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Jádrem předložené teoretické disertační práce je – slovy samotné autorky – praktický a 
teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve videích a filmech a na poli umění. Velmi 
široké a rozsáhlé téma je vymezeno jednak časově, na produkci posledních patnácti let, a 
současně tematicky na formy sebereflexe a hledání rozdílu mez fikcí a realitou. Tyto oblasti a 
témata audiovizuální tvorby jsou delší dobu a velmi intenzivně frekventovanými jak ve 
výtvarném umění, tak v jiných oblastech kultury. Zvolená oblast také logicky navazuje na 
zájem Alžběty Bačíkové, sama se prostřednictvím videa s dokumentárními prvky ve své 
umělecké tvorbě zabývá. I s ohledem na tuto osobní zkušenost má Bačíková schopnost 
bystře a poučeně analyzovat umělecká díla, s nimiž je konfrontována. Má také dobrý, i když 
poněkud selektivní přehled o existující relevantní literatuře. Hned v úvodu také zmíním, co 
považuji za největší slabiny disertace: Práce nemá jasně formulovanou výzkumnou hypotézu 
či tvrzení, její téma je příliš široké a obecné. Sklouzává do zbytečně extenzivního popisu děl, 
která jsou navíc volena značně arbitrárně. Nepracuje s jasně definovanou metodologickou 
perspektivou, ale jde spíš o komentovaný seznam oblíbených děl. Kombinace těchto 
vlastností pak vyvolává pochyby o tom, zda nám takto autorka vůbec může sdělit něco 
konzistentního a nového. Materiál pouze shromáždila, popsala a roztřídila, ale už nepřišla 
s jeho originálním zhodnocením. Tato svá tvrzení se nyní pokusím šířeji doložit. 
Autorka hned v úvodu zmiňuje existenci dokumentarismu a tzv. dokumentárního obratu, 
ovšem bez toho, aniž by se tyto pro ni zjevně klíčové pojmy pokusila dostatečně definovat či 
kontextualizovat (ze závěru práce vyplývá, že své „představení pojmu dokument“ sama 
považuje za dostatečné, viz. s. 57). Vymezení by bylo užitečné ve vztahu k tradici klasického 
dokumentárního filmu nebo i fotografie a fotografického dokumentarismu, tj. sto padesát let 
trvající diskusi o tom, do jaké míry je fotografie nebo film „pravdivým“ odrazem reality či 
autorskou konstrukcí. Ještě jednodušší by bylo převzít a použít termín dokumentarismus tak, 
jak s ním pracuje například Balsom nebo Steyerl. Podobné vymezení užívaných pojmů 
považuji za základní předpoklad disertační práce. 
Současně nepovažuji za šťastné, pokud je Bačíková zdrženlivá vůči klasičtějšímu pojetí 
dokumentárního filmu. Ten se totiž, například spolu s antropologií či etnografií, otázkou 
pravdivosti a dokumentárnosti dlouhodobě zabývá. Dokumentární film autorka považuje za 
příliš spjatý s distribučními formáty kina, což jednak není tak úplně pravda a současně není 
důvod pro jeho exkluzi v práci, jež se chce zabývat tematickou otázkou, nikoliv způsobem 
šíření díla. Část dokumentární produkce přitom už vzniká s distribuční představou internetu, 
sociálních sítí a nikoliv kina. Bačíkové se ale někdy zmínit klasičtější dokument hodí (5 
rozbitých kamer Emada Burnata a Guy Davidiho). Ukazuje se, že hlavním rozdílem mezi 
dokumentárním filmem a výtvarným dokumentem zřejmě nebude distribuční základna, ale 
spíše zvolený druh audiovizuálního jazyka, díky čemuž se obě kategorie logicky prolínají a 
nejde je jednoduše oddělit. 
