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Alžběta Pilařová se ve své diplomové práci věnuje možnostem manipulace fotografického 

obrazu, které rozvádí v oblasti skupinového portrétu. Dále se zaměřuje na aktuální téma 

sociálních sítí a jejich využití ve školní výuce. V didaktické části navazuje na svou výtvarnou 

práci, kdy pracuje s manipulovanou fotografií a využívá i sociální sítě při kontaktu autora s 

divákem. 

Práce Alžběty Pilařové má 100 stránek a obsahuje všechny formální náležitosti požadované 

na kvalifikační diplomovou práci. Použitá literatura i internetové zdroje jsou  správně 

citovány.  

Ocenit lze netradiční grafický design práce, který považuji za vhodný ke zpracovávanému 

tématu. Rovněž motta uvozující kapitoly přiléhavě doplňují vlastní text diplomové práce.  

Textová část začíná krátkým úvodem, kde autorka upozorňuje na bouřlivý rozvoj sociálních 

sítí a klade několik otázek ohledně možnosti jejich využití ve výuce, se kterými v práci dále 

pracuje. 

Teoretická část probírá na 25 stránkách historii manipulace fotografického záznamu, vnímání 

úprav divákem a současné možnosti úpravy digitálních snímků, včetně aktuálních možností 

oblíbených u dnešních dětí – speciálních aplikací v mobilních telefonech. Sociální síť 

příhodně využila také pro dotazníky řešící poznání manipulace na různých fotografiích 

respondenty.  Krátce zmiňuje specifičnost skupinového portrétu a dále se zabývá sociálními 

sítěmi jako dnes nejrozšířenějším způsobem komunikace fotografií. Teoretická část se dotýká 

všech základních otázek, ovšem kapitola o skupinovém portrétu, vzhledem k tématu 

diplomové práce, by měla probrat poslání a využití tohoto žánru a různé dobové zvláštnosti 

jeho pojetí přece jenom trochu podrobněji. Pozitivně lze hodnotit zařazení a statistické 

zhodnocení ankety testující rozpoznávání manipulací v postprocesingu.  

Z pedagogického hlediska jsou důležité úvahy o možnostech využití internetových sítí TumbIr 

a Instagram ve výtvarné výchově, ve kterých autorka popisuje i své praktické zkušenosti – to 

se trochu vymyká zařazení do teoretické části, možná to mohla být samostatná kapitola. 

Jako drobné nepřesnosti bych vytkla použití slova „vyexponovat“ místo obvyklého 

naexponovat (str. 8) a v definici skupinového portrétu (str. 26) zavádějící tvrzení, že jde o 

vyobrazení více „takových podob“, což by v souvislosti se začátkem definice, kde je portrét 

specifikován jako zachycení podoby člověka, striktně vzato znamenalo, že skupinový portrét 



zachycuje více podob jednoho člověka. Text je jinak napsán čtivě, srozumitelně a s vhledem 

do problematiky. 

Didaktická část svědčí o praktických zkušenostech diplomantky a velmi dobře zpracovává a 

ověřuje použití digitálního fotografického záznamu, jeho zpracování a použití na 

internetových platformách. Velmi oceňuji kreativní práci s žáky a studenty a rozvíjení  

možností zapojení současných technologií do výuky. 

Na straně 41, předposlední řádky, mělo asi být místo „co s odpovědí příliš nesouviselo“ – co 

s otázkou (s ní) příliš nesouviselo.  

Jako nejlepší část diplomové práce hodnotím Výtvarnou část, která představuje autorčiny 

skupinové portréty, ve kterých se inspirovala i svou prací se svými žáky. Ve fotografii s 

názvem "Návštěva" zaznamenává kolektivní portrét šesti vzájemně neznámých lidí a užívá si 

roli pozorovatele děje, kdy se aktéři sami usazují a rozmisťují v rámci prostoru autorkou 

vytvořeného. Výsledkem experimentu je série fotografií a video. Další navazující částí 

autorské práce je fotografie "Čajový dýchánek", manipulovaná fotografie samotné autorky, 

kde jednotlivé figury na sebe pohybem či očním kontaktem reagují, kromě stojící figury, 

která se dívá přímo na nás, diváky fotografie. Fotografie dobře evokuje klidnou atmosféru 

"čajového dýchánku", volí klidné tlumené barvy béžové a černé. Vytkla bych jen trochu 

nepřesvědčivě působící překryv nohou v přední části, ale jinak celá fotografie s manipulací 

pracuje  velmi dobře. Poslední výtvarnou prací je manipulovaná fotografie, která vzniklá dva 

roky po předešlé. Zde rozvádí předešlý princip manipulace do většího prostoru a o finální 

kompozici s obrazem nechává hlasovat své přátele na Facebooku. Výsledkem je stylizovaná 

kompozice figur autorky, dívající se každá do neurčita. Jedna figura sleduje opět nás, diváky a 

druhá nás, diváky fotografie, fotografuje. Někdo může na fotografii hledat dvojice stejně 

oblečených figur, jiný se zaobírat otázkou kdo se ukrývá za fotoaparátem na fotografii a proč 

nás fotí, nebo se jen dívat a spolu s autorskou se zahledět do své duše. 

 

Diplomovou práci Alžběty Pilařové jako celek vysoce hodnotím a navrhuji ji klasifikovat jako 

výbornou. 

 

Otázky: 

1/ Jak hodnotíte využití sociálních médií při Vaší práci s žáky, studenty? 

2/ Jaká jsou podle Vás specifika skupinové fotografie?  

3/ Jaký současný umělec pracující s manipulovanou fotografií je pro Vás inspirativní? 

 

 

V Praze 10. 5. 2018 
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