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Studentka Šárka Navrátilová zakončuje svá magisterská studia teoretickou prací s
názvem Dívání aneb fotoaparát nástrojem moci.
Problematiku vztahu poznání, vědění a moci prizmatem fotografického média
zpracovává na poměrně velkorysých bezmála 100 stranách. Na tato témata je
postupně nahlíženo z všemožných perspektiv, skrze voyeuristické snímky Miroslava
Tichého či Marry Alpern, fotografie bulvárního charakteru autorů Ericha Salomona či
Arthura „Weegee“ Felliga, uměleckých projektů s nevědomými účastníky (Sofie
Calle), dozorující či útrpné pohledy do fotoaparátu v rámci kriminalistické či
propagandistické fotografie či skrze fenomén stále dohledu službou Google Earth.
Záběr je to poměrně široký, snad i přespříliš, Šárka však lingvisticky obratně směřuje
od tématu k tématu bez výraznějších dojmů nevhodných střihů. Charakter textu se i v
rámci jedné věty dokáže měnit ze střízlivě popisné formy do osobní roviny dojmů a
evokací. Z toho plyne i role titulního tématu - nejedná se zde o určitý vyčerpatelný,
uzavřený, konečný okruh autorů a děl. Funguje spíše jako jakási pobídka k úvaze.
Fotografie/fotoaparát jako nástroj moci tak v podání autorčina textu funguje v rámci
tří hlavních kapitol různými způsoby. Poměrně podobně je vykreslen během dvou
prvních kapitol jako nerovný vztah mezi fotografem a nic netušící fotografovanou
obětí. Princip voyeurismu je vlastně přítomen i v samotné podstatě fotografických a
kinematografických děl ve vztahu mezi protagonisty a divákem, jak zmiňuje americký
filmař John Waters. V závěrečné části se pak z oběti netušící stává obětí tušící, leč
bezbranná. Autorka tento vztah ilustruje na portrétních souborech z období vlády
Rudých Khmerů v Kambodži a australských vězních z meziválečných dob.
Opakovaně je také v práci uváděn koncept tzv. Panoptikon, model kontroly a dohledu
navržený sociologem Jeremy Benthamem. Ten se dá použít i při popisu další
kategorie - ideologického zobrazování vůdců v rámci diktátorských režimů všudypřítomný pohled z fotografií zde slouží jako neustále pozorující oko Velkého
bratra.
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Titulní téma se často v určitých pasážích textu upozaďuje, aby se po několika
odstavcích opět vynořilo z jiného úhlu náhledu. Šárka někdy až příliš násilně
demonstruje ambici nalézat podobnosti v rámci děl více či méně příbuzných
vizuálních oborů (fotografie, literatura, malířství, kinematografie) za každou cenu, což
někdy spíše než potřebu čtenáři problematiku přiblížit působí zcizujícím exhibičním
dojmem. Daní za vytříbenou jazykovou ekvilibristiku mohou být občasná zakolísání v
podobě pleonasmů (duševně nemocný blázen), neustálá potřeba asociovat pak vede
k bizarnímu porovnání autorů Weegee a diCorcia („Na rozdíl od Weegee(...)“,
podobně občas odchází k nevhodné volbě příkladných, do tématu uvádějících citátů
(str. 65), z kterých není zcela patrný kontext, a tím ani obsah sdělení.
Poměrně nemile pak čtenáře zaskočí velice stručný závěr. V práci tohoto typu, kdy
autorka pracuje s nejrůznorodějšími aspekty titulního tématu, vypomáhá si citacemi z
děl Susan Sontagové či Michela Foucaulta a jiných, asociuje fotografie s díly
audiovizuální kultury mnoha žánrů a úrovní, by závěr měl posloužit jako určitá
katarze, výsledný, zpřehledňující prvek. Takto předcházející text trochu ztrácí na síle
a vykresluje autorčinu nedostatečnou schopnost či chuť všechna přítomná témata a
motivy plně zahrnout do celistvého konceptu práce.
I přes výše zmíněné drobné výtky práci hodnotím známkou A.
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