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TEXTOVÁ ČASŤ (PÍSOMNÁ OBHAJOBA)  

PRIRODZENOSŤ 

NATUR 

 

     V tomto názve sa skrývajú dve slová, ktoré ho podľa mňa celkom dobre charakterizujú. Je to slovo 

príroda a slovo žena. Tieto slová naznačujú aj jeho význam a tým je náš pôvod a s ním spojené 

vrodené vlastnosti. Ďalším významom tohto slova je aj bezprostrednosť. Myslím, že je to určitý základ 

z ktorého som vychádzala aj pri svojej práci.  

Stručná anotácia riešenej problematiky. 

     Hlavnou myšlienkou mojej práce je komunikácia medzi mnou a mimo ľudskou prírodou. 

Ujasňujem si tento vzťah, rozvíjam ho a následne ho reflektujem. Tento vzťah je pre mňa prioritou a 

až následne, hľadám vyhovujúcu formu zdieľania s človekom. Svoje pokusy o komunikáciu 

zaznamenávam na diktafón. Potom vyberám dôležité momenty a myšlienky. Po čase strihám zvukové 

nahrávky a spájam ich do jedného celku. Túto nahrávku znova prehrávam prírode. Dávam jej tak  

možnosť sa k tomu vyjadriť. Výsledný zvuk potom dávam osobne človeku a dúfam, že medzi nami 

vznikne diskusia. 

Annotation 

Communication between me and  nature.  Adjusted audio recording and then give the man to listen 

in personal contact with me. After this activity creation our debate. 

 

Motivačný úvod 

     Rozhodla som sa čas a energiu vloženú do riešenia diplomovej práce venovať niečomu, čo ma 

zaujíma aj mimo školu a na čom mi záleží. Začala som sa venovať tejto téme kvôli jej významnému 

miestu nie len v mojom osobnom živote, ale aj v spoločnosti. Vychádzala som z pocitu, že táto téma 

a aj samotný pojem príroda sa stali akýmsi klišé, často bez snahy o hlbšie poznanie. Mala som dojem, 

že ľudia v mojom okolí považujú tento pojem za samozrejmý a preto sa nad ním málo kedy 

pozastavia. Mnohokrát nemali príležitosť si vytvoriť vlastný názor. Možno na to popri iných dôležitých 

veciach nie je čas. Touto cestou som hľadala aj vlastné vysvetlenie a význam tohto vzťahu pre 

človeka. Konkrétne hranice medzi svetom človeka a prírodou asi neexistujú. Vychádzam so svojho 

subjektívneho pocitu a naopak hľadám prepojenie. Chcem poukázať na význam tohto vzťahu.    

     Umenie sa tiež často tematicky zameriava na prírodu ale spätne zvlášť s odstupom je často zrejmé, 

že slúži na seba prezentáciu indivídua autora. Snažila som sa vyhnúť tejto situácii. Verím, že na to 

existuje spôsob. No moja práca je z veľkej časti tiež o mne ale nie ako autorovi, ale ako o človeku 

súčasti prírody. Autorstvo a originalita pre mňa nie je v tejto práci dôležitá. Chcela som skôr 

nadviazať na niečo, čo majú ľudia spoločné.  

     Na začiatku riešenia tejto témy som nemala presne zadanú formu ani konkrétny výstup. Sústredila 

som sa viac na obsah a tomu som prispôsobovala aj formálnu stránku. Bolo pre mňa dôležité si 
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ujasniť svoj aktuálny postoj k prírode hneď na začiatku. Potrebovala som si definovať čo je pre mňa 

príroda a čo umenie? No a potom, ako chcem svoje zámery prepojiť s diplomovou prácou? 

