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Název práce: Stuff that can make me sad 

 
Slovní hodnocení: 
Nad její diplomovou prací jsme se Kristýnou Kazdovou setkali jednou, několik týdnů před termínem 

odevzdání. Kristýna ve správné fázi udělala, co měla. Oslovila mě a nabídla mi prostor se s prací seznámit 

naživo. Že jsem pak již neměl možnost práci vidět při jejím dokončení, je důsledkem ne příliš dobré 

organizace času na mé straně. Přesto (nebo právě proto) je trochu škoda, že dokumentace diplomové 

práce, kterou mám jako oponent k dispozici, poněkud selhává ve vizuálním představení toho, co má 

dokumentovat. Při zmíněném setkání byla řeč o třech velkých formátech, v textu se píše o instalaci 

kombinující malé a velké formáty. U reprodukcí v dokumentaci chybí popisky, které by jasně indikovaly, kdy 

se díváme na výsledné velké formáty a kdy na jejich detaily, nebo případné studie či zmíněné menší 

formáty.  

O finální podobě práce, respektive o způsobu její adjustace a instalace bude prostor mluvit při 

obhajobě, budu se zde tedy soustředit více na další aspekty práce, reflektované v textové části 

dokumentace, ale i na dojmy, které jsem si odnesl ze setkání s prací ve stádiu rozpracovanosti. Tematicky je 

práce velmi jasně zasazena do aktuálního kontextu stále intenzivněji prožívané environmentální krize, která 

je nicméně zároveň chápána jako symptom krize společenského uspořádání a dominantního ekonomického 

paradigmatu postaveného na základní tezi neomezené a ideálně stále rostoucí individuální spotřeby zboží, 

služeb a afektů. V textové části dokumentace Kristýna prokazuje dobrou orientaci v soudobé teoretické 

reflexi problematiky (soustředěné jak na socioekonomické, tak na filozofické aspekty). Pro formální stránku 

práce se zdá být zásadní především jistá (v textu blíže neupřesněná) koncepce posthumanismu, 

soustředěná okolo několika konceptů, jež jsou zároveň překládány do vizuálního jazyka práce. Rozostřování 

antropocentrického esencialismu – tj. představy o „lidském“ jako o něčem jedinečném, jasně ohraničením 

a odděleném od zbytku ne-lidské přírody – doprovází důraz na koncept symbiotického soužití lidí a přírody. 

V textové části je diplomová práce rámována narativem, který je jednak poučený výše zmíněným 

teoretickým diskursem, ale zároveň prokazuje znalost fikčních světů sci-fi literatury, která se v současných 

diskusích, vyhlížejících post-antropocénní budoucnost, těší velké oblibě.  

Mně je zmíněný vizuální jazyk, který si Kristýna zvolila, blízký. Oslovuje mě jemná práce s linkou, stejně 

jako hra s barevností, s přepínáním mezi jemnými barevnými přechody a relativně divokými barevnými 

disrupcemi, které komplikují (v dobrém slova smyslu) čtení formy, již tak nesnadné s ohledem na snahu 

reprezentovat všeobecný rozpad a přeskupování lidských a ne-lidských forem. Pohled na kresby či kreslené 
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grafiky vyvolává alespoň u mě řadu asociací – na jednu stranu mám tendenci vztahovat je k evropské tradici, 

speciálně ke kresbám a grafickým listům vznikajícím na přelomu středověku a novověku, kdy byla evropská 

populace pustošena válkami a nemocemi, které svou silou a nezvratností své intence daleko překonávaly 

virus, který paralyzoval současný svět. Stejně tak ale cítím blízkost ke kresebné a grafické tradici dálného 

východu, v níž se elementy lidského a nelidského v kompozicích setkávají v jakési těsnější, intimnější vazbě 

a často vizuálně téměř splývají k nerozlišitelnosti. Myslím ale také třeba na animace Olivera Laricka, závěr 

cyberpunkového anime Akira nebo na filmovou adaptaci VanderMeerova románu Annihilation.  

Všechny tyto reminiscence vstupují do mého „čtení“ Kristýniných kreseb stejně silně nebo možná ještě 

silněji než dvojice narativů akcentovaných v textové části dokumentace (kritická a fikční posthuman/postapo 

vyprávění opírající se o vlastní emoce a prožitky). Asi i proto mi chybí nějaká reflexe faktu, že práce není 

ukotvena jen v aktuálním posthumanistickém diskursu, ale také v existující obrazové tradici. Autorka sice 

zmiňuje H. R. Gigera, ale to je, pokud jsem se nepřehlédl, jediná vizuální reference. Explicitnější vstup do 

dialogu s jinými obrazy by přitom mohl být přínosný pro ujasnění si vlastní autorské pozice. Pro ujasnění si 

toho, kde práce těží z představy toho, co by mohlo nastat v budoucnosti, a kde naopak těží z obraznosti, 

která byla „posthuman“ dávno předtím, než tento termín zobecněl v akademických debatách a postupně 

i uměleckých ateliérech a galeriích současného umění. 

 
Otázka k rozpravě: 

Osobně mám tendenci Vaši obhajovanou práci vnímat jako velmi silně vázanou na vyprávění (ať už to, které 

sama naznačujete v textu, nebo jiné, žánrově podobné). Dovedete si představit, že by se práce dala rozvíjet 

intenzivněji tímto směrem – že by byla doplněna o text (např. v podobě audia), že by byla převedena do 

animace, že by fungovala jako ilustrace…, nebo je pro Vás zásadní trvat v tomto případě na vizuální 

autonomii a s ní spojené relativní interpretační otevřenosti obrazu? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 
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