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Autorka předložila disertační práci „Mládež ve fotografiích v časopise Mladý svět (1959-

1989)“. V úvodní teoretické části prokazuje svoji dostatečnou obeznámenost s teoretickou 

literaturou. Zabývá se jednotlivými aspekty fotografického obrazu – ontologií, významem, 

textem, jeho čtením. Vysvětluje propojení mezi fotografickým obrazem a zpravodajskými 

hodnotami. Věnuje se také vztahu fotografického obrazu a ideologie. Na základě literatury 

prezentuje vizuální studia a jejich obrat k obrazu. Z mého pohledu je jistě zajímavou 

záležitostí otázka fotografie jako historického pramenu, což je jistě otázka k diskusi. Historici 

nemají příliš často tendenci pracovat s fotografií jako historickým pramenem. Převažuje 

práce s archivními prameny ve formě písemných dokumentů. Přitom v archivních fondech se 

leckdy nacházejí i dochované fotografie, aniž by pak při vlastním zpracování tématu byly 

historiky více využity. Maximálně se stanou přílohou publikace. Jak ale autorka správně 

upozorňuje, tak této tematice se v českém prostředí věnuje Kamil Činátl, který právě ve 

svých textech ukazuje, jakým způsobem je možné využít fotografie jako historický pramen. 

Zde je pak právě možné propojení, jak historické fotografie zařadit do výukových materiálů 

pro výklad určitého historického období, což Činátl dokumentuje na příkladu normalizační 

každodennosti. Normalizace je jedno z období, které sleduje autorka ve své disertační práci.   

V metodologické části práce autorka prezentuje metody, které používala při zpracování 

tématu disertační práce. Její téma bylo v tomto směru značně náročné vzhledem k faktu, že 

se rozhodla zaměřit se výhradně na fotografie ve sledovaném periodiku. Častěji se 

setkáváme s přístupem, kdy autor se věnuje i fotografiím v periodiku, ale primární je analýza 

textů. V předložené disertační práci se ale autorka jasně soustředí na fotografie. I v této části 

prokazuje, že pečlivě studovala odbornou literaturu k metodologii své práce, jak postupovat 

při obsahové analýze obrazu. Vysvětluje sociálně sémiotickou analýzu obrazu. Používala i 

metodu orální historie. Prezentuje cíle svého výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy. Z mého 

pohledu by možná bylo dobré ještě více vysvětlit, jak se postupuje při hodnocení 

emocionality fotografie. Autorka ale celkově upozorňuje na možné problémy při analýze. 

Celkové období let 1959-1989 si autorka rozdělila na tři úseky (1959-1967), (1968 - březen 

1969), (duben 1969 - prosinec 1989), což jsou na délku skutečně tři dost různorodá období. 

Diskutovali jsme o této záležitosti již při malé obhajobě. Viděl bych i možnost rozdělit 



normalizaci na dvě části a vymezit samostatně období tzv. přestavby, ale je jistě i možné 

přistupovat k normalizaci jako dvacetiletí. Autorka u každého období uvádí informace o 

společnosti, kultuře, médií a časopisu Mladý svět. Z mého pohledu pracovala autorka dobře 

s odbornou literaturou, takže u každého období poskytuje čtenáři jeho přehlednou 

charakteristiku. Faktograficky jsou tyto části správně. Chápu, že autorka věnuje větší 

pozornost v části o 60. letech větší pozornost tzv. vlasatcům, na jejichž příkladu lze dobře 

dokumentovat atmosféru 60. let a dobové diskuse o různých tématech spojených s mládeží. 

S vlasy je spojen i jeden spíše úsměvný překlep v práci, označení filmu jako Vlásky jedné 

plavovlásky (s. 95). U každého období autorka dobře ukazuje, jakým způsobem byla mládež 

organizována Komunistickou stranou Československa a co se od mládeže ze strany režimu 

očekávalo. 

