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Bakalářská práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta:  Marie Zandálková

Název práce: Umělecké vlivy a zprávařství, Fóndy a Raklety 

Slovní hodnocení:

S Marií jsem se poprvé setkal v rámci Kurzu zpomaleného čtení, který jsem vedl několik semestrů na FaVU, 

jako součást předmětu Modulární výuka 3. Tehdy mi Marie představila své první texty1, které vznikaly pro její 

podcastový projekt Fóndy a Raklety2. Po několika konzultacích jsme se dohodli, že bych mohl být vedoucí 

její bakalářské práce. Od té doby jsme v intenzivnějším kontaktu. Tento text bude spíše popisovat celkový 

přístup k tématu, nežli detailní popis a rozbor jednotlivých částí práce.  

Název autorčiny práce odkazuje na všeobecnou zahlcenost, která má, nebo může mít, až invazivní 

charakter a přirozeně nás nutí k tomu, abychom se s tímto ,,hyper/objektem“ nějak vyrovnali. Pro začátek se 

nabízejí dvě možnosti. První možnost je řekněme analytičtější způsob práce, který  zřejmě vyžaduje trochu 

odlišné nastavení a nutí nás spíše ke kategorizaci myšlenek. Druhá možnost je subjektivní zacházení, či 

třídění chaosu. To znamená, že si autor/ka vytvoří vlastní způsob, jak třídit chaos a jak se v systému co 

nejlépe orientovat. 

Autorčiny texty jsou vesměs vícevrstevnaté a nabízejí vícero možností, jak text aplikovat. Aplikací mám na 

mysli způsob zacházení a možnosti prezentace. Například: autorské čtení, kolektivní čtení, práce s 

inscenovaným textem, prostorové aplikace, podcasty apod. Autorčina práce všechny zmíněné složky 

zohledňuje a bere je v potaz jako další možnost, jak s tématem (v budoucnu) pracovat a jak ho modelovat. 

Nepovažuje práci za uzavřený proces, ba naopak se snaží velice jemně zkoumat posuny v celkové 

dynamice její práce. Pokud budu hodnotit texty čistě subjektivně, tak je mám  spojené spíše s pohybem. 

Autorka se pohybuje mezi Švýcarskem, Francií a Českou republikou. Pohyb má výrazný vliv na samotnou 

1 Zandálková Marie, zdroj Kurz zpomaleného čtení: https://zpomalenecteni.wordpress.com/?s=zand

%C3%A1lkov%C3%A1 

2 Fóndy a Raklety, zdroj Spotify: https://open.spotify.com/episode/2gNVV92GeZDmELSRbvkg0v?

si=2H36h1cOSZyPu7PoRlo5TQ 
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formu textů a na volbu témat, jež zpracovává. Zachycují proměnu nálad a jsou rytmické,  někdy až nakažlivě 

melancholické, pohybující se na pomezí fiktivního světa a osobního fragmentu.

Obecně si myslím, že jde primárně o způsob orientace ve světě, který (a není to žádná zvláštnost) disponuje 

množstvím asymetrií. Autorka si hned v úvodu své práce přiznává, že i přes snahu o introspekci toho, co se 

děje v ní, se absolutně nemůže vyznat v tom, co se děje okolo ní. Vše se stává temným šumem na pozadí 

vlastní existence. To je, myslím, ideální místo, odkud začít. Dalo by se také říci, že události na makroúrovni 

jsou podobné událostem, které se odehrávají na mikroúrovni. Osobně zastávám názor, že cokoliv uděláme, 

situaci jen zhorší, ale přesto se stále o něco snažíme. Je to zajímavé a trochu záhadné. Na přístupu autorky 

se mi libí, že si nakonec vybrala užší teritorium, ve kterém se snaží vypořádat s tím, co se kolem ní 

odehrává. Klade si otázky, jak se nezbláznit z množství informací, jak se s nimi vyrovnat, jak si stát za svým 

rozhodnutím, ale také jaký ,,etický“ postoj zaujmout vůči své tvorbě, vůči sobě, ale také vůči druhému. Jak 

být empatický – citlivý k sobě a svému okolí a jaké prostředky k tomu volit. Celkově se mi zdá, že se zde 

objevuje téma starostlivosti nebo něco, co jsem si pracovně pojmenoval, jako [ekonomie bytí]. Pokud bych 

použil tento termín a aplikoval ho na autorčino uvažovaní, tak bych zřejmě došel k nějaké tvůrčí metodě, 

která se bude pohybovat v mezeře. Pokud se s onou mezerou pracuje pozorně, tak je dost možné, že se do 

procesu zpracování informací dostane ono zmíněné téma starostlivosti, či nějakého jiného druhu společného 

plánování, nebo trávení času. 

Autorka si práci rozdělila do tří částí. První dvě části představují jakýsi otevřený rámec, který se bude dál 

vyvíjet v čase a je zmíněný v bakalářské práci. Jedná se o podcast Fóndy a Raklety a o Intimní archiv, na 

který navazuje autorčin výstup (instalace v prostorách FaVU), který bude prezentovat v rámci obhajoby své 

bakalářské práce. Výsledkem Intimního archivu, je série objektů, které vycházejí z fotografií oblíbených 

pracovních míst, jenž autorka nasbírala od svých přátel a následně je, ve spolupráci se svojí matkou, 

transformovala do podoby různorodých objektů – polštářů. Autorčina matka, a následně celá její rodina, byla 

zahrnuta do tvůrčího procesu a stala se tak aktivní součástí autorčina myšlení a důležitým hybatelem celého 

tvůrčího procesu. Výsledná práce, kterou jsem měl možnost vidět zatím jen skrze dokumentaci, se 

domnívám ponese výrazné stopy tohoto kolektivního procesu. Zdá se, že nám často unikají právě události, 

které se odehrávají na mikroúrovni, protože jen skrze pečlivé zkoumání této úrovně se dostaneme ke zcela 

klíčové otázce, jak budeme trávit svůj čas? 

Na závěr bych rád ohodnotil přístup autorky, jako velice kladný a vstřícný. Navrhuji tedy hodnocení: výborný 

a přeji autorce hodně štěstí v její další práci.

Otázky k rozpravě:

Nemám žádné otázky. 
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Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

A 

Posudek vypracoval(a):

MgA. Aleš Čermák 

Datum:

2. 6. 2021 
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