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Posudek: Vymezené téma Československo zpracovává Ivana Hrončeková především v 
rovině jazyka, a to v souvislosti s vlastním přesídlením ze Slovenska do České republiky. 
  
V předchozí práci formulovala hybridní jazyk českoslovenštinu. Mj. díky jejímu studiu 
lingvistiky se jí podařilo vytvořit univerzální jazykový systém, který překvapuje 
obrazotvorností a zvukomalebností. Ne náhodou byl její projekt Československé knihovny 
oceňován. V souvislosti s ním zazněly ale i pochyby o jeho konceptuálním perfekcionalismu, 
doslovnosti. Řada kritických dotazů směřovala na konfrontování jazyka s každodenní realitou.  
 
V diplomové práci Ivana usilovala o překročení vytvořeného systému, namísto univerzálního 
chtěla řešit partikulární. Přitom odhalila vlastní inklinaci k práci na základě předem daných 
schémat. Tyto procesy nakonec obhlédla ve výsledné „videobásni“.  
 
Scénář koncipovala na bázi osobní zkušenosti, života v rámci česko-slovenské komunity bytu, 
který sdílí s dalšími vrstevníky. Všímá si především momentů, kdy se vyjevují i smiřují 
jazykové rozdíly, dochází k hybridizaci ustanovených jazykových norem, vytváří se jejich 
místní specifika. Vybrané větné fragmenty spojila ve zdánlivé vyprávění, monolog, místy 
přerušený dialogem s blíže neurčeným Čechem/Češkou. Jeho/její výpovědi odlišuje od 
vlastního mluveného slova pomocí titulků ve videu. V textové podobě zařazuje i úryvky z 
teoretických a filosofických knih, které pomáhají porozumět celku nejen autorce, ale i 
divákovi. Kombinací mluveného a psaného slova propojuje vizuální a verbální vrstvy videa. 
Anonymita druhého mluvčího vzbuzuje dojem elektronické identity. 
 
V obrazové rovině autorka mísí statické záznamy z bytu, kde se dialogy odehrály. Doplňuje je 
osobními performativními gesty, které zaznamenala v procesu uvažování o díle. Na první 
pohled čistými obrazovými kompozicemi pronikají nedokonalosti a šumy okolí, které jsou 
komplementární náznakům slangu.  
 
Střih videosekvencí Ivana podřizuje rytmu časoměrného verše, který patří do historické 
versologie. V obhajobě autorka vysvětluje výběr tohoto systému mj. odkazem na významné 
okamžiky novodobé historie jazyka, jako je třeba národní obrození. Upozorňuje, že snaha 
poukázat na klasické, univerzální aspekty jazyka se v historii pojila s politicky vyhrocenými 
situacemi, souvisí s potřebou sebedefinování národa, vyjádření příbuznosti apod. 
 
Jestliže mohla Ivanou vytvořená českoslovenština vyznívat jako naplnění utopické vize, 
vytvoření dokonalého, demokratického jazykového kánonu na základě dvou příbuzných 
jazykových norem, pak si v této práci dovoluje soustředit se na šumy, defekty v současnosti 
zažívaných jazyků. Zvláštní napětí vzniká v kontrastu s (pro diváka možná spíš tušeným) 
rytmem skladby obrazů.  



 
Ve své práci Ivana nehledá prvoplánové řešení společenské konfliktů. Noří se do 
komplikovanějšího hledání vlastního vztahu k otázce soužití dvou spřízněných národů, 
reprezentované konfrontováním jazykových rozdílů uvnitř komunity. Paradoxně je její 
videobáseň víc politická než tímto přívlastkem předem definovaná práce.  
 
Ivanin sofistikovaný a zároveň sebereflexivní způsob práce považuji za zcela vyjímečný. 
Velmi si cením jejího působení na FaVU.  
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