Autorka analyzovala ve své disertační práci všechny titulní strany časopisu Mladý svět od 

jeho počátku v roce 1959 až do roku 1989, což představovalo dost velký vzorek. Sledovala 

autorství fotografií na titulních stranách, kdy je dobře vidět, kteří fotografové fungovali 

v časopise jako klíčové osobnosti. Prostřednictvím kódování autorka dochází k výsledkům, 

které prezentuje v grafech. Vybrala si z každého období některé titulní strany, které pak 

analyzuje  a dochází k ideologickému vzkazu u mládeži zprostředkovaném určitou fotografií. 

Zde přece jen vstupuje subjektivní prvek, kdy zase jiný autor by mohl mít jiný názor na tento 

ideologický vzkaz. Jde ale o metodu analýzy, která pracuje se subjektivním přístupem. 

Autorka tak u každé vybrané titulní strany dochází k ideologickému vzkazu. Celkově pak u 

všech sledovaných titulních stran časopisu z let 1959-1989 prezentuje zajímavé závěry. 

Z mého pohledu je například pozoruhodné, jak zcela minimálně se objevovaly titulní 

fotografie mladých lidí s politiky, což bychom asi u tohoto časopisu očekávali daleko více, ať 

již v době pražského jara nebo za normalizace. Zajímavé je také zastoupení na titulní 

fotografie mužů a žen i zastoupení jednotlivých témat fotografií. Můžeme pak diskutovat, 

jaké byly dobové představy například o romantice. Domnívám se, že u titulních stran z 80. let 

je také zřejmé, jak se zvyšovala snaha doplnit fotografii atraktivním krátkým titulkem, který 

měl zaujmout čtenáře, což je dobře vidět například u titulních stran s Lenkou Kořínkovou a 

Ladislavem Vízkem. Celkově je zřejmé, že autorka si svoji analýzu dobře promyslela a pečlivě 

ji provedla, kombinovala metody a jasně prezentovala výsledky, které jistě mohou být 

předmětem diskuse o obrazu mládeže v komunistickém Československu.  

Připomínku bych měl k využití rozhovorů s fotografy. Zde se domnívám, že přece jen  

nedošlo k úplnému propojení uskutečněných rozhovorů a textu. Z mého pohledu je někdy 

dost stručné využití rozhovoru s určitým fotografem. Když je v příloze rozhovor s Pavlem 

Diasem, tak mi přijde, že se z něj mohlo více objevit i v samotném textu. Více tedy ještě 

rozvést, jakým způsobem fotografové v Mladém světě fungovali a jak probíhaly diskuse o 

výběru fotografií. Otázka třeba i je, do jaké míry se proměňovalo, že osobnost, s níž byl ve 

vydání delší rozhovor, se měla objevit i na titulní straně (zvláště v 80. letech). Nebo otázka, 

kdy byla zařazována na titulní stranu kresba místo fotografie. V příloze je ale jen rozhovor 

s Pavlem Diasem, tak těžko čtenář může více posoudit, co vše fotografové sdělili. Když je část 



s Miroslavem Zajícem, tak by více odpovídalo dát až do části o normalizaci jeho vzpomínku 

na šéfredaktorku Čermákovou a zmínku o Federálním úřadu pro tisk a informace. Celkově si 

tedy myslím, že by práci prospělo více propojit uskutečněné rozhovory a provedenou 

analýzu.   

Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň. Je zřejmé, že před odevzdáním prošla důslednou 

korekturou. Z hlediska grafické úpravy bych jen doporučoval, aby v poznámkách pod čarou 

byl stejný typ písma jako ve vlastním textu i zarovnání pravého okraje.  

Předložená disertační práce Jany Teplé ukazuje možnosti analýzy fotografií, s níž se zatím tak 

často nesetkáváme, když jde o analýzu fotografií publikovaných v tisku. Domnívám se, že 

autorka napsala zajímavou práci, která jistě může být i pro další studenty inspirací, jak je 

možné se zabývat analýzou fotografie v práci s pohledem do historie. Práce prezentuje 

zajímavé výsledky, které se vztahují k tematice nyní častěji akcentované v českém prostředí, 

jakým způsobem byla mládež prezentována v médiích v období komunistického režimu 

v Československu.  

Doporučuji disertační práci Jany Teplé k obhajobě.  

 

V Praze dne 17. září 2017 
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