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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Námětem, rozsahem (na počet znaků 55 stran) i metodou naplnila Edita Kubištová požadavky na 

bakalářskou práci. Zvolila relativně nový přístup k surrealistické fotografické tvorbě, kdy proti tradičnímu 

historickému nebo autorskému diskurzu staví „námětový“ diskurz, a v tvorbě jednotlivých autorských 

osobností hledá a komentuje sdílená námětová zaměření. Pro ně ustanovuje kategorie stínu, hry, smrti, libida 

a fetiše, tkáně a masky, které se pro surrealismus zdají být signifikantní. Jako scelující východisko pak volí 

pro svůj přístup existující reflexi surrealistického pojetí času. Celkem adekvátně se tak propojují úvahy 

zakotvené filozoficky, antropologicky a umělecko-historicky. Pro všechny tyto postoje je autorka ze studia 

humanitní vzdělanosti přijatelně vybavena. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Jako východisko volí již zmíněné pojetí nelineárního, cyklického času, které v surrealistické fotografické 

tvorbě rozpoznala Rosalind Krauss, a které dále podpořily argumenty Barthese a Flussera. V dalších 

kapitolách autorka konfrontuje fotografické obrazy sdílených námětů v díle surrealistických fotografických 

osobností. Pro konkrétní náměty rozpracovává velmi citlivě hodnocení, v interpretačních liniích např. 

uměleckohistorických a filozofických (Baxandal, případně Platón a stín), antropologických (Fink, Caillois a 

hra) nebo psychoanalytických (Jung, Rycroft a libido a fetiš). Po pečlivém shromáždění a hodnocení 

obrazového materiálu dospívá autorka k adekvátnímu, střídmému závěru, potvrzujícímu teze o cykličnosti 

surrealistického času a prolínání surrealistických motivů a potvrzující konzistenci surrealistického 

uměleckého názoru. 

Za poněkud podceněnou stránku práce považuji oslabení mezinárodního kontextu. Surrealismus, jako 

mezinárodní umělecký směr, který vznikl ve Francii, byl vždy v jednotlivých zemích dalšího rozšíření 

poměřován vztahem k Bretonově skupině. Právem i neprávem byly zmiňovány možné epigonské vazby či 

pouze inspirační zdroje. Práce by v tomto smyslu určitě nabyla na větším významu, kdyby zmínila možnou 

spřízněnost či naopak osobitost námětů tuzemské produkce při vhledu do surrealistické fotografie 

mezinárodní. 

 

3) Věcné poznámky 

Úvahy nad médiem fotografie bývají často pro interpretaci fotografie plodné, ovšem mnohdy si některé 

názory i protiřečí. Například Flusser mluví na s. 4 o nesprávnosti vidět ve [fotografických] obrazech 

„zmrazené události“, přičemž citát Barthese následně tvrdí, že „čas tu jakoby uvázl“ (s. 5). 

Na s. 7 se autorka letmo dotkne rozdílu mezi fotografií jako indexovou znakovostí a malířstvím či kresbou 

jako znakovostí ikonickou (ve smyslu Peirceových kategorií). Ovšem i malba dnes často těží ze své 

indexovosti (viz třeba akční malba) a naopak tradiční fotografie mívá i charakter ikonu (odkazuje k sdílení 

„podoby“). Asi by bylo přijatelnější mluvit o míře dominance jednoho nebo druhého, přičemž ve své 

podstatě jsou přítomny vždy všechny kategorie. 
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4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Rozsah využité literatury je jak ke zvolenému tématu, tak k typu kvalifikační práce adekvátní. Těžiště tvoří 

monografické práce o surrealismu (Breton, Nadeau, Bydžovská) a surrealistické fotografii (Dufek, Král, 

Skupina Ra), resp. o surrealistických uměleckých osobnostech (Josef Bartuška, Emila Medková, Jaromír 

Funke, Jindřich Štyrský, Vilém Reichman, Karel Teige, Václav Zykmund). Využity jsou práce o médiu 

fotografie a fotografech vůbec (Balajka, Birgus), antologie Karla Císaře. Barthesova Světlá komora, Flusserova 

Za filosofii fotografie a práce Rosalind Krauss pak tvoří hlavní metodické východisko. Širší antropologický, 

psychologický a společenskovědní kontext je budován pracemi o fenoménu hry (Caillois, Fink), masek 

(Erban) a psychoanalýzy (Rycroft, Hydeová, Šváb), případně mimokřesťanských náboženství (Kaňák). 

Literatura je doplněna několika speciálními časopiseckými statěmi. 

Bibliografické údaje jsou zapsány správně. Poznámkový aparát je využit k odkazům na citované prameny. 

Překvapuje ovšem, že se do výčtu literatury nedostaly některé tituly zmíněné v poznámkách (např. str. 40 

Schechner, Nietzsche, Munclinger, Sorell). 

Určitý problém vidím v opomenutí seznamu ilustrací, který v podobné práci poskytuje čtenáři nutné 

pohodlí při hledání obrazových souvislostí. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Autorka prokazuje dostatečné ovládání odborného jazyka, její formulace jsou věcné a srozumitelné, přestože 

někdy vyjadřuje i komplikovanější obsahy. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Přes naznačené nedostatky je práce vedena rozhodně zdárně, s ujasněnou metodou, bez ukvapených závěrů 

a s patřičným odborným odstupem. Autorka si dokáže opatřit odpovídající teoretické pozadí, umí literární 

zdroje hermeneuticky zpracovat, dokáže odpovídajícím způsobem pracovat i s obrazovými prameny. Její 

jazykové kompetence jsou na dostatečné úrovni, text je zpracován v náležitých proporcích. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, moje hodnocení je „slabší výborně“, tedy „1-“. Při odpovídající obhajobě bych 

podpořil i hodnocení „výborně“. 

 

Aleš Svoboda, oponent, 7. 9. 2015 


