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 Název disertační práce Lenky Kočišové mě poněkud zaskočil.  

Uvědomil jsem si, že obdobně by se z normální malby mohla stát 

lehce vizuální malba a z koncertu - audio koncert. Každá performance 

přece nějak vypadá a nějak zní (pokud by ovšem nešlo o záměrné 

ticho, jako například u 4.33 od J.Cage, kterého doktorandka zmiňuje 

na straně  155). 

Po přečtení disertační práce jsem pochopil, že nějaký rozdíl mezi 

vylitím vody v Domě umění v Opavě (Steklík-Palla) a současnou 

performanci, zahrnující digitální hudbu, tanec, laserovou šou..., atd. 

asi bude. 

 

Doktorandka rozdělila svou práci do tří částí: 

 

 1.vlastní průzkum na poli audiovizuální performance 

 2. přehled historie výskytu audiovizuální performance  

 3.praktická část – analýza principů a jejich interpretace při tvorbě  

   (L to the B) 

 

Ve všech částech textu jsem však narazil na podobný model: střídání  

osobní výpovědi s filosoficko - vědeckými poučkami. Například 

v kapitole Zvuk najdeme podrobný popis vznikání zvuku v uchu přes 

kovadlinku, třmínek, až po kladívko, na jiném místě se zase objeví 

Higgsův boson ve vztahu k bohu,  rovnoběžky, či komplexní číslo. 



Podobných příkladů by se asi našlo víc, matematickými jsem se 

z pochopitelných důvodů nezabýval, ale u těch filozofických jsem 

měl, bohužel, opět pocit, že jsem poučován.  

Filosofie, věda a osobní výpověď? Na tom by nebylo nic špatného, 

kdyby se ony úvahy filosofů a matematické vzorečky přetavily do 

textu jemnějším způsobem a nevznikaly tak pochybnosti o jejich 

použití. 

 

První třetina disertační práce - vlastní průzkum na poli audiovizuální 

performance - je z velké části tvořena literární kompozicí s velmi 

osobní zpovědí. Samotný text však pro nezasvěceného nemá až 

takovou vypovídající hodnotu, jak tvůrce pravděpodobně 

předpokládal, což se stává obvykle při nedostatečném odstupu od   

vlastního života, či tvorby. 

Ale pokud se na to podíváme z druhé strany - máme před sebou velmi 

obsáhlou práci, která originálním způsobem kombinuje osobní přístup 

k umění, životu, včetně filosofie a vědy. Uvolněný text první části 

disertační práce, kdy se doktorandka převtělí do několika postav, nás 

sice může zaskočit, ale časem pochopíme, jak tyto postavy 

sofistikovaně prostupují její tvorbou a vezmeme je na milost. 

Líbila se mi myšlenka, naznačující rozdíl mezi analogovým a 

digitálním uměním, a to nejen v rámci techniky. Staré umění je 

analogové a nové digitální, s přesahem na samotné generace umělců. 

Musím se přiznat, že mě to trochu překvapilo. Zatím to vypadá, že 

zůstaneme se Steklíkem asi pořád analogoví - škoda, že tento problém 

nebyl  v práci více rozveden. Například štětec s chlupy patří do 

analogové doby, kdežto štětec s malou GPS bude pravděpodobně 

zahrnut do doby digitální. 

 

Druhá část práce - přehled historie výskytu audiovizuální performance 

v kultuře a v umění – je docela rozsáhlá, v podstatě od antiky po 

dnešek. Jde o úctyhodný počin, i když pravděpodobně hlavně 

zásluhou internetu. K takto koncipovanému textu nelze nic namítat, 

neboť se již dávno stal obvyklou normou, kdy samotná fakta 

přestávají být podstatná a nezbývá nic jiného, než hodnotit jejich 

propojení.  

V tomto případě se to doktorandce podařilo. 

 



Třetí část práce – analýza audiovizuální performance L to the B -  mě 

zaujala. Nikdy by mě nenapadlo, že by audiovizuální performance 

mohla mít tak komplikovaný scénář. Pokud pomineme samotný 

příběh, který mi přijde docela zbytečný, neboť pochybuji, že by 

nějaký divák pochopil, jak to tvůrce do všech detailů myslel, přivítal 

jsem pohled do „kuchyně“ audiovizuálních performerů a porovnával 

jejich priority s mými.  

Napadla mě otázka: Jaký je rozdíl mezi audiovizuální performanci a 

moderním tancem, popřípadě baletem? 

 

Na závěr: 

Jazyková i formální úroveň  disertační práce je vynikající, snad až na 

často se objevující úvahy nad vlastním "já". 

Můžeme snad tvrdit, že „já“ je opravdu „já“,  i když se cítíme býti 

někým jiným? A naše „já“ nás vůbec nezajímá? 

Podobnými úvahami je disertační práce Lenky Kočišové přeplněna. 

Pokud je pomineme a nebudeme si jich všímat, objeví se před námi 

příjemně iritující text, v kterém doktorandka překračuje vědecká 

kritéria pod rouškou osobní zpovědi, a proto doporučuji, samozřejmě  

po obhajobě, aby byla Mgr. Bca. Lence Kočišové udělena vědecká 

hodnost Ph.D. 

 

Střelice 15.9.2014                                             doc. MgA. Marian Palla 

 

 

 