     Začala som prírode písať listy, aby som na ňu dokázala upriamiť svoje myšlienky a ujasniť si svoj 

vzťah k nej.  Dala som jej prezývku Živadiva, čo vtedy pre mňa vystihovalo jej charakter. Zistila som aj 

to, že je to ona. Do veľkej miery je to asi zapríčinené rodom slova príroda ale zjavne to na mňa 

zafungovalo a vnímam ju síce nie priamo ako ženu, ale cítim v tom určitú ženskosť asi aj v spojitosti 

s matkou. Spresnila som si, že z mojej strany ide o priateľský vzťah. Chovala som k nej veľkú úctu 

a rešpekt, ale zároveň mi bola veľmi blízka. Rozmýšľala som, kde a ako ju pociťujem. Či ju vnímam aj 

v meste a či je v mojej hlave alebo či ju vnímam čisto vizuálne. Tak som sa rozhodla, že ju pôjdem 

navštíviť a budem to skúšať aj na rôznych miestach. Bola to pre mňa nová skúsenosť. Nebolo to ako 

predtým, keď som chodila na túry do hôr. Zrazu som sa nemala kde ponáhľať, skôr naopak, mohla 

som jej venovať  oveľa väčšiu pozornosť . Šla som s veľkou opatrnosťou. Cítila som sa zvláštne už 

preto, že šliapem po zemi. Potom som si však uvedomila, že je silná a že také niečo jej nemôže vadiť. 

Ako som sa snažila do nej vcítiť, všetko som si začala personifikovať. Vnímala som ju v interakcii so 

sebou. Chcela som znova zažiť ten uvoľnený pocit, ktorý som si pamätala z detstva, keď sme sa 

hrávali v lese. Vedela som, že si to tak nejako domýšľam podľa seba, ale bavilo ma to. Vtedy som sa 

s ňou začala rozprávať. Vlastne asi vždy som sa s ňou v duchu rozprávala, ale teraz mi to prišlo 

dôležité rozprávať sa s ňou nahlas. Stále som jej medzi svojimi myšlienkami nechávala priestor na 

vyjadrenie. Niekedy práve v tom okamžiku zažblnkala voda, zavŕzgal strom, zafúkal vietor alebo sa 

ozval vták. Boli to možno iba náhody, ale prečo by to nemohlo niečo znamenať?  Nosila som jej aj 

svoje obľúbené sladkosti. Musela som sa zaprieť, aby som jej z toho niečo nezjedla. Možno som 

z toho nakoniec mala dobrý pocit skôr ja ako ona, ale aj to bolo pre mňa dôležité. Potrebovala som sa 

jej nejakým spôsobom venovať, urobiť pre ňu niečo čo by som sama pre seba neurobila. Čím ďalej, 

tým viac som verila, že to čo cítim ja, môže cítiť aj ona. Mala som obdobie, kedy som jej chcela 

prinášať iba pozitívne pocity. Neskôr som si uvedomila, že to robím na silu a že mi to určite neverí. 

Nechcela som ju zaťažovať svojimi problémami. No nakoniec som prišla na to, že radšej budem 

úprimná, že vlastne všetky pocity sú niečím dôležité. Keď som potom bola s rodinou na výlete v lese, 

nedokázala som sa už tváriť, že tam nie je, že som iba v nejakej prírodnej krajine a že to s ňou nemá 

nič spoločné. Už mi to nešlo tak ľahko ju ignorovať.  Odpojila som sa od nich a potrebovala som jej to 

vysvetliť. Bola to pre mňa zrazu iná situácia. Tak isto, ako keď som o tom niekomu hovorila. 

Fungovalo to podobne ako priznanie spojené so zvláštnou úľavou. Asi som sa pred tým s nikým 

nerozprávala o tom ako to má s prírodou. 

     Stále som uvažovala akým spôsobom sa postaviť k tejto téme, ako k diplomovej práci. Pôvodne 

som pre ňu chcela vytvoriť umelecké dielo. Bolo komplikované nad tým uvažovať. Vedela som, čo by 

som jej chcela povedať, ale netušila som ako. Ako zvoliť médium a formu? Bolo zaujímavé nad tým 

uvažovať. Ako vytvoriť niečo, čo by bolo vhodné? Zdalo sa mi, že neexistuje žiadne dosť dobré 

riešenie. Jedna z variant bola, že bude vznikať niečo medzi mnou a prírodou a výstupom bude práca, 

