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Studentka Vendula Knopová by se ve své teoretické části diplomové práce měla
zabývat oblastí humoru ve fotografii. Obšírné téma v úvodní kapitole úzce specifikuje
na humor na blozích v rámci virtuálního prostředí internetu, kde fotografie nejčastěji
vystupuje v roli pouhého záznamu bizarnosti, případně se jedná o práci s
fotografiemi anonymních autorů. Skrze další kapitolu věnující se oblasti reklamního,
undergroundového průmyslu se pak dostáváme až ke kapitole Humor v současné
umělecké fotografii (dále dělenou do několika podkapitol).
Vendula se v teoretické práci věnuje pouze těm aspektům a časovým obdobím, které
jsou jí vlastní, rozumí si s nimi a vlastně k nim svoji vlastní tvorbou i náleží. Tedy
nejčastěji době co nejaktuálnější a typu humoru založenému spíše na absurditě,
nežli na nějaké přílišně rafinované pointě. Humor lze chápat jako vděčný, byť časově
omezený vyjadřovací prostředek. Antické tragédie odolávají zubu času daleko lépe
než jejich komediální vrstevnice, ale i než libovolné komediální kusy z před dvaceti
let. Vendulin nezájem o teoretické probádání jiných komediálně fotografických vod
nežli těch, do kterých se sama noří, je tedy zřejmě pochopitelný, stále však poněkud
diskutabilní.
Práce nepůsobí příliš konzistentním dojmem, formálně zajímavé pasáže (Petr
Strouhal, In almost every picture) se dostávají ke slovu až v druhé polovině práce a
svým rozsahem spíše působí jako jakýsi boj o dostatečný počet znaků, nežli
nejprozíravější cesta k naplnění práce různorodým, ale celistvým obsahem.
Stylistická část práce neodpovídá zavedeným standardům vědecké práce, je ale
nutno dodat, že působí spíše pozitivně zaujatým dojmem, nežli nějakou poruchou
vyjadřování.
I přes autorčino zaujetí pro téma a schopnost trefně a zkratkovitě vystihnout tvorbu
popisovaných autorů je z práce patrný určitý časový deficit, ve kterém práce vznikala.
Možnost se k textu opakovaně vracet, lépe a logičtěji uspořádat jeho skladbu,
případně možná i stručně shrnout vývojová stádia fotografického humoru v minulých
dekádách by práci zaručeně prospěl.

S přihlédnutím k ! tomu, že byla práce kompletně napsána v boxerských rukavicích, je
tak výsledná podoba zřejmým vítězstvím.
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