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Slovní hodnocení:  
 
 Jakkoli se mi téma diplomové práce zdá přínosné a nabízí zamyšlení se nad posunem 
vztahů mezi objektem, ready-madem, recyklátem, artefaktem, fetišem a reprodukcí a také 
energie, se kterou k ní studentka přistupuje je věrohodná a z díla zjevná, je škoda, že 
problematiku ready-madu (mimochodem v tomto slově soustavně dělá chyby) a reprodukce 
nedovedla o něco dále a skončila ve školní demonstraci „duchampovsko-benjaminovsko-
kosuthovské“ variaci. Přitom téma objektu, který je předmětem obsesivní touhy, v kombinaci 
s mechanickou reprodukovatelností díla nabízí opravdu zajímavý exkurz. Vyřčení tohoto 
samotného problému již samo o sobě je poměrně výrazným příspěvkem pro dnešní 
problematiku objektu ve vztahu k jeho virtuální prezenci či reprezentaci.  
 Mám dále dojem, že v písemné části - ale i v uměleckém zpracování  - diplomantka 
trochu žongluje s pojmem neužitečnosti a neurčuje jasně, mluví-li o objektu, věci nebo umění. 
Její závěry o neužitečnosti jsou poněkud rozvolněné. Často není jasný kontext, pole, ve 
kterém se objekt nachází, jde-li o věc, objekt, ready-made, artefakt apod.  Kosuthovská triáda 
definující předmět v diplomové práci Drahomíry Malouškové sice je zajímavě posunuta: věc - 
židli nahradila kapota, její reprezentaci 3-D reprodukce a místo pojmu zde máme 3D 
vizualizaci. Tato situace tedy zaměňuje v kategorii reprezentace médium fotografie za objekt 
a kategorii pojmu za 3-D popis.  
 Možná to není marný pokus sblížit konceptuální představu o světě z šedesátých a 
sedmdesátých let s dnešní objektově orientovanou ontologií, ale asi by více vynikl na poli 
teoretickém. Navíc mám pocit, že si toto autorka ani příliš neuvědomuje a práce samotná to 
neodráží dostatečně naléhavě. Místo toho se uplatňuje výrazně popisná konceptualizace, jež 
nevypovídá o ničem nepředstavitelném, pomíjí psychologický základ práce, který je velmi 
silný a z výsledného díla se zcela vytrácí, neboť stav objektu (originálu karoserie), jeho 
situaci a výchozí pozici, ve které se každodenně nachází se, dle mě předložené vizualizace 
práce, nedozvíme. Samozřejmě nejde o to, aby nám autorka servírovala legendu o otci, ta 
může zůstat skryta či jen věcně naznačena, ale zůstala nám skryta i celá problematika, jež 
práci dynamizuje a dává jí silný obsah a subjektivitu. Dílo ztrácí tajemství, které by rozšířilo 
jeho působnost dále za hranici konceptuálního uchopení. Není zde ale zvýrazněno ani mlčení 
- ona trojice je dnes již narativem o sobě. Důsledné mlčení by naopak mohlo více odkazovat 
buď k  Wolkerovi: „Miluji věci, mlčenlivé soudruhy, protože všichni nakládají s nimi, jako by 
nežily, a ony zatím žijí a dívají se na nás jak věrní psi pohledy soustředěnými a trpí,…“1/  
nebo k výraznější psychologizaci nebo subjektivizaci.  
 Další nevyužitou oblastí se mi zdají fotografie, které mi autorka ukazovala, kde byly 
zachyceny karoserie jako jakási zátiší v přírodním rámci či jiném kontextu. Přes veškerý 
romantismus zde byla věc a jiné věci, příroda, zobrazeny v rovnoprávném vztahu a příliš se 
v nich neprosazoval antropocentrický subjekt, což ani netuším jak se stalo. Nebyl v nich 
přítomen pozorovatel.  
 Po tom, co zazněly všechny moje výhrady, které nejvíce směřovaly k tomu, že nevím, 



jaké bohatství může nabídnout alternace Kosuthovské teze, musím z pedagogické pozice říci, 
že práce splnila ty záměry, které si stanovila, uplatnila zvolenou metodologii, autorka si 
uvědomila své předstupně a předobrazy a do práce vložila nemalou energii. Technické a 
formální zpracování má dobrou úroveň, což je také v rámci této práce velmi podstatné. 
Písemná část vykazuje slušnou úroveň znalosti problematiky, i když útržkovitou a někdy 
mírně zmatenou. Bohužel ale obsahuje také značné gramatické prohřešky a nepřesnost pojmů 
a zacházení s nimi (například: “zátiší je pořád skvělý zprostředkovatel pro malbu…”, “citovat 
něco vskutku současného…”,  “Technika papírových a kartonových modelů vytváří také 
podivné existence” atp.). Praktická část zase mohla být dovedena k radikálnějším nebo 
vzhledem k dnešní diskuzi relevantnějším názorům. Proto přistupuji k přísnějšímu hodnocení 
práce stupněm 2 (neznám stupnici FAVU), neboť tuším, že má větší potenciál, který může být 
v budoucnu ještě využit, přičemž bych byla ráda, kdyby tato moje kritika měla pozitivní 
dopad a mohla být k tomu nápomocna. 

 
1/ JIŘÍ WOLKER: VĚCI, Host do domu, Karel Beníško, Plzeň 1921. 
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