
Posudek objektivizovatelných kritérií v charakteru předložené práce. 
 
Mám žel Bohu problém s určením objektivizovatelných kritérií - v charakteru předložené práce, která je 
uměleckým dílem. Ačkoliv umělecké studium je pro disciplínu potřebné, objektivizovatelná kritéria dle 
mého názoru lze určit v znalostech teorie, ne však v tom, co umělec tvoří. Osobně si myslím, že 
institucionální hodnocení uměleckého díla není šťastnou formou, jak zajistit míru erudovanosti 
studentů a upevnění jejich potenciálu stát se dobrými umělci. Částečně je to dáno tím, že instituce a 
jejich role strukturovat existující skutečnost, jsou ze své podstaty časově opožděnými za uměním, 
které vzniká, nebo má teprve vzniknout, a které je vždy spjato s odhalováním přítomnosti a 
budoucnosti. Tyto dvě časové linie se tedy nemohou za žádných okolností potkat a jakákoliv snaha o 
to tak učinit je zákonitě kontraproduktivní.  
Dále je také psychická zatíženost tvůrce značně zesílená skutečností, že bude dílo známkováno a 
jeho kvalita ovlivní možnost ukončit zdařile studium. To je podmíněný stav, který nemá jinak s 
autonomitou tvůrčího procesu nic společného. Má instituce měřit, nebo rozvíjet? A nebrání některé 
formy měření rozvoji disciplíny jako takové? To je samozřejmě průřezový diskurz veškerého školství, 
které čelí akcelerované době. 
Nehledě na to, že především umělecká tvorba by měla u lidí být vyvíjena jako ten nejsvobodnější 
možný akt, který se často může a možná by se i pravidelně měl vymezovat paradigmatům institucí.  
 
To je můj úvod k “objektivizovatelným kritériím”. 
 
Úroveň formálního, respektive technologického řešení. 
Technologické řešení práce Dariny Kubíkové je přímo úměrné jejím zkušenostem s technikou 
fotografie jako takovou. Je vidět, že “zručnost” pořídit kvalitní fotografie, jak po technické tak po 
estetické stránce je jí vlastní - patrné to je i bez ohledu na to,  že kvalita pořízených snímků nebyla 
primárním cílem. Vzhledem k tomu, jakou strategii zvolila při tvorbě DP, je ale stejně tak důležité jako 
technická průprava, zpětné ohlédnutí za vlastní tvorbou a samotné určení kritérií podle kterých 
fotografický cyklus vzniknul. Darina Kubíková zvolila pro DP fotografie, které našla ve svých archivech 
a nedokázala si vzpomenout, proč a za jakých okolností bylo její motivací je pořídit. Na této strategii 
oceňuji, že nehledě na důležitost ukončení studia, jí dokázala vyvolat lehkost autonomní umělecké 
tvorby. Její fascinace snímky, které postrádají běžný smysl záznamu situace, na kterou si vzpomenout 
dokáže, se snadno přenáší i na mně jako na diváka. Jako divák se ve vztahu k autorce ve vlastním 
prožitku emancipuji a baví mně vědomí, že má schopnost z fotografie dedukovat průvodní okolnosti 
vzniku je stejná, ne li lepší než autorčina. Najednou není nutné, zda je tedy pořídila ona nebo já. Naše 
výchozí pozice je vyrovnaná. 
Dílo proto povzbuzuje mnohé myšlenkové konotace a to já sama subjektivně hodnotím jako známku 
zdařilé umělecké tvorby. 
 
Rozsah práce hodnotím jako “přirozený”. Pracnost a dlouhodobost kreativního procesu nepodmiňuje 
jeho kvalitu. Někdy se může projevit jako pozitivní vlastnost umělce schopnost naopak umělecký 
proces odlehčit a nezatěžovat jej přílišnými ambicemi. Takový dojem z DP Dariny Kubíkové mám. 
Pokud bych hodnotila textovou část, musela bych být nejspíš ve svém přístupu přísnější. Textová část 
samozřejmě nese známky toho, že bylo pro autorku těžké racionalizovat svůj počin do té míry, aby 
jasně a srozumitelně teoreticky dílo ukotvila - do jisté míry osobní úvahy se jí to povedlo. Chápu, že 
odkazování se na filosofy, teoretiky a umělce je zaběhlým způsobem, jak alespoň trochu doložit míru 
osobního zájmu stejně tematizovaného umění jiných autorů. Nemyslím si ale, že je to k zhotovení 
kvalitního uměleckého díla nutné, pokud to vzniká už i tak dobře nastavenými metodami. Dokonce 
nemusí být zlé nějaký umělecký počin duplikovat - vědomě či nevědomě. Obhajovat svůj umělecký 
počin je podivné samo o sobě. Užitečnější by pro mne bylo zhotovení artist statementu, případně 
standartní teoretické práce. 
 
 
V textové části mi každopádně propojení interpretací teoretiků a umělců s praktickou částí DP  autorky 
připadá nedostatečné k tomu, aby bylo nutné prezentovat, že autorka jednotlivé teorie zná. Jako 
příklad uvedu interpretaci Susan Sontag “člověk vždy vnímal realitu, tedy čas, neúplně. Jen fotografie 
má tu schopnost plně zobrazit vizuální realitu se všemi detaily a navíc tento zastavený okamžik 
navždy uchovat”, což autorka dále rozvádí v úvaze o roli fotografie v současnosti atd. Nedočtu se ale, 
co ze zmíněného použila ve vlastní práci, či se vůči tomu naopak vymezila, či se snažila myšlenku ve 
své práci rozvinout jinak. Respektive, mohu si to po svém vymyslet, ale v textu to není uvedeno. 



 

Aktuálnost. 
Aktuálnost uměleckého díla je takovým “buzzwordem” současného umění. Je samozřejmé, že mnohá 
umělecká díla o aktuálnost usilují a dokážou v kontextu doby umění posouvat nejen pro diváky z 
laické sféry, ale i pro diváky s uměleckou průpravou. Myslím si, že aktuálnost ale nemůže být 
kritériem, které lze vyžadovat od všech umělců plošně a už vůbec ne od veškeré tvorby jednoho 
umělce. Dokonce si troufám říci, že aktuálnost a její účinnost je přímo úměrná cílové skupině diváků, 
kteří se na dílo dívají a tomu, kde je dílo umístěno. Zároveň instalace DP v prostorách školy nelze 
vždy podřizovat metodě site specific. Přesto si myslím, že dílo Dariny Kubíkové dokládá známky její 
“poučenosti” v umění a přirozené osvojení si současného výtvarného jazyka. Podle všech doložených 
projektů v textové části je znát, že dokáže vycházet mimo zajeté šablony a umí znovu svobodně 
vytvořit dílo nové a svébytné, aniž by zároveň ztratila svůj charakteristický rukopis mentálního 
procesu, který používá. Takový rukopis je dle mého názoru samozřejmě lepší než charakterističnost 
spojená s technickým zpracováním díla. Někdy může být dílo příliš osobní, tak osobní, že se netýká 
nikoho jiného než autora. V práci Dariny Kubíkové nacházím zdařilou rovnováhu mezi osobním a 
sdílným.  
 
Jelikož si myslím, že by bylo dobré, aby autorka co nejdříve zahájila uměleckou tvorbu, která nebude 
podmíněná studiem, práci doporučuji k obhajobě. 
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