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Bakalářská práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta: Vojtěch Luksch

Název práce: Venkovská idyla  

Slovní hodnocení: 

Vojtěch Luksch je regionálním umělcem v tom nejlepším možném smyslu tohoto slovního spojení. Je 

srozumitelný, protože popisuje to, co lidé z jeho okolí znají. Zároveň jsou jeho malby poučené a pracují s 

vědomím širších souvislostí. 

Vojtěch dlouhodobě a soustavně zkouší, co mu přinese malování v nejrůznějších stylistických podobách. 

Studuje podoby malby napříč celým dvacátým stoletím a nebojí se své poznatky aplikovat ve své práci. 

Modernistické stylizace od mírných impresionistických poloh, přes pointilismus a kubismus, až po pozdní 

ozvěny těcho vlivů v druhé polovině dvacáteho století, se v práci Vojtěcha potkávájí, mísí a ziskávájí 

poťouchle humornou podobu. Je důležité zmínit také plodnou autorskou spolupráci Vojtěcha s Martinem 

Gračkou. Spolupracovali už na několika povedených malířských sériích, v jejichž rámci si vyměňují náměty a

témata, navzájem se v obrazech citují a ironizují. 

Bakalářská práce Vojtěcha spočívá jednoduše v pozorování jeho bezprostředního okolí. Uchopuje to, v čem 

žije, za použítí malířských principů, které dosud poznal. Tato malířská série není jen školní prací, ale 

především výsekem toho, co Vojta dělá a neustále dělat bude, a to ze své vnitřní potřeby. 

Vojtěch se chytá zcela banálních námětů a pokouší se z nich vykřesat maximum malebného potenciálu. 

Místy používá až naivistickou stylizaci nebo legrační kompoziční řešení, ale v barevné skladbě se naopak 

často snaží vyvolávat napětí. 

Umělecký vývoj Vojtěcha Luksche neprobíhá rychle, ale o to uvážlivěji. Všechny nové malířské poznatky 

musí vyzkoušet a ověřit v praxi. 

Mám dojem, že student trochu trpí tím, že svou práci neshledává dostatečně aktuální. Nicméně 

nejaktuálnější tato práce bývá naprosto mimoděk právě ve chvíli, kdy se Vojta o atkuálnost nepokouší. 

Vojtěch svou práci vystavuje jen výjmečně. Je to typ člověka, kterému stačí obrazy malovat, ale vystavování 

je pro něj jakousi zbytečnou nadstavbou. Myslím, že to je škoda. 

Otázky k rozpravě: Jak způsobem jste volil velikosti použitých v sérii formátů? 

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: A
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