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Slovní hodnocení: 

Jedna z autorek, kterou do své Anthology of Unspoken zahrnula také Jana Hrádková, tvrdí, že ve stavu deprese se náš jazyk 

stává zacykleným, vyprázdněným a monotónním. V krajním případě utichá úplně. Nicméně i v tomto stavu jsme prý schopni 

specifickým způsobem komunikovat pomocí znaků, obrazů. A právě použití vizuálního jazyka je v Anthology of Unspoken to, 

co zaujme na první pohled. Velkorysý a přehledný layout často narušují emoji, které svým významem doplňují vybrané 

ilustrace, případně vizuálně komentují popisované téma. Jako příklad uvedu fotografii Thomase Szasze, odpůrce psychiatrické 

donucovací praxe, kterého obletují dva kreslení zamilovaní ptáčci na sytě modrém pozadí. Idylka je vzápětí narušena informací, 

že tento neúnavný propagátor osobní svobody ve svých devadesáti dvou letech spáchal sebevraždu. Pozadí je najednou šedé, 

nicméně po stranách vidíme fotografie z jedné jeho přednášky, ve které (opět na sytě modrém pozadí) demaskuje moderní 

psychiatrii, jako nástroj, kterým patriarchální společnost utlačuje ženy. Laciná ironie se nekoná.   

Formální zpracování poučeně odkazuje k současnému knižnímu designu (autorkou zmiňovaná publikace Politics of Design, 

nebo např. kniha Age Of Earthquakes od designéra Wayne Dalyho), na druhou stranu dynamicky strukturovaný web někdy 

působí až filmovým dojmem (skládání jednotlivých informací a používání vizuálních „střihů“ může vzdáleně připomenout 

dokumenty Adama Curtise a jeho práci se zvukovou a obrazovou stopou). Asociativní řazení, na které autorka upozorňuje, se 

stává zajímavou, vrstevnatou interpretační hrou. Je možná až trochu znepokojivé, jak téma deprese může v tomto podání 

působit živě a inspirativně. 

V úvodu teoretické části popisuje Jana Hrádková svůj praktický výstup celkem odvážně a sugestivně jako „myšlenkovy ́ 

autoportrét na hranici patosu“ a „opovrženíhodnou hysterii Narcise bez lásky“. Je to sebereflexivní gesto, které má výrazný 

dramatický potenciál (i s ohledem na to, že o pár řádků výše se autorka přiznává k vlastní diagnóze klinické deprese). Jak jsem 

se dozvěděl z osobního rozhovoru, tento beletristický, nebo možná spekulativní přístup, byl nakonec záměrně potlačen na úkor 

věcnějšího a do jisté míry střízlivějšího přístupu. Tomu už odpovídá následující charakteristika jejího projektu – „vyrovnávací 

mechanismus v podobě rozsáhlého osobního vy ́zkumu prezentovaného formou vizuálně eklektického webu, který mapuje 

vnímání deprese a melancholie v rámci historického, uměleckého a částečně také vědeckého diskurzu.“ To dokazuje, že 

zvolenou polohu poutavého informativního portálu se Hrádkové nejen povedlo zcela naplnit, ale navíc si nechala otevřenou 

možnost, aby se její web mohl kdykoliv v budoucnosti vychýlit z rovnováhy a proměnit třeba v šílený gotický román.  
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Kromě několika málo nedostatků, na které jsem při pročítání narazil – zařazení barokního obrazu s názvem Zraňující se Portia 

(1664) s tématem patrně vůbec nesouvisí, místy jsou nejednotné popisky obrazů (datace někdy v závorce, někdy bez závorky, 

rozdílné uvádění autora s anglickým „by“ jindy bez „by“), nebo několik málo překlepů a pravopisných chyb v textu – považuji 

předkládanou práci za výborně zpracovanou jak po formální, tak po obsahové stránce. Vysoko hodnotím především rozsah a 

zpracování rešerše, včetně kurátorského výběru jednotlivých autorů a textů. Je patrné, že v tomto ohledu práce vyžadovala od 

autorky odvahu a odhodlání. Povedlo se jí neztratit se v záplavě sekundární literatury a v různých tématických diskuzních 

skupinách, kterých je v online prostoru nepřeberné množství. Výsledek je obdivuhodný a těším se na další rozšíření antologie, 

hlavně o filmové a hudební odkazy.  

Otázky k rozpravě: Naznačená dialektická metoda trochu selhává, pokud si uvědomíme, že na jedné straně stojí libertariánský 

Szasz a proti němu je postaven Solomon, proponent liberálního narativu, že deprese je nemoc, která se dá správnými prostředky 

léčit (pokud na to ovšem máte peníze). Určité východisko z tohoto uzavřeného kruhu nabízí text Justina Clemense, přeložený 

pro Anthology of Unspoken do češtiny. Autor zde mimo jiné píše, že melancholie je neoddělitelně spjata se ztrátou, ale zároveň 

je i bezpodmínečnou poptávkou po něčem novém. Clemens svůj text uzavírá tvrzením, že navzdory všem předpokladům, by 

melancholie mohla být nezbytným stupněm v nalézání nových možných způsobů bytí. Mohli bychom tedy otázku, kterou si 

Jana Hrádková klade na začátku teoretické práce: „Je deprese opravdu nemocí, nebo jen my ́m vlastním selháním?“, 

přeformulovat na: „Je deprese nemocí, nebo je to selhání společnosti?“  

Protože jak tvrdí např. americký terapeut a aktivista Will Hall, tím, že vytěsníme sociální kontext a popíšeme naše zážitky jako 

nemoc, si zavíráme dveře ke společenské změně, která by výrazně pomohla předcházet problémům už od počátku. Podobný 

přístup zastával britský filozof Mark Fisher, který si opakovaně kladl otázku, jak je možné, že v kapitalistické společnosti je 

obecně přijatelné, že tolik lidí, a hlavně mladých lidí, je nemocných? Příčinu viděl v odpolitizování celého problému a 

v obecném potlačení (depresi) jakékoliv alternativy k neoliberálnímu kapitalismu. Tady se podle mě nabízí jedna z dalších 

možností, jak stávající sbírku rozšířit a ukázat, že dilema mezi „fyzickou nemocí“ a „selháním jedince“ se z určitého pohledu 

může jevit jako zavádějící.  

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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