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DOKUMENTACE VŠKP 
Při obhajobě byla uskutečněna performativní přednáška v délce 20 minut.

Život podle nich, performativní přednáška, 19.5.2015 8:00-8:20, Údolní 19, Brno

Záznam přednášky:  http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2015-bendova-ivana-zivot_podle_nich  

Ukázky z videopodkladů pro přednášku:
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Přípravné schéma přednášky na časové ose:
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úvod: přejaté záběry od 
Lucie
titulky: Toto je Lucie.
Má YouTube kanál GetTheLouk, 
který sleduje 105 734 uživatelů.
Natáčí videa pravidelně několikrát 
týdně.
Týkají se především líčení.

živý komentář:
Setkala jsem se s ní dvakrát. 
Vybrala jsem si ji, kvůli velké 
sledovanosti a osobním 
sympatiím...

titulky: Co nosím v kabelce je tag. Je to jeden 
z žánrů.Blogerka v něm...
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Akce na festivalu Majáles 2014 v 
Brně.

Výstava AEN ve 4AM. Participace s 
návštěvníky.

Performance pro publikum. Výměna 
kabelek těsně před akcí.

Performance pro kameru. Vytvoření 
velikonočního líčení kočičkou.

Performance Klauzurní oblečení. Popis 
kusů mého oblečení v době obhajoby.
titulky: Alespoň jednou měsíčně 
blogerky shrnují své nákupy. Pop-
isují jednotlivé produkty, jejich cenu i 
zkušenosti s nimi. Někdy si natáčí své 
nové outfity.

živý komentář:
Nakupuji oblečení v sekáči... 

titulky: 

Natočeno v mém pokoji. Postupně přináším 
k objektivu všechny věci, které mám v 
pokoji a našla jsem je u popelnic.

Prohlídka ruiny domu, který 
je před rekonstrukcí. Teprve 
v něm budu bydlet, zatím jej 
opravuji.

titulky: Room tour. Procházka pokojem. 
blogerka drží kameru v ruce a prochází 
svým pokojíčkem. Ukazuje, kde má 
oblečení nebo kde se líčí.

živý komentář:
Nelíčím se. Jen když jdu na ples. Ale neu-
mím to. Jednou jsem předstírala, že jsem 
zákaznice a nechala se nalíčit v drogerii. 
Poznali, že jsem umělkyně. Musela jsem 
si něco koupit.

titulky: Lidé nosí ve svých taškách podobné věci. 
Je to soukromí, které mají všichni společné. Je 
příjemné vědět, že je to tak, nebo naopak, že já 
jsem jiný.



Ivana Bendová: 

ŽIVOT PODLE NICH 

 

 

 

 

 

 
ANOTACE 

V diplomové práci ŽIVOT PODLE NICH se zabývám blogy o líčení na serveru YouTube. 
Používám v ní své práce, především video záznamy performancí pro kameru, či 
diváky, které vznikaly v průběhu celého magisterského studia. Jejich další zpracování 
spolu s myšlenkami a zážitky vede k audiovizuální koláži, která doprovodí výslednou 
performativní přednášku. Zmíněná koláž může zároveň existovat jako samostatná 
videoesej vyjadřující moje zážitky s tématem blogerství. 

 

ÚVOD 

Proč by se někdo chtěl dívat dvacet minut na to, jak se někdo líčí? Proč by někdo 
chtěl vědět, co nosím na sobě nebo v kabelce nebo kde jsem to koupila? Proč by 
někdo chtěl ztratit dvacet minut svého života tím, že o tom vypráví někomu, koho 
nikdy v životě neviděl a nejspíš ani neuvidí? Proč se na to dívají stovky tisíc lidí?  

Tyto a mnoho dalších otázek jsem si kladla poté, co jsem poprvé před dvěma lety na 
YouTube uviděla videoblog. Konkrétně to byl návod, jak se nalíčit. Blogy mne zaujaly 
natolik, že jsem si je zvolila jako své dlouhodobé téma, které zpracovávám také ve 
své diplomové práci. Vyšla jsem z určité přitažlivosti, nekritického pozorování jako 
nejběžnější reakce na blogy. Vedle toho jsem však u sebe i ve svém okolí 
zaregistrovala také negativní a ironické reakce. Zajímá mě, jaký pocit přináší 
odhalování soukromí na veřejnosti a jaký může mít vliv na jednání a osobnost 
člověka a jaké k tomu může mít důvody. Dále mě zajímají způsoby vědeckého 
výzkumu a možnost či nemožnost jeho objektivizace. Jako uměleckou/výzkumnou 



