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Celková koncepce a metodologie 

Jana Teplá finalizovala a rozšířila  svou disertační práci na téma fotografie mládeže v 
Mladém světě od jeho vzniku, až do konce komunistické totality. Fotografie v Mladém 
světě si skutečně zasluhuje pozornost. Tento časopis, jakkoli svázán dobovou  situací, 
nabízel něco, co bylo vnímáno jako odlišné a nestandardní. Fotografie na tom měly 
velký podíl.  Již to samo o sobě činí téma historicky a mediálně přitažlivým.  

Doktorandka se v práci zabývá interpretací obálek Mladého světa pomocí sociální 
sémiotiky. Metodologicky k tématu přistupuje jak kvantitativním rozborem, tak 
kvalitativním rozborem (kde analýza fotografií je určena četností témat) - autorka 
analyzuje obálky časopisů podle tématu a jejich významu. Součástí metodologie je i 
využití orální historie - byť v omezenější míře. 

Autorka zkoumaný subjekt rozdělila do třech etap daných změnami v politické situaci 
v tehdejším Československu. Proti dlouhodobějším etapám (1959 - 1967) a (1969 až 
1989) je vymezena krátká etapa (leden 1968 - březen 1969). První otázka, která se 
nabízí, je zda rozlišení na tři časové etapy je dostatečné. Je jasné, že doba se měnila i  
v rozmezí sedmdesátých let a let osmdesátých, na druhé straně je třeba si uvědomit, 
že Mladý svět byl časopis s širokým čtenářským zázemím a tedy i různorodými 
náměty a aby  například procentuální zastoupení témat mělo výpovědní hodnotu, 
bylo nutné je zkoumat v delších časových obdobích. Výjimkou je samozřejmě období 
1968 - 1969, které je sice extrémně krátké, ale které je natolik odlišné, že jeho 
vydělení bylo nutné. 

Autorka si stanovila pracovní hypotézy pro jednotlivá období, které pak kvantitativně 
ověřuje. Finální verzi práce rozšířila o kapitolu Operacionalizace zpravodajských 
hodnot, kde stručně nastínila důležitost vybraných zpravodajských hodnot pro dané 
téma. 

Výsledky sociálně sémiotické analýzy ukázaly hlavní ideologické vzkazy, které 
fotografie v jednotlivých obdobích o československé mládeži prostředkovaly: 

K výsledkům analýzy. 



Celkové výsledky práce jsou shrnuty na patnácti stranách v závěru práce a také v 
příloze. 

Především je třeba říci, že bylo zpracováno ohromné množství informací a jejich 
výběr a shrnutí v příloze je úctyhodné. Rovněž kvalitativní analýza je není 
zanedbatelná.  

Na základě kvantitativní analýzy se autorka zabývá potvrzením a nepotvrzením 
hypotéz ohledně hlavních zpravodajských hodnot. Většinou jsou hypotézy potvrzeny 
a tak možná jako nejzajímavější vnímám ty, které potvrzený nebyly, nebo byly 
potvrzeny jen částečně. 

Jako jednu z velmi zajímavých nepotvrzených hypotéz vnímám že: 

Zpravodajskou hodnotou, která nebyla předpokládána, se v období leden 1968 až březen 1969 
ukázala být neurčitost tématu (většina publikovaných fotografií nebyla přiřaditelná ke konkrétnímu 
tématu, jednalo se převážně o portréty a momentky). (str.183) 

Zajímavá je nepotvrzení hypotézy že: 

…Pro období normalizace pak nebyl potvrzen předpoklad, že by na titulní straně byly publikovány 
převážně takové fotografie, na kterých mládež projevuje pozitivní emoce(na většině publikovaných 
snímků projevuje mládež emoce neutrální) (str.183) 

Jako důležité vnímám shrnutí některých sociálních rolí aktérů: 

