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TEXTOVÁ ČÁST

1) ABSTRAKT
 
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou „intuitivního“ zpravodajského formátu, jehož forma

reaguje na všeobecné zahlcení a záplavu informacemi, kterému jsou recipienti zpravodajství 

vystaveni. Proces tvorby spočíval v recyklaci zveřejněných informací. Zaprvé proto, aby moje

dílo nebylo dalším příspěvkem k informačnímu a senzuálnímu šumu. Zadruhé proto,

aby bylo možné zpravodajské informace přetvořit do podoby, která z nich sejme jejich 

intenzitu – aby přestaly být stresorem. Vytváření osobního „remixu“ informací byl řízen 

postupy, které vycházejí ze surrealistických a dadaistických tradic, klíčem nebyl předem 

vytvořený koncept, ale intuice. Cílem bylo nalezení intimnějšího zacházení s informacemi, 

ať už veřejnými či osobními, z přehlcení vytvořit meditační médium, a to experimentováním 

nejen s audiovizuálními a textovými výrazovými prostředky. V závěru práce zmiňuji kroky, 

které jsem podnikla, jak jsem pracovala a čím jsem se řídila.

1) ABSTRACT

This bachelor thesis is concerned with the production of an "intuitive" news format, the 

form of which responds to the general overwhelm and flood of information to which news 

recipients are exposed. The process of production consisted of recycling published 

information. Firstly, to ensure that my work was not another contribution to the 

information and sensory noise. Secondly, to ensure that the news information could be 

reshaped into a form that took the intensity out of it - so that it ceased to be a stressor. 

The creation of a personal 'remix' of information was guided by practices that draw on 

surrealist and dadaist traditions; the key was not a preconceived concept but intuition. 

The goal was to find a more intimate treatment of information, whether public or 

personal, to create a meditative medium out of overload by experimenting not only with 

audiovisual and textual means of expression. In the conclusion of the thesis I mention 

the steps that I took, how I worked and what I was driven by.
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2) Motivační úvod

Klasická média typu radia, televize, časopisů, novin i podcastů na nás denně hrnou 

nepřeberné množství informací, a my už ani nevíme, jak se v těchto informacích vyznat, 

vše okolo nás se velice rychle točí, mění a citlivější jednotlivci na současný stav tohoto 

všezahlcení reagují úzkostnými stavy, depresemi, vyhořením. Termíny jako informační 

přetížení, informační záplava, informační úzkost a informační únava se pro nás staly 

běžnými. Jsme zahlcení a cyklíme se v obrovkých „tsunami dostupných faktů, 

kontextů a pespektiv“ (David Foster Wallace, 2007).

Podobně reaguji i já, nemožnost vyznat se v okolním světě pouze posiluje mou vlastní 

nemožnost vyznat se sama v sobě. A přes snahu o introspekci toho, co se děje ve mně, 

se absolutně nemůžu vyznat v tom, co se děje okolo mě. A obrovské dávky iracionality, 

před které jsem denně postavena, se stávají jakýmsi temným šumem na pozadí mé vlastní 

existence.

Za poslední dva roky (i vzhledem k době spjaté s covidem) v mém životě nastalo období, 

naprosté deziluze, zmatku, nejistoty a vyčerpání. Tvorba a produkce, a to nejen v umění, 

se pro mě stala pouze zraňujícím pokrytectvím a naprosto sebestředným antropocetrickým 

gestem naší evropské společnosti. Ztratila jsem se v sobě stejně tak jako v „naprostém šumu

informací“ (James Gleick, Informace – Historie. Teorie. Záplava. 2013, Dokořán). Cítila jsem,

že se potřebuji přenastavit, pochopit a transformovat některé vlastní postupy, postoje a 

vhledy, které se také týkaly mé vlastní tvorby. Ale jak, když dennodenně posloucháte 

takovou „záplavu“ informací, jak daný fenomén popisuje Gleik ve své knize Informace – 

Historie. Teorie. Záplava.

