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S bakalářskou prací Marie Štindlové jsem se seznámil jako z konceptem, popsaným v její 
obhajobě opatřené explikací, několika ilustracemi a vizualizací předpokládané konstrukce. 
V oponentuře vycházím v tomto okamžiku z těchto podkladů a jsem si vědom toho, že 
výsledný obraz instalace se může od předkládaného modelu výrazně lišit. 
 
V popisu projektu Marie Štindlová nabízí jako výchozí bod několik řádek textu, o kterém - 
předpokádám, že jsou jejím vlastním  - poetickým popisem obrazu, tvořícím jakýsi 
významový a asociativní rámec instalace "Dům na hladině": 
 
Na hladině jezera byla loďka, v ní, dvě dívky. Jezero bylo hluboké a usazené mezi 
horskými vrcholy. Byly uprostřed něčeho nezměrného — neviděli ani do hlubiny pod 
sebou, ani nad vrcholy kolem nich. Loďka se trochu kývala. Seděly v ní dál, neměli ani 
pádla. 
 
Imaginativní prostor, který text navozuje je definován horskou romantickou krajinou s 
hlubokým jezerem, dvojicí dívek na loďce, jejichž vizuální pole je omezeno (nevidí do 
hlubiny pod sebou, ani na obzor, tvořený linií vrcholů hor, i když není vysvětleno, nebo 
naznačeno proč je nemohou vidět) a houpavým pohybem loďky. Zvláštní je že dvojice 
dívek v krátkém textu přechází z ženského rodu do mužského. Druhý obraz otevírá 
snovou scenérii, kde se objevuje významové těžiště instalace - stavba "domu na hladině 
jezera", jejíž obyvatelé "lezli na oklní vrcholy, aby viděli co je za nimi. Nezahlédli však nic 
kromě mlhy pod nimi." 
 
Nejasnost, mlžnost, nebo zamlženost, kterou tématizuje úvodní básnický text je 
symptomatický pro celou explikaci. Štindlová se zde přiznává ke svým inspiračním 
zdrojům, hlavně literárním, a výslovně k povídkám Jorge Borgese a Mircei Eliade. "Oba 
dva jsou schopni na omezeném prostoru povídky vytvořit komplexní světy, velmi podobné 
tomu našemu, ale s decentními posuny". Popisuje stručně symboliku stavby se třemi 
podlažími, zmiňuje básnickou formu haiku, jako vyjádření obrazu velmi úspornými 
prostředky - v několika málo slovech, což je metoda extrakce na dřeň, ke které se v textu 
hlásí. 
 
Jako paradoxní mi přijde, že pro velmi efemérní  a imaginativní obrazivost prvků jako je 
hladina jezera, mlha, hlubina, tušení vzdáleného oceánu (jehož smysl není v popisu 
alespoň pro mne příliš jasný, jde o zvuk, nebo odkaz na junginánské oceánické vědomí a 
splynutí s jednotou světa?) minimalistické kresby Štindlová sáhla po k hmotnosti směřující 
strategii. Navrhla architektonický prostor jako doslovný převod obrazu domu na hladině 
jezera – knihovnu pro texty a kresby - jejich prostorové uspořádání, do kterého divák 
fyzicky vstupuje.  
 
Paradoxní je pro mne protiklad intuitivní představy, otevřené různým výkladům, spočívající 
v náznaku a realizace stavby, která vyznívá naopak dost doslovně, nehledě na produkční 
náročnost, kterou toto rozhodnutí klade na autorku a na tým, který bude instalaci stavět. 
Nezdá se (alespoň podle projektové části projektu), že by Štindlová dostála svým slovům 
o střídmosti prostředků a uvědomění si institucionálního kontextu, ve kterém je bakalářská 
práce vytvořena – čímž míním, že mi projekt přijde jako hodně ambiciózni. 



 
Ta paradoxnost nemusí být nutně vnímána jako negativní, záleží na mnoha okolnostech, 
které nemohu v tomto okamžiku zohlednit, protože o nich nevím. 
 
Hodnotím tedy práci podle měřítek, kladený na konceptuální projekt, který (přiznávám) 
může vyznít nakonec zcela jinak, než jak byl v textu předložen. Z formálního hlediska mne 
trochu zarazilo, že ačkoliv Marie Štindlová zmiňuje jako hlavní zdroje své práce literaturu,  
má v popisu několik gramatických chyb. 
 
Přes dílčí výhrady doporučuji její práci ke kladnému hodnocení a navrhuji známku B.  
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