
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

akademický rok 2015/2016 

 

Vysokoškolská kvalifikační práce - magistři (diplomová práce)  

posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Bc. Jakub Roček 

Název práce: Principie 

Slovní hodnocení: výborne 

Študent Jakub Roček je príkladom nádejného v dobrom slova zmysle 

sebavedomého autora, ktorý pochopil zmysel  štúdia v odbore a naplno využil 

možnosti svojho profesionálneho rozvoja, ktoré akademická platforma vysokej  školy 

ponúka. Toto sa medzičasom prejavilo aj na jeho mimoškolskom zviditeľnení formou 

kvalitných výstavných projektov, s kterých spomeniem miestošpecifickú 

videointervenciu s názvom Kostol Svätého Václava v Dome umenia v Opave 2012, 

projekt WWW –worldwaltandsamkeit v Stuttgartskej galérii Oberwelt, výstavu CYKLOPEDIE v 

brnenskej TIC galérii, účasť na rezidenčných pobytoch v inštitúcii Oberlicht 

association v Kišineve 2014 a v poľskej Wroclavi  spolu s Máriou Lukáčovou v minulom 

roku. Ako vedúci ateliéru som mal možnosť počas štyroch rokov byť svedkom 

výnimočného tvorivého snaženia premeneného do jednotlivých kvalitních výstupov. 

Zámerne nepíšem semestrálnych, pretože ich bolo viac a presahovali rámec jeho 

študentských povinností. Jeho prácu charakterizuje kontinuálna akcelerácia po 

formálnej i obsahovej stránke! 

Jakub Roček ovláda a využíva pestrú škálu tvorivých postupov od klasických 

kresebných či sochárskych  technológií až po presvedčivé využitie a overovanie 

možností  analógovej fotografie či digitálních počítačových 3D animácií. 

Jeho záverečná diplomová práca s názvom Principie je- tak jako ho poznám- opäť 

iba jedným z umeleckých projektov, na ktorých v poslednej dobe pracoval, ktoré 

úspešne dokončil, a z môjho pohľadu je to ďaľší kvalitný umelecký projekt 

kontextualizujúci aktuálnu tému- koexistenciu skutočného a virtuálneho sveta, ktorá 

neodmysliteľne sprevádza jeho generáciu. Koreluje exaktné vedy s prítomnosťou 

ľudského faktoru. Zaujíma ho fungovanie presných systémov ich vzájomných 

vzťahov, zaujíma ho linearita i náhodnosť . Jeho práca je zrozumiteľná,  je podložená 

rozsiahlym výskumom i teoretickým spracovaním, študent vie o nej hovoriť, preto sa 

vyhnem jej ďaľšiemu opisovaniu. 

 

Otázky k rozpravě: 

Jediným otáznikom vynárajúcim sa v súvislosti s jeho doterajšou tvorbou je formálna 

príbuznosť časti jeho výrazových prostriedkov s tvorbou súčasných autorov ako 

například Pavel Sterec z domáceho prostredia. Otázka znie- či si je toho študent 

vedomý a či bude schopný autokorektúry týmto smerom? 

 

Závěrečné hodnocení:  Jeho prácu si vážim a hodnotím nejvyšším hodnotením 

známkou A. 

Návrh klasifikace: A 

 

Posudek vypracoval(a): doc. Mgr.Art Svätopluk Mikyta 

 

Datum: 07.05.2016 

 

Podpis: 