Denně posloucháme, čteme a vidíme – všude v rádiu, televizi, na telefonu, v chytrých 

hodinkách, v mailech, na webových stránkách, v aplikacích, v podcastech i na sociálních 

sítích objevují se zde války, požáry, záplavy, krádeže, vraždy, nespravedlivosti, ničení 

planety, násilí konané muži na ženách, násilí konané na dětech, neustále publikované počty 

mrtvých
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a zemřelých na covid-19, počty zabitých z politických důvodů, kvůli klimatickým změnám, 

zprávy o zahubených druzích, o nových druzích, stále nové technologické výdobytky, nové 

názory, kryptoměny, nová schizmata, nové technologické termíny, znečišťování cloudy, 

nové teoretické a akademické myšlenky, které bychom rozhodně měli znát, další a další 

dichotomie a tak dále a tak dál. Ale co s tím? Reagovat? A na co reagovat, když podnětů je 

tolik? Jak vůbec zpracovávat a třídit informace? Jak tvořit, když už toho bylo tolik vytvořeno? 

Nad čím je vůbec potřeba přemýšlet? Má to smysl v rámci planety? Přemýšlet a tvořit? 

A co umění? Nestává se výtvarné umění pouze perverzní a akademicky fetišizovanou 

disciplínou pro snoby? Jak je to s vysokým a nízkým uměním? A co je to vůbec apropriace, 

ergodická literatura, imediace a hypermediace? A co s tím má společného antropocentrické 

myšlení? A co by na to asi řekla Donna Haraway, Anna L. Tsing a Judith Butler? A co je 

poslední práce Juliany Huxtable, Mary Maggic nebo Anny Uddenberg?  A kolik bylo včera 

vypálených raket na Jeruzalém, ve kterém teď Mariana poslouchá muezíny? A stejně je to 

problém Izraele, ale ne Marianny… A mám dostatek peněz na účtu? Neměla bych přeci jen 

začít s nějakou tou decentralizovanou měnou? A co uděláme s těmi cloudy? A co když vám 

umírá před očima někdo blízký? A co když víte, že umíráte sami? 

Deprese a zmatek, i když si na vše tyto otázky odpovíte. Budete se muset před spaním 

hodně dlouho sprchovat studenou vodou, abyste vůbec usnuli.
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3) Vymezení cíle práce

Jako téma bakalářské práce jsem si stanovila práci se zprávami a informacemi ze světa 

a politického dění na pozadí našich všedních a intimních životů. Již dva roky se snažím 

objevit přístup k tomu, jak se vypořádat s tím, co se okolo mě děje. 

Setkávám se denně s nepřeberným množstvím informací a kladu si otázku, jak se s nimi 

vyrovnat a zjistit, co se to děje: jak se nezbláznit z návalu informací, nezhroutit se, stále 

zůstat citlivou a pevně si stát za svými rozhodnutími. Jak správně – i vzhledem k tolika 

informacím – pojmout svou tvorbu a jak tvořit? Podstatnou otázkou je i to, jestli vůbec tvořit –

a pokud tvořit, tak s respektem a citlivě. Právě tato citlivost se pro mě stala fundamentálním 

prvkem.

Za cíl jsem si zvolila vytvoření mé vlastní formy zpravodajství. Zpravodajství považuji za 

formát, se kterým je dobré experimentovat a přetvářet ho. Chtěla jsem vytvořit takové 

zpravodajství, které není jen dalším kanálem informací, ale spíše informace a zprávy 

zpracovává do jiné podoby, akcentuje a uvozuje jiná témata. Ráda bych přetvářela 

intenzivní, neosobní a fatální charakter zpráv – můj výstup by měl měnit charakter zpráv v 

meditativní krajinu, která nevyužívá nic jiného, než to, co již bylo vytvořeno. Ráda bych aby 

se dílo stalo 

v určitém smyslu i terapeutickým gestem pro druhé,  cestou „alchymie“ k proměně 

fatalistických zpráv v meditativní impulsy. 
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4) Základní popis projektu

S pomocí mých blízkých a přátel vytvářím intuitivní zpravodajskou formu. 

Vzniká tak poeticko-experimentální podcast Fóndy a Raklety, který uvozuji jako publicistický 

podcast. 

