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Bakalářská práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Hana Fickerová

Název práce: FaVU Time

Slovní hodnocení:

Na FaVU se čas od času objeví insiderský projekt, který je úzce spojen s prostředím této školy. Diváci 

daného díla sestávají především ze studentů a pedagogů a osob jinak spojených se školou - kontext je mimo

FaVU jen obtížně rozklíčovatelný nebo vyžaduje obsáhlé vysvětlení. 

Haně Fickerové se v průběhu svého studia několikrát podařilo podobně insiderskou realizaci vytvořit. Za 

zmínku stojí např. kvazioficiální označení všech místností nové budovy FaVU, kterým zmátla i bývalého 

děkana M. Housera, nebo utopický pokus vypůjčit společně se spolužáky všechny knihy ze školní knihovny.

Haniny původní plány na bakalářský projekt nebylo možné uskutečnit kvůli karanténním opatřením. Namísto 

toho autorka překvapila svým zatím nejobsáhlejším konceptuálním počinem - literární novelou Favu Time. 

Hana má zálibu ve vyprázdněných názvech a grafice, simulující nezáživné akademické tiskoviny. Pod 

obálkou se v tomto případě nachází výrazné intertextové dílo, které částečně apropriuje první díl ságy o 

Harry Potterovi od Joanne Rowlingové. Román je do důsledků upraven tak, aby se odehrával na půdě 

Fakulty výtvarných umění a postavy jsou skutečnými pedagogy a studenty FaVU. 

Nejedná se zdaleka o mechanický převod - autorka precizně obsahově i stylisticky překonstruovala 

jednotlivá místa v knize tak aby z textu nevyčnívala a dávala smysl, některé pasáže zredukovala ve 

prospěch celku. Výborně si poradila např. s náhražkou záporného hrdiny Voldemorta, skvěle fungují i 

záměny zacházení s magií na umělecké performance ve veřejném prostoru, apod. Okruh čtenářů, který 

ocení všechny vrstvy textu se omezuje na osoby spojené s FaVU, které zároveň četly knihy o Harry 

Potterovi, to však vůbec nevnímám jako výtku. Ostatně pro velkou část studentů a studentek FaVU se jedná 

o literární dílo, které ve svém dopadu na jejich generaci nemá téměř konkurenci.

Je překvapivé, jak je vzniklé dílo s původní předlohou kompatibilní - kromě evidentní parodické roviny 

nechává vyznít, jak je svět současného umění ezoterický - do sebe uzavřený a jak se členové komunity 

navzájem podobají. 

Jako vedoucí práce jsem Hanu upozornil na dizertační práci Magdy Kwiatkowské Děti z Absurdlandu, která 

je svým odkazem na Lindgrenové Děti z Bullerbynu vzdáleně příbuzná Hanině přístupu. Nabízí se zajímavé 

srovnání. Kwiatkovská předlohu příliš necituje, používá Děti z Bullerbynu především jako záminku k 

absurdnímu vyznění odkontextualizovaných uměleckých realizací. Fickerová naopak staví účinek svého 

textu na uchování původní atmosféry rekontextualizované čarovné školy v Bradavicích a s naším světem 

souběžného světa kouzel. S mírně ironickým respektem nechává vyznívat současnou uměleckou produkci 
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jako nepraktické řádění, které je lékem a obranou proti "starostem běžného života". Hančin text také výrazně

spočívá na dějových souvislostech z původní knihy o Harry Potterovi. Směšně přehnané dialogy neustále 

vyvolávají úsměv, některá místa naopak vyznívají ke “světě FaVU“ jako kritika, která je po vzoru 

středověkých šašků stravitelnější v podobě legrační nadsázky.

Přeju Hance, aby se její kniha jako položka školní knihovny stala součástí školní mytologie.

Otázky k rozpravě:

Jaké části textu ti činily největší obtíže?

Vidíš na svém textu něco problematického?

Jaký máš vztah k původní sérii HP?

Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

A 

Posudek vypracoval(a):

MgA. Matěj Smetana, Ph.D.

Datum:  17.8.2020

(Podpis vedoucího) 
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