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Název práce: Umělecké vlivy a zprávařství 

 

Slovní hodnocení: 

Nad bakalárskou prácou Marii Zandálkovej sme sa nestretli a teda som nemal možnosť sa hlbšie zoznámiť 

s tvorbou autorky. Z tohto dôvodu formulujem posudok na základe textovej a obrazovej dokumentácie 

záverečnej práce.  

Konceptualizácia práce vychádza zo súčasného kontextu personálnej krízy rámcovanej nemožnosťou 

orientácie v záplave dekontextualizovaných informácii na osobnej a spoločenskej rovine. Táto situácia, 

definovaná všeobecným zahltením informáciami, vyvoláva u autorky stratu orientácie. Nemožnosť aktívne a 

adekvátne reagovať na stále narastajúci objem podnetov deformuje schopnosť tvorby a otvára otázky 

o význame vlastnej umeleckej praxe. Z tejto situácie plynie spôsob, akým autorka pristupuje k informáciám, 

ich kategorizácii a triedeniu za účelom etickejšieho prístupu k sebe, svojej tvorbe a ďalším aktérom 

definujúcim jej sociálnu realitu. Formuje vlastnú metódu spracovania informácií. Výsledkom je séria 

podcastov Fóndy a Raklety, ktoré v niekoľkominútových mixoch poskytujú fragmenty osobných histórií 

miešané so spravodajskými informáciami. Obsahový a formálny charakter podcastov reflektuje nomádstvo 

autorky a s tým spojenú orientáciu vo svete. Tento element práce dopĺňa autorka intímnym archívom 

zloženým z fotografií dodaných šesťdesiatkou respondentov, ktorí mali podľa pokynov autorky zaznamenať 

otlačok miesta ich tela v polohe, v ktorej sa cítia pohodlne. Dynamický a miestami až eklektický mix 

informácii v podcastoch sa stavia do juxtapozície so sériou statických snímok dokumentujúcich miesta 

pohodlia, radosti a uvoľnenia. Z týchto fotiek sa v spolupráci a v dialógu s najbližším okruhom rodiny 

vytvárajú objekty; tzv. meditatívne ladené vankúše.  

Úvodná dezorientácia v hyperobjekte informácii, z neho plynúce úzkosti, osobné napätie a otázky spojené 

s významom tvorby umenia, sa cez ďalšie vrstvy diela a spracovania informácii formuje v potrebu vzájomnej 

starostlivosti a trávenia času s blízkymi členmi rodiny, ktorí sa cez spoločnú tvorbu stávajú súčasťou 

autorkinej umeleckej praxe. V tomto kolektívnom zoskupení sa bude realizovať finálna podoba diela. Na 

diskusiu o jej podobe bude priestor počas jej obhajoby. 

 

Otázky k rozpravě: 

Pre realizáciu jednotlivých výstupov používa autorka komerčné nástroje (mechaniky brandingu, služby 

streamovacích platforiem). Nedochádza ich vplyvom k devalvácii pôvodného umeleckého zámeru?  
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Závěrečné hodnocení:  

Prácu doporučujem k obhajobe 
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