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Diplomová	  práce	  –	  posudek	  vedoucího	  	  

	  

Jméno	  a	  příjmení	  studenta,	  vč.	  titulů:	  Nikola	  Preťová	  

Název	  práce:	  Goodbye	  piece	  

	  

Slovní	  hodnocení:	  

Nikola	  Preťová	  absolvovala	  bakalářské	  studium	  v	  Ateliéru	  intermédia	  na	  Fakultě	  umění	  Ostravské	  univerzity	  

pod	  vedením	  Petra	  Lysáčka.	  Magisterské	  studium	  na	  FaVU	  započala	  v	  roce	  2015.	  Domnívám	  se,	  že	  právě	  

zkušenost	  z	  ostravské	  školy	  se	  spolupodílí	  na	  jednoduché	  údernosti	  a	  vtipu,	  které	  jsou	  charakteristické	  pro	  

její	  předchozí	  práce.	  V	  rámci	  studia	  na	  FaVU	  vznikly	  například	  Udalosti	  v	  Kolačne,	  kdy	  se	  zabývala	  otázkou	  

přežití	  tradic	  v	  obci,	  kde	  má	  rodinné	  kořeny.	  Ve	  spolupráci	  s	  rodinnými	  příslušníky,	  kteří	  zde	  dosud	  žijí,	  

vytvořila	  jednoduché	  video	  návody,	  jak	  tyto	  zvyky	  udržovat.	  

Úvahy	  o	  diplomové	  práci	  Goodbye	  piece	  se	  od	  počátku	  pohybovaly	  v	  intencích	  jídla	  a	  umění,	  jídla	  v	  umění	  a	  

podobně.	  Nejprve	  uvažovala	  o	  sdílení	  vlastních	  vzpomínek	  a	  emocí	  spojených	  s	  určitým	  jídlem	  a	  jeho	  

přípravou.	  Po	  několika	  experimentech	  se	  rozhodla	  pro	  univerzálnější	  obsah.	  Na	  základě	  dotazování	  lidí,	  s	  

nimiž	  sdílí	  kuchyni,	  nasbírala	  výpovědi	  a	  popisy	  specifických	  osobních	  zkušeností	  s	  jídlem.	  Ty	  následně	  

zobrazila	  prostřednictvím	  inscenované	  fotografie.	  Každá	  z	  fotografií	  v	  názvu	  nese	  jméno	  toho,	  kdo	  jí	  

zkušenost	  předal.	  Sérii	  fotografií	  doplňuje	  publikace,	  v	  níž	  shromáždila	  nejen	  příběhy	  a	  fotografie,	  ale	  i	  

vlastní	  výzkum	  teorií	  na	  téma	  jídlo	  a	  umění.	  	  

I	  když	  se	  v	  textu	  dokumentace	  závěrečné	  práce	  autorka	  hlásí	  především	  k	  fotografujícím	  umělcům,	  jako	  

příhodná	  mi	  připadá	  konotace	  Goodbye	  piece	  s	  dílem	  Particip	  č.	  39	  Tomáše	  Vaňka.	  „Sbírám	  popisy	  v	  jedné	  

větě,	  o	  kterých	  by	  se	  dalo	  říci,	  že	  je	  zažíváme	  –	  známe	  téměř	  všichni.	  Pokaždé,	  když	  používám	  lepicí	  pásku,	  

nikdy	  nemůžu	  najít	  naposledy	  ustřihnutý	  konec.	  Do	  dveří,	  které	  se	  otevírají	  táhnutím,	  často	  tlačím	  a	  tahám	  

za	  ty,	  do	  kterých	  se	  má	  tlačit.“	  Jeho	  nosnost	  podle	  mě	  spočívá	  především	  v	  možnosti	  řetězit	  další	  asociace,	  

aktivovat	  chuť	  zapojit	  se	  do	  řady.	  Práce	  Nikoly	  Preťové	  se	  dotýká	  podobně	  civilního	  tématu,	  které	  rezonuje	  

v	  nás	  všech.	  Spojuje	  laickou	  i	  odbornou	  veřejnost.	  Je	  protiváhou	  popularizovaných	  přístupů	  k	  jídlu,	  které	  

dnes	  bují	  v	  mainstreamových	  mediích.	  Kromě	  toho,	  že	  do	  galerie	  přenáší	  civilní	  obrazy	  –	  což	  už	  by	  se	  dalo	  



 

 

 

Studijní oddělení, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně Údolní 244/53 / 602 00 / Brno  
T: 541 146 806 / F: 543 212 670 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz 2 / 2 

označit	  klasickým	  gestem	  –	  navazuje	  civilní	  dialog,	  podněcuje	  spoluúčast.	  To	  vše	  překvapivě	  v	  rovině	  

klasických	  fotografických	  obrazů.	  	  	  

Práci	  i	  to,	  jakým	  způsobem	  k	  ní	  autorka	  dospěla,	  považuji	  za	  specifickou.	  Baví	  mě	  její	  způsob	  uvažování.	  

Možnou	  výtku	  nacházím	  ve	  výběru	  motivů	  fotografií,	  který	  je	  sice	  ozřejměn	  v	  dokumentaci	  závěrečné	  

práce,	  ale	  divák	  v	  galerii	  jej	  nemá	  možnost	  z	  díla	  vyčíst.	  

	  

Otázky	  k	  rozpravě:	  

	  

Závěrečné	  hodnocení:	  Práci	  doporučuji	  k	  obhajobě	  

	  

Návrh	  klasifikace:	  B	  

	  

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

	  

Datum: 1. 5. 2018 

	  

Podpis:	  


