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Každé prostredie podlieha v toku času zmenám. Niekedy sa tieto zmeny 
odohrávajú pomaly, ledva pozorovateľne v dlhodobom horizonte a trochu mimo náš 
fyzický a mentálny záber, inokedy sú to zásadné radikálne zmeny v krátkom čase 
týkajúce sa najbližšieho okolia. Je to silný zdrojový materiál a je dôležité vnímať ho a 
pracovať s ním.

Študent predkladá k obhajobe 12 minútové video, ktoré by malo podľa jeho 
slov „popisovat změny v čase, které se udály na jednom místě“. Je to prostredie 
brnenského sídliska Vinohrady, ktoré dôverne pozná, na ktorom vyrastal a dodnes 
tam žije. 

Jakub Roček sa zaoberá reflexiou vlastného okolia, spracovávaniu 
konkrétnych zážitkov s pohľadu dnešného mladého človeka dlhodobo. Na začiatku to
boli veľkoformátové linorezy a kresby, od ktorých sa posunul k jednoduchým a 
náročnejším 3D animáciám – pamäťových architektúr, odkazujúcim ku konkrétnym 
miestam. Pozitívne je, že netvorí iba pre školu, počas každého semestra či 
prázdninových medziobdobí vznikajú kontinuálne ďaľšie diela, ktoré sú prirodzeným 
výsledkom skutočného záujmu o tvorivú reflexiu vlastného života, skúmaním 
opodstatnenosti a dôvodov samotného bytia!

Témou bakalárskej práce mala byť pôvodne rekonštrukcia slávnosti – 
tradičných hodov, ktoré boli prenesené a prežívajú v sídliskovom prostredí 
prostredníctvom 3D animácie. Fenomén absurdnej kombinácie dedinských zvykov 
v umelo vygenerovanom mestskom prostredí. Rozbehnutá práca na téme priviedla 
študenta k spracovaniu známeho prostredia z iného, viac introspektívneho pohľadu.
Od plánovanej 3D animácie sa posúvame k realistickejšiemu autorskému videu 
s dokumentárnym charakterom, ktoré sa v jednotlivých 6 krátkych scénach dotýka 
konkrétnych miest a zážitkov s minulosti i súčasnosti s nimi spojenými. Dôležitým 
aspektom videa je nielen priama interakcia s prostredím, ale aj prieskum a kontakt 
s autentickými zástupcami miestnych komunít.

Oceňujem schopnosť študenta pracovať kontinuálne a posúvať sa ďalej, tiež 
jeho nasadenie a ochotu skúmať nové možnosti, ktoré mu filmové médium ponúka. 
Bohužiaľ k momentu písania tohoto posudku nebola záverečná bakalárska práca 
sfinalizovaná aby som môhol zhodnotiť všetky umelecké i technické aspekty práce 
preto hodnotím prácu v procese známkou B.
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