Lišilo se zastoupení okrajových témat: dívky byly v době normalizace oproti dvěma předchozím 
obdobím nově spojovány s vědou, ekologií a vojenstvím, chlapci s vědou, ekologií a módou. Obecně byly 
pouze dívky zobrazovány ve vztahu ke spartakiádě a erotice, pouze muži potom ve vztahu k sociálním 
problémům a ve výrazně větší míře než dívky k průmyslu. Nejčastější role, kterou na fotografiích 
reprezentovali, byl v prvních dvou obdobích u dívek i chlapců společník, v době normalizace pak 
umělec. V roli studentů a pracujících byli dívky i chlapci zastoupeni po celé období ve stejné míře. 
Reprezentant církve a aktivista byli zobrazeni pouze v roce 1968 a Rom pouze v roce 1989. Na 
žádné fotografii nebyl zobrazen mladý člověk s hendikepem. (str. 182) 

Důležitým zjištěním je i to, že v zásadě k posunu zastoupení  témat nedochází, 
respektive jsou nevýrazné. Výjimkou je alespoň okrajové uvedení nového tématu 
ekologie na konci osmdesátých let. 

Jako podstatný vnímám kvantitativní výzkum různých kompozičních a formálních 
principů použitých fotografií. Ke změnám nedochází  s výjimkou pozoruhodného 
nárůstu fotografií s očním kontaktem, a to zhruba o  dvacet procent mezi prvním a 
třetím zkoumaným obdobím.  



Vzhledem k tomu, že kvantifikace jednotlivých  témat je zásadní,  je dobré, že autorka 
rozšířila a tím i zpřehlednila finální verzi práce o grafy 6.-9. 

Několik okrajových poznámek: 

- Již dříve jsem projevil pochybnost o užitečnosti Barthesova termínu punctum, na 
začátku práce - punctum není dané kulturně nelze na něj aplikovat sociální 
sémiotiku. Nelze nicméně odolat jedné spekulativní myšlence: v tabulce na str. 55 
autorka na Barthesův termín studium  aplikuje kvantitativní a kvalitativní analýzu, 
na termín punctum ovšem jen kvalitativní. Vpustíme-li ale vůbec do hry 
iracionální punctum, proč na něj neaplikovat i kvantitativní analýzu? Ve většině 
případů by se jednalo o dvojici 1/0.  Sám Barthes označil fotografie bez punkta 
(tedy kvantitativně 0) jako nejběžnější - označoval je jako unární fotografie - vlažné, 
nezajímavé.  Kdybych chtěl použít nadsázku tvrdil, že čím větší prostor pro 
punktum tím zajímavější fotografie.  

- Kvalitativní analýzu považuji za zdařilou, jen výjimečně mohu mít drobné 
výhrady: Portréty a momentky - Mladé populární herečky byly nespokojené s filmovými 
rolemi, které hrály, a popularita je ve vztahu ke svým fanouškům obtěžovala. Přály si usadit se, 
ale ve skutečnosti spíše stále hledaly svou cestu v osobním a profesním životě. (str.186) V tomto 
případě interpretace závisí téměř výhradně na textu k fotografii. 

- Jinde je možné mít jisté otázky -  například: Snímek, na kterém je zachycena populární 
zpěvačka, byl fotografem při laboratorní stylizaci záměrně upraven tak, aby působil uměleckým, 
nikoli realistickým dojmem (umělé zvýšení zrnitosti). (str.126).  Jak to autorka ví?  Ptám se 
jen proto, že jsem měl dojem, že jde o citlivý film, převolaný tak, aby bylo možné 
snímky zhotovit i při velmi nízkém osvětlení. Nezmiňoval bych se o tom, pokud by 
se to netýkalo širší estetické problematiky. Snímky s vysokým kontrastem a hrubým 
zrnem často vypadají nedokonaleji, ale o to autentičtěji. Stávají se tak estetickým 
nositelem důvěryhodnosti. Pokud si vzpomínám hrubozrnné fotografie byly v 
Mladém světě velmi běžné. Otázka hrubého zrna je vůbec důležitá vytváří jakýsi 
esteticko - empativní mechanismus. Je protikladem fotografií s bleskem tedy 
typicky agenturní produkci, formálně dokonalejší, ve smyslu kresby ale méně 
“živé” - viz vliv tzv. humanistické fotografie, který autorka správně zmiňuje.    

-

Práci považuji za kvalitní a doporučuji k přijetí. 
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