ktorá bude na to nadväzovať.  Chcela som aby to bolo hlavne pre ňu a nie pre diváka. Snažila som sa 

nájsť spoločný jazyk. Taký, z ktorého by som mala pocit, že by  to mohla nejakým spôsobom 

pochopiť. Takže som sa pokúšala v prvom rade o komunikáciu. Chcela som sa na ňu nejako naladiť 

a cítiť jej prítomnosť. Rozmýšľala som, či máme nejakú spoločnú podobu prejavu. Niečo, cez čo ju 

vnímam a čím sa prejavujem aj ja. Keď som ju sledovala, cítila som jej živosť najmä vďaka jej pohybu. 

Pritom ma napadlo, že aj ja mám určitý pohybový slovník, cez ktorý komunikujem. Začala som skúšať 

formy autentického tanca. Radila som sa aj s odborníčkou. Hľadala som svoje charakteristické 
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pohyby. Potom som sa chcela naučiť pohybovať podľa prírody. Skúšala som ju napodobovať, rastliny 

aj zvieratá. Zaujímalo ma, či dokážem reagovať na určitú atmosféru pohybom a či sa to bude nejakým 

spôsobom odlišovať od prejavu na inom mieste. Boli tam rozdiely aj keď základ týchto pohybov bol 

stále rovnaký. Bola to skôr reakcia na aktuálne nálady, ktoré mohli súvisieť aj s prostredím. No 

celkovo mi prišlo, že tento spôsob je krátkodobejší. Je to skôr o vybití ako o vnímaní, že by to chcelo 

s niečím skombinovať. Uvedomovala som si pritom svoju strnulosť, do veľkej miery zapríčinenú 

pôsobením spoločenských situácií. Málo kedy sa cítim fyzicky a psychicky uvoľnene a aj v tej situácií, 

keď by som už mohla, tak sa hanbím a neviem to prekonať. Potom som skúšala aj vydávať zvuky 

podľa potreby a nálady. Nešlo pritom o tanec ani o spev. Pripadala som si trochu neohrabane, že ju 

ruším a robím si z nej srandu. No napriek tomu, určité fyzické prežívanie bolo dosť intenzívne. Od 

detstva som mala zážitky s prírodou spojené s fyzickou aktivitou, vizuálnym obrazom a s tým 

spojeným psychickým pocitom. Chodili sme sa do prírody vybiť z negatívneho a znova nadýchnuť 

pozitívneho. Len sme si to tak neuvedomovali. 

     Týmto rôznym formám pokusov o komunikáciu som prispôsobovala aj techniku záznamu. Stále 

som si potrebovala zaznamenávať svoje myšlienky a zaujímavé situácie. Často som zabúdala, čo 

presne sa medzi nami odohralo, prípadne, čo som jej sľúbila. Zo začiatku som si to klasicky zapisovala 

a skicovala, ale to ma dosť zdržiavalo. Ťažko sa mi kreslilo počas chôdze. Zbierala som si aj rôzne 

prírodniny, ktoré mi padli do oka. Samozrejme, skúšala som fotiť a napríklad pohyby som si natáčala. 

No všetky tieto postupy boli v niečom obmedzujúce. Rozmýšľala som o praktickejšom spôsobe 

poznámok. Taký ktorý by ma nerušil a ani by som si ho nemusela uvedomovať.  

     Ako prostriedok som zvolila zvukový záznam hovoreného slova. Táto voľba vyplynula z procesu 

hľadania vhodného spôsobu komunikácie a výstižnej formy záznamu ako svojich poznámok pre 

osobnú potrebu. 

     Zo začiatku som mala potrebu sa s prírodou rozprávať nahlas. Ľahšie sa mi tak o náš premýšľalo 

a neutekali mi myšlienky inde. Zároveň som sa mohla počuť a lepšie si uvedomovať svoje myšlienky. 

