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Slovní hodnocení: 

Jsem velmi ráda, že se Kateřina Molišová rozhodla studovat magisterské studium v Ateliéru environmentu. 

Před tím působila v Ateliérech sochařství a tělového designu. Je autorkou mnoha výrazných prací, v nichž 

se jí podařilo skloubit přesvědčivou sochařskou formu s jednoduchým ekologickým apelem. Většině kolegyň 

a kolegů se vryla do paměti její bakalářská práce Neo, koule, vzniklá nabalováním plastů, nalezených v lese. 

V průběhu studia u nás vznikaly například i reliéfní odlitky prasklin v půdě. 

Předložená diplomová práce se názvem Neo 2 odkazuje ke zmiňované bakalářské práci. Oproti ní ale 

působí méně jednoznačně, otevírá množství zamýšlených a možná i neúmyslných rovin. Vychází z palčivé 

ekologické problematiky kůrovcové kalamity. Respektive se snaží o revizi vztahu k tzv. škůdcům. 

Vstupním záměrem bylo nějakým způsobem číst stopy, které po sobě brouci pod kůrou stromů zanechávají. 

Chtěla je přerývat do dřeva, ze kterého pak měla být vytvořena chýš, něco, co člověka obklopí, pojme. Tuto 

představu se nakonec rozhodla realizovat ve skříni, s níž má osobní zkušenost. Je to skříň, do které se 

v dětství zavírala. Představuje ale také kus dřevotřískového nábytku, který je součástí naší kolektivní 

historie. Většina z nás se s podobným vybavením setkala, když ne v domácnostech, tak určitě v institucích, 

kterými jsme prošli. A není bez zajímavosti, že jsme se ho v mnoha kontextech snažili v posledních letech 

zbavit. Katka namáhavě vyryla ornamenty podobné lýkožroutím stopám do interiéru skříně. Spolu 

s barevnými kresebnými zásahy to působí velmi dekorativně. Skříň tak zásadně zušlechtila. Realizace by za 

určitých okolností mohla být čtena i jako design. Pro Katku je důležitá rovina recyklace, ale také další část 

díla, literární vyprávění, současné interpretace vlastní zkušenosti z dětství z perspektivy lýkožrouta. Zatím 

mám možnost posuzovat jen úryvek psaného textu. Autorka uvažuje jak o audionahrávce, tak i o živém 

čtení. Věřím, že se jí podaří text adekvátně proklamovat. 

Na teoretické části – interpretaci práce – si skutečně cením toho, že je psaná z osobní zkušenosti. Autorka 

nehýří pojmy, které jsou v souvislosti s ekologickou krizí přetížené. Spoléhá se na sílu jednoduchých vět a 

vlastních myšlenek. Na druhou stranu musím přiznat, že pro mě její text vyznívá místy až příliš 

zjednodušeně, nebo dokonce moralistně. Když například tvrdí, že většina lidí vnímá kůrovce jako 

„přemnoženou nestvůru“, podobně jako „odporného vlka, strašidelného lva, zlou peronosporu, nechutnou 
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sinici, zlé červotoče“, tak si troufám oponovat, že většina lidí interpretuje problém jako člověkem zaviněnou 

kalamitu, neviní jednotlivého brouka. Podobně zjednodušená je podle mě i domněnka, že většina není 

schopná nebo ochotna se vcítit do perspektivy zvířat. Nevnímá krásu kůrovcem vytvořených ornamentů. 

Podle autorčina výkladu se práce Neo 2 pokouší o nápravu. Ve skutečnosti Katka vypráví především příběh 

svého dětství. Personifikuje pro sebe kůrovce, a je pro mě otázkou, nakolik se skutečně vciťuje do jeho 

možné perspektivy. Pokud by se příběhy týkaly života lýkožroutů, proč nejsou lépe zasazeny do vývojových 

stadií larvy a pak brouka? Proč se v nich nepohybujeme chodbami, které tvoří onen ornamentální požerek 

(od matečné chodby přes jednotlivé chodbičky ven)? V dokumentaci autorka například píše: „Konzum, 

neochota přijímat věci nové nebo odlišné, měnit své návyky a názory, tím vším jsme svázaní. Svázáni 

provazy vlastního omezeného myšlení a světa odtrženého od fantazie a ochoty, od připuštění si, že i 

nemožnosti jsou možné. (...) Katka se chce „na problémy dívat z více úhlů, pochopit a upozornit na lidské 

zásahy do přírody, jejich narušování přirozeného chodu a obnovy přírody...“ V souvislosti s takovým 

záměrem je myslím nutné uvažovat o kontextu prezentace. Ráda bych na tomto místě poukázala například 

na knihu pro děti Pohádka o Ipsíkovi aneb Jak se lýkožrouti naučili psát z roku 2016, která má možná v tom 

osvětovém ohledu hlubší dopad, než přesvědčování přesvědčených v uměleckém kontextu.  

Ale to spíš narážím na to, co vzniká mezi textovým výkladem autorky a samotným dílem. Diplomovou práci i 

Katčin přístup považuji za inspirativní.  

 

Otázky k rozpravě: 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji obhajobě. 
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