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akademický	rok	2017/2018	

Diplomová	práce	–	posudek	vedoucího		

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

Název	práce:	Live	Low	Framerate	

	

Slovní	hodnocení:	

Anglický název diplomové práce odkazuje k možnostem živého přenosu obrazu. Tato technika 

odkazuje k systému bezpečnostních kamer „dohledu“, záznamu a uchování obrazu při snížené 

frekvenci na ve prospěch délky záznamu. Autorka poukazuje v textu dokumentace na současný 

vývoj v oblasti rozšíření CCTV systémů a příznačně i na panoptikální úvahy popisující dnešní 

situaci vědomého i nevědomého, dobrovolného i nedobrovolného sledování a rozeznávání lidi 

prostřednictvím aparátu a jejich softwarů.  

Fascinace nad samotným zprostředkovaným pohledem aparátu a zkušenost vázáná k jeho 

přenosu vedla Barboru Vrzákovou ke konstrukci situace, fikčnímu sestavení několika scén –

 plavecký bazén, kostel, část parku nebo korporátní kancelář se zaměstnanci. Pozice kamery ve 

většině případů zabírá i část zdi nebo jiné rušivé elementy, čímž autorka poukazuje na často 

absurdní umístění aparátů.  

Volba prostředí a rámování vedlo Barboru Vrzákovou k sérii neinvazivních a nekritických ilustrací, 

čímž akcentuje zejména aspekt zkušenosti s podobně sledovaným obrazem s „vyprázdněnou 

narací“. Zjednodušující vektorové ilustrace souvisí i s profesním zájmem autorky o počítačovou 

grafiku, kdy výsledkem jsou krátké animace. Vzniklá degradace obrazového záznamu zde vhodně 

koresponduje s popíráním základních pravidel perspektivy.   

Barbora Vrzáková v rámci studia na FaVU se volné tvorbě věnuje kontinuálně až během 

magisterského studia, kdy přestoupila do Ateliéru video po předešlé grafické zkušenosti. 

Ústředním tématem se pro autorku stalo téma pohledu, sledování a rekonstrukce situace, což 

vedlo k sérii prací. Diplomová práce ve své nekritičnosti se stává příliš ilustrativní a vypovídá 

zejména o autorčině fascinaci nad „prázdnými obrazy“ – pohledy strojů na vnější realitu. V textu 

svou motivaci ke zpracovávání tématu popisuje esejisticky a veškeré naznačené interpretační 
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paralely spíše opouští, což oslabuje samotné vyznění celku. Je otázkou, jak bude koncipována 

výsledná prezentace těchto výjevů, pro jejichž konfrontaci s realitou se autorka rozhodla.  

Otázky	k	rozpravě:	

Při	představě,	že	převádíte	ilustraci	do	scénické	podoby,	tak	nakolik	bude	zásadní	dodržení	optických	

zkreslení,	které	docilujete	popíraním	persepktivy?		

	

Závěrečné	hodnocení:		

Pro	diplomouv	práci	bude	rozhodující	forma	její	prezentace,	kterou	posoudí	komise.	

	

Návrh	klasifikace:		

B – C	

	

Posudek	vypracoval(a):	Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.	

	

Datum:	5.	5.	2018	

	

Podpis:	