Často som potom na nich aj spätne reagovala. Zistila som, že to bol pre mňa aktuálne najbližší 

spôsob, akým som dokázala vyjadriť aj zložitejšie a hlbšie pocity. Asi už len preto, že ho najviac 

využívam aj v medziľudskej komunikácií. Nebrala som to tak, že by príroda ovládala jazyky. Ale 

vlastne to tak je. Sú to znaky za, ktorými sa skrývajú pocity. Myslím, že práve túto energiu príroda 

prečíta bez problémov. Neskôr som však na problém s jazykom narazila ja. Zrazu som pocítila 

obmedzenosť svojho slovníka a postupne mi prišli akékoľvek slova zbytočné a trochu navyše. Akurát 

ma spomaľovali a brzdili v premýšľaní a prežívaní. 

    Popri tom, ako som sa s ňou čím ďalej viac rozprávala tak vznikali rôzne záznamy z rôznych miest 

v zásade s podobným obsahom. Keď som si prechádzala svoje záznamy, skúšala som z toho vytiahnuť 

to, čo bolo pre mňa dôležité. Ako som sa spätne vracala k nahrávkam viac som si uvedomovala 

vlastné názory a konanie. Takto sa postupne začal trochu meniť aj môj vzťah k nej. Uvedomovala som 

si, že ona to nemá tak ako ja. Že ona nie je človek. No necítila som ju všade. Nevedela som sa na ňu 

naladiť niekde v meste ani vo svojej izbe. Potrebovala som stromy. No potom som si začala 

uvedomovať, že ona nie je ani ten strom ani tá zem ani srnka ale zároveň aj je. Keď som sa vracala na 

niektoré miesta viac krát zistila som, že k ním mám stále bližší vzťah. Stále som však myslela na 

prírodu vo všeobecnosti. To bolo oveľa komplikovanejšie ako si obľúbiť konkrétny strom. Bola pre 

mňa niečím ako atmosférou, ktorá všetko napĺňa a presakuje. To niečo medzi všetkým a vo všetkom 
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ale nie vzduch. Zároveň sa stále menila. Často som mala strach a potrebovala som zistiť čoho sa 

bojím. Nevedela som si predstaviť, že by som napríklad strávila sama noc v lese. Dlho som sa 

odhodlávala a vravela si, že to nie je potrebné. Je zaujímavé, že sa v lese bojím viac ako v meste. 

Rozmýšľala som aj čoho konkrétne sa bojím. Či sa viac bojím zvieraťa, človeka, strašidiel alebo seba. 

No už sa bojím menej ale aj tak sa cítim v lese trochu ako narušiteľ. A radšej zahúkam ako by som 

mala niekoho nechtiac prekvapiť. Stále som iba návšteva.  

     Nepovažujem túto prácu za ukončenú. Iba som sa na chvíľu zastavila a spracovala to, čo vzniklo 

doteraz. Moje posledné nahrávky sú skôr plné ticha. Zo začiatku som nevedela prestať rozprávať 

a teraz mi to už zavadzia. 

 

Moje automatické poznámky 

Prirodzenosť? Prirodzené môže byť skoro všetko. Akože sa nemusím kontrolovať? Prečo sa 

kontrolujem? Alebo pre koho? Pre všeobecné dobro? Pre svoje zdravie? Pre pokoj? Nechcem sa 

hanbiť. Aby som neklesla aj sama pred sebou. Dá sa to? Dá. Nevážim si potom nič. Nemusí to byť 

pravda, ale nejako podobne to asi funguje. Dá sa pretvarovať, aj keď to chce námahu. No niekedy je 

to oveľa ľahšie, ako si niečo priznať alebo s tým niečo urobiť. Je pravda, že z človeka automaticky 

vychádza to, čo ho tvorí? Prečo toľko neznámych? Lebo ich mám rada. Radšej ako definitívne hranice. 

