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OBRAZOVÁ ČÁST 

K obhajobě byly předloženy 3 digitální skicy a 4 fotografie 

 

Zpětný pohled, zrcátkové tubusy, digitální kresba, 2017 
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Zpětný pohled, pohled do instalace, digitální kresba, 2017 

 

Zpětný pohled, pohled do instalace, digitální kresba, 2017 
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Zpětný pohled, zrcátkové tubusy, plast, zrcátka, zvětšovací sklíčka, 50x60, 2017  

 

 

Zpětný pohled, zrcátkové tubusy, plast, zrcátka, zvětšovací sklíčka, 50x60, 2017 



 
6 

 

Zpětný pohled, zrcátkové tubusy, plast, zrcátka, zvětšovací sklíčka, 50x60, 2017 

 

Zpětný pohled, mezery v textu, které se pozorováním množí a strukturují, 

digitální fotografie, 2017 
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TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) 

Ve své bakalářské práci se zabývám souvislostí mezi pozorováním a procesem 

fotografování. Sleduji jak fotografie vzniká ve své nejprostší a nejzákladnější formě a 

to v  myšlence, představě, jazyku. Jako fotografie ve své práci chápu  audio 

nahrávky, které zachycují každodenní všední momenty které mne zaujaly. Které bych 

si za běžných okolností vyfotografovala, ale fotografie by v tomto případě byla příliš 

přivlastňující. Příliš obrazová. Jelikož fotografie dokáže zaznamenat vizuální část 

reality do těch nejmenších podrobností a navíc dokáže realitu v určitém momentu 

uchovat a proto ji i do jisté míry dokáže vlastnit. Stejně jako my vlastníme určitý 

subjektivní výsek reality, když vlastníme fotografii. Vlastnit fotografii znamená tak 

trochu vlastnit důkaz. 

 Zajímá mě vztah mezi fotografií slovem, jazykem, jak jazyk vstupuje do fotografie a 

naopak. Stačí abychom se na fotografie podívali a asociace, vzpomínky a představy 

se promítnou do slov a obrazů. Jde mi o vyvolávání „mentálních fotografií“ v mysli. 

Pro tento účel jsem sestrojila zrcátkový objekt, který je aktivován až zapojením 

diváka do procesu pozorování u kterého divák naslouchá audio nahrávce. Cílem je 

ponořit se do vlastní „reality“. A pokusit se o vyvolávání fotografií v mysli. Tento 

proces je částečně spojen s introspekcí, která je úzce spojena i s fotografií a 

pohledem. Jelikož vše, na co se rozhodneme podívat nebo co se rozhodneme 

zaznamenat nebo vyfotografovat prochází naším filtrem. 

A proto bych se zde ráda věnovala pohledu a vidění, které je pro fotografii i jazyk 

velice důležité.  Mohlo by se zdát, že hovořit o vidění je snadné. Měli bychom ho 

dobře znát, protože je jednou z nejběžnějších zkušeností. Něco vidíme, i když je tma, 

i když zavřeme oči, i když sníme. Vidění nelze uniknout. Když se však snažíme 

vidění uchopit uniká nám. Abychom mohli alespoň částečně proniknout do světa 

pohledu. Bude zde důležitým nástrojem průzkumu jakýsi druhý pohled – reflexe, 

který neustále sleduje výkony prvního pohledu. Pohled je založen v jakési reflexivitě. 

Vidění znamená budování viděného prostřednictvím určitého rozvrhu a současně 

proměnu tohoto rozvrhu prostřednictvím toho, co vybudoval. Chceme li se přiblížit 

čistému vidění zjistíme, že jeho dění spočívá v něčem jako neustálé znečišťování 

pohledu, které do zjevování vnášíme svými předchůdnými rozvrhy reflexe, že při 

pohledu neexistuje přesně daná objektivita viděného. V pohledu můžeme také spatřit 

zárodky jazyka, které se rodí ve vyslovování viděného, kterým se viděný předmět 

utváří. Vidění vychází ze socializace a záleží na našem úhlu pohledu a proto 

například fotografující osoba nemůže svou fotografií poskytnout pouze přesný otisk, 

kopii reality. Protože musí učinit mnohá rozhodnutí. Musí zvolit objekty a způsob 

jakým je vyfotografovat a též provést výběr fotografií, než se dostanou k divákům. 

Každý náhled na skutečnost je náhledem zprostředkovaným. Neexistuje 

transcendentní jednou pro vždy daná realita. Viděné je interpretováno a interpretace 

je vždy kulturní záležitostí. Chtěla bych poukázat na to, že fotografie není jen 
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realistickou kopií, otiskem skutečnosti. Fotografie je vždy potřísněna subjektivním 

pohledem na skutečnosti.  

 

Fotografie je také poznamenaná svou dvoujazyčností a polohou někde mezi. 

Fotograf stojí u zrodu díla, které je i není jeho. A fotografie si sama přivlastňuje 

skutečnost, kterou si ale zároveň zcela přivlastnit nelze. Také mezi fotografem a jeho 

fotoaparátem je zajímavá a zvláštní symbióza spojenectví a zároveň soupeření. Kdy 

fotoaparát umožňuje vznik fotografova díla a zároveň klade omezení tomu, co má 

vzniknout. Ve fotografii se zvláštním způsobem prolíná přítomnost a minulost. 

Zobrazená tehdejší přítomnost je už minulostí, ale zároveň je i budoucností, protože 

je neustále otevřená budoucím a tedy stále novým vnímáním a interpretacím. 

Pozorování je pro mě základem fotografování tento fotografický proces jsem se 

snažila zachytit mluveným slovem, které vychází z pozorování okolí a zrcátkovými 

objekty. Čtený text by měl fungovat jako jakási „mentální fotografie“ a zrcátkové 

objekty metaforicky simulují to, co dělá fotoaparát.  

 

Fotografie je tedy rozhraním mezi zobrazenou minulostí a naším výkladem, který je 

napřažen do budoucnosti, proto se nedá hovořit o zastaveném čase, který je tolik 

spojen s fotografií. Přijde mi zde důležité zmínit i to, že pro fotografii je zásadní, to co 

na ní není zobrazené. To, co na ní není, je klíčem k tomu, co na ní je. 

Prostřednictvím toho, co na ní je, rekonstruujeme, to co na ní není, abychom mohli 

získat plnější obraz toho, co je respektive toho, co bylo. Fotografie tedy vyrůstá z 

jakýchsi mezer. Fotografie je tečka za něčím, co bylo zobrazeno a zároveň je to 

počátek nového. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


