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Východiskem	  diplomové	  práce	  Andreje	  Ševčíka	  se	  stala	  nostalgická	  vzpomínka	  na	  
"zamrzávání"	  PC,	  tedy	  na	  moment,	  kdy	  počítač	  přestal	  v	  jeden	  okamžik	  reagovat	  na	  
uživatelovy	  impulzy	  a	  na	  monitoru	  se	  objevilo	  dialogové	  okno	  s	  chybovou	  hláškou.	  Kurzorem	  
bylo	  možné	  toto	  okno	  posouvat	  po	  obrazovce,	  přičemž	  pohyb	  zanechával	  za	  sebou	  stopu	  
předchozích	  pozic	  okna.	  Vznikala	  tak	  geometrická	  "housenkovitá"	  struktura,	  kterou	  bylo	  
možno	  zcela	  vyplnit	  plochu	  monitoru.	  Zamrznutí	  počítače	  bylo	  vždy	  provázeno	  vztekem,	  
neboť	  zákonem	  schválnosti	  k	  němu	  docházelo	  zpravidla	  v	  momentech,	  kdy	  se	  to	  nejméně	  
hodilo	  a	  také	  bylo	  jisté,	  že	  uživatel	  přijde	  po	  restartu	  o	  značnou	  část	  neuložených	  dat.	  Lidská	  
pamět	  však,	  podobně	  jako	  u	  vzpomínek	  na	  vojenskou	  službu,	  vytěsnuje	  negativní	  aspekty.	  
"Zazmrznutí"	  počítáče	  se	  tak	  přesunulo	  pro	  generaci	  diplomata	  do	  roviny	  konstitutivních	  
mikropřiběhů,	  podobně	  jako	  když	  moje	  generace	  neustále	  vypráví,	  jak	  nebyl	  v	  osmdesátých	  
letech	  k	  dostání	  toaletní	  papír.	  

Geometrická	  struktura	  "počítačové	  kresby"	  dialogovým	  oknem	  má	  také	  vzhledem	  ke	  
kontextu	  předchozí	  diplomantovy	  tvorby	  řešící	  různé	  aspekty	  budování	  obrazové	  plochy	  
logické	  vazby	  a	  přitažlivost	  jako	  svého	  druhu	  nalezený	  ready	  made.	  Vzhledem	  k	  dobré	  
obeznámenosti	  s	  konstruktivními	  tendencemi	  v	  české	  malbě	  60.	  let	  mu	  jejich	  estetika	  zpětně	  
vyvolala	  asociativní	  vazby	  k	  obrazům	  Vladislava	  Mirvalda,	  především	  cyklů	  využívající	  
undlučních	  válců	  a	  Rombergových	  křivek.	  Až	  ve	  finální	  fázi	  diplomové	  práce	  se	  také	  
podrobněji	  seznámil	  s	  tvorbou	  Jana	  Šerých.	  

Za	  jednoznačný	  klad	  diplomové	  práce	  považuji	  především	  proces,	  jakým	  diplomant	  došel	  k	  
výsledným	  realizacím.	  Jako	  neuspokojivé,	  neautentické	  vyhodnotil	  jednoduché	  nasimulovaní	  
estetiky	  kresby	  dialogovým	  oknem.	  Zvolil	  perfomativní	  postup,	  kdy	  s	  pomocí	  programátora	  
vytvořil	  software	  simulující	  na	  současných	  počítačích	  moment	  zamrznutí.	  Tento	  "vir"	  tajně	  
nainstaloval	  do	  počítáčů	  svých	  žáků	  a	  zaznamenával	  jejich	  autentické	  reakce,	  respektive	  
kresby	  dialogovým	  oknem.	  Vybrané	  pak	  převedl	  do	  výsledného	  malovaného	  cyklu	  a	  
počítačové	  animace.	  Mám	  zato,	  že	  právě	  performativním	  a	  kolaborativním	  momentem	  
získává	  práce	  více	  významových	  rovin	  a	  na	  zajímavosti.	  Vědomě	  navazuje	  na	  principy	  
budování	  obrazu	  pomocí	  generované	  náhody	  a	  spolupráce	  umělce	  a	  prográmátora,	  jak	  
oboje	  známe	  na	  heroickém	  přiběhu	  Zdeňka	  Sykory.	  Spolehnutí	  na	  "dětskou	  nevinnost"	  jako	  
zdroj	  "nezkažené"	  autenticity	  vnáší	  do	  projektu	  sympaticky	  naivní	  hravost	  ,	  která	  zjemňuje	  
strohý	  technicistní	  koncept.	  

Nezodpověditelnou	  otázkou	  pro	  mě	  zůstavá,	  jak	  by	  vypadala	  diplomová	  práce	  Andreje	  
Ševčíka,	  kdyby	  blíže	  znal	  tvorbu	  Jana	  Šerých	  již	  na	  počátku	  své	  práce.	  Jakkoliv	  nepochybuji	  o	  
nezávislosti	  postupu	  a	  výsledku	  diplomové	  práce,	  jejich	  vzájemná	  vizuální	  podobnost	  bude	  
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vždy	  určitým	  handicapem.	  	  	  
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Práci	  doporučuji	  k	  obhajobě	  a	  navrhuji	  hodnotit	  jako	  velmi	  dobrou. 
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