metodu jsem si zvolila zúčastněné pozorování a vciťování se pomocí živých nebo 
imaginárních rekonstrukcí převzatých situací. Název práce Život podle nich odkazuje 
k dilematu kdo, koho ovládá. Snažím se poodhalit jaký je vztah mezi blogerkami, 
jejich sledovateli, tržní ekonomikou a populární kulturou. Závěrečná práce pro mě v 
této chvíli znamená ukončení jednoho celku „projektu“ blog. V průběhu dvou let 
jsem prošla několika etapami a zkusila různé postupy práce a přístupy k tomuto 
tématu. Na úvod popíši předmět mého zájmu a pokusím se charakterizovat pojmy a 
momenty, které se váží k blogerství. V další části textu se zaměřím na své konkrétní 
přístupy a závěry, ke kterým jsem v rámci celého projektu došla. V poslední části 
zařadím moji práci do kontextu současného umění. 

 

POPIS BLOGU 

Definice 
Blogerky (též Youtuberky) jsou dívky ve věku průměrně od 12 do 25 let, které svůj 
volný čas tráví natáčením videí o líčení, módě a svém/přeneseně obecně aktuálním 
životním stylu. Pro sdílení videí s dalšími dívkami používají server YouTube, Tento 
sdílený osobní kanál se nazývá videoblog. Proto, aby se dívka stala sledovanou 

blogerkou, nepotřebuje žádné specifické dovednosti, komunikace prostřednictvím 

videozáznamu umožňuje překonat handicapy, které by mohly vyvstat při komunikaci 
„offline“.  Mnoho z blogerek o sobě např. tvrdí že jsou introvertní, špatně navazují 
nové kontakty, mají nebo měly psychické problémy. Pro stříhání videí jim stačí pouze 
uživatelská úroveň práce s počítačem; snadnou editaci videí umožňuje přímo 
YouTube. Blog lze jednoduše charakterizovat jako deník. První blogy vznikaly ruku v 
ruce s rozvojem informačních technologií, resp. s masovým rozšiřováním internetu. 
Na konci devadesátých let měly blogy pouze textovou formu, v nultých začaly být 
doplňovány i nahrazovány vkládáním fotografií a videí. Což bylo umožněno hlavně 
běžnou dostupností relativně kvalitního digitálního záznamu a vyšší přenosovou 
kapacitou cenově dostupného internetového připojení. 

Žánry blogů 
Nejčastějším žánrem videa v rámci sledované oblasti je realizace určitého tagu. Toto 
slovo má více významů v různých oborech. V HTML jazyce tagy definují vlastnosti 
obsahu a vzhledu, pro streetartovou komunitu je tag označením, podpisem. Tagy 
jsou také klíčová slova, podle kterých lze třídit obsah na internetu a hledat v něm 
pomocí vyhledávačů. Pro blogery znamená tag druh videa šířícího se řetězovou 
reakcí. Bloger vymyslí nebo převezme téma či seznam otázek pro video, které natočí 
a pošle jej dalším blogerům, kteří jej natočí znovu. Tagy mohou být otevřené, to 
znamená, že jej bloger pouze zavěsí na svůj kanál a může jej zopakovat kdokoli. 
Nejoblíbenější tag se jmenuje Co je v mé kabelce? / What is in my purse? - blogerka 
zde ukazuje a popisuje obsah své kabelky. Tagy jsem rozdělila do několika skupin, 
podle jejich obsahu: 

Popis osobnosti – 100 otázek, na které se nikdo neptá; 10 divných faktů o mně; 50 
náhodných faktů o mně; jedno slovo. 



Odhalování soukromí, systém uspořádání bydlení – Room tour; Jak skladuji 
kosmetiku?; Co mám v iPhonu?; Moje sbírka bot/kabelek. 

Životní příběh – Kreslím svůj život; Jak jsem se dostala k líčení; Jak jsem se dostala k 
blogování; Secret diary of a youtuber. 

Představování blízkých lidí – Bestfriends TAG; Mother TAG; My boyfriend does my 
makeup; Můj mladší sourozenec dělá můj makeup (paralela předchozího tagu pro 
nezadané). 

