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Posudek: 
Posuzovanou práci jsem měl nejprve možnost vidět v okamžiku rozpracovanosti a zdála se být 
velmi fragmentální, osobní a nejistá svojí formou. Dokončená práce na mne dělá jiný dojem. Z 
původních pro mne nesouvislých příběhů a postřehů se stal ucelený esej, ve kterém se autorka 
vyrovnává se svojí rolí umělce, možnosti dosahu umělecké práce a možnosti komunikace ve 
společnosti. Romana se rozhodla na rozdíl od jejích starších prací věnujících se artikulaci 
osobních a rodinných dějin, vytvořit obecnější výpověď o světě, která se nutně stává politickou. 
Politickým zde míním reflektivní pojetí umělecké práce, které si uvědomuje limity komunikace s 
příjemci uměleckých děl a jejich společenského dosahu. Sama autorka v textové doprovodné části 
popisuje obsah jako složený z úryvků a fragmentů mající za úkol evokovat mnohoznačnost nebo 
dvojí výklad předkládaného. Já jsem naopak přesvědčen, že mnohoznačnost jednotlivých záběrů a 
textů není vedena touhou zastřít smysl díla, ale naopak umožňuje na základě jejího sarkastického 
přístupu jasně vyjádřit jasný autorčin postoj k roli umění v současné společnosti a ambivalentní 
pocity umělce tváří tvář vzdělávacímu procesu. Proto jsem byl sice trochu zklamán, že jsem toto v 
textové části nenašel dostatečně rozebrané. Ale to je jediná výtka. To co se jeví v textové části 
jako jen pouze formálně nahozené, bez dalších významů, se ve finálním výtvoru proměňuje v 
opak. Výsledný seriálový esej na pokračování působí obsahově konzistentně a promyšleně. 
To co máme před sebou je audiovizuální dílo na pokračování, vycházející skladebně z populárních 
televizních seriálových forem, tak jak jsou dnes nejčastěji šířené po internetu. Seriál zde vnímejme 
jako nástroj pro tvorbu zisků a atraktivních narativních obsahů. Vyprávění na pokračování, 
přerušování toku děje, dějové zvraty apod. umožňují udržet napětí a pozornost. Seriálová forma 
posiluje vnímání alternativní reality a jejího sdílení. Autorka cituje vlastní výzkum mezi dětmi a 
mládeží, ve kterém zjišťuje do jaké míry je důležitá identifikace s postavami a motivy z jednotlivých 
narací. Vychází proto z poměrně skeptického předpokladu, že je to jedná z mála forem fungující 
komunikace mezi tvůrcem a diváky. Není to rezignace na možnost přenosu uměleckých sdělení, 
jen adoptování kanálu  převzatého z populární kultury pro jiné účely. S tím souvisí distribuce, seriál 
je primárně určen televizním kanalům, v poslední době se více prosazující možnost nákupu či 
stažení z internetu. Umístění díla na servry, kde je možné stáhnout všech sedm dílů tak jako jiné 
populární seriály, se rozšířilo divácké pole o skupiny lidí, kteří nemusí mít k volnému umění blízko 
a může je překvapit.  
Vnímám tuto práci Romany Horákové jako sebejisté završení jejího studia. Oceňuji formální 
dotaženost a soustředění, které autorka věnovala své práci a hlavně sebereflexi se která je z práce 
patrná. 
 
Závěrečné hodnocení: 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
Navrhuji známku A. 
 
 
Otázky k rozpravě: 
Do jaké míry je možné prolínání volného umění a populární kultury? Je možné rozeznat, kde končí 
populární kultura a začíná volné umění? Má smysl takto rozlišovat? 
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