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Diplomová práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů:  Vrzáková Barbora, BcA. 

Název práce: Live Low Framerate 

 

Slovní hodnocení: 

Na úvod přiznávám, že následující posudek vnímám jako problematický, protože ve chvíli, kdy píšu tyto 

řádky, není práce, kterou mám posuzovat, ještě hotová a prochází podstatnými změnami oproti původně 

avizovanému konceptu. Jsem proto nucený přizpůsobit svoje hodnocení jejímu aktuálnímu stavu na základě 

informací od studentky o současných zamýšlených změnách.   

Bára v magisterské práci nazvané Live Low Framerate navazuje na svůj předchozí zájem o formy 

zprostředkovaného pohledu, které generuje naše digitální současnost. Původním výstupem projektu měla 

být instalace pěti animovaných videí zpracovávajících záběry z veřejně dostupných online streamovaných 

kamer. Zaujalo ji, jak si společnost zvykla na neustálou přítomnost sledovacích zařízení typu CCTV kamer a 

překvapila ji dostupnost obrovského množství online jejich streamů.  Prostřednictvím obrazů, záznamů 

reality různého charakteru a provenience, masově sdílených online může dnes kdokoli sledovat prakticky 

cokoli. Přičemž typickým průvodním jevem této bezprostřední dostupnosti je jejich chybějící kontext. Proto 

Báru zvlášť zaujaly streamy, které právě chybějícím kontextem vytváří v náhodném divákovi znepokojivé 

napětí spojené s očekáváním, že v průběhu sledování něco zjistí nebo se stane svědkem něčeho 

zajímavého. Divák je však ve většině případů nechán pomyslně „na holičkách“. Navzdory tomu, že se jedná 

o pohyblivý obraz, se většinou nic neděje, nic se nevysvětlí a znepokojivý pocit, že zprostředkovaně 

anonymně sledujeme svět očima někoho druhého, o jehož záměrech nevíme nic, v nás zanechává 

ambivalentí pocity.  

Nejprve se mi zdálo, že těžiště Bářiny práce vychází z aktuálních trendů kritiky nárůstu využití 

technologických prostředků ke sledování „druhých“, nebo snadná zneužitelnost takto získaných záznamů.  

K podobnému čtení mohly svádět i rešerše, které Bára prezentuje v dokumentaci diplomové práce, kde se 

mimo jiné odkazuje na Foucaoultovo Dohlížet a trestat.  
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Klíčovým se však ukázal fakt, že Bára se rozhodla nepracovat přímo se záběry vyjmutými z online streamů, 

ale pouze se jimi inspirovat a vytvořit vlastní zcela autonomní dílo v podobě pětice low  framerate 

animovaných filmů. Mezi svá videa původně zařadila i scénu inspirovanou množstvím online streamů 

z přírody, které tam lidé umisťují jako relaxační rekvizitu nebo kvůli pozorování zvěře, což vůbec nesouvisí 

s tématem zneužívání sledovacích zařízení. Tyto momenty mi přišly zcela zásadní pro hodnocení její práce, 

kterou jsem začal chápat jako originální obrazy generované internetovou zkušeností a pracující s napětím 

mezi očekávaným pohybem ve videu a jeho zdánlivou statičností. Již samotná forma animace v běžném 

divákovi podvědomě vzbuzuje ještě větší napětí a očekávání akce odvozené ze zkušenosti s animovanými 

seriály. Její práce by zároveň mohla tematizovat jakousi novou estetiku obrazu jako takového, estetiku 

vycházející z ambivalence „chybějícího kontextu“ ryze utilitárních záběrů CCTV kamer.  Zkoumáním absence 

dynamiky v pohyblivém obraze by se Bára přiblížila zátiším a portrétům Tacity Dean, která se již roky zabývá 

tímto principem v rámci 16mm formátu. Bářina koncepce mi tak přišla velmi nosná a zajímavá. Viděl bych 

v ní potenciál na další pokračování a rozvoj. 

Poté se ale Bára rozhodla odstoupit od finální prezentace těchto „obrazů“ jakožto instalace a zásadním 

způsobem změnit těžiště svého výstupu. Snad s ohledem na to, že videa v dokumentaci nazývá ilustracemi, 

se je snaží znovu propojit s pomyslnou skutečností. Novým záměrem je pouštět je na obrazovkách v  

offspace korporátním nebo veřejném prostoru a fotograficky zdokumentovat. Rozhodla se také hledat a 

fotit místa podobná těm, která zobrazuje ve svých videích.  Z mého pohledu se ale jedná a poněkud 

zbytečné znovunalézání kontextu obrazů, které to z principu nepotřebují.  Navíc se rozhodla změnit výstup 

z instalace na webovou prezentaci. Chápu, že se tímto Bára pokouší o podobně vrstevnatý projekt jako 

Street Ghosts Paola Ciria nebo Evidence Locker Jill Magid, na které sama odkazuje, ale musím přiznat, že 

takovému obratu ve finále rozumím mnohem méně, než předchozí koncepci. Je možné, že výsledná podoba 

prezentace bude velmi zdařilá, ale jediné, co jsem mohl posoudit, bylo pět téměř dokončených videí a 

původní písemná dokumentace.   

 

Otázky k rozpravě: 

Proč chce ve finále znovu hledat kontext svých autorských videí v realitě (hledat a dokumentovat podobná 

místa a pouštět videa v off space prostoru)?  Jakou roli tam pro ni realita hraje? 
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Jakou pozici mají v rámci projektu animovaná videa, která byla původně těžištěm práce, ale nakonec budou 

pouze součástí webové prezentace? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práce Báry Vrzákové má nepochybně potenciál a vychází z dlouhodobého zájmu o určitý okruh témat, která 

jsou aktuální i v současném mezinárodním umění.  Cením si toho, že se nesnažila prvoplánově vycházet 

z trendu politické kritiky, která se tu velmi nabízí, ale hledá vlastní velmi osobní cestu k tématu 

zprostředkovaného pohledu v digitálním prostoru. Mám bohužel pocit, že finální změny ženou projekt spíše 

do slepých uliček a odbíhají od původního nosného prostoru mezi obrazem, divákem a ambivalentní 

technologií. 

 

Návrh klasifikace: 

Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k nemožnosti posoudit výsledek a disproporcím mezi dokumentací 

a zamýšleným výstupem navrhuji hodnocení za D. 

 

Posudek vypracoval(a): Mgr. Miroslav Maixner 

 

Datum: 6. 5. 2018 

 

Podpis: 


