
 
 
 
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 
akademický rok 2016/2017 
 
Vysokoškolská kvalifikační práce - bakaláři (diplomová práce)  
posudek vedoucího práce 
 
 
Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Zuzana Krausová 
Název práce: Mind Pollution 
Slovní hodnocení: 
 
Zuzana Krausová je solitérní tvůrce. Nejraději pracuje sama, poněkud stranou 
kolektivu a také její práce jsou ucelené solitérní jednotky, z nichž se zatím snažím 
vyčíst autorský rukopis. Myslím si, že autorka má vyvinutý spontánní smysl pro 
politická témata. Úspěch i v literárních kruzích ji přinesla její práce Básně z hejtů, kdy 
volnou básnickou metodou přepisovala přímo na facebookových profilech ty 
nejzarputilejší nenávistné statusy převážně z okolí hnutí Islám v ČR nechceme. 
Zuzana byla taky jednou z prvních umělkyň, která ve své práci formou fotocyklu a 
souborem nalezených objektů zachytila uprchlickou krizi. Druhou její polohou, kterou 
považuji za typickou a která předcházela, je práce s určitým imidžovým klišé. 
Odkazuji na rané práce v gotickém stylu na téma Suvenýr pro kostnici, kdy byla 
temná stylizace, ze které zrovna sama vyrůstala, podaná s nadhledem a humorem. 
Z podobného ranku by podle mně mohla být i bakalářská práce. Zuzana přetvořila 
motocykl tak, aby místo nebo vedle zvuků motoru vydával i zvuky predátora. Opět se 
jí povedlo jednoduché dílo, které jistě bude mít ohlasy, protože má široké referenční 
spektrum. Sama autorka zmiňuje ve svém textu i při konzultacích hlavně civilizačně 
hygienický aspekt. Obdobně jako mimozemšťan Ford Prefect ve Stopařově průvodci 
galaxií si pohrává s faktem, že dle agresivity a rozpínavosti jsou dopravní prostředky 
dominantní formou života na Zemi, představují predátory v městské džungli. Ve 
zvukovém rejstříku tohoto environmentu jejich vrčení znamená nebezpečí životu, je 
však tak všudypřítomné, že jej již, podobně jako myši nakažené toxoplasmozou, už 
nevnímáme. Přes opakované zmínky o dalších aspektech díla /symbolický význam 
dopravního prostředku jako extenze lidského těla i lidského dobyvatelského 
sebevědomí, genderová tématika, sexuální a fetišistický význam, vztah 
k motorkářské subkultuře/ se Zuzana drží stále tohoto původního a ve své práci se 
soustředila především na technické řešení. Doposud nevím přesně, budou-li součástí 
prezentace i dokumentace akcí s motorkou ve veřejném prostoru. Za takovou akci 
ale nepovažuji pouhé projetí se po městě. Objekt podle mně lze využít k velmi 
zajímavým dílům, ve kterých bude rozhodující roli hrát nejen prostředí, ale také 
stylizace jezdce. Zuzana vytvořila působivý objekt, který pro mně zatím zůstává 
silným potenciálním nástrojem k dalším fázím tvorby. Nenechala bych to jen na 
fantazii a poučenosti diváků. 
 
Otázky k rozpravě:  
Otázky míří k možnému performativnímu spektru nástroje: 
V jakých kostýmech by se dalo na predátorské motorce jezdit? 



Jaké jiné zvuky by se daly do zařízení nahrát? Jaké jiné významy by tím objekt 
získal? 
Jaký je vztah mezi tvým upgradem motorky a tygřími potahy ve škodovce? 
Závěrečné hodnocení:  
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