
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
ATELIÉR TĚLOVÉHO DESIGNU

FACULTY OF FINE ARTS
BODY DESIGN

KARTOTÉKA
FILE CABINET

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE PETRA RŮŽIČKOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE MGR.A LENKA KLODOVÁ, PH.D.
SUPERVISOR

OPONENT PRÁCE MGR. FRANTIŠEK KOWOLOWSKI
OPPONENT

BRNO 2013



DOKUMENTACE VŠKP
K obhajobě bylo předloženo 5 kusů fotodokumentace. V současné době se 

jedná o 330 kartotečních karet.

Kartotéka, kresby tužkou na papíře, kancelářské sponky, papíry složeny do velikosti A4, přibližná výška 

stohu 22cm, 2013



Kartotéka, kresby tužkou na papíře, kancelářské sponky, papíry složeny do velikosti A4, přibližná výška 

stohu 22cm, 2013



Kartotéka, jedna z kreseb tužkou na papíře, papír složen do velikosti A4, 2013



Kartotéka, popisek ke kresbě, tužka na papíře, velikost A4, 2013



Kartotéka, kresba tužkou na papíře s popiskem, kancelářské sponka, popisek velikosti A4, kresba 

105x45mm, 2013



OBHAJOBA VŠKP

Jako téma mé závěrečné bakalářské práce jsem si zvolila 

materialistickou potřebu vlastnit. Vytvořila jsem jakousi kartotéku věcí, které 

vlastním. V průběhu práce jsem zjistila, že je pro mě důležitá přesná velikost 

věci a můj subjektivní pohled na ni. Proto jsem se rozhodla předměty kreslit 

tužkou 1:1. Většina předmětů je nakreslena ze dvou pohledů. Popisek, který je 

psaný tužkou na kancelářský papír, obsahuje jen stručný popis předmětu s 

příběhem vysvětlujícím, jak jsem k danému předmětu přišla a jaký k němu mám 

vztah, co pro mě znamená. Kresba a popis jsou spojeny obyčejnou 

kancelářskou sponkou. Tyto kartoteční karty neobsahují kartoteční číslo, 

protože mi přišlo zbytečné. Karty nemájí žádný řád.

Při tvorbě jsem se nechala inspirovat pracemi německé konceptuální 

umělkyně Hanne Darboven a především prací britského umělce Michaela 

Landyho Breakdown, která vznikla v roce 2001. Landy v této práci vytvořil 

očíslovaný seznam všech věcí, které vlastnil. Věci poté jeho asistenti pomocí 

strojů zničili, zbyl mu pouze seznam. 

Mám strach, že o své věci nějakým způsobem přijdu. Vyděsilo mě 

vyprávění jedné ženy, která díky požárům dvakrát přišla o veškerý majetek. 

Jsem závislá na svých věcech, proto jsem se rozhodla vytvořit tuto kartotéku 

jako zálohu dat. I kdybych o své věci přišla, stále mi zůstane pocit vlastnictví. 

Jako nejlepší místo pro tuto zálohu jsem vybrala svůj dětský pokoj u rodičů. 

Skladuji tam většinu věcí, které jsou pro mě důležité, ale nepotřebuji je mít stále 

fyzicky u sebe. Věřím, že je rodiče ochrání. Než je tam uskladním, budou k 

nahlédnutí při prezentaci mé závěrečné práce.

Na mou práci Kartotéka je možné se dívat jako na formu autoportrétu. 

Nabízím vám k nahlédnutí mé nejosobnější předměty, jejich příběhy a city, 

které k ním chovám.

Práce na tomto projektu prakticky nikdy nezkončí, objem zálohy se bude 

neustále navyšovat takovým tempem, jakým mi budou přibývat věci. Budu dělat 



pravidelnou inventuru a připisovat, co se s věcí stalo nebo jak se změnil můj 

vztah k ní.


