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1.možnosť: 
 Esej na 5 normostrán, úprava podľa  „Pravidel pro psaní 

diplomových prací“ (viz stránky ÚHV).  
 Termíny odovzdania:  22.6.2012 a 7. 9. 2012 (v 

predĺženom skúškovom odbobí) 
 Témy záverečných esejí: 
 1.Posthumanistické aspekty robotického umenia a 

performativita stroja 
 2. Porovnávacia štúdia 
 3.Hybridné procesy medzi umením a životom (Stelarc a iní) 
 4.Dadaistické stratégie a fluxovské vplyvy v NewMediaArt 
 5.Postdigitálne tendencie v súčasnej počítačovej  hudbe 

alebo „Od Cagea ku glitchu“ 
 6.Mapovanie hackerského hnutia od vzniku po súčasnosť 
 7.A-life art: Digitálne umenie inšpirované biológiou 
 9.Bioart: živé umenie 



 V práci sa zamerajte vo vyváženom pomere zhodnoteniu 
umeleckých projektov alebo stratégií ale aj vášmu 
kritickému postoju k danej problematike. 

 

 Do úvahy sa berú vaše odborné znalosti problematiky ale 
zároveň aj schopnosť posúdiť, zhodnotiť 
diela/projekty/prístupy, prípadne schopnosť vytknúť ich 
nedostatky, ktoré doložíte vhodnými argumentami… 



2. možnosť: 

 
 

 Zhrnutie obsahu a hlavných téz knihy z doleuvedeného zoznamu 
 Rozsah 6-8 normostrán 
 Termíny odovzdania: identické s termínmi odovzdania 

záverečných esejí 
 Všetky knihy sú dostupné v knižniciach MU, prípadne sú on-line 

(konkrétne KELLY, Kevin. Out of control ) 
 Pri citovaní uvádzajte  číslo strany 
 Zamerajte sa na vztyčné myšlienky jednotlivých kapitol 
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