Líčení – 7 Deadly Sins of Beuty; 10 Little Secrets; 7 Makeup Facts About Me; 30 
Beauty Question; My Everyday Makeup Routine; Moje sbírka rtěnek/laků; Líčení bez 
zrcadla; 5-ti minutové líčení; Barvy duhy. 

Challenge – výzvy různého typu od „kolik nejvíce marshmalows se ti vejde do pusy“ 
přes „nalíčit se za 3 minuty“ až po vylití jogurtu na hlavu. Stejně jako tag dostaneš 
challenge od jiného blogera a pošleš dál. 

Nejtypičtějším žánrem YouTube blogu o líčení je tutoriál. Tutoriály jsou popisné 
návody, jak vytvořit různé druhy líčení a jak přesně konkrétní blogerka postupuje. 
Vizuál pro líčení bývá vymyšlen autorkou nebo přejímá již existující líčení, podobně 
jako u tagů. Tématy bývá líčení podle popových hvězd, podle ročního období nebo 
podle příležitosti, ke které je určeno. Tutoriály mívají seriálovou povahu, blogerky je 
uveřejňují pravidelně např. jednou týdně v určitý den.  

Dalšími žánry blogu jsou haul a recenze. Haul je video o produktech, které si blogerka 
koupila. Může se jednat o kosmetiku, oblečení, doplňky, elektroniku a další spotřební 
zboží. Mohou být nárazové, tedy po výpravě do určitého obchodu, po nákupním dni 
nebo nakupování při návštěvě zahraničí. Jsou ale také pravidelné hauly, shrnující 
nákupy zpravidla jednou za měsíc.  V recenzích blogerky popisují jednotlivé produkty, 
hodnotí je, popisují své zkušenosti s nimi a doporučují způsoby používání. Popisy 
nákupů i recenzí jsou velmi podrobné. Obsahují ukázání předmětu, jeho přesný 
popis, ale i místo pořízení a cenu. Proto se velmi blíží přímé reklamní propagaci. V 
této oblasti jsou blogerky nejviditelněji potenciálem pro kosmetické a módní značky. 

Dalším pojmem spojeným s blogem je vlog, je to zkratka pro sousloví video blog. Z 
původního obecného označení pro blog formou videozáznamů se vlog stal pouze 
jedním ze žánrů komplexního videoblogu. Tato videa se nejvíce blíží ke klasickému 
psaní deníkových záznamů. Vlog zahrnuje reporty z dovolených, výletů, koncertů a 
kulturních akcí, které blogerka navštívila. Dále jsou to tzv. „povídací videa“, ve 
kterých blogerka mluví o věcech, které ji zrovna napadají a jen tak klábosí na určité 
téma. Mimo jiné jsou to také informace o chodu blogu nebo o srazech pro fanoušky 
(4FANs).  

Zajímavým žánrem je také unboxing a s ním související swap. Jde o přijímání a 
rozbalování balíčků od fanynek, kosmetických firem nebo objednávky z e-shopů. 
Swap je také rozbalení balíčku, ale blogerka se předem domluví s jinou blogerkou. 
Domluví se na přibližné finanční částce, kterou obě investují do balíčku, který si spolu 
vymění.  



INTERPRETACE BLOGU 

 Ve své práci se zaměřuji výhradně na blogy českých autorek.  České blogerky 
sledují zahraniční blogy, které kopírují, překládají a upravují pro české prostředí. 
Některé české blogy, nejčastěji ty v textové podobě, jsou v anglickém jazyce nebo 
bilingvní. Videoblogy u nás začaly vznikat přibližně kolem roku 2010, ale jejich 
popularita viditelně vzrostla teprve v posledním roce až dvou. Obecně nejsou blogy 
zaměřeny pouze na líčení. Formu videoblogů přijalo za svou větší množství českých 
subkultur, které se díky připojení k síti mohly rozrůstat mnohem rychleji a snadněji 
než ve fyzickém prostředí. Existují kanály věnované nejrůznějším činnostem a 
aktivitám např. vaření, výrobě mýdla, DIY, ASMR (relaxace zvukem), těhotenství, 
rodičovství, cvičení, atd. Velmi rozsáhlá je komunita „letsplayerů“ - uploadující přímé 
záznamy hraní počítačových her, nebo komunita „survivalů“, zaměřená na návody 
jak přežít v přírodě. Pak jsou zde ještě jedinci nebo malé kolektivy, jejichž blog je 
založen na sdílení názorů, komentování a ilustrování současných generačních trendů 
(v oblasti vztahů, hudby, filmů, seriálů) většinou formou recese a parodie. 