Součástí tohoto podcastu budou také živé výstupy, které se mají stát intimními výpověďmi na

hranicích států, doby, zkušenosti, bytostí, duše, citlivosti, bolesti, potěšení, krás, šílenství, 

pečlivosti, strnulosti, racionality, iracionality a meditace.

Tento podcast se vysílá na všech podcastových platformách a jeho živé výstupy jsou 

plánovány jako experimentální intimní výpovědi s připraveným scénářem, který ale není 

rigidní. Místa, v nichž se bude nahrávat, jsou do budoucna volená podle mého diáře, tedy 

podle toho, kde a jak bych se měla v budoucnu pohybovat, ale plán není definitivní.

Můj pracovní postup je v podstatě apropriační disciplínou. Vědomě si přivlastňuji již existující 

zprávy, texty, výroky, příběhy a situace – informace sbírám z veřejných zdrojů 

i ze soukromých rozhovorů. V praxi to funguje následovně: pokud se mi nějaký příběh, 

situace, vyprávění, sen či sousloví zaryje do paměti, rozhodnu se s ním dále pracovat. 

Využiji ho v podcastu, napíši o něm krátký popěvek. Do ničeho se netlačím, pouze 

nechávám informace plynout, tak aby se mohly volně transformovat, a to mimo jiné díky 

juxtapozici intimních a veřejných informací. 

Další disciplínou se pro mě stalo sestavování Archivu, protože archiv je pro každé 

zpravodajství velice důležitým prvkem. Rozhodla jsem si jej také sestavit. 

Tento „Intimní Archiv“ je tvořen z „meditativních otisků“ lidí, kteří pro mě za poslední dva roky

byli v něčem klíčoví či důležití – oslovila jsem 60 lidí, aby mi v rozmezí mezi dubnem 

a květnem zaslali fotografii místa, na níž je otisk těla v prostoru, který jim přináší klid, radost 

anebo jen prosté uvolnění. Oslovení respondenti měli na základě mých pokynů, které jsem 

jim zaslala, odeslat otisk svých těl v poloze, ve které si připadají pohodlně. 

V praxi to vypadalo následovně: moje mamka: denně sedí v kanceláři a pracuje, když přijde 

domů, její meditace spočívá v tom, že šije ve své dílně (dělá patchworkové polšáře) a u toho 
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nejraději stojí. Tato činnost jí přináší největší potěšení uvolnění po celém dni. Proto se ve 

své dílně obestavěla knoflíky, a tím zachytila tento meditativní prostor, který poté vyfotila. 

Vzniklo tak velké množství malých místně-specifických instalací, které jejich autoři a autorky 

zachytili telefonem a já jsem z nich mohla vytvořit Archiv pro svou další práci. 

Posledním prvkem, který se stal pro mé zpravodajství důležitý, je vytváření jakéhosi 

brandu – jako každý mediální dům, i moje intimní zprávařství potřebuje brand. 

Rozhodla jsem se proto vytvořit sérii objektů, které se přímo váží na mé zpravodajství. 

Zatímco merchandising bývá unifikovaný a neosobní, své objekty jsem chtěla vytvářet 

naopak s důrazem na osobní a intimní rovinu. 

Proto jsem se vydala za svou mamkou a prodiskutovala jsem s ní můj Archiv, napadlo nás

že bychom mohly spojit naše společné zájmy a vytvořit meditativně laděné polštáře. V tomto 

momentě do mé práce aktivně vstupuje jeden z mých nebližších lidí, tedy moje mamka, 

ovšem později se připojila také její sestra, sestry dcera, babička a další příbuzní, všichni 

jsme se během několika po sobě jdoucích dní scházeli u mamky v dílně a společně 

prodiskutovávali můj zpravodajský Archiv a následně vymýšleli nové druhy polštářů a 

polštářků, které bezprostředně vychází z fotografií z mého Archivu. Tato disciplína pro nás 

fungovala jako takový rodinný zvyk, podobný drhání peří. Vyprávěli jsme si historky, smáli 

se, zpívali 

a prodiskutovávali technické vytváření polštářů, vymýšleli jsme různé druhy poloh 

a dohadovali se nad samotnými významy poloh zachycených na fotografiích, a také jsme 

si vyprávěli o lidech, kteří fotografie zachytili.  

