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Slovní hodnocení: 

Daniel Nováček ve své práci soustavně ohledává možnosti narrativního, hraného videa, které však 

postupně a vědomě oprošťuje od filmového diskurzu a přibližuje jej kontextu současného 

(výtvarného) umění. Nejde o samoúčelné vymezování – naopak – Daniel chová k Filmu velkou 

úctu, učí se na něm a čerpá z něj, studium na FaVU ho však v přístupu k pohyblivému obrazu 

směřuje k jiným symbolickým i formálním rámcům. Nechtěl bych zde zabřednout do vytyčování 

přesné hranice mezi tzv. experimentálním filmem a videoartem. Na teoretické rovině o tom příliš 

neelaboruje ani Daniel. V praxi jde o komplex detailů spojených s distribucí, produkcí, rozpočtem, 

prací s (ne) herci, specifickému zviditelňování procesu a podmínek vzniku díla, ale také volbě 

specifických témat a vnášení některých estetických principů, které pramení z jeho prohloubeného 

vhledu do historie a současnosti výtvarného umění. Daniel pracuje s řadou dovedností, které jsou 

vlastní spíše studentům výtvarných než filmových škol a jeho „imaginární divák“, na kterého myslí 

při vzniku díla, je trochu jiný, než divák filmový. Daniel se zároveň neuchyluje k snadným řešením, 

která až instantně transponují hraný film do galerijního prostoru – např vícekanálová projekce - a 

využívá spíše standardní způsob prezentace tj. jednokanálové video s jasným začátkem a koncem 

prezentované ideálně v tzv black boxu, jako velkoplošná projekce. Přes totožnou formu prezentace 

můžeme sledovat stejně subtilní, ale zásadní rozdíly třeba u filmů vizuálních antropologů 

porovnávanými s filmy dokumentárních filmařů. „Filmař“ s velkým F už není jediným, kdo 

suverénně pracuje s pohyblivým obrazem – dnes jsou to i youtubeři a vlogeři, výtvarní umělci, 

etnografové nebo třeba video žurnalisté a jejich díla mohou volně putovat mezi internetem, 

filmovými festivaly i galerijním prostředím. 

Pokud bychom měli přece jen hledat v Danielově práci nějaké paralely k historii filmu, tak by to byl 

spíše konceptuální film lodžské filmové školy než česká filmová tradice. 
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Osobnosti vzešlé z této školy ostatně, tak jako Daniel, spíše „konvertovaly“ k výtvarnému umění, 

než že by se dále začleňovaly do hierarchičtějšího a méně individualistického pole filmu. 

Na Danielově bakalářské práci také velice oceňuji jeho citlivé nakládání s „angažovaným“ 

tématem. Daniel dokáže environmentální aktivismus reflektovat díky metodě „rekonstrukce“ 

analyticky a s odstupem, ale zároveň z vlastní zkušenosti, s pomocí fikce i dokumentaristíckých 

postupů s vtipem, ale ne s toxickou ironií.   

 

 

Otázky k rozpravě: 

Ve Vaší práci hraje často ústřední roli represivní aparát – jak si tuto zvláštní úlohu vykládáte? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

A  
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