřebu	 vyřešit	
problém	 a	 vyzkoušet	 možné	 aplikace	 teoretické	 literatury	 na	 vlastní	 praxi.	
Předkládaný	text	se	sice	částečně	odlišuje	od	běžných	standardů,	přesto	splňuje	
veškeré	 požadavky	 běžně	 kladené	 na	 bakalářskou	 práci,	 dokládá	 inteligenci	
autora	 a	 jeho	 schopnost	 analytického	 i	 teoretického	 myšlení,	 formulování	
problému	 a	 argumentace,	 ale	 i	 velký	 přehled	 světové	 kinematografie.	 Proto	
doporučuji,	aby	práce	postoupila	k	obhajobě,	a	navrhuji	hodnocení	velmi	dobře.		
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