Již v úvodu své práce Alžběta Bačíková předesílá, že se bude „průběžně pozastavovat nad 
jednotlivými autory“ (s. 11) reprezentujícími dokumentarismus a podle jejich pracovních 
postupů je bude členit do jednotlivých kapitol. Toto členění ovšem hned relativizuje, protože 



řada z autorů by podle ní mohla figurovat v kapitolách jiných. Uvádí, že výběr autorů de facto 
vychází z jejího cestovního itineráře, tj. možností studovat archivy v Tel Avivu, Berlíně a 
Praze. Čtenáři je jasné, že ji mnohé práce zaujaly, nejsou však přesvědčivě formulovány 
důvody vzniku tohoto zaujetí. Co vůbec spojuje tak vzdálené autory, jakými jsou Harun 
Farocki, Renzo Martens, Omer Fast? Proč, když se ve zvýšené míře zabývá situací v Izraeli a 
vztahem dokumentu a pravdy, uvádí Yael Bartanu jen jako autorku jedné z použitých 
publikací a nikoliv umělkyni, která se k obojím tématům explicitně vztahuje? Jednoduše 
řečeno je počet umělců a diskutovaných děl příliš rozsáhlý, náhodný a tím pádem mělký. 
„Mapovací“ charakter práce spíše odpovídá práci bakalářské či magisterské, doktorská práce  
vyžaduje vytvoření nějaké výzkumné hypotézy, cíle, ke kterému bude směřovat, teorie, 
kterou chce navrhnout. Myslím, že předložený text je daleko více výsledkem základní rešerše 
zájmových témat než zobecňující analýzou. 
Práce směřuje k závěru, podle kterého je lékem na oslabenou pravdivost zvolených 
uměleckých děl sebereflexivita: umělci zprostředkovávají nejen svět okolo sebe, ale i způsob, 
průběh a konstrukci tohoto zprostředkování. Podobné postupy pak vedou ke kritičtější 
interpretaci díla i skutečnosti, kterou zachycují, a zvyšuje se tak aktivistický potenciál díla. 
Kdyby podobné tvrzení bylo uvedeno na počátku disertace, a především byl zkoumaný 
materiál s touto tezí důsledně konfrontován, výsledek práce mohl být méně problematický. 
Domnívám se, že koherentnějšího i obsahově přesvědčivějšího výsledku by také Bačíková 
dosáhla, pokud by se opravdu důsledně soustředila pouze na prostředí současného Izraele a 
na to, k jakým tvůrčím formám zdejší situace umělecké či filmové dokumentaristy dovedla. 
Nebo kdyby se držela teoretické koncepce jediné autorky, Sontag, Balsom nebo Steyerl, a na 
vybraném uměleckém materiálu by důsledně jejich teorii kriticky ověřila nebo vyvrátila. 
Místo toho Alžběta Bačíková prezentuje závěr, z něhož není jasné, v čem spočívá přínos textu 
pro ostatní čtenáře. Prezentuje „mapu území“ současného dokumentarismu, ale už nenabízí 
cestu, jak se skrze tento terén bezpečně dobrat z jednoho stavu poznání k druhému.  
Součástí předložených materiálů je také zpráva o praktické části disertační práce: Ta má 
charakter autorských videoinstalací a kurátorské činnosti Alžběty Bačíkové. V obou 
případech se jedná o mimořádné a vyzrálé počiny, z mého pohledu poněkud zastiňující 
teoretickou část. Bohužel ne všechny tyto projekty jsem na vlastní oči viděl, jako k celku se 
k nim proto nemohu vyjadřovat. Snad jen k sérii videoinstalací Doktoři, Hrdinové a Prohnutá 
dlažba. Oceňuji promyšlenou formální skladbu i vlastní prostorové řešení instalací. Snad ještě 
více tematiku zmíněných prací, která je aktuální a současně netuctová, přemýšlivá i 
emocionálně působivá, srozumitelná i za hranicemi České republiky. U prvních dvou videí by 
snad prospěla hlubší dramaturgická úvaha nad výslednou skladbou.  
Na základě předložené disertační práce Alžběty Bačíkové doporučuji její úspěšnou obhajobu 
a udělení akademického titulu PhD. 
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