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Slovní hodnocení: Romana Horáková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, kde studovala na Katedře výtvarné výchovy. Vlastní zkušenost 
s vyučováním, animováním výstav, provozováním a kurátorským vedením galerie Horká 
v Olomouci obohacuje její vyzrálou autorskou činnost, kterou v průběhu magisterského studia 
představovala na FaVU VUT v Brně a také v rámci samostatných a kolektivních výstav. 
 
Diplomový projekt E-památníček představuje informační síť vymezenou perspektivou 
autorky a přeneseně také prostředím, společností, v níž se pohybuje. Z toku informací, které 
se k Romaně každodenně z různých zdrojů dostávají (veřejných/privátních, 
objektivních/subjektivních), nebo je sama formuluje, v úvodu intuitivně vybrala ty, které jí 
připadají naléhavé a naplňují základní kritérium dvojakosti. Následně je třídila podle různých 
kategorií. Předběžné skici tohoto projektu odpovídaly formátu mentální mapy. V rozhodnutí 
komunikovat fragmentární zdroje formou seriálu, který je tradičně spojován s lineárním 
vyprávěním příběhu, lze vidět inspirativní rozpor. Autorce otevřel cestu k rozvinutí 
výjimečného postupu, jehož výsledkem je sedm na sebe navazujících videí s názvem Prostě 
vlastně jako víš jak. 
 
Využila zde širokou škálu animace textu a obrazu. Textové poznámky a citace stály ve většině 
případů na začátku uvažování o skladbě a rytmu videa. Převažuje jednotná typografie – 
jednoduchý textový titulek ve středu obrazu, který zastupuje vypravěče nebo vnitřní hlas 
filmu. Občas se střídá s animacemi textu připomínajícími powerpointové prezentace a jiné 
formáty. Textové části doplňují kresebné vstupy, úryvky z filmů a audio nahrávky. Tyto ve 
videích fungují komplementárně, spoluurčují jejich rytmus. 
 
Autorka zachází především s vnějšími atributy seriálu – např. s dělením série do jednotlivých 
epizod, s přerušovaným vyprávěním, tematickými zvraty, tzv. „cliffhanger“, tedy 
pokračováním příště, „previously“, v minulém díle jste viděli, úvodními znělkami apod. Tyto 
sdružují jinak nesourodé fragmenty informací do dějové linie. Romanu nezajímala jen 
univerzální forma seriálu. Všímá si také proměny jejich vnímání v souvislosti se stahováním 
nebo streamováním z internetu. Sledování celovečerního filmu díky nim často rozkládáme na 
několik večerů, seriály si zase naopak nedávkujeme, jako to za nás dělá televize, zacházíme 
s nimi jako s kapitolami knížky. Sledování celé série v jednom večeru vede mj. k tomu, že 
ztrácí původní význam předěly jednotlivých dílů, opakování toho, co se odehrálo v minulých 
epizodách. Často je přeskakujeme, máme také možnost sledovat formální charakteristiky 
tohoto prvku. Romana je rozvíjí různými způsoby, jako by chtěla vyčerpat jejich možnou 
škálu. Ke stahovaným souborům odkazuje mj. názvy začínajícími číslem série (S01) a 
epizody (E01). Jednotlivými podnázvy (vyjma prvního dílu, který je tradičně pilotem) 
připomíná obecné okruhy vzdělávání, definované ministerstvem školství. Najdeme zde oblasti 
Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační 
technologie, Jazyk a jazyková komunikace. Strohost názvů kontrastuje jedinečnému obsahu, 
ale zároveň vystihuje i jistou univerzalitu jednotlivých motivů, které se opakují napříč sérií.  



Populárním televizním seriálům bývá vyčítána doslovnost a zároveň idealizace a instantnost, 
které umožňují pasivní únik z každodenní reality. Romanina videa se autorčinu přítomnost 
naopak snaží mapovat, vyzývají diváka k aktivní účasti na teprve se formujícím příběhu. 
 
Umístění série na server určený k online sledování seriálů považuji za vhodné vzhledem 
k potřebě dostupnosti a divákem řízenému sledování. Vzhledem k délce a vyznění celku 
předpokládám, že by je měl divák zhlédnout všechny najednou, případně se k nim vracet. 
 
V diplomové práci si Romana Horáková zvolila odvážný cíl. V jeho naplnění prokázala 
schopnost hledat originální a zároveň koncepční řešení. Vytvořila dílo, které je výzvou jak pro 
diváka seriálů, tak i pro publikum současného umění. 
 
Otázky k rozpravě: Vzhledem k pokračujícím konzultacím přenechám otázky k rozpravě 
oponentovi. 
 
 
Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě. 
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