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Název práce: Politika všedního dne 

 
Slovní hodnocení: 
 

Barbora Šimková do Ateliéru intermedií na FaVU přišla až na magisterský stupeň studia – po předchozím 

studiu fotografie na UJEP v Ústí nad Labem. Svou práci vždy intenzivně konzultovala a podle svých 

možností se také aktivně zapojovala do všech společných projektů. Za 3 roky studia se ji podařilo 

internalizovat si tvorbu, jako něco, co nevzniká pouze z vnějšího tlaku, jako školní práce, nebo spekulace o 

tom, co bude fungovat v tržním světě, či co vytvoří bouřlivý mediální ohlas. Je pouze zdánlivý paradox, že 

tvoří jen s pevnými (často školními nebo grantovými) deadliny a poskrovnu, ale zato reflektovaně a bez 
falešných očekávání. Kontext vzniku každého díla pečlivě analyzuje, směřuje a časuje. Není spontánní 

autorkou, které by umění šlo zkrátka „od ruky“, ale ví, proč ho tvoří a co komu přináší – proč by mělo 

vzniknout. Dokáže projekty dokončovat i přes obtíže. Studentka zažívá vlastní tvorbu jako způsob kritického 

myšlení a konkrétní politické a životní praxe, která zkrátka nemusí být vždy radostná. Připadá mi cenné, že 

Integruje „materiální základnu“ do vlastní umělecké práce. Uměleckou tvorbu a bytí umělkyní jsme dnes 

stále spíše stereotypně zvyklí nahlížet jako prostor možného úniku od ekonomické (třídní) determinace. 

Jsem přesvědčen, že Barbora Šimková získala sebevědomí mluvit o svém postavení i způsobem, který není 

podbízivý, může být nepříjemné ho slyšet, a přesto zůstává taktický a má sílu. Věřím, že právě tak dokáže 
s uměním vydržet i po absolvování školy. Textová část diplomové práce mi připadá zvládla a motivace pro 

volbu tohoto diplomového projektu za dostatečně vysvětlené. Vzhledem k tomu, že projekt má performativní 

charakter, který bude realizován až během samotné obhajoby se k němu nemohu přímo vztahovat. Uvedu 

zde proto jen několik bodů, které podle mě stojí v tomto diplomovém projektu za pozornost.  
 

1) Přestože projekt bude pravděpodobně nějak fungovat i po skončení obhajoby, tak nás autorka 

nenutí věřit, že bude úspěšný a dá se nahlížet (a hodnotit) jako samostatná performativní událost 

nehledě na jeho budoucnost. 
2) Kritika instituce tu není „pouze“ estetizovaná, ale „také“ estetizovaná. Dílo funguje v několika 

diskurzivních rovinách, aniž by se navzájem díky tomu umenšoval potenciál jeho dopadu. 

3) Ústředním motivem je ekonomické postavení studentů a jejich kolektivní zájmy, což destabilizuje 

romantické představy o umění „vytrženém“ z profánní ekonomie a politiky. 
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Otázky k rozpravě: 

Váš projekt se dotýká tématu a vyjednávání zevnitř systému. Opustila jste váš dřívější důraz na „přímou 

akci“ v anarchistickém slova smyslu? Jakým způsobem je to slučitelné? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 

A 
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