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Autor si poněkud riskantně vybral téma vysoce aktuální, na něž lze poměrně 
obtížně aplikovat strategii akademického psaní, už proto, že to není téma 
historické. Proto lze chápat i poněkud performativní způsob psaní jako snahu o 
adekvátnější vyjádření „textu“ k vlastnímu tématu. Hošek chápe post internetové 
umění jako nástroj redefinice umění. Sleduje vlivy internetu na současnou 
uměleckou produkci. Základní otázky post internetového umění vykládá  na 
pozadí textů jeho zásadních interpretů.  Zdůrazňuje blízkost konceptuálního 
umění a koncepci ready mades. 

Post internet neznamená, že funguje „pouze“ na internetu, naopak, ukázky 
Hoška naznačují, že se dostává i do tradiční bílé krychle. Pozice autorství a 
originality je ovšem  zpochybněna.  Blog  a deník mohou být uměleckým dílem, 
které je produktem. Zde si lze vzpomenout na George Kublera a na jeho slavnou 
knihu The Shape of Time (1962), v níž umění rozšířil na celou produkci 
člověkem vyrobených „věcí“.  Jak známo, Kubler měl vliv na minimalisty, Ada 
Reinhardta či Roberta Smithsona v 60. letech. 

Je paradoxní, že Hošek konstatuje, že nejradikálnější proudy v post internetu 
zůstávají nepovšimnuty, protože se samy neoznačují jako umění.  Kdo je tak 
označuje? Co z toho vyplývá pro současné umění? Že umění naplnilo ideál 
sovětské avantgardy, že umění mohou dělat všichni?  

Lze uvažovat o výhodách post internetu: Co umožňuje? Hošek tvrdí: vidět 
umění v globálním kontextu. To je ovšem relativní, jinde totiž píše, že 
dominance Západu nad zbytkem světa (s. 29) existuje i v post internetovém 
umění. Nebo jinak: „Centra post internetového umění se kryjí s uznávanými 
centry současného umění.“ ( s. 61) Čili jde o další neo postkoloniální  ovládnutí 
„jiného“?

Je výhodu rychlost umělecké kariéry internetového tvůrce, jak uvádí Hošek?. 
Nejasný charakter post internetového díla je dán i nejasností fyzického substrátu 
díla.  Otázka prodejnosti je proto vágní. Ovšem už skutečnost, že se post 
internetová díla prodávají, je zařazuje do „normálního“ uměleckého provozu. 
Napětí až futuristické radikality internetu a starších institucionálních praktik je 
ostatně v jádru post internetového umění, jak nepřímo diplomant ukazuje. 



Přehlídka výstav post internetového umění, tvořících druhou část práce, působí 
jako soubor několika výtvarných kritik. Autor nezohledňuje čtenáře, který doufá, 
že se z nich dozví nějaké podstatné otázky a problémy (otázku krádeže, 
hackerství, kopie, ekologie apod.). Dominuje tam popis. 

Autorova práce by snesla ještě jazykovou korekci a stylistické úpravy, některé 
překlady z angličtiny jsou šroubované a tu a tam i nesrozumitelné, některá slova 
autor nechává v originále, takže se tam píše „ Managerka“ (s. 46). Není někdy 
jasné, především v prvních dvou částech, co je Hoška a co jiných autorů. Tam, 
kde Hošek kritizuje smyslový materialismus díla, je třeba říci, že umělecká díla 
nejsou jen znázorněním a rozhodně nejsou pouze pedagogickými instrumenty. 
(s. 15)

Petr Hošek napsal práci vysoce aktuální, ale také právě proto složitou. Zejména 
v části 4. „Výstava a projekty“ se nevyhnul jisté chaotičnosti. Přesto měl 
poctivou snahu dobrat se podstatných otázek, které mu práce kladla, a vytvořit 
jakýsi první nárys post internetového umění u nás.  

Přes některé výhrady doporučuji diplomovou práci Petra Hoška k obhajobě.

V Praze 17.6. 2014 Prof. Vojtěch Lahoda


