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Slovní hodnocení: 
 
Andrej Ševčík získal bakalářský titul na brněnské pedagogické fakultě. Do magisterského stupně 
studia byl přijat před dvěma lety na základě jasně vyprofilovaného uměleckého zájmu a 
přesvědčivého programu. V průběhu studia se ukázalo, že Andrej je vzdělaný a po vzdělání toužící 
zodpovědný student, rozvíjející svůj, trochu konzervativní umělecký program spočívající ve zkoumání 
a tematizování valérů barvy. V průběhu studia dosáhl ve svém záměru kvalitních výsledků a 
hodnocení. Bylo ovšem zřejmé, že v této oblasti nepřekročil a neobohatil svojí prací malířské výstupy 
druhé poloviny 20. století a pohyboval se na jistém a prozkoumaném území. K odvážnějšímu kroku se 
odhodlal nyní svojí diplomovou prací. 
 
Vykročení z malby představuje u Andreje Ševčíka několik významných změn. Zahrnul do svého 
přístupu spolupráci v týmu na dvou úrovních, vědomou  s programátorem i nevědomou pro žáky ve 
škole, kde učí. Jeho práce tím získala performativní složku, jejímž záznamem jsou videa činností žáků 
na obrazovce. Přestože měly být původně tyto záznamy pouze zdrojem náhodných a esteticky 
nemanipulovaných kompozic pro následně vzniklé malby, ukázalo se, že se tato část práce stala 
autonomní a vykazuje značný potenciál. 
 
Jak již bylo uvedeno, původním autorovým záměrem bylo vytvořit sérii obrazů vzniklých na základě 
pohybů počítačovou myší na „zamrzlém“ počítači vytvářející vrstvení systémových okének a vznik 
překrývajících se lineárních organických obrazců. Autor ve svém textu předkládá úvahy o 
fenoménech zamrznutí, o práci s chybou, o budování prostoru a principu redukce a jejího zdůvodnění 
ve svém díle. Tato zamyšlení spolu s úvahou o kompozici forem a významů považuji za kvalitní. 
Potvrzením jejich hodnoty je i to, že dovedly autora k jasnému záměru maleb ale i k jinému přístupu k 
tvorbě. O té performativní jsem se již zmínil. 
 
Je nutné zmínit, že autor strávil nejvíce času při přípravě diplomové práce výrobou několikaminutové 
animace. Musím konstatovat, že její smysl mně unikal a pokládal jsem ji za důsledek autorovy 
vyvstalé touhy po překračování hranic, které jsem vítal. O kritickém uvažování Andreje svědčí, že sám 
tuto animaci z diplomové práce odstranil. 
 
Diplomant ve svém textu začlenil svoji práci do uměleckého kontextu, podrobněji se zabýval dílem 
Jana Šerých a Vladislava Mirvalda, hlásí se k jeho vymezení vůči op- artu a k jeho skryté hravosti a 
ironičnosti.   



  
Otázky k rozpravě: 
 
Proč pro Vás bylo důležité docílit při malování těchto obrazů velmi ostrých okrajů, a současně 
zmiňujete, že Vaše malby jsou plné jemných tahů a nemáte ambici být tak precizní jako např. Jan 
Šerých. 
 
 
Závěrečné hodnocení: 
 
Diplomovou práci považuji vzhledem k vymezení a jejímu naplnění, rozsahu, kvalitě i k obhajobě za 
výbornou. 
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