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Oponentský posudek 

 

Práce se věnuje mimořádně aktuálnímu tématu, které je předmětem umělecké tvorby i teoretického 

diskurzu filmového i výtvarného umění a podrobného zkoumání v celosvětovém kontextu a autorka 

práce k němu činí originální a v České republice ve svém rozsahu a ponoru ojedinělý příspěvek, a to 

také svojí vlastní uměleckou a kurátorkou činností. 

Alžběta Bačíková vytváří sebereflexivní díla, která vychází z poznání a uvědomění základních konvencí 

dokumentarismu včetně pochyb o povaze (dojmu) realističnosti, a tyto zpřítomňuje přímo ve svých 

dílech. Toto promítnutí znalostí myšlenkových konceptů týkajících se způsobů zobrazování reality a 

její problematičnosti dává dílům podstatnou intelektuální vrstvu, která z nich dělá významné 

příspěvky nejen do pole umění pohyblivého obrazu, ale i k samotné teoretické diskusi o možnostech 

verismu a podobách dojmu realističnosti v (zdánlivě) dokumentárním či dokumentačním způsobu 

zachycení. 

Teoretická část práce se věnuje nanejvýš aktuálnímu tématu. Především v posledních 15 letech se, i 

díky výrazné (a zdůrazňované) hybridizaci a koncepčnímu mísení uměleckých druhů 

v kinematografických dílech a díky výraznému posílení postavení a role pohyblivého obrazu ve 

výtvarném umění, staly aktuálními otázky problematizující způsoby reprezentace skutečnosti.    

Badatelská část práce je problematická v několika aspektech: 

- Výběr zkoumané vzorky děl je daný a i explicitně odůvodněný důvody s vědeckého hlediska 

spíše podružnými (dostupností děl autorce, například díky jejímu pobytu v Tel Avivu). Je 

následně problematické nahlížet pokus o vytvoření jakési kategorizace přístupů jako validní 

zobecnění, když vychází z takto (z hlediska reprezentativnosti v podstatě náhodně, resp. na 

základě podružnějších kritérií) definovaného vzorku. Doplněné příklady se tak zdají být spíše 

utilitárně zvoleny k podpoření této kategorizace. Pro vytvoření teoreticky legitimního 

příspěvku k taxonomii tvorby pracující s reprezentací reality by bylo potřeba vzorek vybrat 

více reprezentativní metodou. 

- Výzkum nepracuje na základě žádné konzistentní metodologie. I kapitola Metodologie v textu 

je prakticky především shrnutím několika možných perspektiv na důvěryhodnost či 

problematizaci reprezentaci skutečnosti v pohyblivém obrazu. 

- Sekundární zdroje nejsou v textu kriticky vyhodnoceny a zasazeny do kontextu dalších, z nichž 

mohla autorka vybírat. Fenomén problematizace reprezentace skutečnosti je v teoretické 

literatuře, a to jak v diskurzu (nejen dokumentární) teoretičce kinematografie, tak 

výtvarného umění, tematizovaný v mnoha teoretických konceptech a zastoupený desítkami 

autorů. Autorka práce vybrala bezesporu relevantní a v rámci diskuse významná díla, ale 

nezdůvodnila, proč se přiklání právě k těmto. Následně v textu spíše těchto několik 

vybraných děl shrnuje a parafrázuje (a to i ve zmiňované kapitole Metodologie). 



- Mnohé poznatky autorka neuvádí s odkazem na zdroj, ale uvádí je jako jakousi „common 

knowledge“ (například dataci původu diskuse o reprezentaci reality). Dle svých vědomostí 

mohu říct, že informace, které uvádí, jsou v souladu s vybranými koncepcemi a názory 

korektně korespondují s historickými skutečnostmi. Chybí mi však jednak jasné vymezení, zda 

se jedná o historický názor autorky anebo souhlas s existujícími historickými koncepcemi, a 

také chybí argumentace podporující tuto historickou pozici.  

Z formálního hlediska práce naplňuje standardy akademického textu. Bibliografické odkazy uvádí 

korektně. V textu zůstaly i po jazykové korektuře přibližně tři desítky gramatických chyb či 

překlepů. Oponentka nemá aktuálně přístup do informačního systému školy, a tedy nemohla text 

zkontrolovat programem „vejce vejci“ – v této kontrole tedy spoléhá na kolegy (oponenty – 

zaměstnance školy), resp. školitele práce. Text je na vysoké stylistické úrovni. 

Pro obhajobu navrhuji k diskusi následující otázky, resp. témata: 

- Jakou pozici v kontextu výtvarného umění v celosvětovém kontextu přisuzujete hybridizaci, 

především mísení dokumentární a fikční reprezentace, v dílech primárně 

nekinematografických? Uveďte konkrétní příklad a argumentujte (zformulujte alespoň dvě 

teze v odpovědi na tuto otázku a ke každé předložte dva argumenty). 

