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Bakalářská práce – posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Alžběta Chmelíková 

Název práce: Za hranicí zájmu – geneze tvořivosti  

 

Slovní hodnocení: 

Alžběta Chmelíková je učebnicový typ studentky. Jak sama říká, ráda se učí. Její zcela upřímná 
bakalářská práce mapuje místy až stěží uvěřitelnou cestu napříč studiem na Fakultě výtvarných 
umění v Brně. Mimo jiné dokládá, jak vnitřní a vnější procesy samotného institucionálního 
vzdělávání v této oblasti kulturního kapitálu představují pevně zpracovanou látkou, kterou se 
opravdu lze naučit. Alžbětu stejně jako její tvorbu znám krátce. Již od útlého počátku naší 
komunikace bylo zřejmé, jakými nástroji a postupy bude svou práci nejprve upevňovat a následně 
přetvářet a možná i realizovat. Nemohla však tušit, že jsem na tento sled vývoje imunní. Nejsem 
však imunní na strach. Obával jsem se, že Alžběta bude autorkou rutinního střihu. Začne u 
intelektuálně bezpečných konceptů či parafrází, vše korektně uhladí, ale ve finále skončí u toho, že 
je celá práce vlastně o tom, jak v mládí nedostala k narozeninám morče. Tato obava se nepotvrdila 
a zbýval mi tak už jen strach z toho, že má Alžběta větší strach než já. A právě v tomto bodě začala 
být naše spolupráce zajímavá.   
 
Alžběta má totiž vše hotové a odevzdané ještě před termínem. Vše, krom myšlenek.  Ve své 
bakalářské práci nás tak bere na výlet životním časem a prostorem svého studia, ve kterém se 
navzdory očekávání nestává průvodcem, ale prostředím a inventářem samotného výletu. Její velmi 
specifický inventář je plný autorské nestability, ale i pozoruhodných postojů k autoritám, či 
abstraktní a odborné veřejnosti. Čím hlouběji se inventářem probíráme, tím zajímavější 
„předměty“ a knihy nacházíme. Je tu Vzorník postojů, Atlas kolegiality, Rodina, Velký sborník 
pravidel, Teorie a já, Přehled cílů, Metodika klauzur pro děti a dospělé, Priorita a polarita, Vše 
v kostce, Model kontextu, První pomoc v umění, figurka snílka a poslední výtisk Logiky pro každého 
ve francouzštině. Podrobné zkoumání, které vyžaduje čas, odhaluje jeden společný jmenovatel 
celku, vlastně spíše jméno… Myšlenkový optimista tak velmi snadno podlehne zjištění, ve kterém 
celé jméno autorky zní: Alžběta Rozhodování Chmelíková. 
 
Bez ohledu na to, jak nekonzistentně nám rozhodování zní a jak těžko se přenáší, tak se zde 
naopak sám obsah inventáře spojuje v tu nejčistější možnou mechaniku – svobodu. Jedna 
z hlavních seriálových otázek současného ateliéru Multimédií zní: „Proč je v tom ta hra, když to 
není potřeba?“  Alžběta Rozhodování Chmelíková na ni nepřímo odpověděla svébytným 
gamebookem a to i přesto, jak velkou pro ni autorská rozhodnutí představují výzvu, místy až 
obavu. Už vůbec nemluvě o tom, že nikdy žádný gamebook nečetla. Naštěstí je herní mechanika 
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tohoto formátu čistě elementární, čímž je přirozeně spojena s volnou tvorbou. Cením si 
skutečnosti, ve které výsledná kniha nesklouzla k patetické deníkovosti, či naléhavé potřebě 
vytvořit především „alternativní portfolio“ nebo v poslední řadě sborník odkazů na nesčetněkrát 
odkázané umělce.  
 
Ve finální podobě kniha pracuje s nabídkou svobodného postupu obsahem za pomoci jednoduché 
grafické navigace skrze systematicky průchozí odstavcování.  Samotný obsah v sobě sice nese více 
linií, ale designově žádnou další mechaniku uvnitř textového zpracování neuplatňuje. V takové 
situaci se vždy objeví pravděpodobnost nepřistoupit na tuto, potažmo jakoukoli hru či pravidla, 
která si kniha nárokuje. Je to daň za svobodu, která je pouze částečná. Situačně tak vzniká 
„druhotná či paralelní mechanika“, ale jen stěží ji můžeme považovat za svébytné designové 
rozhodnutí. V tomto případě se jedná o možnost vydat se textem napříč. I touto cestou si lze 
z Alžbětina inventáře odnést mnohé, včetně rozšířené nabídky interpretací a obrazotvornosti 
v čistě konstantním obsahu.  
 
Vizuální zpracování knihy považuji za současně neutrální, jak ze strany sazby, tak z celkového 
namíchání jednotlivých poměrů odstavců, ilustrací či skenů. Mnohé tendenční prvky disciplíny    
sazby považuji za přeceňované a do jisté míry je pro sebe čtu i jako vizuálně demotivační. Na 
druhou stranu mne těší, že jim Alžběta věnuje patřičnou pozornost a uplatňuje tak své grafické 
zkušenosti a zájmy. Oceňuji v tomto rámci především citlivé vedení čtenáře barevnou navigací 
napříč publikovanými semestry. 
 
Alžběta je velmi schopnou a zároveň velmi rozpolcenou studentkou, často až do takové míry, že 
její schopnosti v důsledku takřka nejsou vidět. Závěrem bych ji rád popřál hodně sil a koncentraci 
na dotahování věcí do konce. V případě, že prioritou bude sám proces se zabývat více prezentací 
než obhajobu jednotlivostí. Pokud se Alžběta dále rozhodne pokračovat ve studiu v ateliéru 
Multimédií, vynasnažíme se pro její způsob práce vytvořit takové prostředí, ve kterém se nám 
podaří odladit mnohá „kdyby“. Věřím, že tak najdeme způsob, jak lépe a efektivně pracovat i za 
cenu poněkud neoblíbeného nástroje specializace. Více experimentovat, méně plánovat a 
samozřejmě zabojovat za to, aby Alžběta skutečně, nejenom „v bezpečné zóně“ věděla, co už je a 
co není za hranicí jejího zájmu. Máme tu totiž stále na různých úrovních přítomné strachy: „Co na 
to kdo řekne? Jak o tom vlastně mluvit, aby práce nevyzněla hloupě? A až v poslední řadě, proč to 
vlastně dělat?“ Osobně se nebojím, že by se nám takové kolize nepodařilo překlenout. Bude to 
však mnohem jednodušší za předpokladu, že Alžběta nestráví každý z následujících semestrů na 
jiné stáži. 
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Otázky k rozpravě: 

 

1. Kdybys mohla prostoupit studiem znovu, co bys udělala jinak? 
2. Podle jakého klíče probíhala ve tvé bakalářské práci „cenzura“ obsahu? 
3. Jak budeš s hotovou knihou pracovat dál. Jaké je následná ambice projektu? 

 

Závěrečné hodnocení: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Návrh hodnocení - A. 

 

Návrh klasifikace: A 

 

Posudek vypracoval(a): Vojtěch Vaněk 

 

Datum: 1.6. 2018 

 

Podpis: 

                     


