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Název práce    Jaký byl/je význam nezávislých publikací v zemích  

s totalitními režimy?

V počáteční fázi své bakalářské práce pátrala Barbora Demovičová po významu nezávislých publi-
kací v zemích s totalitními režimy versus v zemích svobodného světa. Nevymezila se pouze jedním 
směrem, nahlížela téma z různých úhlů. Podnikla množství rešerší, studovala texty – například o hnutí 
Grapus ve Francii. V průběhu této fáze záměr přehodnotila kvůli aktuální politické situaci v jejím rod-
ném Slovensku. V únoru 2018 probíhaly demonstrace „Za slušné Slovensko“ v reakci na vraždu Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírové. Barbora se jich aktivně účastnila jako demonstrantka a spolutvůrkyně. 
V té době bylo propojení aktuálních událostí s bakalářskou prací vzhledem k Barbořině aktivnímu za-
pojení do událostí nasnadě. „Žití zpracovávaného tématu” bylo logické a upřímné. Spontánní vytváření 
kampaně, její guerilové šíření, low-cost výroba, diskuze s ostatními o situaci, hněv, pocit úspěchu, 
pocit deziluze, hledání odpovědí.

Barbora měla vždy blízko k médiu zinu a self-publishing metodám. Od původních idejí sestavit zine 
z výběru převzatých teoretických textů a překladů k tématu postupně upouštěla ve snaze hledat 
konkrétní odpovědi na její otázky. Kromě těch obecnějších ji zajímalo srovnání se sametovou revolucí 
a událostmi roku 1989 v Československu. Vzpomínky na toto období nazývá „nostalgií po nezažitém”, 
kterou vnímá značná část současné mladé generace. Odpovědi hledala v rozhovorech s lidmi starší 
generace, jejichž názory ji zajímaly. Snažila se o dialog, který by měl výpovědní hodnotu. Úvodní pasáž 
je jejím osobním vhledem, obrazovou a textovou dokumentací dění. Deníková forma a intimní výpově-
di působí velmi silně.

Barbořina láska k tiskovinám, ilustraci, undergroundu je čitelná z její práce po celou dobu studia. Ne-
jinak je tomu u A5 zinu „Pravda zvíťazí!?“ tištěném na risografu, který evokuje samizdatovou techniku 
cyklostylu dob dávno minulých. Tuto estetiku chápu spíš jako referenci, zdroj inspirace. Práce s autor-
skými ilustracemi a typografií jsou zcela současné. Hodnotím velmi pozitivně, že se Barboře podařilo 
najít adekvátní vizuální formu, která není retro stylem. Oceňuji také její redaktorské a editorské schop-
nosti, které její bakalářská práce potvrdila.

Otázky: Jaký máš po zkušenostech názor na aktivismus v umění/grafickém designu? 
Má některá z jeho forem šanci být v dnešním postpravdivém světě účinná?

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh hodnocení   A

Vypracoval   doc. MgA. Mikuláš Macháček

Datum   2. června 2018

Podpis