Historie a princip blogu 
 Forma sdělení v podobě blogu není v podstatě nic nového. Přímým 
předchůdcem blogů jsou časopisy pro dívky (Bravo, BravoGirl!, CosmoGirl, Dívka, Top 
dívky), které se u nás začaly vydávat v devadesátých letech. Obsah výše zmíněných 
časopisů se pouze přelil do jiné formy, která je pro současnou mladou generaci 
přirozená. Na rozdíl od časopisů informace blogů nejsou filtrovány redakcí 
dospělých, ale vycházejí přímo od vrstevníka, který vzbuzuje větší důvěru. Blog lze 
obecně definovat jako seriálový osobní deník, který je sdílen s dalšími osobami. Za 
předchůdce blogů lze tedy považovat také novinové sloupky a fejetony, kdy novinář 
předává své zkušenosti nebo konfrontuje politické dění s osobním životem. 
Nejpřirozenější forma blogu je klasické orální předávání zážitků. Lidé mají 
odpradávna potřebu shromažďovat se nebo povídat při práci.  

Moje první konfrontace s „blogem“ v tomto smyslu bylo draní peří, které na vesnici, 
kde jsem vyrostla, přestálo ještě do konce 90. let. Jedná se o zdlouhavou, manuální a 
automatickou činnost odehrávající se ve velké sednici u jednoho stolu. Tato činnost 
se opakovala sezóně po dobu několika týdnů. Jedním z aspektů, které určovaly 
atmosféru v sednici, byl i fakt, že do místnosti nesměl nikdo v průběhu vstupovat 
(kvůli průvanu, který by pomíchal sedrané peří). Draní se účastnily pouze ženy – 
tradovalo se i stereotypní rozdělení prací na mužské a ženské. Témata rozhovorů 
byla vázána na reálie, které měly zúčastněné ženy společné vzhledem ke svému 
postavení, stavu a věku. Mluvilo se o společných známých, o výchově dětí, o práci na 
zahradě. Co tyto ženy spojovalo, byl věk kolem 35 let, zkušenost manželství, 
rodičovství, života na vesnici. Předávaly si navzájem zkušenosti a zároveň se 
ubezpečovaly o tom, že to co dělají je obvyklé, že žijí tak, jak se má. Stejný princip lze 
převést také na témata, která produkují blogerky. Obecně lze říci, že mluví o věcech, 
které má co největší počet lidí stejně. Jsou úplně obyčejné a průměrné, právě to je 
pro jejich modelového diváka/divačku přitažlivé. Podobně jako u nekonečných 
televizních seriálů a telenovel zde probíhá ztotožnění se diváka s hlavním hrdinou. 
Důležité je, aby spolu měli divák a hrdina co nejvíce stejných vlastností nebo 
problémů.  



Kouzlo blogu spočívá v jednoduché univerzálnosti, kdy se jakákoli dívka může v 
několika bodech ztotožnit s blogerkou. Ke snadné identifikaci s blogerkami přispívá 
také to, že zde nevyjadřují své názory, ale pouze komentují a konstatují každodenní 
situace. Úprava svého vzhledu je pro určitou skupinu lidí ta nejbanálnější věc, ale 
zároveň o ní lze vést diskuse. Je jasné, že rtěnka patří na rty, ale je tolik odstínů a 
druhů! Každý člověk si na sebe ráno vezme oblečení, ale pojem oblečení může být 
nekonečně široký a svou důležitostí předčí všechno ostatní. Každý chce mít originální 
oblečení, které nemá nikdo jiný. Je ale důležité, aby se ubezpečil např. o tom, jaký 
druh oblečení je vhodný pro dnešní počasí. Jde o to nápaditě a originálně zapadnout 
do davu. Sledovateli blogu je umožněno, aby věci dělal stejně jako jeho vzor nebo 
aby ho naopak mohl kolegiálně opravovat a vymezovat se vůči němu.  

