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Barbora Šimková, Andreas Gajdošík

Nejlepší z možných výzkumů
kurátorka Monika Szűcsová
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Komenského 10, Jihlava (www.ogv.cz)
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Základem projektu umělecké dvojice Barbora Šimková — Andreas Gajdošík je žebříček
nejbohatších Čechů — miliardářů, který vydal časopis Forbes v letech 2019 a 2020 pod
názvem 100 nejbohatších Čechů. Online výstava je koncipovaná jako prezentace výsledků
nevědeckého výzkumu s názvem Nejvýzkum.cz, na němž umělecké duo Barbora Šimková a
Andreas Gajdošík pracují od roku 2019. Tento koncept začátkem roku 2020 uvedla
brněnská galerie kina Art. Průběžné výsledky výzkumu se v reálném čase aktualizují a jsou
viditelné v reálném čase v online prostoru webové platformy, přístupné ze stránek OGV v
Jihlavě. Výzkum nepřetržitě probíhá v online prostoru metodou crowdsourcingu a je
realizovaný prostřednictvím psychologických testů na určování osobnosti. Projekt je
elektronickou intervencí do veřejného mediálního prostoru a podobně jako jiné projekty
dua Šimková—Gajdošík je aktivistickou a politickou výzvou společnosti, podněcující k větší
vnímavosti vůči současným politickým, ekonomickým či ekologickým pohnutkám, které ve
veřejném prostoru rezonují. Výzvou k subjektivní zodpovědnosti, tíži i svobodě, již každý z
nás individuálně nese.
Součástí projektu Nejvýzkum.cz je online hra Korona Speciál, zaměřující se na průzkum
názorů a postojů 100 nejbohatších Čechů ve vztahu k celosvětové pandemii nemoci
COVID-19. Umělci za tímto účelem opět využívají metodu crowdsourcingu dat. Hru je
možné hrát v online prostoru a odkaz na ni bude uvedený na sociálních sítích galerie.
Korona speciál je hra pro dva hráče, přičemž hra není o soutěži, ale naopak o kolaboraci a
spolupráci hráčů, o tom, kdo bude ve spolupráci s ostatními nejlepší.
Nejvýzkum.cz je kvazi-vědecký nebo nevědecký výzkum, ale zároveň, jak uvádějí sami
umělci, je v současné době nejlepším výzkumem vrstvy nejbohatších Čechů. Veřejností
realizovaný sociologický a psychologický průzkum je satirou na téma českých boháčů,

takzvané sedmé třídy, který ale umělci berou vážně, přestože skepticky. Jak se o
nejbohatších (většinou v době privatizace v 90. letech zbohatlých) Češích dozvědět více,
když tým českých sociologů elitní třídu oligarchů nepopsal, protože je příliš malá a
nehomogenní a nemůže tedy tvořit samostatnou sociologickou kategorii? Zahrajte si
Nejvýzkum!
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