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Dana Dvořáková na své bakalářské práci Kryptidy pracovala intenzivně a pravidelně její 
průběh konzultovala a to nejen se svými ateliérovými pedagogy a oponentem, ale také se 
spolužáky a umělci jí blízkými. Aniž by nutně názorům konzultantů na vlastní práci 
submisivně podléhala, vždy je alespoň vyslechla a jejich připomínky k práci se pokusila 
přinejmenším otestovat, což považuji za ojedinělé a cenné. Video Kryptidy by na první 
pohled mohlo evokovat televizní dokumentaristiku s popularizačně přírodovědným 
zaměřením, ale při bližším průzkumu poznáme fundamentální rozdíl, který z její práce dělá 
aktuální dílo relevantní pro diváka současného umění. Dana Dvořáková obratně a sugestivně 
propojuje záběry zvířat žijících v zajetí s těmi, která žijí jako divoká, a tyto záběry kombinuje 
se zvířaty mrtvými, ať už různým způsobem preparovanými, nebo zvířecími těly v průběhu 
usmrcování. „Nevinné oko“ Daniny kamery  jako by nehodnotilo míru utrpení zvířat, ať už v 
zajetí zoo, při porážce na statku nebo ve volné přírodě, nesnaží se vzbudit soucit, 
neromantizuje volnost oproti zajetí. Mrtvé prosakuje do živého a naopak. Dana Dvořáková 
intuitivně naráží ve své práci na řadu témat, která jsou klíčová například pro nově vzniklé 
Animal Studies , tedy interdisciplinární vědecké pole, které se vynořilo v 21. století, které se 
skrz nejrůznější obory snaží studovat nejen vztahy mezi člověkem a zvířetem, ale také to 
zvířecí mimo tento vztah - zvířecí o sobě. Dana už jen v práci s kamerou narušuje konvence v 
zobrazování zvířat a těla notoricky známých zvířat nám jsou tak často zobrazována 
způsobem, který je znemožňuje rychle identifikovat a tím i stereotypně zařadit. Kryptidy nás 
nutí při jejich sledování k opakovaným pokusům o určování ať už druhů zvířat nebo stavů 
mezi životem a smrtí. Naše snažení rozumět je o to intenzivněji střídáno momenty, kdy na 
porozumění rezignujeme a pouze se hypnotizovaně díváme na ne-lidské.  

Dana Dvořáková problémy, které řeší,  „ zvířecí studia“ neilustruje a zbytečně ve své práci 
neintelektualizuje, a tím spíš se jí daří nezůstávat na povrchu. Prostřednictvím zvířat 
nemluvit pouze o nás, jak je obvyklé, ale alespoň částečně také o nich. Vysoce hodnotím  jak 
výsledné video, tak systematický, intenzivní a kritice otevřený způsob jeho vzniku. 



 

Otázky k rozpravě: 

Proč jste nakonec zvolila klasické taxonomické roztřídění na třídy? 

Jakou úlohu pro vás hraje absence zvukové stopy ve vašem videu? 

 

Závěrečné hodnocení: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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