K představě kolegiálnosti a zasvěcenosti velkou měrou přispívá přímá komunikace 
blogerky se svými sledovateli (followers). Blogerka tím také ztrácí auru nedosažitelné 
a dokonalé popkulturní  hvězdy, jakou je modelka nebo redaktorka módní rubriky v 
lifestylovém časopise. Komunikace s blogerkami probíhá v komentářích pod 
zveřejněným videem nebo soukromou korespondencí přes sociální sítě (facebook, 
twitter, atd.). Je v zájmu blogerek důsledně odpovídat na dotazy. Lucie Dejmková1 
věnuje korespondenci několik hodin týdně a snaží se reagovat na všechny dotazy a 
komentáře. Dotazy se velmi často opakují, proto je pod každým videem několik 
informací, na které předjímají FAQ (neboli časté dotazy – frequently asked 

questions). Pokud sledovatel takový dotaz položí, odkáže ho blogerka k těmto 

informacím. Pokud se nějaký dotaz opakuje častěji, odpovídá na něj blogerka přímo 
ve svém videu, nebo je pro ni inspirací pro celé téma videa. Blogerky často končí své 
promluvy větami typu: „Pokud o mně chcete něco konkrétního vědět nebo máte 
nápad na video, napište do komentářů.“ Sledovatel získává pocit, že je přímo zapojen 
do diskuze a může ovlivnit chod blogu. 

 

POPKULTURA A REKLAMA 

Blogerky fungují jako subkultura, přestože se programově zabývají populární 
kulturou. Autoři i sledovatelé blogů jsou jejími konzumenty. Blogy ale vznikají mimo 
hlavní proud popkultury, na jeho okrajích, rozvíjí se organicky, řídí se vlastními 
pravidly.  Nejdou však proti hlavnímu proudu, ale s ním. Dá se říci, že jsou tedy od 
svého vzniku „subkulturou popkultury“ v užším slova smyslu, než je obecná definice 
subkultur. Obecně subkulturu chápeme jako skupinu lidí, jež spojují stejné ideály, 
hodnoty a podobný způsob života, styl a prostředí, ve kterém žijí. Jejich aktivity 
směřují k otevřenému vymezení se vůči kultuře dospělých, nebo mainstreamu. U 
blogerství je pozorovatelný podobný průběh jako např. u hudebního stylu punk. 
Zjednodušeně řečeno punk vznikl z pocitu, že současná hudební produkce je 
neuspokojivá. Blog vzniká z pocitu, že propagace produktů nepodává správné 
informace, je nedůvěryhodná a manipulující. Punk stejně jako blogerství používá 
obvyklé kulturní kódy, které jako spotřebitel přizpůsobí svému projevu. Důležitým 

                                                        
1 Blogerka s kanálem GetTheLouk, 

https://www.youtube.com/channel/UCusDN8oD4dQx8LfCw7B9hrw  

https://www.youtube.com/channel/UCusDN8oD4dQx8LfCw7B9hrw


styčným bodem obou subkultur je jejich přechod z periferie do popředí kulturního 
průmyslu, následuje zařazení do běžné módní produkce a nakonec využití reklamním 
průmyslem. Rozdílem mezi blogerstvím a punkem je samozřejmě velký a spočívá 
především ve snaze punku jít proti hlavnímu proudu. Naopak blogerky jdou stejným 
směrem s popkulturou.  

V Americe a ve větších státech Evropy je již několik let běžné se blogerstvím živit. 
Blogerky se stávají celebritami na stejné úrovni popularity jako filmové herečky nebo 
zpěvačky. Producenti kosmetických a módních firem se stávají jejich sponzory. 
Dodávají jim své produkty nebo poukazy na nákupy zboží, které se pak přirozeně 
objevuje v jejich blogu (product placement). Některé blogerky mají svou vlastní 
ochrannou značku pro různé spotřební produkty týkající se kosmetiky a módy. Další 
příjmy vyplývají ze sledovanosti videí na YouTube a skrze reklamu, kterou na jejich 
kanálu zprostředkuje společnost Google. Česká republika byla donedávna příliš malá 
na to, aby sledovanost blogerek mohla nadnárodní firmy a společnosti zaujmout. 
Díky tomu, že tuto scénu pozoruji dva roky, jsem mohla zaznamenat razantní změnu 
této situace. V současné době je běžné, aby bloger vydělával stejným způsobem jako 
v zahraničí, jen v menším měřítku. Blogerství se tedy postupně stává profesí a 
blogerky se staly mainstremovou záležitostí. Z hlediska reklamy je zajímavé, že 
kosmetické firmy poskytující blogerkám své produkty neovlivňují zásadním 
způsobem chod blogu a nekladou žádné podmínky. I špatná recenze je pro ně 
dobrou reklamou. V případě blogů, vzniká product placement přirozeně. Firmy si 
toho všímají a podpořují to až dodatečně. 

