
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Ondřeje Šebestíka Kategorie umění 

v současném světě 

 

Ondřej Šebestík píše svou bakalářskou na aktuální téma, kdy se pokouší analyzovat stav či 

situaci současného světa a poukazuje na to, jakou roli zde hraje umění. Práce začíná nejprve 

reflexí moderního a postmoderního projektu, kdy autor vychází jak z tezí Adorna, Becka či 

Jamesona, tak i z Lyotarda. Poté přechází k problému neo-liberalismu a současnému 

akceleracionismu, aby skončil u tzv. „objektově orientovaných ontologií“, jejichž hlavní 

premisou je snaha myslet „věci“, které jsou nezávislé na našem myšlení (nakolik může být 

toto tvrzení sporné není, bohužel, v práci šířeji reflektováno, ale chápu, že je to kvůli 

architektuře práce). Poslední část práce se věnuje současným „tendencím“ v umění, byť 

mluvit o tendencích by bylo poněkud přehnané. To však nic nemění na faktu, že vybrané 

příklady velmi dobře doplňují předchozí části práce. 

Práce však vykazuje řadu nedostatků, zejména těch formálních: „V dalším krkou“ (4), 

„ekxurz“ (8), „digtální reality“ (9), „Heideggerovi Otázky techniky“ (11), jméno autora 

malým písmenem (15, 21), „Osah“ místo „Obsah“ (6), „Generciké město“ (23), „podařilo“ 

místo „podařil“ (25), „schyzofrenie“ (44), „Ulrych Beck“ (52), „nseutále“ (55), 

„etimologickým“ (56). Dále nacházíme špatně užité uvozovky na str. 9, 10, 13, 20, 21, 24, 38, 

39, na str. 20 a 29 špatně označená citace – jeden odstavec téměř splývá s citací samotnou, na 

str. 24 je celý jeden odstavec tvořen citací. V některých případech jsou názvy knih kurzívou, 

jindy spíše nikoliv (např. str. 27, 28). V celé práci je velmi nestandardní odkazování na 

odbornou literaturu, dále na str. 17, když autor referuje, byť stručně, dílo B. Latoura, není 

odkaz ani na jeden Latourův text, odkazy přicházejí na str. 57, kdy se reflexe Latoura navrací. 

Co se týče obsahových nedostatků, tak na str. 17 se dočítáme značně zjednodušené teze: 

„Proces kapitalizace nastává prvním vyvlastněním – vyhnáním rolníků z půdy, zamezením 

osobní držby a práce na vlastním. Kapitalismus se svým hlavním principem kumulace 

kapitálu (nadhodnota) stojí v kontrastu k tradičnímu hospodářství, které vyrábělo tak akorát, 

aby vystačily zásoby na jeden roční cyklus. Rolník je převlečen za dělníka, který obsluhuje 

stroje industriální společnosti“ – bez odkazu na jakýkoliv zdroj, ostatně samotná kapitola 3.1 

je značně problematická předloženými názory. Když autor hovoří, v kontextu výkladu 

Heideggera (30), o humanismu, měla by zde být pasáž zmiňující i Dopis o humanismu. 

Mluvit o „zvnějšnění“ úzkosti v případě Foucaulta by mělo být doplněno širším výkladem, 



takto je daná pasáž spíše nejasná (34). Vrstva „bílých límečků“ nenastupuje v 70. letech ale 

již dříve (41). V řadě pasáží je předložená práce spíše esejistická, např.: „Poslední rebelující 

generace dospívala v devadesátých letech a zemřela s Kurtem Cobainem“ (43); „Já myslím, 

že myslitele spekulativního obratu by tahle možnost minimálně nadchla ke zkoumání“ (56). 

Závěrečná část je pak primárně deskriptivní. 

Práci, kterou bychom mohli nazvat jako „filozofující esej, i přes všechny zmíněné nedostatky 

doporučuji k obhajobě. Předběžně hodnotím „dobře“. 

V Praze dne 7. 8. 2018 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 

 
 


