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Posudek: Romana Zbrojanová si pro svou diplomovou práci zvolila nelehké téma. Zaměřuje 
se podle vlastních slov na komunikaci s "mimolidskou přírodou". Romana na jednu stranu 
říká, že umění, které se přírodou zabývá, vede většinou pouze k sebeprezentaci autora a vůči 
této praxi se vymezuje, zároveň však není schopná přesvědčivě dokázat, že nedělá to samé. 
Tvrdí pouze, že věří, že je to možné. Umělecké práci, zvláště diplomové, by měla předcházet 
úvaha, zda není lepší o tom, o čem nelze mluvit, mlčet. Nemyslím tím, že by se  Romana měla 
vzdát mluvení s přírodou a svého osobního prožívání, ale měla by zvážit, zda tyto rozmluvy 
dokáže bez zklamání zprostředkovat pomocí uměleckého díla, kterým její audio je (zvláště v 
kontextu diplomové práce na FaVU). Romana Zbrojanová si je těchto rozporů vědoma ale 
nezdá se, že by se to promítlo do samotné práce. 
Formálně i tematicky je práce Romany blízká práci Miloše Šejna. Šejn také nahrává svoje 
zvukové projevy při pobytu v přírodě na diktafon. Výrazný rozdíl je v tom, že u Šejna jde 
hlavně o neartikulované zvuky, které budí u posluchače dojem, že se Šejn stává součástí 
něčeho, když né zvířecího, tak alespoň „necivilizovaného“ a u posluchačů to vyvolává snad i 
strach. Romana jasně artikuluje a strukturuje svou řeč. Snaží se mluvit něžně a někdy 
rozverně. Způsob komunikace je vřele antropocentrický. Na nahrávce mluví tak, jak to 
dělávají děti nebo animisté (obojí v pozitivním slova smyslu). Tento typ zacházení s jazykem 
se jeví v kontextu umění, možná blíže poezii, kde  přírodní lyrika má historicky své pevné 
místo a to včetně pomyslného dialogu s přírodou. Romana  tuto linii příliš nerozvíjí. Poslech 
na sluchátka, který Romana zvolila, mi nutně nedělá její poslech intenzivnější, připadám si 
trochu, jako voyer. 
 
Na práci Romany si vážím toho, že není ironická. Ironický odstup by byl příliš snadný. 
Zároveň není ani příliš patetická. Romana se nesnaží ukazovat svou práci jako atraktivnější, 
než je. Pochybuje o tom, zda dokáže skrze umění sdělit to, co je pro ni důležité. Diplomová 
práce ji toto dilema nevyřeší. Její pochybnost neberu jako překážku úspšného absolvování. 
Vážím si rizika, které byla ochotná podstoupit a nepřijít s nějakým osvědčeným receptem na 
zaručenou, bezpečnou diplomku. Navrhuji tuto práci k přijetí 
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