 

METODOLOGIE PROJEKTU 

Metodou pro zkoumání kultury blogerek pro mě v první řadě bylo mnohahodinové 
sledování videí na Youtube. Snažila jsem se mezi různými blogy najít něco 
společného, nebo naopak něco odlišného a originálního. Došla jsem tak postupně až 
k přenesení jednotlivých částí blogu z virtuálního prostředí do fyzické reality. Toto 
přenesení posouvá kontexty situací a obsahů, které jsou v blogu obsaženy do jiných 
rovin. Poprvé jsem pro reálnou akci oslovila přímo jednu z blogerek. Kritériem pro 
volbu konkrétní blogerky pro mne byla sledovanost jejích videí, počet odběratelů 
jejího kanálu na YouTube a v neposlední řadě také mé osobní sympatie. Také jsem se 
chtěla sejít s někým, kdo se v tomto prostředí pohybuje již dlouhou dobu a má na něj 
jasný názor. Vybrala jsem blogerku Lucii Dejmkovou s kanálem GetTheLouk, která 
videa natáčela už několik let a měla v té době 29 400 odběrů (v současnosti jich má 
104 770). Sešla jsem se s Lucií v kavárně a společně jsme udělaly akci podle tagu Co 
nosím v kabelce? Důležitým okamžikem bylo, že akce probíhala v dialogu nás dvou ne 
pouze pro kameru. Ukázaly jsme si obsah kabelky navzájem, každá odkryla stejnou 
část svého soukromí. S tagem Co nosím v kabelce? jsem pracovala i v galerii 4AM. 
Jako součást výstavy Ateliéru environmentu jsem jej realizovala jako živou akci s 
návštěvníky. Při příležitosti ateliérové konzultace s externím hostem jsem stejný tag 
použila pro akci Co má v kabelce? před publikem znovu. Těsně před akcí jsem si 
vyměnila svou tašku s Barborou Klímovou. O jejích osobních věcech jsem mluvila 
jako by byly moje, totéž pak udělala ona s mými věcmi. V situaci, kdy mé osobní věci 



představoval někdo jiný a vymýšlel jejich účel a historii jsem si nejvíce uvědomila 
neurčitost hranice mezi osobním a veřejným.  

V klauzurní práci Dívej se na mě nebo za mě jsem pokračovala ve spolupráci s 
blogerkou Lucií a domluvila se s ní na natočení jednoho z jejích tutoriálů v prostředí, 
které jí určím. Vybrala jsem opuštěnou ruinu hotelu Družba na brněnské přehradě. 
Motivací pro mne byla možnost vyměnit prostředí, ve kterém standardně blogerské 
tutoriály vznikají. V drtivé většině je v pozadí dívčí pokojík. Blogerky se obvykle 
nesnaží vytvářet umělá prostředí. Možná také z nedostatku prostředků sází na 
autenticitu záznamu. Zajímalo mně, co toto prostředí znamená pro diváka a jestli jím 
tato změna bude zaznamenána. Domluvila jsem se s Lucií i na konkrétním čase 
zveřejnění videa v době konání výstavy. Tuto práci jsem prezentovala jako instalaci 
PC s aktivní Youtubovou stránkou GetTheLouk na obrazovce. Zde si divák mohl pustit  
Luciin tutoriál natočený v ruině hotelu, který nazvala Pink Punk Růžovo-Černé 
kouřovky Makeup Tutorial2.  Součástí instalace bylo video promítané na tabletu 
velikosti youtubového okna umístěného na zdi. Promítla jsem zde můj záznam 
Luciina líčení v daném prostoru, doplněný o titulky popisující mé zážitky a informace, 
které jsem získala z rozhovorů s Lucií. Konfrontovala jsem svůj pohled ze zákulisí s 
oficiální Luciinou verzí uveřejněnou na Youtube.  

