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Podstatou disertačního projektu AlŽběty Bačíkové byl od začátl.u j ejího sfudia především

umělec\ý výÁrrm dokumentámích přístupů v oblasti umění pohyblivého oblazu (v kontextu

v1ýtvamého umění). Díky svým aktivitám a okruhu blízhÍch v rámci galerijního provozu

v Čechách se Alžběta zceia přirozeně potkávala posledních několik let se zvýšen:im zájmem

o teoretické i umělecké zhodnocení tzv. dokumentámího oblatu' Jako aktivní umělky:tě,

profesně činná zejména v posledních pěti letech, afiiku1ovala svá video díla a instalace

v současné hybridní vizu,ální řeči, problematizující a zpochybňující ob\ryklé způsoby a folmy

,,pravdivé.. replezentace okolnílo světa. Jsem potěšen, že plaldické výstupy disertaěního

projektu Alžbě! Bačíkové, ijejí bohatá qÍstavní činnost,jsou tuzemskou uměleckou scénou

IeflektovaÍé a ceněné (což koneckonců dokazuje i letošní výběr doktorandky mezi ťrnalisty

Ceny Jindřicha Chalupeckého)' V rrímci současného galerijního prcvozu jsou ro\něŽ

nepřehlédnutelné velmi soustředěné kuťátolské aktivity v galerii etc' v Pmze (kterou vede

společně s Alaou Remešovou)' kde za posledÍí roky téma svojí disertační práce podrobuje

přímé konaontaci dramaturgií výstav i !rydáváním doprovodných publikací. Přestože se

v někteých momentech (např' během obhajoby pojednání o disertační práci v pIuběhu státní

doktorské zkoušky) zdálo' že téma diserťačního projektuje lymezeno příliš široce,

doktorandka dokázala přesvědčivě plecizovat svůj odbomý zájem a téma svého uměleckého

výzkumu obhájit. Tento zájem o doL.umentámí obrat. lesp. dokumentarismus, viditeln-ý

v prodúci pohyblivých obrazů na umělecké scéně zejm' v posledních 15 letech, se pokusila

popsat v teoletické části diseltačního projelitu, která z mého pohledu je nejsilnější

v citlivém popisu a analýze vyblaných uměleckých děl, jež dekonstrukci dokumentámí formy

používajíjako uměleckou strategii. Přiznávám, žejako spíše plaktikující umělec nejsem

schopen přísné kitické analýzy předloženého textu, lde.ýjistě odbomě áodnotí oponentí

pÍáce' otázlq/jistě povedou ke zvolené metodologii i k samotnému výběru refle|tovaných

umělec1oých realizací, přesnějšímu \Ymezení základních pojmů a důvodnosti nezabývat se
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pravdy..' Samotný text (\Tjma gramatických dÍobností

a lpograÍické úpar'ry) splňuje standardy kladené na akademickou disertaění práci a pracuje

s relevantní literaturou odpovídající současnému stal'u poznání. Za příkladnou _ v kontextu

umělecIcých doktorátu považuji provlianost pralciclcých rystrrpů diseíace s teorií.

Jako školiteljsem s motivací doktorandky k dokončení disertačrrího pÍojektu neměl žádnou

pláci. Alžbětaje mezi studenty absolutní výjirDkou, neboť diseÍtační projekt zvlád|a předložit

během standardní doby studia přesně v intencíclr jejího původního inďviduálního studijního

plánu. Samotné působení doktorandkT na školícím pracovišti (Kabinet audiovizuá]iích

technologií) bylo velmi přínosné jak v rámci pedagogické praxe, tak např. uspořáďíním

mezinárodní konferenoe Post Fake Tuťn ý Íinulém roce v rIámci specifického

lrysokoškolského ýzkumu, kde doktoraÍldka moderovala blok příspěvku, zaměřujících se na

umělecké posfupy v pohyblivém obraze, u nichž je moŽné rysledovat dokumentámí aspekty

a polemiclcý váah vůči Favdivosti informací, s nimižjejich autoři pracují. Jde o téma mi

blízké, kterému j sem se sám _ přirozené zjiného úhlu pohledu _ věnovalpřed dvaceti lety

v rámci série reeďtů (dekons1rukcí filmol"ých sekvencí), dobýkajících se otázek autenticity,

důvěry a moci, vkládané do lryprávění příběhů simulujících a leprezenfujících skutečnost.

V houžewatosti v práci, spojené s maximální otevřeností a nebojácností vůči kritickému

přehodnocování vlastních úvah, má Alžběta můj neskn'fuaný obdiv. Nepochybuji (i na základě

bohaqých vlastních zkušeností z komisí plo obhajobu uměleckých dol.torátu), že pŤeďožená

práce (iak její praktické Úsfupy, které jsou ve spise stÍučně zdokumentovány, tak i teoletická

ěáso je nadstandaldní a že si - v případě úspěšné obhajoby _ zaslouží udělení

akademického tifulu Ph.D.
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