- V teoretické části odkazujete na reflexivní modus reprezentace filmového teoretika Billa 

Nicholse. Rozveďte tento modus podrobněji, v čem spočívá z hlediska režisérské metody a 

přístupu k zobrazovanému, k postavám a způsobu vyprávění, uveďte také etické otázky 

typicky spojené s tímto modem reprezentace a uveďte příklad historického i současného díla, 

které s tímto modem (klidně vedle dalších) pracují a argumentujte, v čem jeho črty 

spatřujete.  

Jelikož se jedná o uměleckou disertaci, v hodnocení přisuzuji stejnou váhu praktické i teoretické 

části. Praktická část vyniká precizností i důslednou korespondencí se zkoumaným tématem – a to 

jak v díle autorky, tak v její kurátorské práci. Pokud z hlediska teoretického výzkumu je výběr 

vzorky popisovaných a zkoumaných děl problematický, z kurátorského hlediska je naopak 

koncepční. Autorka předložila konzistentní soubor děl, na nichž může ukázat různost formálních a 

stylistických postupů a autorských přístupů, a skrze ně ukázat příklady problematizace svého 

tématu – vztahu k reprezentaci reality a různorodosti zpochybnění verismu audiovizuálního 

zobrazení.  

Umělecká část disertační práce 

Hybridní video Lékaři pracuje s fakty (i když autorka sama v anotaci pochybuje, zda mohou jako 

důkazy sloužit – zjevně i vzhledem k jejich zdrojům), avšak z hlediska formy kombinace vyprávění 

v první osobě a obrazů ukazujích fragmenty toho, o čem se vypráví, slouží jako sofistikovaná hra 

se zpochybněním slova i obrazu a zároveň přesvědčováním. Biografické detaily, obrazy toho, o 

čem se mluví, zde vstupují do dialektického vztahu s konspiračními promluvami a rozbíhavými 

obrazy ukazujícími zdroje informací, zvuků, obrazů. Četnost a konkrétnost těchto obrazů se 

zesiluje, jak obviňování protagonisty a konstrukce možných až fantaskních souvislostí nabírá na 

intenzitě. Tím je zdůrazněná i sebereflexivní strategie, která upoutává pozornost na možnou 

pochybnost o vztahu zvuku a obrazu, i na indexikální povahu obrazů a slov a ruchů, s nimiž dílo 



pracuje. Tímto autorka dosahuje zcizovací efekt, v němž se rozvíjí možnosti pochybností až fikce. 

Ve druhé polovině díla se vnitřní svět díla (diegeze) již stává spíše fikční konstrukcí, která 

upoutává (popisem možného vzniku a zdrojů obrazů, o nichž vypráví postava) na způsob svojí 

konstrukce. 

Videa Prohnutá dlažba, Hrdinové a Korespondence pracují s podobnými estetickými a režijními 

strategiemi (doporučený rozsah posudku neumožňuje každé dílo dostatečně detailně analyzovat, 

i když svojí vrstevnatostí by k tomu rozhodně každé z nich dávalo hutný materiál). 

Umělecká a kurátorská činnost Alžběty Bačíkové je důsledná – ve své tvorbě precizně pracuje 

s konvencemi dokumentární i fikční kinematografie a koncepčně pracuje se zpřítomňováním 

sebereflexivních prvků, které pochybnosti o povaze spatřovaného zdůrazňují a zasazují do 

nečekaných vztahů. Se smyslem pro dramaturgickou výstavbu, kdy diváka vede od přesvědčivosti 

a dojmu realističnosti obrazu postupně k rozkladu dokumentačního charakteru obrazu, a 

v momentech, kdy přidává či zviditelňuje prvky ukazující i způsob vznik samotného díla, vytváří 

trhliny v naraci a ve vztahu k protagonistům a zpochybnění reprezentační povahy obrazu a zvuků 

nejen ukazuje, ale posiluje roli zpochybňování zvyšováním frekvence anebo silnějším 

narušováním bezespornosti viděného či vyprávěného.  

Svým dílem a rovněž způsobem jeho prezentace a instalace (kdy jsou například jednotlivá 

okna/audiovizuální tvary vícekanálového provedení videí) prezentovány na jiných obrazovkách / 

plátnech – na plochách oddělených mezerou výstavního prostoru – tematizuje motivy míry 

dojmu realističnosti, povahy obrazu a jeho funkce jako důkazu.  

Témata, která spíše naznačuje v teoretické části, dovádí do důsledné podoby v těchto 

konkrétních dílech a jejich instalací. 

Autorka disertační práce naplnila kritéria pro uměleckou disertaci a navzdory jisté nevyváženosti 

preciznosti a kvality teoretické a praktické části práce zvládla na dostatečné úrovni prokázat 

schopnost teoretického přístupu ke zvolenému tématu, a také jeho zpřítomnění ve vlastní tvorbě 

a rovněž v promyšlené a analyticky přesné kurátorské práci.  
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