Ale aj voči nim sa celkom dobre vymedzuje. A to je, napríklad, prirodzené. Chcem čo nemám a 

nevážim si čo mám. Nemusí to tak byť vždy, ale väčšinou je. Truc. Prirodzene sa cítim aj v určitom 

prostredí napríklad v prírode alebo doma. Čo to spôsobuje? Možno nejaká istota známeho? Bezpečie 

to úplne nebude. Je to hlavne skrýša pred ostatnými. Hlavne to, že nemusím riešiť, čo si o mne niekto 

myslí. Prirodzenosť znamená, že môžem dať aj voľný priebeh akýmkoľvek citom. Ale neznamená to, 

že čo je prirodzené, je dobré. Nakoniec môžem považovať za prirodzené aj to, že sa kontrolujem. 

Možno je dôležité mať prioritu a podľa nej sa môže ľahšie riadiť aj moja prirodzenosť. Prirodzenosť je 

asi daná. Dajú sa prekročiť aj hranice prirodzenosti? Ak niečo robím nasilu aj cez to, že mi to ani nejde 

a ani to nechcem? Nechať sa donútiť, môže byť tiež následok prirodzenosti. Čím ďalej tým viac, ma 

fascinuje, čo všetko je ovplyvnené jazykom. Vytvorila som si vlastnú predstavu a pocit podľa toho ako 

sa to slovo používalo. Podobne to urobila väčšina z nás. Každý má slová spojené s trochu inými 

pocitmi. Všetci vieme, čo to asi je.  

Príroda. Čo to znamená? Pre svet, spoločnosť, jednotlivca? Je tu, je ja aj všetko mimo mňa. Je dobré 

pripustiť, že všetko je celok a správať sa tak, že som iba jeho súčasťou. No keď si poviem, že všetko je 

príroda veľa si tým nevyriešim. Pri práci ma prepadali povrchné altruistické nálady.          Slovo 

príroda. To je už klišé. Fotka, maľba gýčom. Skazila som si to. Čo teraz? Žijem to? Myslím si, že 

príroda je prirodzenou potrebou. 

Spomienka na to, ako som jašterici zo zvedavosti odtrhla chvost. Mala som výčitky a pocit viny. Ako 

som utekala pred kaktusom, aby do mňa nestrelil pichliače. Ako sme naozaj stretli medveďa 

a nechcela som utekať. 

Musí sa mimo ľudská príroda poľudčtiť aby sme si ju vážili? Reálna hra. Metafory a personifikácie.  
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Popis práce 

     Výstupnou prácou je 30 minútová zvuková nahrávka. Ide o hovorené slovo, môj rozhovor s 

prírodou. Obsahuje dôležité momenty, ktoré vznikli pri mojej snahe o komunikáciu. Nahrávka je 

zložená zo strihov, ktoré som zozbierala približne za 6 mesiacov. Táto nahrávka je určená 

k prezentácií z prehrávača do slúchadiel bez viazanosti na konkrétne miesto. Nie je určená 

k prezentácií v galerijnom prostredí ani nahlas z reproduktorov. Osobný kontakt s človekom, ktorému 

chcem pustiť svoju nahrávku je pre mňa dôležitý. Hlavne preto, že sa s tým človekom môžem potom  

o tom porozprávať ak nie je proti. Priznávam, že to robí hlavne pre seba aj keď si myslím, že by to 

mohlo mať účinok aj na osloveného človeka a dúfam v to. Ideálny priebeh si predstavujem tak, že po 

vypočutí nahrávky, by vznikol obojstranne výživný rozhovor. Nečakám, len pozitívne reakcie zaujíma 

ma aj kritika a protikladný názor.  

     Uvedomujem si, že podobný rozhovor by mohol vzniknúť možno aj bez tejto nahrávky. Ale ťažko si 

viem predstaviť, že by som bola jeho súčasťou. Táto nahrávka pre mňa funguje aj ako podnet 

a zámienka, ako sa s niekým porozprávať o tejto téme. Taktiež mi slúži k prekonaniu určitej prekážky 

v kontakte s druhými ľuďmi. 

Celkovo si viac uvedomujem, že výtvarná práca mi poskytuje priestor, na komunikáciu so svetom. 

Vďaka nej môžem vyjadriť to, čo by bolo iným spôsobom pre spoločnosť oveľa ťažšie prijateľné 

a zrozumiteľné.  

