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Alžběta Bačíková se ve své praci Talk&Twerk dotýká hned několik témat aktuálně 
diskutovaných,  především v diskurzu feminismu a kritické teorie, aniž by tyto témata pouze 
ilustrovala nebo objevovala objevené. Alžběta poukazuje na dva „nesmiřitelné“ pohledy 
feminismu  a to na vyzívavost a explicitní sebe-erotizaci potažmo sexualizaci. Takové 
chování je z jednoho úhlu pohledu vykládano, jako submisivní sebestylizace do „předmětu“ 
mužovi touhy ale zároveň druhým názorovým táborem je to samé úsilí  prezentovano jako 
emancipační. Osvobozující právě a jedině pokud  dojde k jeho subverzivnímu přijetí až do 
krajnosti, kde je erotický (sexuální) kapitál použit  jako nástroj moci a sebevědomí, který 
vymaňuje ženu z oprese patriarchátu. Tyto módy chování lze sice oba poměrně snadno 
pochopit avšak lze jen těžko oba naráz převést do žité praxe na niž apelují. Jsou nám většinou 
prezentovány tak, že je třeba se rozhodnout. Jasným zůstává pouze to, že „hlavu“ nelze 
oddělit od „těla“. Alžběta na dvou reálných postavách – lektorce retoriky a lektorce twerku 
(tance podobném kopulačním pohybům, oblíbeném převážně v současné populární kultuře ) 
divákům předkládá, ale především  propojuje dvě různé strategie vědomé práce se spojením 
ducha  a tělesnosti a zároveň vztahem těla a moci. Projekt Talk&Twerk nepracuje se  
zjednodušenou  a zavádějící binární logikou, která prezentuje duch a tělo jako antagonistické 
principy. Naopak bere za samozřejmé jejich spojení (považuje oprávněně tuto diskuzi za 
uzavřenou) a zaměřuje se na hledání prostředků, jak se proti tomuto stále ještě stereotypnímu 
hierarchyckému dělení ohradit v žité praxi , vzděláváním a syntézou různých metod 
emancipace a odporu. 
Považuji práci Alžběty za po všech stránkách zvládlou a podloženou nejen studiem již 
existujících teoretických materiálů (jakkoli nesystematicky a fragmentárně), ale i  vlastnímu 
sběru informací v „terénu“ a to jak osobně u aktérů, kteří ve videu přímo vystupují tak 
vyvoláváním diskuzí  na různých internetových fórech. Realizaci videa za pomoci přizvaných 
profesionálů (kamera) považuji také za správné rozhodnutí, které umožnilo, že nejsme rušeni 
jako diváci formálními nedostatky ale ani od jádra práce odváděni silným autorským 
rukopisem. Doporučuji tuto diplomovou práci komisi k přijetí a navrhuji známku A. 
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