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Diplomová práce – posudek vedoucího  
 
Jméno a příjmení studenta: BcA. Jana Hrádková 
Název práce: Anthology of Unspoken 
 
 
Slovní hodnocení: 
Hvězdný spisovatel Andrew Solomon v jedné ze svých přednášek říká: „Depresi známe 

prostřednictvím metafor. Emily Dickinson jí dokázala vyjádřit básnickým jazykem, Goya v obraze“. 

Zbývá jen doplnit: Jana Hrádková jí zrcadlí v Anthology of Unspoken. Abychom pochopili, je nutné 

vrátit se do podzimu loňského roku, kdy Jana formulovala téma své budoucí diplomové práce: 

Extrémní individualismus, syndrom vyhoření, deprese, poruchy příjmu potravy, perfekcionismus, 

neustálá komparace, pandemie, ztráta komunity. To je pouze nástin problémů, se kterými se 

potýkáme a přesto jim plně nerozumíme. Víme všechno, nevíme nic. Anthology of Unspoken se 

brzy stane Janinou alternativní formou terapie depresivních epizod. 

 

Jana svou diplomovou práci charakterizuje s typickou sebeironií jako myšlenkový autoportrét  

na hranici patosu, opovrženíhodnou hysterii Narcise bez lásky či rozsáhlý osobní výzkum 

prezentovaný formou vizuálně eklektického webu. Své komentáře a postřehy k Anthology of 

Unspoken uvádím v bodech: 

 

– Páteří předkládaného webu je chronologický historický exkurz, který diváka skrze text  

a obraz seznamuje s dobovým kontextem vnímání deprese a melancholie. Jana ve své 

práci vystupuje v dvojroli: jako autorka hlavního textu a kompilátorka informací a jako 

designérka webu. Texty jsou zdařilou kombinací historických faktů, chytlavých citací  

a úderných titulků. Zásadní význam má zařazení dvou antagonistů – Thomase Szasze  

a Andrew Solomona, kterými Hrádková poukazuje na protipóly ve vnímání psychických 

poruch. 

– Vizualita webu na první pohled evokuje vyprecizovaný cool deníček: má skvěle 
vybalancovaný mix fontů, barev, 3D ilustrací, memů, dobových maleb, emotikonů  

a popkulturních obrazů. Po bližším studiu ovšem zjistíme, že má nálepku „Archiv bolesti“. 

Poukazuji tím na chytře promyšlenou vizuální dramaturgii, kterou Jana odlehčuje ústřední 
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téma práce. Dramatickým designováním obsahu dociluje současné vizuální atraktivity,  

co je ale podstatnější, umožňuje čtenářům vnímat obsah strukturovaně ve vrstvách, 

nabízí rychlé prohlížení nebo soustředěné čtení.  

– V době psaní těchto řádků mám k dispozici jen screenshoty webu, nehodnotím tedy  

jeho uživatelskou přístupnost. Těším se na živý web a jeho interakce. 

– Cením si Janiny otevřenosti s jakou k práci přistoupila. 

– Gratuluji k výsledku! 

 

 

Otázky k rozpravě: 
Web Anthology of Unspoken je zatím tvou osobní terapií. Jak o něm uvažuješ do budoucna? 

Dokážeš si představit, že bys ho otevřela k publikování dalších tabuizovaných témat i jiným 

autorkám/autorům? 

 
Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě. 
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