   

Inštalácia 

     Ja ako autor zároveň fungujem aj ako médium. Svoju prácu sprostredkovávam človeku formou 

osobného kontaktu. Túto nahrávku púšťam človeku, ktorého reakcia ma zaujíma. Zvukové nahrávky 

púšťam z prenosného mp3 prehrávača na slúchadlá. Tento spôsob vytvára osobnejšiu a intímnejšiu 

situáciu. Viem, že aj prostredie, kde sa táto situácia odohráva, má veľký vplyv na poslucháča aj na 

atmosféru nahrávky. Vďaka tomu, že táto práca nie je viazaná na konkrétne miesto môžem s týmto 

aspektom pracovať.      

  

Kontext 

Komunikácia 

Július Koller– UFO Galérie Ganku1 bola určený pre komunikáciu s kozmom. Tento projekt ma priviedol 

k myšlienke, že umenie môže slúžiť na komunikáciu a to nie len s divákom- človekom ale v mojom 

prípade napríklad s prírodou.  Samozrejme stále to bude trochu aj pre diváka. Ale pôvodne pri tvorbe 

o tom autor môže uvažovať inak ako v prípade, keď je to smerované priamo pre diváka. Ako 

napríklad definovať umenie, diváka, prírodu...        

                                                           
1 Július Koller: Galéria Ganku. Editor Daniel Grúň. Wien: Schlebrügge.Editor, 2014, 123 s. ISBN 978-3-902833-55-6. 
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Ľubomír Ďurček- Situačné modely komunikácie2. Inšpiroval ma autorov prístup k prezentácií 

vlastných prác. Napríklad svoju autorskú knihu s názvom Áno Nie nosil so sebou a dal ju prečítať iba 

tomu, kto sa na ňu opýtal. Ďalšou alternatívou boli jeho neoznámené návštevy. Zazvonil do bytu 

ukázal sa s novinami v ústach a bez vysvetlenia odišiel. To ma priviedlo k myšlienke, že pre všetky 

práce nemusí byť galéria najlepším miestom pre prezentáciu.  

Akčné umenie a príroda 

Milan Kozelka- Prirodný enviroment. Zavěšení. Vo jeho prácach bolo dôležité fyzické a psychické 

prežívanie situácie na danom mieste.  

Marián Palla- Kamene a drevo. Záznam z toho ako videl kamene a drevo a nezdvihol ich. Pol roka 

chodil do lesa sadol si pred kameň a popísal ho ale nie podľa toho čo o ňom vedel ale tak ako ho 

videl. Každú cestu a chvíľu sústredenia venoval zvlášť jednému kameňu alebo konáru. Povedal: „Vím, 

že text říka málo, ale možná, že to není ani podstatné.“3     

Milan Knížak- Priateľstvo so stromom. Oblečenie pre strom. Návštevy stromu. List stromu.4  

Miloš Šejn – Snaži sa o intenzívny vzťah človeka k prírode. Performance v prírodnom prostredí 

vytvára si osobné rituály. Dlhodobo pracuje s miestami, pravidelne ich navštevuje a opakovane sa k 

nim vracia. Vedie dialóg s prírodou a miestom, často pomocou rôznych výtvarných prostriedkov.5 

Svoje zážitky často zaznamenáva formou fotografie. V texte pre konferenciu Dokumentace umění 

zvolil myšlienkovú matricu : způsoby záznamu interpretace prožitku, způsoby záznamu jako 

reinterpretace prožitku, způsoby záznamu jako reinterpretace prožitku, způsoby záznamu jako 

interpretace neprožitku, způsoby záznamu jako dezinterpretace prožitku, nemožnosti záznamu 

interpretace prožitku6. 

Erik Sikora - Nekonečná výstava. Prírodniny sú v role umelcov a vytvárajú výstavu vo svojom miestne 

špecifickom priestore. V Ďalšej práci s názvom Bezdomovcom – prejavuje svoje sociálne cítenie voči 

slimákom bez búdky.  

