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Posudek: 
Když vstoupil do české politiky Andrej Babiš, vzbudila jeho řeč mediální rozruch. Nebyla to 
totiž ani čeština ani slovenština, ale jak prohlásila Milena Bartlová „ošklivá a pokleslá 
českoslovenština“, jíž naposledy mluvili na veřejnosti buď již senilní či nedostatečně 
sofistikovaní komunističtí pohlaváři. Díky Babišovi se připomněl fakt existence hybridního 
jazyka českoslovenštiny, jenž s rozpadem společného státu nevymizel (přestože jej veřejný 
diskurz vytěsnil), ale přežil, a to například prostřednictvím fenoménu porevolučního přívalu 
slovenských studentů na české univerzity, o čemž právě svědčí práce Ivany Hrončekové. Za 
největší klady jejího díla považuji zajímavá spojení různých vzájemně protikladných rovin, 
především zcela subjektivního prožitku (zdůrazněného přítomností autorky jako hlavní 
aktérky snímku) s mnohem obecnějším společenským, politickým a historickým kontextem. 
Banální momenty - věty a obrazy - z běžného studentského soužití ve společně pronajatém 
bytě v Brně jsou konfrontovány s otázkou národní identity a problémem nejednoznačné 
československé historie reflektované v jazyce. Vztah formy a obsahu videa toto záměrně 
vyzdvihuje. Použití principu časoměrného verše z předzpěvu Kollárovy Slávy dcery jako klíči 
ke střihu videa je aluzí ke vznešeným ideálům o československé (potažmo slovanské) jednotě, 
s nimiž operovali obrozenci, především právě Kollár, který prosazoval společný spisovný 
jazyk jak pro Čechy, tak pro Slováky, který se však v praxi neujal. Kollárova vznešená 
básnická mluva je tu proto postavena do kontrastu s komolením češtiny a slovenštiny u 
vysokoškolských studentů, dvě stě let starý intelektuálem vytvořený umělý jazyk s 
nepředvídatelností konkrétních jazykových situací odehrávajících se v současnosti. Tento 
rozpor mezi vznešeným ideálem a přízemní praxí (jež se mu jen málokdy podřizuje) se 
opakuje v pečlivě estetické stylizaci videa, které je přitom postavené na banalitách z 
každodenního života.  
Slabinou celého projektu je skutečnost, že jej nikdo mimo československou komunitu nemá 
šanci pochopit a pro zahraniční kontext je tak nepoužitelné. Pro další projekty by stálo za 
úvahu, jak je možné problematiku rozvíjenou v rámci této práce učinit ne tolik svázanou s 
lokálním kontextem. Také aluze ke Kollárovi je pro diváky nečitelná a pokud jim nebude 
explicitně sdělena, tento rozměr práce zanikne. I když jim sdělena bude, zůstane jen 
informací, jelikož střih nepůsobí nijak nestandardně, sám o sobě k ničemu podobnému 
nepoukazuje. 
 
Otázky autorovi práce: Dílo v sobě skrývá různé komplikované tematické roviny, které 
vyvstávají až po několikátém shlédnutí. Běžný divák v galerii na to vše nemívá čas. Je 
dokonce možné, že si ani nevšimne českoslovenštiny ve videu, zůstane pro něj jen podivným, 
jakkoliv poetickým videem. Jak by autorka postupovala při instalaci této práce v galerijním 
prostředí, aby diváka připoutala k problémům, které práce řeší? 
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