Ráda bych podotkla, že veškeré polštáře a polštářky vznikly pouze z vytříděných materiálů, 

které máme doma. Otevřeli jsme skříně a vytahaly staré džíny, svetry, halenky, trika a šaty. 

Rozstříhali jsme je a sestavovali z nich každý kousek zvlášť. Diskutovali jsme nad 

fotografiemi a následně vybírali látku, která by se k zaslané fotce a příběhu polohy 

zachycené na fotografii hodila nejvíce. Následně jsme polštáře společnými silami ušili.
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Zpráva z dílny: “Vytváříme meditativně laděné body-pillows, můžou vás namotivovat 

ke spoustě věcí. Když nevíte co by, tak si můžete vzít Magdu, Lukáše a Alice. Jít s nimi třeba

do lesa a vy už tam s nimi něco vymyslíte!”

Celé by se to mohlo zdát jako jeden veliký chaos, ale pro mou práci byly tyto úkony stěžejní. 

Duchamp postavil život před institucializované umění, já ve své práci balancuji mezi životem 

a institucemi moderních technologií. Nechci se zbláznit, ale žít. Tudíž, po analýze digitálních 

médií předkládám alternativní způsob, jak zacházet s informacemi, způsob, který vychází 

z uměleckých a duchovních postupů a který umožňuje informace nejen racionálně třídit, ale 

zpracovat je rovněž dalšími rovinami osobnosti – duchovní, mytickou anebo čistě senzuální 

formou. A po zhodnocení celé covidové situace a mé věčné nepřítomnosti doma, rozhodla 

jsem se sdílet svůj čas, tedy to nejdůležitější co mám, se svou rodinou. 

Čas je důležitý a je relativní – myslím si, že věnování ho druhým a trávení ho s druhými 

aktivně je stěžejní, protože nevíme, co bude následovat. A proto na závěrečné instalaci 

spolupracuji i se svou rodinou.

Práce se tedy stává ze 3 částí:

Kolážovité formy a mixu intimních a "světových" dějů které by měly rozpustit "fatalitu", kterou 

běžně připisujeme zpravodajským informacím - a přetvořit tak informace 

v básnicko-meditativní pásmo.

Meditativního Archivu.

Osobně laděných užitých objektů, které vznikly v dílně mé mamky.

Tímto bych ráda poděkovala a zmínila jména všech participantů bez kterých by má práce 

nikdy nemohla vzniknout:

Šárka, Anina, Jaruška, Petra, Kamil, Míra, Léo, Aleš, Lukáš S., Lukáš V., Dominika, Matyáš, 

Tomáš R., Tomáš D., Nicole, Samuel, Jan Š., Jan S., Jan B., Katya, Káťa, Kika, Kateřina, 

Kristýna, Magdaléna, Natália, Ondřej, Martin D., Martin K., Martin K., Hana, Pavel, Terka, 

Iveta, Solange, Petra, Lucka, Adél, Berenika, Eliška, Štefan, Carolyne, Hugo, Linda, Alex, 

Matěj, Louise, Alice, Marlen, Sophie, Ana, Gilles, Marcela, Camis, Jules, Bára, Lucien.

11



5) Kontextualizace práce

Když si vezmeme samotnou informační gramotnost, která staví do popředí schopnost 

racionálně pracovat s informacemi z médií, zapomínáme přitom na zpracování informací 

dalšími složkami osobnosti – jako by zpravodajské informace posuzovala pouze lidská 

racionalita. Ale každá informace má vliv také na naši senzualitu, spiritualitu a mytické 

uvažování (které existuje, ať už chceme, nebo ne – viz religionistické studie o mytických 

aspektech konspiračních teorií, sekulárních rituálech etc.). 

Tudíž, po analýze digitálních médií předkládám alternativní způsob, jak zacházet 

s informacemi, Vycházím z přehlcení a zahlcení, nechci informace pouze schraňovat jako 

Denis Diderot v Encyklopédii, v níž chtěl v r. 1751 „shromáždit veškeré poznání“, ale spíše je

přetvářet.

