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Diplomová práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Veronika Kubátová 

Název práce: Domov jako místo rituálů / Nevstupovat prosím / Zóna domova 

 

Slovní hodnocení: 

 

Veronika Kubátová svou diplomovou práci prezentuje formou instalace, kterou jsem v době psaní 

oponentury samozřejmě ještě neměla možnost vidět. Instalace se skládá (měla skládat) ze čtveřice mobilem 

točených videí promítaných na malých obrazovkách a několika obrazů, z nichž část je malována na utěrky. 

Po formální stránce mi to přijde na diplomovou práci vlastně trochu málo, vzhledem k tomu, že obsahová 

stránka to pro mne nevyvažuje. Diplomovou práci tudíž hodnotím kriticky, domnívám se, že aby věrohodně 

obstála v současném uměleckém provozu, vyžadovala by od Veroniky ještě větší ponor do teorie a zásadní 

posun v praxi (tj. více práce, možná i riskování a slepých uliček).  

Veronika mi svou práci osobně vysvětlovala a poslala mi i rozpracovaná videa, která jsem jí 

doporučila zkrátit a omezit na činnost na úkor postavy, což ve výsledku udělala, jakkoliv mám pocit, že       

ve vztahu k ostatním i tématu práce mělo video „Vyjetý zip“ skončit před jeho nasazením. Navzdory dvěma 

návštěvám / konzultacím i výše zmíněnému faktu, že si diplomantka zjevně nechá poradit a je schopna 

přijímat kritiku, je můj hlavní pocit z předkládané práce především rozpačitost. Mne osobně nepřesvědčuje   

o tom, že je deklarované téma pro autorku skutečně urgentní, ani že ví, co dělá, nebo že je dílo sama 

schopna vsadit do tuzemského uměleckého kontextu. Když Iveta Pilařová maluje výhledy z okna, vyjadřuje 

to bariéru mezi člověkem a světem na půdorysu jejího domácí vězení, ke kterému ji odsuzuje její imobilita. 

Když Pavla Gajodšíková maluje pohledy do prázdných lednic, spojuje nostalgii prožívání s architekturou 

předmětu. Když Petra Herotová kreslí zátiší z domácích předmětů, dává průchod nadsázce a ironii.        

Když Tomáš Džadoň vystaví obří potápějící se panelák, je to těžkotonážní stejně jako bezmocná sociální 

kritika. U práce Veroniky Kubátové mi oproti těmto umělcům chybí právě buď větší osobní angažovanost, 

nebo věrohodnější racionální kalkul. Téma domova na sídlišti, kterým textovou část práce uvádí je 

jednoznačně zajímavé, ale současně tolikrát řešené, že mne až zarazilo, jak po povrchu text klouže. Autorka 

dvakrát odkazuje na „řád, mřížku a jistou pravidelnost“, ale hlouběji nepokročí, což vzbuzuje nedůvěru, že je 

její vztah k fenoménu sídlišť za hranicí osobní intuice. Dále se v textové části hovoří o specifikách domova 

na sídlišti, ale v práci se specifika sídliště už významněji neodráží, jde prostě o domov. Vybrané typické 

rituály ve videích, nejsou také všechny vyhraněně domácí. Vyjetý zip může být mnohem urgentnější krizí      

v hotelu, než doma. A nakonec gender -  genderového vyznění rozpracovaného díla se autorka zalekla        

a v textu i osobně jej prakticky odmítá. Nicméně stále zůstala ve svých rituálech u prezentace činností,    
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které řada můžů (žel?) rozhodně nedělá zautomatizovaně ani dostatečně často, aby jej mohli identifikovat 

jako rituál (šlehání bílků, třídění prádla, umývání kuchyňské linky v pracovních rukavicích, oprava zipu        

na povlečení). Proto lze důvodně pochybovat o autorčině deklarované volbě rituálů, s nimž se všichni 

dokážeme ztotožnit. Tím, že autorka vybrala pro ni snad rituální činnosti, které jsou v Česku stále poměrně 

jednoznačně genderově vyhraněné, neuteče se svým dílem před vlastní feministickou kritikou tím, že ji 

popře. Autor nemusí rozumět všemu co vytváří, ale musí vědět, že pokud v díle něco nechce, nemá to tam 

dávat.  

Autorka sama jakoby tedy tlačila dílo různými směry, ale ještě nikam nedocházela. To se 

samozřejmě nejvíce provuje v textové části práce, kde se mi zdá, jakoby si místy protiřečila.                    

Chce konfrontovat pohled diváka se svým pohledem na svět, zároveň chce zachytit intimitu domova.       

Chce zprostředovat poklid chodu domácnosti, ale replikuje radikální gendrovou kritiku ze 70. let. Připouštím, 

že tato kontradicke může být jen reakcí na nějakou kritiku (včetně mé), s níž se asi při přípravě práce setkala 

a pokusila se ji vyvážit, ale nepřispívá to k chápání její instalace. Naopak to prohlubuje pochybnost o tom,  

že zatím ví, s čím zachází. 

 

 

Otázky k rozpravě: 

1) S tématem plánujete dále pracovat? Můžete nastínit jakým směrem byste se chtěla ubírat? 

2) Téma domácích rituálů jste zpracovala formou kombinace videí a obrazů. Můžete ještě podrobněji 

rozvést, v čem spatřujete potřebu zvolit právě tuto formu? Je pro Vás podstatnější repetitivnost videí 

nebo archetypálnost - obsah zobrazeného rituálu? Nebo jinak - jak chápete rituál?  

 

 

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: Navrhuji hodnocení D.  
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