Posudek na bakalářskou práci Marka Chaloupky: Fotografie jako předmět reflexe sociálních proměn
Práce se skládá z části teoretické a z praktické aplikace nabytých poznatků při modelovém výzkumu v konkrétní lokalitě na východním Slovensku. Součástí práce je i soubor fotografií, ve kterém autor konfrontuje historické fotografie se současnou podobou fotografovaných míst. Autor dbá na kompoziční shodu a shodu světlotonální kompozice všech párů snímků. Tento soubor sloužil jako instrumentace provedeného výzkumu, probíhajícího metodami strukturovaného, polostrukturovaného rozhovoru a v některých případech pak rozvinutím narativní metody. Autor osvědčil schopnost vedení výzkumu s využitím technických metod záznamu a následného přepisu a vyhodnocení výsledků výzkumu, byť na kvantitativně omezeném vzorku.
Práce vznikala na základě hluboké reflexe autora, jako vedoucí práce jsem byl přítomen postupnému zrodu zvolené perspektivy a metod i krystalizace záměru a cílů výzkumu. Student svébytně přetavoval podněty a nápady, vzniklé z několika intenzivních konzultací a dospěl ke zvolené metodě, postupně prohluboval své teoretické znalosti studiem další literatury, převážně cizojazyčné. Výsledek naplnil mé očekávání a je příkladem zodpovědného přístupu k bakalářské práci. Nutno ocenit i autorův profesionální přístup k fotografii a zhotovení souborů, konfrontujících podobu a zobrazení místa v časovém intervalu, jeden z moderních fotografických konceptů, rozvíjených v posledních letech historiky i fotografy (Scheufler, Bárta).
V teoretické části student prokázal orientaci v současné teorii obrazu a zobrazení, vstřebal velké množství nejnovější literatury a shrnul je ve svém vlastním interpretačním rámci. Vzhledem k rozsahu práce, zaměření studia a ke chvályhodné orientaci na nejnovější publikace čerpá některé definice výhradně ze sekundárních zdrojů, důvěrná znalost primárních zdrojů, starší literatury a studium vývoje vnímání zobrazení a obrazu a jeho funkcí by vyžadovala mnohem dlouhodobější zájem a studium. Z toho pramení občasné zjednodušování či na jednom místě záměna v chápání funkcí označujícího a označovaného (signifikantu a signifikátu) v sémiotické teorii znaku. Přivítal bych též důkladnější práci korektorskou, některé pravopisné chyby, převážně v psaní „i“ a „y“ a shodách podmětu s přísudkem bylo dozajista možné eliminovat, to je ovšem problém většiny, nejen letos, předkládaných prací. Autor práci dopracovával v časové tísni, protože letošní pozdní tání sněhu odsunulo termín výzkumu na nejzazší možnou mez a bez vyčkání na příhodné podmínky nebylo možné pořídit soubor fotografií, který byl základním instrumentem vedení výzkumu.
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