Živou akci na motivy blogerských tagů jsem zopakovala ještě několikrát. Na loňském 
festivalu Majáles na brněnském výstavišti jsem zřídila stánek, kde probíhaly zároveň 
tři tagy:  Kreslím svůj život; Co nosím v kabelce; 10 faktů o mě. Návštěvníci stánku 
měli možnost si vybrat jednu z šesti hostesek, která s nimi tagy realizovala. Stánek 
fungoval jako „oáza klidu a porozumění“, kde lidé mohli mít pocit zájmu o svou 
osobu a zažít neosobní a zároveň intimní blízkost. V jiné akci s názvem Boty sama, 
boty živě jsem zkoumala rozdíl mezi monologem před publikem a před kamerou. 
Vznikly dva záznamy, na kterých popisuji několik párů bot nalezených u popelnic. 
Přestože téma mého monologu bylo totožné, záznamy se velmi liší především 
způsobem mého projevu. 

V práci  Boty sama, boty živě mě zaujala možnost rekonstruovat příběhy vyhozených 
bot a představovat si jejich původní majitelky. Podobně lze analyzovat také obsahy 
kabelek a batohů různých lidí a domýšlet si jejich vlastnosti a zájmy. Přestože se 
jedná o univerzální předměty (klíče, peněženka, telefon, hygienické potřeby, 
kosmetika,..) vypovídají o osobnosti majitele podle rčení „šaty dělají člověka“. Tento 
aspekt mé práce mne přivedl k jedné z posledních realizací Převtělení, pro kterou mě 
inspirovala scéna z parku, kterou jsem viděla: dívka stála modelem pro fotografování 
v parku na Špilberku. Byla zima, ale dívka na sobě měla běžné letní oblečení, které si 
před focením oblékla přímo v parku. Udělala jsem totéž co ona: převlékla jsem se z 
jedněch obyčejných šatů do dalších obyčejných šatů v sadu za městem. Záznam 
mého převlékání jsem doplnila o titulky vyprávějící domyšlený příběh dívky z parku. 

 

                                                        
2 GetTheLouk, Pink Punk Růžovo-Černé kouřovky Makeup Tutorial, 

https://www.youtube.com/watch?v=sjeDI8O-9v8 

https://www.youtube.com/watch?v=sjeDI8O-9v8


UMĚLECKÁ STRATEGIE  

Má diplomová práce je založena na realizaci tagů nebo jejich převádění na živé akce 
před publikem, jak popisuji v předchozí části textu. Vycházím z faktu, že původní tagy 
jsou natáčeny pouze pro kameru a blogerka komunikuje skrze objektiv fotoaparátu 
sama se sebou. Pouze si vytváří iluzi publika, ke kterému promlouvá. Skutečnému 
publiku pak ale předloží upravenou verzi sama sebe, vhodnou pro divákovo 
ztotožnění se s ní. Pro mě je důležitá autentičnost záznamu celé akce, proto jej 
upravuji jen minimálně. Jednotlivé práce doprovázím jejich občasným shrnováním a 
analýzou. To se děje formou performativních přednášek. Tyto přednášky obsahují 
popisy těchto akcí, jejich ukázky, ale také ukázky a popisy skutečných blogů, ze 
kterých práce vychází. Myslím, že tato snaha srozumitelně definovat fungování blogů 
i myšlenkové pochody jejich autorek má blízko k výzkumu, proto jsem svoji práci 
začala považovat za umělecký výzkum. K postupu a výsledkům uměleckého výzkumu 
mohu přistupovat volněji a svobodněji než k výzkumu vědeckému. Každá moje 
jednotlivá práce týkající se tématu blogu (práce popsané výše v textu) je pro mne 
pokusem sama na sobě. Stylizuji se do role blogerek, abych mohla zažít podobné 
situace jako ony a pokusit se je pochopit. Přednáškou se snažím tyto zážitky popsat a 
předat. Vidět mé práce jako jeden komplexní celek pomáhá jejich pochopení v 
souvislostech mezi sebou. Jedním z důležitých aspektů mé práce je objektivizace, ve 
smyslu záměrného potlačování mého osobního názoru na blogerství. Nestavím se na 
stranu blogerek, ale ani nevystupuji kriticky proti nim. Porovnávání dílčích výstupů 
mé práce mezi sebou vytváří rozpory a zdá se, že si v nich protiřečím. Např.: Video s 
názvem Velikonoce, ve kterém napodobuji tutoriál a líčím se větvičkou kočiček (vrba 
jíva), nebo popisování bot z popelnice v práci Boty sama, boty živě, působí ironicky a 
vypadá jako parodie. Oproti tomu práce Dívej se na mě nebo za mě jsem 
zinscenovala více jako obdiv nebo posedlost blogerkami. Pojetí mých akcí chápu 
spíše jako ilustraci různých přístupů lidí v mém okolí bez jednoznačného vymezení se. 