Přetvářím tento formát plný odcizení a šumu a zapracovávám informace jinak, oproti 

odcizené zprávě stavím intimní zprávu, využívám svůj cit tak, aby vznikla nová forma 

zpravodajství: intimní, meditativní, surrealistická a experimentálně narativní.

Proto si myslím, že je zde důležité okrajově zmínit tři filmy, u kterých jsem si všimla, 

že se citlivým a transformačním přístupem ke zpravodajství zabývají, případně se jím 

inspirují (ačkoli to pro ně třeba není hlavním tématem) a rozpracovávají „zprávařství“ 

do filmové a televizní formy. Všimla jsem si, že tyto filmy interpretují globální dění právě 

skrze intimitu jednotlivců, a upcyklují tak informace ze zpráv (nejen) o lidských životech, 

používají archivy nebo vizuální a myšlenkové koláže, z nichž později vycházejí jakési „nové 

formy zpravodajství“ a interpretací, určitý meditativní výklad současného světa.

Dokumentární filmy Adama Curtise se pro mě staly dobrým odrazovým můstkem pro to, 

abych pochopila, jakou cestou je možné se vydat při promýšlení nové formy 

zpravodajství – jak je možné informaci osahat a třídit. Autor ve svých filmech často vtipně, 

a ironicky předkládá různá sdělení o významných myšlenkách, ideologiích a o hlavních 

představitelích současnosti i minulosti a v intimních osudech aktérů naší planety hledá 

souvislosti, které následně staví do delšího časového horizontu. Další inspirací je Vachkův 

film Komunismus a síť aneb konec parlamentní demokracie. Tento Vachkův esejistický epos 
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se pro mě stal mimo jiné odpovědí na to, co právě dělá informaci a myšlenku zajímavou, 

aktuální a přenositelnou, živou a blízkou. 

Vachek se nám v 5 hodinách odkrývá a předkládá své názory na geopolitiku, mezitím 

vypráví intimní příběh o své nemocné ženě a do toho nechává promlouvat množství 

odborníků 

a zvláštních bytostí na dané téma na dané téma filmu. Zdálo by se, že právě odžitá intimní 

a citlivá zkušenost by mohla být dostačující, ale autor se s pouhou osobní výpovědí 

neuspokojuje – nestačí mu pro komplexnější popsání dané tématiky – své citlivé a intimní 

zkušenosti třídí, ohmatává z různých stran a znovu a znovu přetransformovává až se 

dostávají k přímé blízkosti diváka a téma se tím jeví aktualnějším, bytostnějším, akutnějším 

a emerzivním. 

A poslední filmem, který bych chtěla zmínit, je Modelář Petra Zelenky. I přes podivné reakce 

a pocity, které může film sám o sobe vzbuzovat, jsem přesvědčená o tom, že předkládá 

skrze mnohdy velice bizarní intimní příběhy postav – na pozadí oněch velikých dějinných 

událostí – dokonalou zprávu o současném dění v malém, oligarchy vedeném státě uprostřed 

Evropy. Modeláře vnímám jako velice pomalou filmovou koláž hrůzostrašných událostí, 

zasazenou 

do současného světa. Autor ve svém filmu nevytváří příliš nového, spíše „recykluje“ určitý 

obraz pražské společnosti, vytahuje archivní kulturní postavy (Kato a Ztohoven): předkládá 

tak současné situace, do nichž se hlavní hrdina (jakožto obyčejný občan) – takový současný 

Mirek Dušín – dostává, je v nich naprosto ztracený, ničemu příliš nerozumí a existenciálně 

trpí a při jakékoli snaze cokoli změnit nebo zachránit vše jen zhorší a nejvíce tím ublíží sám 

sobě. Taková výpověď o současném stavu České republiky mi připadá aktuální. Forma, v níž

se současnost prokazuje jako koláž minulosti, ozvěn nedávných dějin a přehršle 

„aktualit“ – taková forma je pro mě inspirací.

Stejně tak jako pomalost – jako rozvoj jednotlivého člověka, který se zbavuje násilý skrze 

cítění a sdílení, jak říká Magda, když mi v tramvaji popisuje politiku nerůstu.  
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