
Oponentský posudek bakalářské práce 

Ondřej Šebestík  - Kategorie umění v současném světě 

Téma bakalářské práce Ondřeje Šebestíka je s ohledem na její rozsah přinejmenším ambiciózní. 

Usiluje o to, představit čtenáři povahu současného světa a následně v tomto prostředí ukotvit umění 

jako jeho reflexivní prvek. První část práce se zabývá genezí tohoto stavu, postupuje od reflexe 

moderny a postmoderny k neoliberalismu a skrze tendence akceleracionismu až k objektově 

orientované ontologii. Závěrečná část pak pomocí příkladů z tvorby současných umělců ilustruje 

autorem analyzované problémy.  

Práce ovšem v některých ohledech (především formálních náležitostech) nesplňuje nároky obvykle 

kladené na bakalářskou práci. Esejistické pasáže a celkové „zabarvení“ textu, na které autor sám 

poukazuje, by samy o sobě nebyly tolik problematické, kdyby byly doplněny o fungující poznámkový 

aparát. Pojmy, stejně jako názvy knih, nejsou vždy uváděny v kurzívě, liší se i psaní velkých a malých 

písmen, v některých místech chybí odkazy na literaturu. Citace textů z cizojazyčných zdrojů jsou 

někdy přeložené, jindy jsou ponechány v jiném jazyce. V práci se rovněž vyskytuje množství překlepů 

a stylistických chyb. 

S ohledem na název práce považuji rozložení jednotlivých pasáží za nevyvážené. Část, která by se 

měla zabývat situací současného umění, funguje jen jako ilustrativní doplněk předchozích obsáhlých 

analýz. Autor sice upozorňuje na to, že nebude s uměním zacházet jako teoretik umění, ale sám 

žádnou novou perspektivu nenabízí, což je dle mého názoru škoda. Celá pasáž věnovaná umění 

postrádá kritický aspekt, který by autorovi pomohl vymanit se z vágních formulací o bezbřehosti 

umělecké exprese. Chybí zde jakákoliv polemika s východisky objektově orientované ontologie, stejně 

jako pokus o reflexi problémů generovaných uvnitř prostředí současné umělecké kreativity samé. Tato 

situace se jeví jako důsledek absence opory základních estetických textů, autor je sice mezi řádky 

zmiňuje, ale nijak funkčně nevyužívá. Očekávala bych rovněž větší zapojení textů reflektující hnutí 

Nové Estetiky i starších textů zvažujících perspektivu „nelidského“ v umění. 

V rámci obhajoby bych autora chtěla vyzvat k osvětlení výše uvedených nedostatků.  

Především bych ho chtěla požádat o kritické zhodnocení možností objektově orientované ontologie a 

Nové Estetiky, tedy jaké jsou ony intence OOO, které zmiňuje?  

Jak autor konkrétně hodnotí schopnost vybraných děl „narušovat neoliberální status quo“  ?  

Nadále bych ho chtěla vyzvat k polemice nad tím, jakým způsobem a jestli se mění obraz umělecké 

kreativity v perspektivě současné tvorby a jaký vliv na tento proces má Nová Estetika, případně 

objektově orientovaná ontologie. 



Oceňuji snahu Ondřeje Šebestíka pustit se do takto obsáhlého problému. Práci doporučuji k obhajobě 

a předběžně hodnotím 3-4. Známka bude upřesněna v závislosti na obhajobě. 

V Praze 25. 8. 2018 

Tereza Sluková 


