
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

akademický rok 2015/2016 

 

Vysokoškolská kvalifikační práce - magistři (diplomová práce)  

posudek vedoucího  

 

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA Markéta Ježová 

Název práce: 

Markéta Ježová přišla do našeho ateliéru na magisterský cyklus studia a již 

konzultace před příjímacími zkouškami ukázala specifický způsob jejího myšlení a 

práce. Zabývala se otázkami kolem lidské bolesti a kreativních technik jejího použití. 

Zdánlivě konkrétní a fyzicky uchopitelné téma se ale v Markétině podání postupným 

otáčením v mysli, v obrazech, v řeči přeměňuje v objev latentního sadistického 

potenciálu obyčejných kosmetických prostředků. Obdobný proces nastává při 

zpracovávání práce pro projekt Prostorového aktu, kdy se od místní mikrolegendy o 

ztracené želvě dostane k binaurální nahrávce umístěné na soundcloudu určené 

k psychoexperimentům na nočních běžcích. Hovořit s Markétou je v jistém smyslu 

tripový zážitek. Pevné body, konkrétní podněty se pomocí kusů viděného, slyšeného, 

myšleného roztáčejí do kaleidoskopu, který je příjemné sledovat, občas se zdá, že 

tomu rozumíte a za chvíli je to zase pryč. Zahlédnu nějakou pevnější zem a navrhuji 

na ni něco postavit, ale Markéta kolem jen prosviští se zrakem upřeným na další 

podnět. Část její práce se odehrává v myslích těch, kteří ji s ní probírali. Pokud by to 

bylo vidět, existovalo by souostroví zajímavých realizací po potopě Markétiny 

rozpínavé mysli. Pokud by nás napadlo upomenout Markétu na dílo Liquidity Hito 

Steyrl, udělejme to ne jako výčitku z kopie, ale jako pochopení, že Hito točila o 

Markétě. Markéta je tekutá a inteligentní jako voda.  

Na základě znalostí Markétina postupu můžeme číst její diplomovou práci pozpátku. 

Nebudeme se zpočátku soustředit na její podobu, ale na to co všechno s sebou 

proud její kreativní mysli strhl a z jakých oblastí tyto kusy pocházejí. Velkou inspirací a 

v podstatě potvrzením způsobu práce – přemýšlení pro ni byl pobyt na letní akademii 

v Salzburgu, kde oceňovala hlavně důkladné debaty a diskuze, které teoreticky 

čerpaly z aktuálních teorií jako je spekulativní realismus a objektově orientovaná 

ontologie. Voda jako performující ne-subjekt, zdánlivě anorganická sloučenina 

se silnými intuitivně tělesnými projevy se pak sama nabídla pro práci, která si nejspíš 

vyžádá žánrové označení instalační esej.  

Souhrnné dílo Markétiny diplomové práce má kořeny sahající mimo samotnou 

instalaci. Patří k nim také jasné vědomí o prostoru, ve kterém se práce bude 

realizovat a jeho produkční zajištění. Mezi další pevné body patří soubor konkrétních 

prvků s názvy: Osmóza, Houbičky, Aloe, Fontána, Video, Suvenýry. Další věci se 

přidají a vždy budou mít vztah k vodě. Jako ostatně všechno? Každý objekt je sám o 

sobě objektovou miniesejí, obsahuje v sobě jasné a zároveň vtipné sdělení vyjádřené 

konceptuálně sochařským způsobem. Video používající soudobé vizualizační 

postupy, kombinující infografiku, found footage a zároveň autorské performativní 

části, si s motivy obsaženými v jednotlivých objektech pohrává a dodává mnoho 

nových.  

Tyto základní prvky Markéta již delší dobu pečlivě komponuje do vzájemných vztahů. 

Pomocí skic, vizualizací i zkušební instalace v reálném prostoru nalezne ideální 

sestavu, která bude přesně odpovídat zvláštnímu vzorci její mysli. 

 

 



 

Otázky k rozpravě: 

 

Jaká je míra ironie? Jaká je míra vtipu? Čím to poměříme? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Markéta Ježová se dobře orientuje v používání současného jazyka výsledného 

výrazu i oblastí myšlení. Práce tento stav reflektuje. Doufejme, že ve výsledné 

realizaci bude cítit její rukopis. 
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