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akademický	  rok	  2017/2018	  

Diplomová	  práce	  –	  posudek	  vedoucího	  	  

	  

Jméno	  a	  příjmení	  studenta,	  vč.	  titulů:	  Bc.	  Michal Čepelka	  

Název	  práce:	  Formáty lži 

 

Slovní	  hodnocení: Michal Čepelka absolvoval bakalářský stupeň studia na Univerzitě v Hradci Králové. Do 

magisterského stupně na FaVU nastoupil v roce 2015. Kromě toho, že zde realizoval několik výstavních 

projektů, autorských prací a spoluprací, vděčí mu Ateliér Environment za grafickou úpravu tiskovin, 

produkovaných v rámci společných akcí a výstav v posledních dvou letech. K obecnějším, lehce 

znevýhodňujícím charakteristikám Michalova přístupu k práci (jak jsem ho v průběhu dvou let studia měla 

možnost pozorovat) patří mj. velkorysé plány, od jejichž realizace často z praktických důvodů upouští.  

Podobně tomu bylo v závěrečné práci Formáty lži. Předsevzal si vytvořit důvěryhodně a profesionálně 

vyhlížející videoprezentaci fiktivního, ale ne úplně nemožného produktu. Umožnil by lidem získávat a 

akumulovat elektrickou energii z lidského lhaní. V prvním plánu šlo především o to upozornit 

prostřednictvím efektů a strategií využívaných v reklamě na elementární rozpory v přístupu ke lži. Dlouhou 

dobu se Michal soustředil hlavně na formu videoprezentace. Proto mi připadal příhodný název Formáty lži. 

V první řadě zpracoval scénář, který považuji za povedený. Následně se soustředil na video, a to podle mě 

pokulhává za verbální složkou. Michal při práci postupně odhalil nemožnost dosáhnout předsevzatého 

řešení, připomínajícího design firmy Apple. A tak se spokojil s nápodobou laických reklam a dokumentů 

šířených na youtube a jiných kanálech. Téměř v závěru práce připustil důležitost distribuovat video pro 

širokou veřejnost ještě před jeho prezentací v hájemství umělecké školy, případně sbírat reakce na ně. 

Namísto vycizelované formy přenesl pozornost na kontextualizaci díla. Ve výstavním prostoru začlenil 

ústřední video do instalace, v níž doplnil projekci loga a objekt propagovaného produktu.  

Domnívám se, že postup práce mohl být daleko uvědomělejší. Kdyby se Michal totiž už v úvodu rozhodl pro 

jednoduchou videokoláž složenou převážně z internetových zdrojů, mohl se daleko spíš soustředit na 

prezentaci práce v patřičném kontextu a případně vystavení toho, jak vlastně ve veřejném prostoru rezonuje. 

Takto, obávám se, dojde pouze k ilustraci vytyčeného problému. 

  

Otázky	  k	  rozpravě: 
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Závěrečné	  hodnocení:	  Práci	  doporučuji	  k	  obhajobě 

 

Návrh	  klasifikace: B	  

 

Posudek	  vypracoval(a):	  MgA.	  Barbora	  Klímová,	  Art.D 

 

Datum: 1. 5. 2018 

 

Podpis: 


