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Akademický rok doplňte aktuální (např. 2018/2019) 

Bakalářská práce – posudek oponenta  

Jméno a příjmení studenta: Zita Elznic 
Název práce: Masná tapeta 

Slovní hodnocení: 

Jako svou bakalářskou práci vytvořila Zita Elznic rozměrnou stěnu, která se snaží budit dojem 
designového objektu, na kterém není nic, co by mělo na první pohled budit zvýšenou pozornost/
podezření. Jednotlivé díly stěny, kterou Zita nazývá plastická tapeta, jsou ale odlitky částí těl 
hospodářkských zvířat (konkrétně kravího těla) poté, co bylo zvíře usmrceno a naporcováno. Části 
těla, které si Zita vybírá jsou přitom záměrně ty, které jsou při porcování klasifikovány jako odpad, 
přestože pro živé zvíře plnily klíčovou smyslovou, komunikační nebo pohybovou roli: čumák, uši, 
nohy nebo ocas. Současně vybírá z těla zvířete ty části, které jsou hodnoceny z hlediska lidského 
využití jako cenné a ukazuje tak na změnu významu, kterým tělo zvířete prochází. 

Zatímco stěna funguje jako kompaktní objekt, který se začne rozkládat na znepokojivé části teprve 
tehdy, když pochopíme, že se nacházíme před prostorovou koláží částí zvířecího těla, zmnožených 
skrze odlitky a promíchaných bez ohledu na původní tělesnou anatomii, objekty, umístěné na 
soklech v prostoru ukazují části těla jako rozpojené a osamostatněné relikty, které nesou stopy 
zvířecí kůže, chlupů a dalších rysů, které ukazují na individuální rysy každého zvířete. 

Zita se dlouhodobě zaměřuje na vztah mezi lidmi a mimolidskými bytostmi-zvířaty. Ve videu 
Nonverbální slovník mezidruhové řeči performerka předvádí zvířecí způsoby dorozumívání se 
zatímco jsou pohybové etudy tlumočeny a vysvětleny titulky. Video Maso jede ukazuje zase kusy 
masa v plastových fóliích aktivovaných vzduchem. Části zvířecích těl tak působí jako by byly 
baleny i oživovány/resuscitovány zároveň. 

Její bakalářská práce tak na toto téma přirozeně navazuje, současně ho ale posouvá a prohlubuje o 
politický, ekonomický a ekologický kontext, jehož jsou hospodářská zvířata a mechanismy 
velkochovů, jatek i dalších fází zpracování masa součástí. Ukazuje, jakým způsobem je zacházeno 
se zvířaty, která spadají do kategorie jedlá skrze zacházení s tělem jako se stavebním článkem, který 
pozbývá individualitu i jakákoliv práva. Tematizuje motiv odpadu a spotřeby a kategorie toho, co je 
hodnoceno pro lidské využití jako cenné nebo výhodné. Upozorňuje tak mimoděk na kapitalistické 
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mechanismy, které takové chování umožňují a normalizují, přestože je v kontrastu s tím jak se jako 
lidé prezentujeme: jako cítící bytosti. 

Současně ve své textové části bakalářské práce nedefinuje jasně vlastní postoj k otázce práv 
hospodářských zvířat a je otázkou jestli je pro ní takový jednoznačný postoj podstatný, u volby 
takového tématu by ho ale šlo očekávat. Nevyužívá ani možnosti uvažovat o tématu na rozhraní 
oblastí jako je etika, aktivismus, systémová kritika a umění. Není tak jasné, zda současný stav věcí 
odsuzuje a skrze svojí práci kritizuje nebo zda se o něj pouze zajímá. 

Práci Zity Elznic považuji za zdařilou z hlediska uměleckých kvalit a považuji za důležité téma, 
které si pro svou práci vybrala. Volila bych současně pečlivěji pojmosloví, kterým je tato práce 
prezentována/vykládána.  

Otázky k rozpravě:  
Z textu Zitiny bakalářské práce není jednoznačně patrné kam její kritika skrze dílo Masné tapety směřuje. 

Zpochybňuje dělení zvířat na zvířata jedlá a nejedlá a kritizuje tak mechanismy vytěsňování a racionalizace, 
kterými si ospravedlňujeme to, co děláme, jíme? Nebo je pro ni podstatnější zamýšlet se nad produkcí 
odpadu, něčeho nevyužitelného, ať už vzniká z čehokoliv? Nebo jaký byl primární popud pro vznik práce? 

Druhá otázka míří k tomu, jaké možné využití si Zita pro svoji práci představuje (zda výhradně v uměleckém 
kontextu nebo paralelně například jako příspěvek v rámci kampaně za práva hospodářských zvířat nebo v 

úplně jiném kontextu) a jak ji hodnotí z hlediska toho, jak může umění přispět do diskuze o tématu práv 
zvířat, neetičnosti velkochovů atd? Považuje svoji práci za aktivistickou? 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 
S ohledem na výše zmíněné navrhuji hodnocení v rozmezí A - B 

Posudek vypracoval(a): 
MgA PhD Eva Koťátková 

Datum: 
1.6.2019 
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