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Název práce: Role náhody v novomediálním umění na příkladu Zdeňka Sýkory  

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: velmi dobře 

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. 

Oponent/-ka práce:  

Konzultant/-ka práce: Mgr. Dita Malečková, Ph. D.  

Řešitel/-ka práce: Bc. Karolína Poliaková 

Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce Bc. Karolíny Poliakové se zabývá tématem náhody a nepředvídatelnosti v 
umělecké tvorbě. Náhodu uvádí do vztahu ke komplexitě (chování systému) a na uměleckou 
tvorbu nahlíží jako na proces, který vždy obsahuje prvek nepředvídatelnosti, a to nejen ze 
strany diváka, ale, což je pro tuto práci stěžejní, i ze strany tvůrce. 

Jde o nelehké a přitom aktuální téma, pečlivě a přehledně ilustrované jak ve vztahu k vědě, 
konkrétně k teorii chaosu, tak v umění – autorka popisuje využití prvku náhody jak na 
mezinárodní umělecké scéně, hudební, ale především výtvarné, tak v českém prostředí, 
vhodně zmiňuje práci Vladimíra Boudníka, ale především Zdeňka Sýkory, u něhož velmi 
pečlivě zpracovala postup tvorby – obzvláště zajímavý jako emblematický příklad práce na 
hranici analogového a digitálního, matematického a uměleckého, figurálního a abstraktního.  

Bylo by možné vznést námitku, že by se takový text hodil spíše do dějin umění, než do oblasti 
informační vědy, autorka však především v části věnované umění nových médií dokládá, že 
využití náhody, tak jak ho můžeme sledovat v oblasti umělecké tvorby, je součástí širšího 
hnutí či trendu, který se neomezuje jen na umění, či jen na vědu.  

Téma náhody a komplexity totiž přímo odkazuje nejen na fraktální geometrii Benoita 
Mandelbrota, s jehož výzkumem autorka vhodně Sýkorovu tvorbu srovnává, ale obecně k 
technologii, které byla navržena jako vrchol předvídatelnosti (programovatelnosti) a na určité 
úrovni komplexity začíná vykazovat prvky nepředvídatelnosti – virtuality ve smyslu nové 
oblasti potencionality; “vznikavosti”, jak ji nazývá například Palo Fabuš ve snaze přenést do 
českého prostředí Deleuzův pojem virtuality. Tato nová oblast, jejíž vznik a vývoj je 
podmíněn vývojem nových technologií a paradigmatu informační vědy (v oblasti umění je to 
například vědecká estetika) byla, jak autorka přesvědčivě dokládá, objevena nejdříve umělci 
(příklady pionýrských výstav jako byla Cybernetic Serendipidity, vývoj celulárních automatů, 
či systémy generativní tvorby jako je AARON), paralelně však můžeme pozorovat důraz 
kladený na fenomény náhodnosti ve vědě (například práce Stephena Wolframa). V umění jde 
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o únik před omezující subjektivitou v éře “post-reprezentace”, ve vědě pak únik před 
mechanickým determinismem a redukcionismem.  

 

Přes občasné neobratné formulace a drobné nedostatky práci doporučuji k objajobě a navrhuji 
hodnocení velmi dobře.  

 

Otázky do diskuze:  

1. V práci jste zmínila srovnání počítačově generovaných (pseudo) náhodných vzorů a 
lidských kreseb, které měly náhodné tvary simulovat. Takový pokus prováděl 
například již v 60. letech A. M. Noll, který generoval vzorce připomínající tvorbu P. 
Mondriana – myslíte, že podobné výzkumy jsou dnes relevantní? 

2. Je pro Vás relevantní, jak je v současnosti téma náhodnosti a nepředvídatelnosti 
akcentováno v rámci informační vědy a teorie nových médií? 

 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce  Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 26 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 15 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 10 0 – 15 bodů 

gramatika textu 4 0 – 5 bodů 

CELKEM 70  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 



Ústav informačních studií a knihovnictví 
Filozofická fakulta 
Univerzita Karlova 

Stránka 3 z 3 

V Praze ................... dne 26. 8. 2018 .......  Dita Malečková  ......................................  

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


