
Vysokoškolská kvalifikační práce (diplomová práce)  

posudek vedoucího  

 

 
Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Mgr. Bc. Jan Langer 

Název práce: Mizení a chybění, (Špinavé ruce a prázdná síť) 

Slovní hodnocení:  Výborně (A) 

Študent Jan Langer prišiel na Fakultu výtvarných umení po úspešnom absolvovaní 

magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, ktoré 

obhájil prácou „Myšlení kresbou“ na záver letného semestra 2015. Jeho záujem o kresbu tým 

neustal, naopak prehlbuje sa, a tak nadväzuje rozšírením predmetu záujmu o médium kresby a 

jej presahy aj svojím ďaľším magisterským štúdiom v Ateliéri Kresby a grafiky. V úvode 

pojmovo až příliš nejednoznačne sformulovaný názov magisterskej práce „Mizení a chybění“ 

neskôr dopĺňa o vhodný podtitul „Špinavé ruce a prázdná síť“, ktorý už presnejšie definuje 

pracovné princípy a rezídiá jeho tvorby. 

Počas dvoch nasledujúcich rokov štúdia dokazoval na pravidelných ateliérových 

konzultáciách, že sa skutočne nebojí zašpiniť si ruky, a predovšetkým, že to nie je jediné 

východisko tvorby, ktoré ho pritom zaujíma. Výstižne a poučene sám formuluje uvažovanie o 

podstate kresby v textovej časti dokumentácie Vysokoškolskej kvalifikačnej práce. Tu sa 

zamýšľa nad tým, čo predchádza samotnej práci s materiálom a kladie otázky:  

...Jak se z materiálu muže stát kresba?... 

...Jak se od sebe liší opakování a to, co se opakuje?... 

...Co se vlastně děje při vzniku linie?... 

Nie je dôležité mať na tieto otázky okamžitú odpoveď, ale ich uvedomovanie si, svedčí o 

vyspelej snahe pochopiť podstatu tvorivého procesu a jeho sprievodných čŕt. Jan Langer 

rozohráva hru, ktorej cieľom nie je zabaviť sa, či „zabiť čas“, ale seriózna snaha dostať sa 

„kresbe pod kožu“- ísť do hĺbky problému, ktorá je podložená konkrétnymi obrazovými/ 

vizuálnymi výstupmi. Súčasťou jeho uvažovania sú rozsiahle vytvárané materiálové registre 

prác, ktoré priebežne prezentoval – väčšinou formu fotodokumentácie na konzultáciách. 

Praktická diplomová práca má byť inštalatívnym súborom kresieb a krátkych videí.  

(Bohužiaľ pri písaní tohto posudku nemôžem posúdiť celkovú miestošpecifickú inštaláciu, 

preto reagujem na dielčie výstupy.) 

Od kreslených formulárov a prístupu formálne pripomínajúceho tvorbu Jana Nálevku či 

rozsiahlej série nahrubo „kreslených fotiek“ asociujúcich neznáme objekty z obdobia prvého 

ročníka magisterského štúdia, sa Langerove kresby posunuli k abstraktným expresívnym 

kresebným štruktúram, ktoré doslova tečú- zosúvajú sa z pracovného stola. Hodiny strávené 

kreslením obyčajnou ceruzou na formát papiera sú pretransformované do vizuálneho zážitku 

v podobe kovového odrazu/odlesku samotného grafitu. Tento otvára interpretačné možnosti 

kresby ako autonómneho výrazového média, ktoré nemusí zobrazovať či ilustrovať. 

Prehustením kresby vzniká kresba v kresbe. Pri „hustozakreslenom“ formáte papiera Langer 

nehovorí o kresbnej šrafúre, ale o vizálnej sieti skúmajúcej architektúru formátu. Stotožňuje 

sa s počítačovým programátorom, ktorý buduje na presnej sieti čísel nové virtuálne vzťahy. 

V Langerových videách je ručne utkaná expresívna kresebná sieť doplňovaná utilitárnou 

estetikou čísel na pravítku, fragmentami písmen, či inými produktami, ktoré odkazujú 

k umeleckej prevádzke a svojím neustálym pribúdaním a odbúdaním tematizujú nekonečné 

možnosti vytvárania nových obrazov, s ktorými bude konfrontovaná nasledujúca generácia 

divákov. 

Jeho kreslenie i komponované videoobrazy sú umeleckým výskumom vzťahu kresby a 

myslenia. Témou je spochybňovanie zobrazovaného a akcelerácia  použitého materiálu.  

Študent priebežne uvažuje o ďaľšom využití už vzniknutého materiálu- o jeho obsahovom 

posune – ako sám hovorí:  ...“Materiál sa stáva obrazom a obraz materiálom k daľšiemu 

spracovaniu“... 

 

Otázky k rozpravě: 



Je možná, alebo dokonca nutná monumentalizácia jeho tvorby? 

Aké konkrétne možnosti vidí študent v tomto smere? 

Závěrečné hodnocení: Predloženú magisterskú diplomovú prácu doporučujem 

k obhájeniu. 
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