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Slovní hodnocení: 

17minutový video-piece Dany Dvořákové je pro mne jako pro diváka zvláštní výzvou: musím 

se usilovně snažit najít jeho smysl, protože na první pohled mi uniká. Musí se nacházet 

někde pod povrchem, někde mezi řádky. Dívám se, jak záběry plynou, zatíma možná i 

definitivně v tichu, a snažím si představit alternativní verzi se zvukem, jak mi ji popsala 

autorka, zvukem, sestávajícím nejdřív z jednotlivých oddělených ptačích hlasů, kulminujícím 

v hlučné různoabrevné fůzi, jež se nakonec stává nerozlišeným šumem.  

 

Sova se na mne dívá nehybným pohledem. Není mrtvá, protože mrkla. Krásné peří temných 

ušlechtilých barev po dlouhém švenku kamerou nakonec patří mrtvému bažantu, ryba 

zvláštního tvaru nás sleduje vypoulenýma očima a blíží se ke kameře, a až těsně před námi 

uhne s elegantním zavlněním a zmizí někam do temných hlubin. Roztřesený detail ovčí srsti, 

králík v noci, z nějakého důvodu mi připomíná klokana. Přežvykující tlama velblouda.  

Mrtvola kůzlete, srdceryvná  jako scéna z války. Nenasytná selátka znovu a znovu zuřivě 

berou útokem matčiny cecky. Ovce znuděně vstávají a odcházejí ze scény, zatímco 

mravenci organizovaně pobíhají a plní neznámé úkoly. Červi, zoufalá moucha, dřevomorka. 

Není to film, je to spíš pozorování. Slovy autorky: Tiché rozhovory se zvířaty. Možná se to 

blíží až fyzickému přiblížení, resp. pokusu o přiblížení. To mi dává největší smysl - vcítit se 

do oka kamery a spoluprožívat ty subtilní pocity - ať už harmonické nebo konfrontační – 

v blízkém kontaktu s více či méně vzdáleným světem zvířat, bytostí, které s námi 

spoluobývají planetu. Při tomto vciťování bych ale od autorky očekával hlubší a angažmá 

jako průvodkyně těmito pocity. Chtěl bych se nechat vést nějakou mně neznámou, vzrušující 

a dobrodružnou cestou, třeba i s rizikem nejasností nebo úplného nepochopení, ne jen se 

podle předem připraveného plánku přesunovat od jednoho výběhu ke druhému.  

 

Tak to jsou mé bezprostřední pocity a myšlenky, které mne napadají. Můžu se ale na 

bakalářsku práci dívat i jinak, více analyticky, i proto, že jsem mohl sledovat proces jejího 

vzniku, o němž jsme s autorkou živě komunikovali, a také znám některé její předchozí práce. 

 

Život zvířat byl pro Danu Dvořákovou vždy důležité téma, které do své tvorby přinesla ze své 

rodiny, dětství a domova. Vzpomínám si na velmi zajímavou jednu z prvních školních prací, 

kde skvěle zkombinovala ruční a digitální animaci ve videu, které ukazovalo hemžení 

podivných tvorů neznámých tvarů v simulované krajině nebo na můj oblíbený kinetický objekt 

– oživlou hýbající se králičí pacičku, mluvící hlasem autorčina dědečka. 

 

Práce Kryptidy má ale jakési syntetické ambice – usiluje být rozsáhlejším, komplexnějším, 

ale také realističtějším a hloubavějším vhledem do zvířecího světa. Tyto ambice jsou 

sympatické, ale zároveň jsou jistým rizikem – za prvé kladou větší profesionální nároky a za 

druhé eliminují náhodu jako součást tvůrčího procesu. Zavazují autorku k tomu, aby celý 

proces měla pod kontrolou, což není snadné. 
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Je obdivuhodné, kolik různorodého materiálu autorka za celkem krátkou dobu natočila bez 

podpory jakéhokoliv týmu a sama zpracovala do formy, s níž nemá tolik zkušeností. 

