
Ústav informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
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Téma  role  náhody  v  novomediálním  umění  je  legitimním  a  důležitým  tématem
novomediálních studií. Způsob, jak se ho zhostila diplomantka však vyvolává určité rozpaky.
V části  teoretické  sice pracuje s  tituly a  koncepty relevantními,  avšak občas  sklouzává k
floskulím, které jsou navíc pochybné. Když píše: "Nová nebo také digitální média vznikají ve
40.  letech  20.  století s  technologickými  kořeny  v  Babbageových  pokusech  s  výpočetní
technikou (z dnešního pohledu velmi banální, schopné pouze počítání́" tak by šlo namítnou,
že kořený digitálních médií  nejsou u Babbage ani  tak v technoligické rovině,  jako spíš v
konceptuální  rovině.  A kdybych  chtěl  oponenent  ještě  více  rýpat,  tak  mi  přípomenul,  že
vzhledem k uměleckému tématu by se spíše slušel připomenout Jacquardův tkalcovský stroj,
ale to ponechme stranou. 

Co mne však překvapuje mnohem víc je absence zmínek o skupině OULIPo či vymezení
koncepce náhody vůči estetice glitche.  Oboje mající  zásadní vliv právě na promýšlen role
náhody a záměrnosti v umění. To by se dalo pochopit, kdyby teoretické část sloužila pouze k
poskytnutí  aparátu  části  věnované  dílu  Zdeňka  Sýkory.  Jenže  tomu  tak  není.  Refelxe
Sýkorovy tvorby totiž v teoretické rovině probíhá zásadně neukotveně, prakticky bez opory či
velmi malé opory v předchozím textu. Příkladem budiž užívání pojmu fraktál, který Poliaková
používá k charakteristice Sýkorova díla. Jeho teoretické zakotvení si mohla autorka připravit
v  částí  věnovaných  generativnímu  umění  a  vytvoři  tak  širší  kontext.  Místo  toho  v  části
teoretické  spojuje  fraktál  s  brownovým  pohybem.  Jenže  základní  vlastností  fraktálů  je
především  fakt,  že  vzniká  jako  komplexní  vizuální  (a  soběpodobný́  obraz  na  základě
relativně jednoduchého algoritmu, tedy nikoli náhodně a nepredikovatelně ale naopak jako
výsledek jednozančného a předpovidatelného předpisu.

Nicméně i  přes  tyto  nedostatatky  doporučuji  práci  k  obhajobě  s  navrhovanou známmkou
velmi dobře.
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Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení

metodologie a věcné 
zpracování tématu

15 bodů

přínos a novost práce 15 bodů

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů

20 bodů

slohové zpracování 13 bodů

gramatika textu 4 bodů

CELKEM 67 booů

V Praze dne 3. 9. 2018

Josef Šlerka, v.r.
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