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Diplomová práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. Titulů: Darina Kubiková, BcA.

Název práce: Čas ve fotografii

Slovní hodnocení:

Diplomantka BcA. Darina Kubiková nám představuje fragmenty ze svého 

fotografického archivu a snaží se vznášet otázky týkající se času a paměti. Ukazuje 

fotografie, které si sama nepamatuje, že fotila. Aby popsala svůj zmatek, používá výraz 

fotografická kocovina. Předpokládám, že tím myslí vedlejší účinky konzumace fotografií. 

Kubiková píše, že neví, co se na těchto fotografiích děje a kdo nebo co na ní je zobrazeno.

Jediné co ví, že byly vytvořeny jí.

Práce Dariny Kubíkové se snaží poukázat na obrovský oběh fotografických snímků 

v naší společnosti. Podle statistiky lidé vytvářejí více než trilion fotografií každý rok. Během

posledních dvou let bylo vytvořeno více snímku, než v průběhu celé historie. Převážná 

většina z nich přichází z našich nejsvůdnějších společníků – smartphonů. Dá se říci, že 

žijeme v době vizuálního otroctví. Jsme proto, že fotíme. Vypadá to, že všechno kolem 

nás je určeno jenom pro naše kamery. Jak by měl student fotografie vnímat vlastní 

existenci v konfiguraci kontinuální výroby vizuálních dat? Jaké perspektivy může budoucí 

fotograf očekávat na akademické půdě? Pokud je cílem marketingová strategie dosažení 

velkého množství “folowerů”, nejpravděpodobněji by bylo nejsprávnějším místem 

Instagram.

Během několika let influenceři – instagrameři kultivovali estetiku tzv. růžových stěn. 

Pečlivě inscenovali svůj šálek kávy s avokádovým toastem, barevně opravovali fotografie 

a snažili se, aby život vypadal leskle. Je zajímavé také zmínit, že poslední dobou, v rámci 

sociálních sítí, již tendence falešně šťastného života není tolik populární. V módě je 

autentičnost a průhlednost. Podle uživatelů instagramu to znamená, nepokoušet se 
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vytvořit osobnost, která ve skutečnosti není. Pokud jste lenoch nemusíte předstírat, že jste

například snaživý a horlivě pracovitý pedant.

Jak známo, jednou z oblastí zájmu dnešní psychologie je výzkum jak fotografování 

ovlivňuje naši paměť. Někteří výzkumníci tvrdí, že fotografování ovlivňuje naše kognitivní 

funkce a snižuje potřebu myslet a pamatovat. V některých případech se více spoléháme 

na digitální záznam a méně vnímáme procesy a souvislosti v našem fyzickém světě.

Existenciální, subjektivní a zároveň konceptuální přístup Dariny může být 

interpretován jako nejistota současného uživatele fotografických přístrojů, který se dívá na 

vlastní vizuální deník a snaží se pochopit ne jenom směr času, ale i vlastní identitu. 

Diplomantka Darina Kubiková popisuje své pocity: „Jakmile tyto fotografie čtu, fotografie 

mi tvrdí, že se tyto věci staly, nějak vypadaly a existovaly. I když o tom má paměť už neví.“

Otázky k rozpravě:

Na kolik byly rozhodující k výběru fotografií jejich estetické kvality? 

Jak vnímáte čas, lineárně nebo cyklicky, nebo jako kombinaci obou?

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě
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