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PhDr. Zdeněk Křížek

posudek na bakalářskou práci

Alisa Zakablukovskaya:

“Umění nových médií a proměny, které přineslo do muzeí“

Volba a upřesnění tématu

Autorka se rozhodla zpracovat téma, které je zajímavé a aktuální, ale současně velmi složité a 

poskytuje řadu možností k analýze. 

Cíl práce je jasně stanoven: prozkoumat vliv a využití nových médií v oblasti muzejní a 

galerijní činnosti. Autorka se tak pouští na pole, které je dosud málo prozkoumané a navíc se 

rychle vyvíjí.

Metodika zpracování bakalářské práce

Vzhledem k tématu lze připustit, že tato bakalářská práce nezachovává obvyklou strukturu 

(oddělení části teoretické a praktické/empirické či výzkumné). Nejsou explicitně formulovány 

hypotézy. Text má lineární strukturu, autorka postupuje ve svém výkladu step-by-step, a to 

spíše z historického pohledu, při čemž po obecném uvedení do problematiky a definování 

základních pojmů si všímá jednotlivých aspektů zkoumané látky – technologie, způsoby 

archivace aj. Následuje kapitola věnující se dějinám umění nových médií ve světě. Poslední 

část BP pak obsahuje podrobnější informace o prvních velkých výstavách mediálního umění 

v ČR.

Obsahová stránka

Domnívám se, že ač z metodologického hlediska je tato BP trochu odlišná od jiných, není to 

na škodu. Práce je obsahově ujasněná, má dobré teoretické ukotvení, při čemž autorka

využívá velké množství zdrojů, včetně cizojazyčných. 

Práce přináší celou řadu zajímavých informací, a z tohoto hlediska ji tedy lze považovat za 

novátorskou. Text má logické členění a jako celek přináší poměrně rozsáhlý a komplexní 

obraz o vývoji a současném stavu muzejních a galerijních prezentací nových médií.
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Práce se zdroji

V tomto bodě jsem neshledal žádné zásadní věcné ani formální chyby. Teoretických zdrojů je 

dostatek a práce s nimi je v pořádku (i když se mi zdá, že některé zdroje nejsou u citací a 

parafrází vždy důsledně odkazovány). Autorka prokázala, že s informacemi ve zdrojích umí 

pracovat, používá jich adekvátně a v případech, že je to třeba,  rozvíjí je vlastní interpretací, 

ač jen sporadicky.

Jazyk textu

V textu se objevuje řada překlepů a nežádoucích vybočení z jazykové (gramatické i 

syntaktické) normy. Vzhledem k jménu autorky však lze předpokládat, že čeština není jejím 

mateřským jazykem, a proto tento aspekt neovlivňuje mé celkové hodnocení práce.

Celkové hodnocení

Na této BP oceňuji především heuristickou práci. Autorce se podařilo shromáždit velké 

množství informací, a ačkoliv sama zůstává jakoby v pozadí a zdržuje se většinou přímých 

soudů, její práce poskytuje množství námětů pro další zkoumání. Vytyčila tak cestu pro další 

možné výzkumné práce na tomto poli.

Domnívám se,  že autorka splnila základní požadavky kladené na kvalifikační práce tohoto 

stupně. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm 1 - výborně.

V Praze dne 6. 9. 2013

PhDr. Zdeněk Křížek


