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POSUDEK OPONENTA 

Tématem diplomové práce kolegyně Peštová je raný videoart, tedy videoart 60. a 70. let. 

Autorka si v první kapitole všímá předpokladů vzniku videoartu a jeho samotných počátků. 

Ve druhé kapitole se zabývá obhájením videoartu jako samostatného uměleckého druhu. Na 

ni navazuje kapitola třetí, která je věnována problematice specifičnosti zobrazení ve videoartu 

- zejména v porovnání s charakterem filmového zobrazení a zobrazení ve výtvarném umění -

a dále také otázce specifičnosti recepce videoartu. Poslední kapitola práce je pak věnována 

feministickému videoartu, jeho hlavním představitelkám a jejich významným dílům. 

Kolegyně Peštová dokládá svůj výklad historických, uměnovědných i estetických problémů 

spojených s videoartem velice vhodným způsobem příklady. Představení historických 

souvislostí vzniku videoartu, jeho vývoje ve sledovaném období a také feministického 

videoartu je značně obsáhlé a domnívám se, že zároveň výstižné. Pro problematiku skutečně 

estetickou je však z práce kolegyně Peštové relevantní jen část kapitoly druhé a především 

kapitola třetí. Tady se kolegyně Peštová pokusila o vymezení videoartu jako specifického 

umění, a to na základě popisu jeho způsobu zobrazování a odpovídajícího způsobu divácké 

recepce. Videoart je v diplomové práci představen jako časový a zároveň nenarativní 

umělecký druh. Videoart se soustřeďuje na přítomnost, nepodává příběh, ale totální událost, a 

zdůrazňuje tedy vizualitu. Vyjádření autorky jsou většinou pečlivá a přesná, na řadě míst jsou 

však zároveň také značně stručná. Přinejmenším v některých případech by bylo zapotřebí 

názory autorky širším způsobem objasnit a vyargumentovat. To se týká například 

problematiky nepřítomnosti syžetu, protože z jistého hlediska se i ve videoartu se syžetem 

setkáváme. Užijeme-li například formulace Jana Mukařovského, na jehož některé úvahy se 

autorka ve třetí kapitole odvolává, je videoart - alespoň ve většině případů - uměním se 

syžetem. 



Předloženou diplomovou práci celkově považuji za práci poctivou a pečlivou. Samozřejmě ji 

tedy doporučuji k obhajobě. Její úroveň považuji za velmi dobrou až výbornou, konečné 

rozhodnutí ve věci mého návrhu klasifikace učiním až na základě obhajoby. 
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