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Kritéria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Angažované umění bývá zkoumáno hlavně z uměleckého hlediska, ale lze na ně pohlížet i z perspektivy občanské 
angažovanosti, jak uvádí autorka práce s odkazem na zahraniční zdroje. Zajímá ji veřejný prostor, ve kterém 
umění může být nástrojem pro občany, kteří se chtějí aktivně podílet na vytváření a rozvoji občanské 
společnosti. Dominika Knoblochová uvádí, že angažované umění dokáže podnítit diskusi, upozornit na 
problematické jevy ve společnosti, probouzet z pasivity či případně zpochybnit zažité „pravdy“ a vyvrátit 
stereotypní uvažování. Tím je téma relevantní ke studovanému programu a je uvedena i osobní vazba autorky 
na téma. 
 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
 

1 

Teoretický/konceptuální rámec práce je spojen s teoriemi sociálních hnutí. Nárůst občanské angažovanosti na 
konci devadesátých let je viditelný stejně jako postupný širší zájem o environmentální či lidskoprávní a 
antiglobalizační témata. Termín – artivismus je vytvořen kombinací slov art (umění) a aktivismus. Uvedená 
použitá literatura (převážně zahraniční) je představena přehledně a kriticky. 
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

1 

Cíl je formulován konkrétně a jasně: studentka zkoumá, jak přistupují k angažovanému umění jeho aktérky a 
aktéři. Do jaké míry používají angažované umění jako nástroj, prostřednictvím kterého mohou ovlivňovat 
politická témata a společenské dění, nebo zda ho vnímají jako jednu z forem umělecké realizace. 
 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

1 

Cíl práce je naplněn provedeným kvalitativním výzkumem, kombinací prvků biografického výzkumu a etnografie. 
Za pomocí realistické biografie v kombinaci s narativní biografií autorka spojuje pohled aktérů (účastníků 
výzkumu) i vlastní pohled (výzkumnice) v analýzu zkoumaných jevů. 
Dále studentka využila jako sekundární výzkumný design etnografii a metodu pozorování.  
Výběr prvních respondentů byl daný prvotními rešeršemi a znalostí zkoumané oblasti. Kontakt na další 
respondenty získala metodou sněhové koule, celkem oslovila 15 aktérů, z nichž poskytlo rozhovor 12 osob.  
 

Kvalita závěrů práce 
 

1 

Diplomová práce poskytuje nejen komplexní pohled na současné angažované umění ve veřejném prostoru v 
Praze, ale věnuje se i významu angažovaného umění v kontextu občanské společnosti.  
Výzkum ukázal, že velká část aktérů je propojena s novými sociálními hnutími i na základě politické orientace a 
pojetí vlastní identity. Díky své atraktivitě umí upozornit i na témata, která nejsou ve veřejném diskursu 
populární. 
Výsledky ukazují, že angažované umění nepředstavuje pro respondenty „pouhou“ tendenci být tvořivý, jednou z 
jejich hlavních motivací je občansky se angažovat. Angažované umění skrývá velký potenciál pro občanskou 
angažovanost, a jeho další akademické zkoumání by mohlo podpořit jeho význam v rámci naší společnosti. 
 

Práce se zdroji 
 

1 

V práci je dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny. 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

1-2 
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Teoretická část představuje přehledovou studii – téma angažovaného umění a artivismu a jeho současnou 
podobu v pražském veřejném prostoru. Aktéři a aktérky, kteří se mu věnují, témata, jež v rámci svých intervencí 
zpracovávají. V empirické části je představen pohled aktérů a aktérek na angažované umění.  
V závěrečné diskusi jsou uvedeny výsledky výzkumu s cílem dokázat jeho podstatnou roli v rámci občanské 
společnosti. 
V textu jsou občanské chyby (Skovajska). 
 

 
Celková známka před obhajobou:  1 

 

Otázky k obhajobě: 

1/ V diplomové práci je zúžen veřejný prostor na venkovní městské veřejné prostředí, které je zároveň prostorově 

mimo jakékoli instituce (tedy například galerie, muzea, knihovny a další běžně přístupné budovy). Je možné uvést 

důvody, proč se jedná o prostředí města a ne venkova? Lze některé výsledky provedeného výzkumu převést do 

jiného prostředí, než je Praha? 

2/ Uveďte inspirace pro aktérky/aktéry pro jejich návrhy.  

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne  4. 9. 2020 

 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce.  

 

 


