
Workshop FRESH EYE: 
Základy vizuální komunikace 
Jak lze rozumět obrazům každodenní kultury? Co nám sdělují reklamní billboardy, 
fotografie, politické kampaně a jak využíváme veřejný prostor? Nabídka externí 
přednášky formou pracovního workshopu věnovaného fenoménům a proměnám 
současné vizuální kultury.

www.fresh-eye.cz
www.facebook.com/fresheye

Cíle programu:
Komunikace pomocí obrazů nabývá v současné společnosti stále většího 
významu. Tam, kde je text dlouze čten a interpretován, působí obraz během 
vteřiny, a stejně tak rychle je dále šířen pomocí sociálních sítí a nových médií v 
nejrůznějších podobách. Obraz jako informační, komunikační, globální a umělecké 
médium zásadně formuje podobu světa, ve kterém žijeme. Jak mu ale rozumět? 

Workshop v rozsahu 90 minut nabízí studentům pracovní setkání s 
doktorandskými studenty v oborech vizuální sociologie a sémiotiky, pod jejichž 
vedením, prostřednictvím skupinové práce a diskuze, získají základní přehled o 
proměnách a významu média fotografie, spojených s otázkami jeho manipulace i 
využití v mediální komunikaci, osvojí si základy interpretace reklamního obrazu a 
zamyslí se nad možnostmi využití a komunikace uvnitř veřejného prostoru. 



Tematické bloky workshopu:

1. Obraz versus fotografie
• Analogová versus digitální fotografie  
 = studentům představíme rozdíl mezi digitální a analogovou fotografií,  
 ukážeme, jak dochází k manipulaci s oběma typy média
• Co je vlastně manipulace? Vidět versus vědět 
 = zamyslíme se nad rozdílnými způsoby komunikace fotografie, jejím    
 kontextem a společenským dopadem
• Skupinová činnost - jak pracuje novinář s fotografií? 
 = studenti ve skupinách vytvářejí k předem vybraným fotografiím novinové   
 titulky, jež fotografiím dodávají odlišný význam

2. Obraz versus reklama
• Reklama a vizuální pole 
 = společně se zamyslíme, jaké množství obrazů okolo nás tvoří reklama a jaký k  
 ní máme vztah
• Loga a kulturní symboly 
 = jak logo funguje, k čemu slouží, lze uvažovat o logu ve vztahu k politickým   
 symbolům?
• denotace a konotace 
 = naučíme se rozlišovat mezi tím, co skutečně vidíme a co viděné znamená, či j 
 aký význam má nést pro diváka
• Skupinová činnost - analýza reklamy 
 = nové termíny denotace a konotace se naučíme přímo aplikovat    
 prostřednictvím rozboru reklamy

3. Obraz versus veřejný prostor
• Veřejný prostor a město 
 = co je veřejný prostor, jaká je jeho funkce a je město, které obýváme, pro   
 všechny stejné?
• Vizuální smog 
 = co studenti vnímají jako vizuální smog, působí vždy pouze negativně a jak   
 proti vizuálnímu znečištění bojovat?
• Umělecké intervence ve veřejném prostoru 
 = seznámení s příklady různorodých uměleckých intervencí do veřejného   
 prostoru (videomapping, graffiti, instalace)
• Skupinová činnost - vizuální smog v mém městě 
 = studenti na mapě Prahy vyznačí nejvíce vizuálně znečištěné oblasti a   
 argumentují, jak daná místa vylepšit



Lektoři & projekt Fresh Eye:
Mgr. Andrea Průchová - doktorandka oboru sociologie na FSV 
UK, zabývá se primárně vizuální kulturou a vizuální sociologií. 
Vyučuje předměty vizuální komunikace na Prague College a 
Univerzitě Karlově v Praze. Pracuje v týmu Doc Alliance Films 
(dafilms.com), kde se věnuje mediální komunikaci projektu. Přes 
dva roky působila v  Centru současného umění DOX na pozici 
dramaturga doprovodných programů. Aktuálně spolupracuje 
na překladu knihy “Picture Theory. Essays on Verbal and Visual 
Representations” amerického teoretika obrazu W. J. T. Mitchella. 
Zájem o oblast vizuálních studií rozvíjí dlouhodobou publikační a 
přednáškovou činností.

Mgr. et Mgr. Štěpán Pudlák - doktorand oboru sémiotiky 
na FHS UK, zabývá se zejména oblastí kognitivní sémiotiky. 
Vystudoval obory mediální studia a elektronická kultura a 
sémiotika na Univerzitě Karlově, kde v současné době také 
vyučuje vztah sémiotiky a duševních nemocí. Věnuje se filosofii 
médií a diskursu. Pracuje ve společnosti Scio a v oblasti 
vzdělávání rozvíjí další projekty (Průvodce uměním).

V případě Vašeho zájmu o přípravu workshopu Fresh Eye v 
českém či anglickém jazyce nás prosím kontaktujte Andreu 
Průchovou (andrea@fresh-eye.cz, +420 737 804 449).

Projekt FRESH EYE představuje jedinou platformu v České republice 
dlouhodobě orientovanou na podporu oblasti rozvoje vizuálních studií 
reprezentovanou: 

• třemi roky existence projektu (od října 2011)
• přípravou 25 odborně popularizačních večerů věnovaných fenoménům 
 současné vizuální kultury (www.fresh-eye.cz/program)
• budováním široké databáze videozáznamů jednotlivých přednášek 
• tvorbou databáze textů a prezentací přednášek
• organizování vysokoškolské odborné soutěže “Jeden pohled nestačí”
• představením více než 70 významných hostů z oblasti vizuální, výtvarné,  
  
Externí přednáška je zajištěna ZDARMA členy týmu projektu Fresh Eye: 
www.fresh-eye.cz/kontakty


