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Studentka kombinovaného doktorandského studia Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 

paní MA. Mgr.et Mgr. Veronika Lukášová, během svého šestiletého studia ušla dlouhou 

cestu, jako ostatně všichni z nás za tu dobu, ta cesta byla nejen cestou hledání, at´ už 

v oblasti teoretických hledání přístupů a chápání zkoumaného tématu z různých úhlů 

pohledů a metodologií, tak v oblasti vlastní tvůrčí práce a logických vizuálních posunů, které 

všichni tak dobře známe. Hlavní a vedlejší výstupy praktického výzkumu se tak nevyhnutelně 

myšlenkově vymanily z jejího původního rámce myšlení a obohatily se o nové umělecké 

strategie a východiska.   

V dizertační teoretické i praktické části práce Posvítit si do tmy řeší doktorandka, současné 

principy vědecké fotografie a její možnosti mediální komunikace.                                                              

Její podrobné zkoumání teoretické problematiky vztahu vědy a umění na jedné straně a 

uměleckých strategií, využívající vědu v širokém koncepčním spektru, na straně druhé jí 

umožnily získat perspektivu, této složité, komplikované a dynamicky se vyvíjející 

problematiky, s možností uvažovat o jejím dalším směřování. Tento výzkum také ukázal, jak o 

vztahu vědy a umění uvažuje umělkyně a jak může tento vztah interpretovat a významově 

posouvat dále. 

Výzkum V. Lukášové se pohybuje od zkoumání vztahu umění a vědy v širokém pojetí 
zobrazení až ke konkrétním uměleckým dílům transponující konkrétní vědecké poznatky 
současnosti. Měřítko, úzce související se zkoumanou oblastí subatomárna a problémem 
jejího zobrazení, se tak stalo jakýmsi konceptem celého textu, ve kterém se od prezentace 
dostává až k interpretaci subatomárna, od obecného pojetí vědeckých zobrazení ve vztahu 
vědecké a umělecké fotografie až po tvůrčí, interpretační výstupy, které korespondují s 
dějinně historickým pohledem na roli vědeckých zobrazení v umění, až k pojetí zamlžených, 
posunujících se hranic subkultury sci-art. 
Veronika Lukášová ve své disertační práci vykázala nad míru profesionální přístup 

nejen v tvůrčí výtvarné oblasti, ale i v rámci svého zkoumání v oblasti teoretické. Veškeré 

aktivity doktorandky jsou uvedeny v příloze mého vyjádření, jen co bych zdůraznila je její 

propojení s Arts Catalyst a Nuclear Culture Research Group, kam přispěla do publikace The 



Nuclear Culture Source Book, ale hlavně tím prokázala, že se na této scéně nejen pohybuje, ale 

i významně orientuje.  

Celá práce splňuje nejnáročnější kritéria kladená na PhD. práci nejen tím, že se zabývá dosud 

neplně zpracovanou tématiku, ale v úzkém propojení s kontextem její vlastní tvorby, 

                                                        doporučuji 

disertační práci k obhajobě a k dalšímu možnému publikování, a po úspěšném obhájení MA. 

Mgr.et Mgr. Veronice Lukášové udělit titul PhD. 
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