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Slovní hodnocení: 

Bakalárska diplomová práca vypracovaná pod názvom Zárodek a potenciál sa tématicky vzťahuje 

k introspektívnemu prežívaniu a uvažovaniu autorky o emóciách, telesnosti i materialite vo vzťahu k procesu 

vzniku umeleckého diela. Na úvod si ešte dovolím aj inú- akademickejšiu interpretáciu názvu, v ktorom je na 

začiatku vysokoškolského štúdia talentovaná uchádzačka s štandardným stredoškolským vybavením a 

veľkou chuťou posúvať sa ďalej v odbore. Toto následne preukazuje svojou kontinuálnou pracovitosťou, 

ochotou a schopnosťou diskutovať a zanietením, ktoré prerástlo v presvedčenie o správnosti vlastnej cesty. 

Takéto nastavenie alebo tieto vlastnosti sú zárodkom pre rozvoj jej tvorivého i osobnostného potenciálu, 

ako to môžeme vidieť na dnes prezentovanej práci. 

 

Vytváranie umeleckého diela je pre Michaelu „intenzívním prožitkem“, spája ho s energiou,emóciou 

s „niterními myšlenkami“, ktoré sa snaží zhmotniť a zdielať s publikom. Cítiť tu silné prepojenie s jej ďaľšími 

aktivitami i jej osobným nastavením predovšetkým v aktívnom cvičení i vyučovaní jógy. Jej performatívne 

cvičenie prepojené s vizuálnou tvorbou sme môhli vidieť v starších klauzurách pred bakalárskou prácou. Tie 

ďaľšie klauzury poznačené prvým a druhým lockdown-om už naznačili kam bakalárska práca bude 

smerovať. Podmienky pre prácu v škole i kontakt s vonkajším svetom sa skomplikovali, a každý bol nútený 

hľadať spôsoby ktorými sa s tým vyrovná. Študentke sa podarilo nevýhodu premeniť na výhodu, a času i 

podmienkam prispôsobila i svoj tvorivý výskum. Východiskom sa stali kresby z plenéru v blízkosti jej rodiska 

v Dolní Bečvě, ktorý sme „ešte stihli“ na jar 2020. Potom sa už jej pozornosť obrátila na hromadiaci sa 

papierový odpad z domácností domu v Brne, v ktorom býva. Ľahko dostupný materiál ju po 

predchádzajúcich skúsenostiach a snahe odpútať sa od plošného zobrazovania bezpečne doviedol 

k odvážnejším a monumentálnejším experimentom. S pochopením pre situáciu a nové podmienky práce 

rieši problém nedostupnosti ateliérového zázemia i profesionálnych materiálov sympatickým- ekologickým, 

vizuálne atraktívnym a dobovo aktuálnym spôsobom. Jej pozornosť a energia sa obrátila k technike papier-

mâché. 

Chcem zdôrazniť, že výsledná inštalácia je skromným a citlivým výberom objektov a reliéfov, ktoré vznikli.  

Obhajuje premyslenú kompozíciu, ktorej prirodzene prispôsobila v rámci možností i priestor prezentácie. 

Dielo Zárodek a potenciál pôsobí komplexne, ponúka množstvo možností ako doňho doslovne vstúpiť- 

fyzicky i interpretačne. 
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Inštalácia je v zjednodušenej autorkinej interpretácii niečo naznačené/nedefinitívne- niečo čo rastie a 

expanduje. V ňou vytvorenom biomorfnom svete nie je dôležitý tvar ale rast, pohyb a život.Je to spodobenie 

„větvení a plného zakořenění“ vychádzajúceho s jej „tvurčí síly a soustředění“. Farebná spleť myšlienok či 

neurónov je ukotvovaná vo vankúšoch, ktoré pohyb zastavujú s zámerom vytvorenia bezpečia a uvoľnenia 

diváka. 

Idealizované varianty čítania diela, ktoré Michaela naznačuje vo svojom texte vyžadujú veľkú otvorenosť a 

zároveň pochopenie/chápanie inštalácie žiadaným smerom. 

Dynamické vznášajúce sa monumentálne dielo rastúce z plochy a expandujúce do priestoru nám chce 

sprostredkovať stav oddaného ponorenia sa do jeho fyzickej prítomnosti a ideálne i možnej meditácie s ním. 

Táto túžba autorky prejavená v ďaľšej  textovej časti bakalárskej práce aby inštalácia diváka vtiahla, a aby 

sa do nej môhol ponoriť tak- ako to dokáže Ona by si asi vyžadovala náročnejšiu dramaturgiu 

koordinovaného nonstop sprístupnenia inštalácie hádam i s vymedzením „denného a nočného“ režimu pod 

kuratelou samotnej autorky?... To si viem predstaviť ako ďaľší možný spôsob vývoja a posunu práce. Sám 

by som chcel „snový enviroment“ zažiť na vlastnej koži ako alternatívnu negalerijnú skúsenosť.  

Michaela Kachtíková je svojím študijným i životným prístupom nasledovaniahodnou samostatnou 

osobnosťou, zorientovaná v umeleckom kontexte do ktorého svojou prácou vstupuje a snaží sa niečo 

priniesť. V symbolickej polovici jej štúdia a na úplnom začiatku umeleckej budúcnosti oceňujem intenzitu 

ponorenia sa do vlastnej práce aj otvorenosť pri písaní textovej časti práce, predovšetkým v jej závere, kde 

sa dozvieme takmer formou úprimného vyznania čo pre začínajúcu umelkyňu proces tvorby a oddanie sa 

umeniu znamená. Stotožňujem sa s jej vyznaním a som rád, že ako vedúci ateliéru môžem byť jeho 

súčasťou. 

 

Otázky k rozpravě: 

Aká je Tvoja predstava ideálnej prezentácie všetkých/ väčšiny prác vytvorených posledný rok? Aké možnosti 

ďaľšieho posunu vidíš v nastolenej téme?  

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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A 

 

Posudek vypracoval(a): 

doc.Mgr.Art.Svätopluk Mikyta 

Datum: 04.06.2021 


