
OPONENTSKÝ POSUDEK

diplomová práce: Bc. David Madar: Čas, prostor a materie – procesuálně založené umění

2. ročník NMS, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ, SŠ, ZUŠ – výtvarná výchova

oponent: doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

V zásadě zajímavá práce bohužel částečně nenaplňuje zadání (v jistém smyslu ho přesahuje, přece 

však míří poněkud jinam), když v kontextu rozsahu práce upozaďuje zadané malířské paradigma. 

Samotný proces fyzického gesta, vztah rukopisu a formy malířského rukopisu spíše opomíjí. Stejně 

tak je tomu s analýzou malířské tvorby… Předložená práce zkoumá jinou oblast umění – východiska a 

formy procesuálního umění. V jeho rámci se v textu malba objevuje, ale nikoliv jako podstatná

součást. 

Pojem proces tak, jak s ním pracuje autor, považuji za nedostatečně vysvětlený. V úvodu práce není 

zřejmé, zda vložená věta mezi pomlčkami je výkladem či přívlastkem. Formulačně nešťastné je 

odkazovat se na význam po samotném substantivu bez celé věty. K jisté nesrozumitelnosti přispívá 

fakt, že identický pojem používá autor na různých místech textu v různých souvislostech (str. 12, 13, 

16, 21, 30…atd.) Někdy je procesem „vnímání času v díle“, jindy „konceptuální a procesuální umění“, 

„hudební poslech“, „čas“, „nástroj“, atd.

(Minimálně) na některých místech forma převyšuje obsah. Pojmový aparát je zbytečně komplikovaný 

(„Exhibování procesuálního umění…“, str. 70, „kognitivní zaangažování…“, str. 88) přesto či právě 

proto obsahuje řadu nonsensů. Například: „Proces se ve velké míře objevuje už ve starověkém umění, 

kde debaty mnohých teoretiků a historiků shodují v jedné věci a to v nejasnosti míry procesu v díle a 

klasifikování jako umění obecně.“ Text (str. 11) je ponechán s chybami.

1/ text obsahuje chyby v interpunkci

2/ v textu schází či přebývají slova…

3/ Fakticky se tak shodují debaty, nikoliv teoretici a historici (?!)

4/ Proces se objevuje ve velké míře, ačkoliv míra procesu je nejasná (?!)

Někde nevhodně zvolená předložka a slovosled činí sdělení absurdním: „Cesta od umění 

k dematerializaci vyústila často pouze v myšlenkový akt.“ (str. 26). Takto napsáno se ovšem 

dematerializace ocitla mimo umění, a tedy mimo rámec diplomové práce…

Úvahy se místy opakují (tu a tam také části vět) a výklad se občas točí jakoby v kruhu. Také spřažené 

vazby znesnadňují čtení a vnímání textu. Stejně tak nadužívání lomítek nepřispívá k přehlednosti a 

srozumitelnosti komplikovaného sdělení (např. „…mnohapohledovosti v rámci 

času/pohybu/plynutí…“, str. 16).

Za hloupé pochybení považuji nezvládnutou práci textovým editorem, ať už jde o (ne)vypnutí funkce 

velkých písmen po interpunkčních znaménkách (např. str. 19, 25, 40) či při vkládání obrázků do textu, 

kdy dochází ke skrytí částí či celků slov, a tím (opět) ke znemožnění porozumění (např. str. 13, 21). 

Nesprávně jsou užita velká písmena v názvech uměleckých směrů (např. str. 13, 15, 19). Stejně 

Naopak jméno autora s malým písmenem („calder“, str. 44), název školy s malý písmenem („ZŠ 



korunovační“, str. 111). Značné je množství chyb v interpunkci (např. 5 chyb na straně 13!). Při čtení 

zarazí již název první části, kde je termín nesprávně uveden s pomlčkou a skloňování dle měkkého 

typu (uměno-vědní), správné je ovšem skloňování tvrdého typu a bez pomlčky (uměnovědná).

Věcná pochybení v práci (nejspíše krom shora uvedených) však v zásadě neshledávám. Pokud ano, 

pak jsou převážně marginální – například bych polemizoval s technickou a technologickou 

nevyspělostí ve středověkém umění (str. 12). Zejména pokud autor akceptuje postmoderní negaci 

lineární, kauzální historie. Jde totiž o soud ad hoc.

Přes uvedené skutečnosti je zřejmé, že autor je inteligentní, přemýšlivý, dovede dobře a samostatně 

pracovat s literárními prameny (včetně cizojazyčných!). Oceňuji zjevně nadprůměrně rozsáhlou 

heuristickou přípravu!

Didaktická část je v protikladu k teoretické části naopak velmi jasná, pevně vystavěná. Úlohy jsou 

logicky zasazeny do rámce tématu. Jsou pestré, přesto vnitřně propojené. Vedou žáky k vnímání 

procesu jak formálních (Příběh kapky, str. 96), tak obsahových (Můj pokoj jako proces, str. 101). 

Z výstupů je zřejmé, že úlohy děti bavily. Zbytečně kritické je, myslím, hodnocení Sdílené krajiny (str. 

100). Vnáší do celé výtvarné řady princip skupinové práce. Ta je dobrou komponentou logického 

celku. Mění nejen atmosféru ve třídě, ale především rozvíjí nové klíčové kompetence. Po poučení 

z výuky a přepracování přesně v duchu autorovy reflexe bych ji rozhodně nezavrhoval! Příprava všech 

úloh (viz příloha) je precizní, reflexe poctivá a kritická. Hodiny by mě osobně bavily.

Praktická část je taktéž soudržná, poctivá a jasně vztažená ke zkoumanému tématu. Úlohy jsou 

rozmanité a reflektují proces v tvůrčím aktu z různých úhlů pohledu, nikoliv v identickém duchu, ale 

plasticky a různorodě. Pokud jde o techniku, jsou rozprostřeny do šířky. Od malby, grafiky přes 

konceptuální výstup, až ve smyslu celé práce, v podstatě k procesuálnímu závěru. Díla jsou v rovině 

myšlenkového konceptu, ale i formálního řešení čistá, ujasněná a kvalitní.

Práci se shora uvedenými výhradami doporučuji k obhájení. 

Otázky:

1/ vysvětlete stručně pojem proces v kontextu Vaší práce

2/ představte stručně vybrané malířské dílo (autora) s důrazem na procesuální tendence

V Praze dne 13. května 2015                                                        doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.


