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Slovní hodnocení: 

Animovaný benchmark Ladislava Tejmla si vzal za úkol změřit poslední stopy lidskosti, potažmo celkové skóre 
naší společnosti, benchmark diváka. Tím má na mysli nejen to vaše, ale i mé skóre vůči světu a času. Pokud 
minimální skóre znamená mít trochu pokory, pak by měl člověk přirozeně začít pochybovat, a to i přesto, že 
nám Ladislav dává naději... 
 
Samotný benchmark doprovází jednoduchý manuál, který předznamenává, že autor měření započal již v 
minulosti a zároveň nás motivuje klasickým nástrojem budoucnosti – pokračováním. 
 
V zásadě existují jen dva typy vyhodnocení Benchmarků, číselný a abecední. Vzato tím abecedním, který 
mne zajímá přednostně, je zde od A až po W vše zpracováno v čisté chemii elegance a latentního 
symbolismu. Ukazuje se však, že zde chybí písmena X, Y a Z. Nikoli v prostorových osách samotné animace, 
ale i mimo ní. I v přítomnosti této mezery nám Ladislav dává naději... 
 
V místech a časech, kam prostorové osy pokračují vně jednotlivé vizuální testy samotného benchmarku, 
začínají na rozdíl od svého vnitřního uspořádání, lehce kolidovat. První kolize, tedy kolize na ose X, se nese v 
zastřeném odsouzení kapitalismu pojmem „postapokapitalismus“. Ten na skládku elektro odpadu přináší 
další „post“. Rozdíl mezi právě přineseným a již zrezivělým „post“ je to jediné, čeho si zbytek skládky může 
za svou vysokou zdí vůbec všimnout. Právě ona skládka je něco, čím už osa X dál neprojde. Nezastaví se, ale 
v nekonečném ping-pongu svého vlastního směru pochybuje, zda její mateřský benchmark na důsledky 
kapitalismu opravdu upozorňuje? X může odkazovat také na Xerox Corporation, i přesto nám Ladislav dává 
naději... 
 
Y je zde takovým Ladislavovým Yahoo, což přes svou fonetickou pozitivnost znamená „Yet Another 
Hierarchical Officious Oracle“ - tedy „Ještě další víceúrovňový všetečný věštec.“ Ladislav si je vědom, že 
nejenom věštec, ale i věštba může být stejně jako hierarchie a všetečnost nakonec koupena. Dle čeho však 
můžeme soudit, že se nenechal koupit sám autor? Je to snad jeho marketingová strategie nebo naopak 
resistence vůči pojmu marketing, který obsahuje prostou otázku: „Pro koho to vlastně je?“ Věštec by řekl, že 
to nemusí být otázka. Stačí pouze hieratické vyhledávání ve spřízněné sociální bublině. Ale stačí to? Je tento 
benchmark opravdu ideální nástroj hodnocení až do té úrovně, ve které spustí diskusi? Autorova upřímná 
odvaha zde překvapuje uvědoměním si toho, co vlastně ze své pozice ještě zmůže. Je-li to svědectví o jeho 
svědomí, pak je jasné, že nám Ladislav dává naději... 
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Osa Z je zcela jiná. Hravě by dokázala vyřešit kolize os X a Y, především proto, že nepředstavuje v našem 
srovnání nic jiného než zvuk. Stává se, že benchmark neřeší zvuk vůbec nebo se mu věnuje pouze periferně, 
pak přirozeně potřebuje manuál. V opačném případě nic takového nepotřebuje. Dokonce je zde jasně 
pozorovatelná skutečnost, že se do této osy v budoucnu ještě zasáhne. Tím nám Ladislav dává naději... 
 
Animovaný benchmark Ladislava Tejmla nelze smysluplně kárat z vizuální stránky. Řemeslně je vše 
zvládnuto s grácií a jednotlivé testy jsou citlivé ke každému detailu. Postup benchmarkem slibuje 
konzistentní, leč znepokojivě potěšující zážitek s atmosférou sobě vlastní. Citlivá písmena XYZ může autor 
snadno odladit samotnou prezentací. Vidím proto zcela důvodné se v abecedě vrátit na začátek a hodnotit 
písmenem A. Zůstává však otázka: „Byl jsem to já, kdo hodnotil benchmark nebo to benchmark hodnotil 
mě?“ Odpověď leží u Ladislava Tejmla, který nám dává naději, že VŠECHNO BUDE V POŘÁDKU. 
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