
1 / 1 

 

 

 

Studijní oddělení / Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno 

T: 541 146 806 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz 

Akademický rok  2018/2019  
Bakalářská práce – posudek oponenta  
 
Jméno a příjmení studenta: Alice Šindelářová 
Název práce: Návod na umění 
 
Slovní hodnocení: 
Alice za mnou přijela do Prahy v půlce května 2019, aby mi představila koncepci své bakalářské práce. 
Mluvili jsme o i předchozích projektech, které s tématem souvisí. 
Bakalářská práce Alice Šindelářové je v podstatě uzavřeným projektem, který vznikl s jí známou komunitou 
lidí a tím také s jejich předvídatelnými reakcemi. Při jejím hodnocení jsem se dostala do podobné situace, ve 
které se ocitne komise během hodnocení "Návodu na umění" v den zkoušky. Jak však sama autorka 
podotýká, jde o její koncepci práce - umělkyně je připravena tento textový scénář předčítat při každé další 
prezentaci stále znova ve stejném znění. 
Šindelářová nezkoumá ani neproblematizuje vybrané téma, ale prostě cituje osoby dobrovolně zapojené do 
jejího "výzkumu". Vnímám z její práce určitý vyhraněný způsob hodnocení, dramaturgický záměr, ale i 
výrazný subjektivní pohled zaměřený na každého vybraného účastníka. Aktéry popisuje tak, aby jejich 
osobnosti byli určitým způsobem atraktivní nebo dokonce i zábavné. Celou situaci doplňují nepřekvapivé 
akademické otázky na téma smyslu umění a neméně předvídatelné odpovědi a reakce. Od počátku Alice 
posluchače jasně navede k záměru a úkolu, ke kterému má vést její bakalářská práce. Celý proces 
"zkoumání" se tak smršťuje na poznání, že se vše děje pro dobrou věc: tou je skutečnost, že Alice i díky 
tomuto projektu ukončí další fázi studia (viz. např. reakce otce, který se bez řečí odebere vytvářet ptačí 
budku nebo výběr konečné pochvalné věty o celém projektu od matky). Vypichování kreativity zapojených 
aktérů a zároveň jejich osobní pochybování o současných podobách umění podle mne ubírá projektu na 
možnosti další interpretace ze strany posluchače/diváka. 
Na druhou stranu jsou v práci Alice Šindelářové místa, která umožňují zapomenout na tyto předvídatelné 
situace a otevírají pole vlastních představ o skutečné rodinné situaci. Místa, kde se mísí pocity příjemné i ty 
spojené s trapností nebo s nečekanými postupy při vytváření děl. Ve výsledku je rodina ochotna instrukce 
umělkyně - dcery dodržet, a tvorbě "umění"se podřídit. A právě v těchto situacích nacházím sílu jejího 
záměru. 
Návod na umění v jeho textové části plně vystihuje schopnost Alice písemně formulovat vlastní projekt: 
popisuje rodinu, jako kdybychom předčítali složení nějakého výrobku. Taková pozice  se mi líbí a více se 
přikláním k možnosti vnímat Návod na umění jako polotovar, který máme možnost všichni aplikovat na 
vlastní vybranou skupinu lidí. 
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