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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Návrh tématu bakalářské práce je autorčin. Velmi odvážně tak kolegyně Galová vstoupila do zcela aktuální 

umělecko-teoretické problematiky, využila určitou „neukázněnost“ panující při používání pojmu subverze a 

pustila se neohroženě do čištění jinak často velmi zakalených textových vod kritiky a interpretace 

současného umění.  

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Autorka v průběhu práce na tématu velmi dobře chápala, že kromě zhodnocení dosavadního nejasného 

používání termínu „subverze“ je nutno připravit si předběžné vymezení obsahu tohoto pojmu (které 

pravděpodobně i ve výsledné práci mělo až do „závěru“ zůstat jako hypotéza) a provést jeho obhajobu 

jednak na základě porozumění historickému vývoji – tedy sledováním postupné teoretické reflexe problému 

a současně i „praktických“ příspěvků uměleckých osobností moderního umění v podobě souvisejících děl – 

jednak doložením konkrétních příkladů. Právě „kasuistika“ se mi zdá být silnou stránkou práce – prozrazuje 

široký nadhled autorky nad současným uměním a ústí do opravdu důsledně provedeného výběru. Velmi 

správně zahrnula do postupu ujasňování termínu „subverze“ v umění i související termíny „apropriace“, 

případně i „umělecká interpretace“ ve smyslu umělecké strategie. 

 

3) Věcné poznámky 

V uspořádání jednotlivých kapitol je práce v zásadě logicky členěna, pravděpodobně by určité změny mohl 

doznat vzájemný poměr jejich rozsahu (například by si o něco zevrubnější reflexi zasloužil pojem 

„postmodernismus“). Velmi cenou stránku práce představuje obrazová příloha, na kterou je průběžně 

odkazováno a která také prozrazuje dobrou schopnost uplatnit náležitá srovnání. 

Neodhalil jsem žádné prohřešky ve formálních náležitostech práce. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Literatura vztahující se k tématu je vybrána velmi pečlivě. Pro vybudování obecného rámce využila autorka 

standardní platnou literaturu (Baleka, Liessmann, Trojan-Mráz) i literaturu specifičtější, nicméně také 

věnovanou zásadním problémům vymezení umění (Patočka, Feyerabend). Do výběru zahrnula velmi 

oceňované soubory věnované současnému umění (Pijoan, Dempseyová). V paletě názorů o otázkách 

moderního a současného umění použila respektované knihy jak tuzemských autorů (Chalupecký, Kulka, 

Rusínová), tak autorů „mezinárodních“ (Collings, Benjamin, Bourriaud). V tak mladém odvětví, jakým 

současné umění je, je pak samozřejmě nutná dobrá orientace jak v aktuálních časopiseckých příspěvcích, tak 

v pramenech získávaných z Internetu. 

Literatura je zapsána bibliograficky správným způsobem. 

Poznámkový aparát je užíván technicky správně (na straně 35 měla zřejmě při posledním čtení vypadnout 

poznámka 15) 
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Hodnota obrazových dokladů je bezesporu průkazná. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Po jazykové stránce práce nevykazuje žádné patrné nedostatky. Formulace jsou adekvátní a srozumitelné. 

Jenom na ojedinělých místech pronikly slovakismy („črta“), případně unikly chyby v interpunkci. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Pro samostatnost práce autorky, její pečlivost při konzultacích, důslednost v postupném rozvíjení tématu 

musím sám za sebe říci, že mi byla mimořádnou tutorskou svěřenkyní. Podařilo se ji ve velmi krátké době 

odstranit formulační, resp. jazykové nedostatky, takže předložila práci, kterou mě ve výsledné podobě velmi 

potěšila. Zdá se mi, že se jí podařilo zúročit poměrně velký rozptyl společenskovědní problematiky, který 

měla možnost na naší fakultě studovat a právě jistou „mezioborovost“, respektive široký společenskovědní 

základ, využít při úvahách nad velmi konkrétním tématem práce. Práce vykazuje dostatečnou metodičnost, 

je napsána patřičně odborným jazykem, správně nakládá s literaturou a obratně pracuje i s vizuálními 

argumenty. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je velmi solidní 1, 47 bodů.  

 

Aleš Svoboda, vedoucí práce, 10. 3. 2007 