Sophie Perrier & Masanori Omori- Komorebitatchi7. Video zachytáva šintuistický tradičný rituál 

sadenia a rúbania stromov. Ukazuje komunikáciu človeka so stromami, ktoré sú tu vnímané ako živé 

bytosti. 

Zvuk 

Rádio Ivo – Johana Švarcová, Petr Marek a Marián Moštík8  Rozhlasová hra v priamom prenose - 

zvukový realizmus bez skrývania a upravovania pracovného procesu. 

                                                           
2 http://www.sng.sk/sk/uvod/vystavy/minule/2013/lubomir-durcek (22.4.2015) 
3 MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. dopl. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009, 277 s. ISBN 978-80-904149-1-4.str.80 
4 MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. dopl. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009, 277 s. ISBN 978-80-904149-1-4. str. 169 
5 ŠEJN, Miloš. Šein: archivy. Vyd. 1. V Liberci: Oblastní galerie, Muzeum evropského umění, c2012, 119 s. ISBN 978-80-85050-95-0. 
6 BUDDEUS, Hana. Dokumentace umění. Vyd. 1. Editor Jan Krtička, Jan Prošek. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně, 2013, 133 s. ISBN 978-80-7414-632-9. Str.35 
7 http://www.dokument-festival.cz/database/movie/17796%7CKomorebitatchi (22.4.2015) 
8 http://unarclub.sweb.cz/RadioIvo.html  (22.4.2015) 

http://www.sng.sk/sk/uvod/vystavy/minule/2013/lubomir-durcek
http://www.dokument-festival.cz/database/movie/17796%7CKomorebitatchi
http://unarclub.sweb.cz/RadioIvo.html
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Miloš Vojtěchovský - Zvuk stezky9  V tejto práci používa subjektívne zvukové zážitky, pre popis 

verejne prístupných miest.  

Existuje viac filmov o tom, ako ide človek do lesa hľadať odpovede na svoje otázky. Dokonca aj 

súčasné novinky ako Jean-Marc Vallée - Wild 2014 alebo Ole Giæver- Mot Naturen 2014. Mňa viac 

oslovila staršia verzia Sean Penn - Into the Wild 2007  Zaujímavejšie sú filmy na tému čo si o nás myslí 

príroda. Zaujal ma aj film Shane Carruth - Upstream colour 2013 o tom, ako si prírodu nevážime 

pokiaľ sa ňou nestaneme.  

 

Cieľ 

     Cieľom tejto práce bolo poskytnúť človeku príležitosť, zamyslieť sa nad svojim osobným vzťahom 

k prírode. Ujasniť si vlastný významu slova príroda. Naznačiť dôležitosť a potrebu pozornosti voči 

mimo ľudskej prírode v živote človeka. 

  

Zhodnotenie 

     Ak by som mala zhodnotiť výsledky, za seba ako autora môžem povedať, že mi táto práca dala veľa 

nových skúseností a donútila ma sa prekonávať. Popravde som si túto prácu na začiatku 

predstavovala trochu inak. Čakala som konkrétnejší, jasnejší a možno aj hmotnejší výstup, ktorý by 

bol navonok viac otvorený človeku. Na druhej strane mám pocit, že zvolená forma výstupu vyžaduje 

hlbšie ponorenie, sústredenie a možno aj aktivitu človeka. Je zameraná skôr na kvalitu ako kvantitu. 

Vďaka tomu, že nie je ukončená a vlastne asi ani nemôže byť, je určitým rituálom, ktorý sa môže stále 

opakovať. Som spokojná, že som si zvolila túto tému najmä vďaka silnej motivácií, ktorú mi poskytla. 

Myslím si, že vždy sa to dá urobiť lepšie. Dúfam, že to aj niekto urobí. Moje riešenie je iba jedno 

z možných a som rada, že som si ho skúsila. V každom prípade sa mi otvorilo veľa nových otázok na, 

ktoré chcem ďalej hľadať odpovede aj keby som ich nenašla.      

  

  

 

  

 

 

 

                                                           
9 http://sonicity.cz/cs/playlists/creator/2 (22.4.2015) 

http://sonicity.cz/cs/playlists/creator/2

