
Vysoké učení technické v Brně  |  Brno Univerzity of Technology

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně  |  BUT Faculty of Fine Arts

ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment X

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v češkém a anglickém jazyce)

Noční práce   Nightwork

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo e) Video, videoinstalace, multimédia X

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

BcA. Vojtěch Skácel

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

Ak. mal. Vladimír Merta

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

Doc. Daniel Balabán, ak. mal.

město  |  town rok  |  year

V Brně 2009



obrazová dokumentace / list 1

.

název: Noční práce název: Noční práce

délka trvání: Délka videa : 30 sekund délka trvání: 30 sekund

využité technologie: video,audio,smíšená média využité technologie: video,audio,smíšená média

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vid
eo/2009-skacel-vojtech-nocni 
prace

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2009-skacel-vojtech-nocni   prace  

rok vzniku: 2008/2009 rok vzniku: 2008/2009

.

název: Noční práce název: Noční práce

délka trvání: 30 sekund délka trvání: 30 sekund

využité technologie: video,audio,smíšená média využité technologie: video,audio,smíš. média

hypertextový odkaz:
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vid
eo/2009-skacel-vojtech-nocni 
prace

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2009-skacel-vojtech-nocni prace

rok vzniku: 2008/2009 rok vzniku: 2008/2009

http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv/
http://archiv/


obrazová dokumentace / list 2

název: Noční práce název: Noční práce

délka trvání: 30 sekund délka trvání: 30 sekund

využité technologie: video,audio,smíš. média využité technologie: video,audio,smíš. média

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2009-skacel-vojtech-nocni prace

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2009-skacel-vojtech-nocni prace  

rok vzniku: 2008/2009 rok vzniku: 2008/2009

poznámky  |  notes

Složení videoinstalace:
Rozměry instalace : délka 3 m , výška: 2,36 m , šířka: 1,25 m , otvor – vstup do instalace: šířka: 0,55 m, výš.: 2 m
Použitá média : video – dvd přehrávač, dvd disk, video obrazovka, záznam ve smyčce
                        audio – zesilovač, 2ks reproduktory, záznam ve smyčce
Smíšená média : Kostra instalace : hliníková konstrukce, sádrokartonové desky, šroubky
                         Další : Het. kolorové barvy, penetrační nátěr, voda
 Popis videoinstalace:
Uvnitř instalace, na protější stěně ke vstupu  je vidět jen obrazovka, za falešnou stěnou, kde jsou umístěny ostatní 
komponenty k běhu videa i audia ( reproduktory, dvd přehrávač, zesilovač, síťová prodlužka).
Velmi důležitým prvkem uvnitř instalace je kromě vizuálního obrazu, hlasitý audio záznam k videu, který je slyšet i ven z 
instalace.
Dokumentace:
Fotografie viz. Výše : 3 první fotografie – celkový pohled na instalaci
                                 4 foto. - pohled z boku – vstup do instalace
                                5 a 6 foto. - uvnitř instalace – pohled na falešnou stěnu s obrazovkou, kde běží video

http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni
http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2008-skacel-vojtech-nocni

