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Název práce: Mechanické vlnění vzduchových částeček uvedených do pohybu chvějícím se tělesem 

 

Slovní hodnocení: 

 

Kristýna Coufalová připravovala v našem ateliéru svůj diplomový projekt a účastnila se života ateliéru, pokud 

to bylo možné kvůli korona krizi. Během konzultací o diplomovém projektu jsme dospěli k tomu, že pro 

Kristýnu, která má bohatou praxi v práci se zvukem ve spojení s performativními udáslotmi, např. módními a 

designovými přehlídkami, bude nejlepší zpracovat právě tuto oblast.  

Koronakrize, která propukla v polovině rozpracovanosti práce, Kristýninu tvorbu velmi ovlivnila. Její původní 

záměr sledovat akustiku specifických prostorů aktuální situace posunula ke sledování akustiky virtuálního 

prostoru. Online komunikace, online semináře a konzultace, které v ní podle jejích slov vzbuzovaly spíše 

úzkost a fóbii, se staly zdrojem specifických zvukových efektů. Tyto efekty si Kristýna od začátku krize 

nahrávala a v závěru složila do kompozice. Audiozáznamy v sobě nesly mnohavrstvou informaci, 

zachycovaly technickou úroveň a chyby jednotlivých spojení. Zaznamenaly zvukovou nálož, které byli téměř 

všichni v tomto zvláštním období vystaveni. Obecněji ukázaly úroveň nekomunikace v daném 

období.Kristýnině projektu konceptuálně velmi rozumím. Přišlo mi velmi zajímavé i to, že se stala 

audioarchivářkou koronakrizové komunikace.  

Výsledná skladba posunula má očekávání. Představovala jsem si surovější a konkrétnější materiál. Skladba 

je nakonec autorským dílem, kde podle mého názoru dokumentární složka je podřízena složce estetické. 

Skladba na mně nepůsobí oním rušivým, audiopatologickým dojmem. Efekty technologických chyb jsou 

překryty skladatelským záměrem. Jsem zvědavá, jestli živé provedení, které má být simulací online 

komunikace, projektu navrátí prvky napětí a nedorozumění. 

Kristýna je již velmi vyzrálá osobnost, která si vybudovala svou pozici na rozhraní vizuální a audio tvorby. 

Budu se těšit na mnohá setkání s jejími projekty v budoucnu. 

 Otázky k rozpravě: 

Na čem bylo založeno vaše rozhodnutí potlačit konkrétnost dokumentárních nahrávek? 

 

Závěrečné hodnocení:  
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Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

A 

 

Posudek vypracoval(a): 
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