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Autorka, studentka Eva Holásková splnila ve své teoretické bakalářské práci 
zadání ve všech jejích bodech a práci Fotoaparát jako mocenský nástroj 
v novinářské fotografii doporučuji k obhajobě. 

Teoretická práce je v rozsahu 42 stran, členěna do tří hlavních kapitol se sedmi 
podkapitolami, některé z nich mají ještě vlastní podkapitoly. Práce mimo úvod a 
závěr obsahuje standardní seznamy použité literatury, internetových zdrojů a 
seznam zdrojů obrázků, které doplňují popisovanou problematiku.  

Na úvod bych měla drobnou poznámku k názvu celé práce Fotoaparát jako 
mocenský nástroj v novinářské fotografii, myslím si, že fotoaparát je přístroj, 
který se sám o sobě nemůže stát mocenským nástrojem, tím se stává v něčích 
rukou, za určitých daných okolností.  

Práce je psaná čtivě a s orientací v problematice, o kterém autorka píše, možná 
by mohla být více doplněna o obrazovou ilustraci v textu, např. záběry 
dokumentující první známé manipulace, kdy se fotografie přizpůsobila 
ideologickým požadavkům, ať už  se jednalo o postupné odretušovávání 
Stalinových rivalů, Trockého nebo Kameněva nebo u nás mizení z fotografií 
generálního tajemníka KSČ Slánského. 

Možná by stál za zmínku v textu i dodnes diskutovaný snímek Roberta Capy 
z roku 1937 Smrt loajalisty – Smrt partyzána. 

Teoretická bakalářská práce, kterou máme před sebou, je přes své dílčí 
nedostatky uceleným pokusem zmapovat problematiku, která má své nejlepší 
roky teprve před sebou a kdy se manipulace, a nejen obrazová, pravděpodobně 
stane nedílnou součástí našeho života.  

Samozřejmě můžeme diskutovat nad výběrem citovaných autorů zmíněných 
v textu, ale to už je věc volby autorky.         
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V(e) ..Zlíně..   dne ....2. 6. 2018. 
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  podpis oponenta práce  
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Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 
 

 A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 
 
* nehodící se škrtněte 