A přitom ze své podstaty musela práce probíhat do velké míry improvizovaně – bez scénáře 

a přesnějších natáčecích plánů. Vždycky jsem se těšil z každé várky nových záběrů, jež mi 

autorka průběžně posílala, jak se její práce rozrůstala, a oceňoval jsem, že i v samotném 

průběhu natáčení se zlepšovala kvalita záběrů, jak se autorka dokázala poučit z chyb a 

slepých uliček. Představoval jsem si mnohé různé potenciální výsledné tvary díla.  Kromě 

komunikace přes net jsme se kvůli přiblížení autorčiny představy jednou sešli i osobně, kdy 

jsem záměr trochu více pochopil, ale naše stanoviska se nesblížila kompletně.  

 

Autorka říká, že jí jde o to, dívat se na zvířata jiným pohledem, než je obvyklé, ale zároveň 

„rovnocenně a nerozdílně, bez jakékoli sympatie nebo antipatie“. Zdá se mi, že oba tyto cíle 

naplnit zároveň a bez kompromisů je velmi těžký úkol. A to proto, že „jiný pohled, než je 

obvyklé“ je estetický úkol, znamená hledání jedinečností, odlišností, zatímco „rovnocenný a 

nerozdílný pohled“ je spíš z oblasti morálky a znamená hledání objektivity nebo aspoň 

společného jmenovatele. První hledisko – estetické – vyžaduje zapojení emocí, 

představivosti, vizuální kreativity, ale i estetické zkušenosti, kdežto druhé hledisko vyžaduje 

disciplínu, dokumentární a systematický přístup, zkoumání a vyrovnávání. Myslím, že v obou 

směrech ušla autorka velký kus cesty, od klopýtavých začátků až po vizuálně a rytmicky 

dobře vybalancovanou kompozici, ale oba tyto směry se nikde úplně nestřetnou a nevytvoří 

jednu silnou fúzi. 

 

Kdybychom se od kontemplace celku vrátili k jednotlivým částem, přičemž bychom museli 

pominout absenci umění střihu (hlavně proto souhlasím s autorkou, že se nejedná o film), tak 

narazíme na některé velmi silné momenty – krásné, jedinečné záběry, které samy o sobě 

splňují podmínku „neobvyklosti“, a to ať už kvůli intuitivně experimentální práce s kamerou, 

sledující neobvyklé detaily a textury, či emocionálně silnému námětu, jako jsou zvířecí 

mrtvoly, nebo kombinaci obojího, jako je detailní záběr vyvržených vnitřností s ještě tepajícím 

srdcem nebo dlouhý melancholický švenk přes krajinu temného peří končící pohledem do 

tváře mrtvého bažanta. Takových zvláštních, inovativních nebo jinak vzrušujících záběrů 

obsahuje 17minutové video hodně, ale v zájmu nezaujatosti a rovnocennosti jsou za sebou 

řazeny podle určitého naprosto nefilmového klíče, jehož nekontroverzní rádoby přirozená 

logika se dá snadno pochopit, ale ne obhájit jako umělecká metoda. Na druhou stranu si 

myslím, že některé jednotlivé záběry by skvěle obstály samy o sobě jako video-obrazy ve 

video-instalaci. 

 

 

Otázky k rozpravě:  

1) Zajímaly by mne názory na to, v čem jsi vůbec nejsem jist, a to, zda by větší  

zkušenost a profesionalita v oblasti filmu dílu, jako je toto, spíš prospěly nebo 

uškodily. 

2) Uneslo by toto dílo absenci zvuku, to znamená přítomnost ticha? 

3) Pokud akceptujeme konceptuální a ne filmově-řemeslný střih, dává smysl 

hierarchické řazení záběrů zvířat do skupin podle druhové příbuznosti? 

 

 

 

Závěrečné hodnocení 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace. 

C 
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