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Slovní hodnocení: 

 

Michaela Kachtíková patří dle mého názoru mezi typy studentů umění, kteří své objevy a tvůrčí cestu 

absolvují především skrze velké množství práce. Každý pokus naznačí novou cestu a je pak velmi důležité 

správné rozhodnutí, kudy se vydat. Tuto metodu považuji u Michaely Kachtíkové za šťastnou, jelikož tříbení 

její vizuální inteligence je na vývoji a postupech, které se v její bakalářské práci objevují, zřetelné. Možná 

paradoxně se na její bakalářské práci pozitivně projevila i pandemická éra, která dala Michaele možnost se 

systematičtěji ponořit do vlastní materiálově, a tedy i časově náročné práce.  

Velké množství zkoušek materiálů, papírů, barevností, tedy pigmentů a barviv, pojidel, konstrukčních prvků, 

pro mne až překvapivě zdárně plyne, jen s mírnými záseky právě v okamžicích rozhodování, co zvolit. Na 

začátku bylo jakési intuitivní rozhodnutí volby technologie papírmaše, kdy se Michaele její bakalářská práce 

začala odlepovat od podložek jejích předcházejících prací. Tato tendence byla patrná již nějaký čas, kdy se 

Michaeliny koláže a práce plošného charakteru začaly odělovat  od podložky, povlávat kolem ploch rámů a 

expandovat do prostoru. 

 

Papírmaš Michaela rychle rozvinula a prozkoumávala se sobě vlastním intenzivním nasazením. Tuto 

techniku intuitivně  přízpůsobila vlastním potřebám a hledaný osobitý výraz se rychle dostavil. Michaelina 

soustředěná práce tematizuje myslím šťastně spíše vlastní citlivost, než pocity, zkušenosti s tělesností, 

jógou, myšlením,  vědomím a další oblasti jejího zájmu.  

 

Výsledný soubor prací a hlavně dominantní centrální instalace je zdařile nainstalována. Šťastné se ukazuje i 

rozhodnutí použít textilní stuhy. Hlavní centrální instalace působí velmi svěže, a pokud se to dá říci i 

současně. Pozitivně na mě působí i nově se objevující intenzivnější barevnost a malířskost v posledních 
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velkých objektech. Je zde evidentní další možnost vývoje a expanze. To mě nyní přivádí k další oblasti, o 

které jsme s Michaelou diskutovali, a tou je volba materiálů, jejich vlastnosti, kvalita, časovost. S tím souvisí i 

životnost jejích objektů, které se nyní může zdát marginální, když se právě podařilo přesvědčivě dokončit a 

nainstalovat bakalářskou práci. Toto ovšem vyvstane hned po obhajobě práce: jak nakládat s těmito 

křehkými neuronovými tvary? Jak je skladovat? Nebo neskladovat? Jak budou nebo nebudou degradovat 

díky volbě matreriálů a technologií? Do jaké míry jsou materiály a technologie nositely významů a obsahů? 

Toto je oblast, kterou musí Michaela také začít intenzivněji řešit. Jsou to další oblasti a významy, které 

budou posouvat její práci. V našich diskusích jsme se jí opakovaně dotkli. 

 

Bakalářskou práci Michaeli Kachtíkové považuji za zdařilou. Autorka prokázala schopnost samostatné práce, 

vlastního rozhodování i odvahu k experimentu. 

 

 

 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Jakou roli pro vás hrají fyzikální a chemické vlastnosti zvolených materiálů a jejich časovost? 

K jakým autorkám a autorům by jste vztáhla vlastní práci a přístupy? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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