Výstup práce Život podle nich formou přenášky s vizuálním podkladem navazuje na 
videosej Návod, ve které jsem kolážovitě komponovala přejaté obrazy, titulky, 
inscenované scény, mluvené slovo a koncepty nerealizovaných projektů. Při tvorbě 
konečné podoby diplomového projektu postupuji obdobným způsobem. Používám 
své starší práce, koncepty, fakta získaná „výzkumem“ a nové záběry. Projekci této 
eseje doplním o mé živé vstupy, komentující obsažené informace a situace.  

V tomto ohledu bych svou práci přirovnala k tvorbě umělecké dvojice Josefa Daňka a 
Blahoslava Rozbořila. Nesystematicky se od 80. let věnují výzkumům prolínajícím 
různé vědní obory jako umění, sociologii a filozofii, které představují a vysvětlují na 
svých přednáškách. Soubor těchto prací zastřešuje projekt Neutilitární pedagogiky, 
zahrnuje především performance formou autorských přednášek. Podobným 
způsobem pracuje také Erik Sikora. Prezentuje své projekty jako vynálezy formou 
přednášek nebo návodů a snaží se je masově rozšiřovat skrze sociální sítě. V projektu 
Tvoridlo představuje sám sebe jako stroj, který lze vycvičit a použít jako navigaci 



nebo pro produkování uměleckých artefaktů3. Video přednáška nazvaná Tešenie 
seznamuje s technikou „těšby“, která má přivádět do stavu těšení se na něco4. 

Z oblasti umění bych vzhledem ke své práci zmínila ještě několik umělkyň, jejichž 
práce používají nebo tematizují  fashionblogy. Tyto umělkyně spadají pod pojem 
post-internet5. Jednou z nich je Marisa Olson, která poprvé přišla s pojmenováním 
post-internet, kterým se snažila označit své performance, písně, texty a fotografie 
vznikající na základě dojmů ze sufrování po internetu. V projektu s názvem Marisa's 
American Idol Audition Training Blog si založila textový blog ve kterém sdílela své 
přípravy na soutěž American Idol. Lidé zde mohli rozhodovat o barvě jejích vlasů 
nebo trička6. Dalšími umělkyněmi, které se prezentují formou blogů nebo 
performancí pro kameru kriticky napodobující videoblogy jsou Petra Cortright, Molly 
Soda nebo polská umělkyně Ada Karczmarczyk. Karczmarczyk na svém video blogu7 
uveřejňuje pouze trailery videí, které v celkové délce promítá na svých výstavách. Pro 
práce těchto umělkyň je společné, že napodobují internetové beauty blogy, které 
prezentují opět na internetu.  

To je zásadní rozdíl oproti mojí práci, která je založena na prezentaci v reálném 
prostředí. Není určena pro sdílení na internetu, ale pro malou skupinu diváků, kteří 
jsou přítomni přímo při performance nebo přednášce a mohou na ni reagovat 
bezprostředně. Chápu blogerství jako fenomén. Nezáleží tolik na tom, jestli se 
odehrává v realitě nebo ve virtuální realitě. Internet je pouze informačním kanálem 
pro jeho sdílení, který je pro současnou mladou generaci nejpřirozenějším 
prostředkem vyjádření a zároveň se stává plnohodnotnou součástí jejich života. 

 

 

                                                        
3 Erik Sikora, Tvoridlo, http://eriksikora.com/tvoridlo . 

4 Erik Sikora, Tešenie,kurátorka Katarína Uhlířová, Bratislava: Open Gallery, 2014. 

5 Umělci používají prvky internetové kultury, její estetiku a přenášejí je do galerijních prostorů. 

6 Marisa Olson,  Marisa's American Idol Audition Training Blog, 2005 
http://americanidolauditiontraining.blogs.com/ 

7 Ada Karczmarczyk, Trailery_novej_ery, 
http://adakarczmarczyk.blogspot.cz/search/label/TRAILERY_nowej_ery  
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