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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, PhD. 

Oponent/-ka práce:  

Konzultant/-ka práce: Mgr. Dita Malečková, PhD. 

Řešitel/-ka práce: Bc. Karolína Poliaková 

Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce „Role náhody v novomediálním umění na příkladu Zdeňka 

Sýkory“ je prací teoreticko-analytickou přinášející výsledky z vlastní teoretické reflexe díla 

Zdeňka Sýkory. Použitá literatura zahrnuje kvalitní soubor titulů vztahujících se k danému 

tématu. Práce splňuje obecné charakteristiky odborného textu i formální požadavky na 

diplomovou práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Velice oceňuji teoretickou část práce, ve které se autorka zevrubně věnuje fenoménu 

nahodilosti a náhody v umění. Autorka zmiňuje všechny důležité aspekty, které ve vývoji těchto 

fenoménů mohou hrát roli.  

Obecně však práci chybí komplexní metodologické uchopení a zasazení druhé části práce 

(reflexe díla Z. Sýkory) do logického rámce. 

Po formální i obsahové stránce je práce dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
15  0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 13 0 – 15 bodů 
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gramatika textu 4 0 – 5 bodů 

CELKEM 67  

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) 

V Praze .......... dne 30.8.2018  Michaela Slussareff 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


