
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

akademický rok 2016/17 

 

Vysokoškolská kvalifikační práce - bakaláři (diplomová práce)  

posudek vedoucího  

 

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Kristína Reisová 

Název práce: Kolobeh 

Slovní hodnocení: 

Kristína Reisová již dříve zaujala širší odbornou veřejnost důsledným konceptuálním 

uvažováním, spojeným s hravými postupy a smyslem pro empatii. S několika pracemi 

se zúčastnila výstavních projektů, prokázala výraznou citlivost pro zacházení s 

významem slov. 

Patrně zatím nejzdařileji se představila zvukovým projektem "Čo sa varí?". V 

něm se zdařile pokusila o popis procesu vaření, vyprávěný z pohledu použitých 

surovin. Zpovědi rajčete nebo másla se vyznačovaly v některých chvílích až 

sexuálními náznaky, když zálibně popisovaly, jak do nich zajíždí "cosi ostrého" a 

udržovaly posluchače ve znejisťujícím zaujetí.  

 

 Autorčina fascinace pokusem "cítit se jako" ji přivedla k rozhodnutí vžít se 

podobným způsobem do několika přírodních dějů. Z nich následně zvolila koloběh 

vody v přírodě, který považovala za nejživotaschopnější. Rozhodla se nespoléhat na 

hlasové modifikace pomocí PC efektů, změny výšky tónu, apod., jak tomu bylo u 

zmiňované série měnících se potravin. Místo toho se rozhodla poukázat na proměny 

skupenství a stavu fáze vody pomocí cvičené proměny hlasu v šepot, zpěv, případně 

rap. Sdělovaný obsah v podstatě popisuje, jak se dané skupenství vody cítí a co se s 

ním právě děje. 

 Reisová se navíc po několika testech rozhodla nepoužít nahrávací techniku – 

nezdálo se jí vhodné užívat prostředníka mezi jejím hlasem a diváky; myslím, že šlo o 

pozitivní rozhodnutí; autorka sama poukázala na zjištění, že v samotné intonaci a 

důrazu jejího hlasu se skrývá mnoho specifických a výrazných poloh, které umožňují 

výrazně formovat vyznění hlasu. Přesto nezbývá podotknout, že zatím nemůžu 

posoudit přesvědčivost finálního výkonu, protože proběhne naživo až před 

zkouškovou komisí. 

 

Autorka nechce vzniklou práci nazývat performancí, možná se (aniž by o tom 

věděla) spíše přibližuje fungování psychoterapeutické metody - tzv. konstelací, kdy 

se jednotliví účastníci vciťují do role členů rodiny nebo i pomyslných jevů a pokouší se 

na základě prožitku postupně upravovat vzájemné vztahy. Reisová personifikuje 

matérii vody a popisuje své pocity v jednotlivých skupenstvích. Zároveň překonává 

svůj ostych a posouvá limity svého hlasu s tím že zachovává "přirozený", neumělý tvar 

svého hlasu včetně nepřesné intonace. 

 

Finální podoba práce má být cyklická, opakuje se několikrát s tím, že autorka 

doplnila akci o aspekt obcházení dokola kolem publika; touto volbou chytře řeší mj. 

narušení pozice účinkující a publika. 

 Podle toho, jak jsem měl možnost práci vidět a slyšet, můžu považovat 

výsledek jako zdařilý a fungující. Přesto si myslím, že živý aspekt díla není nezbytný, 

dovedl bych si představit sérii audionahrávek, dohromady tvořících zvukové album. 



Respektuji, že touha po důslednosti provedení autorku přiměla redukovat 

finální počet akcí na jednu s tím, že další projekty, jako např. sílení hlasu při průstu 

rostliny, budou realizovány postupně až po bakalářské zkoušce. Přesto v této 

souvislosti lituji, že prací není více, už kvůli srovnání jednotlivých přístupů. 

 Má druhá výtka směřuje k samotnému provedení, jak jsem jej měl možnost 

slyšet. Obávám se, že jednotlivá skupenství jsou rozlišena od sebe příliš drobnými 

změnami- rap by mohl být ostřejší, zřetelnější a přísnější, vodní tok – zpěv by mohl být 

zpočátku jemnější a posléze intenzivnější.  

 

Reisová úspěšně navázala na předchozí projekt "Čo sa varí" a tento přístup i 

nadále velmi dobře funguje. Přesto se mi zdá, že nevyužila hloubku a intenzitu svého 

hlasu naplno tak, jak byla původně rozhodnutá. Myslím, že by projektu v budoucnu 

prospěla spolupráce s hlasovým odborníkem, příp. školení od raperky nebo 

zpěvačky. 

  

 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Je nezbytný osobní aspekt, tedy aby se jednalo o tebe samotnou, kdo práci 

uskutečňuje? 
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