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akademický rok 2017/2018

Diplomová práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. Titulů: BcA. Přemysl Procházka

Název práce: Práce

Slovní hodnocení:

Přemysl Procházka do Ateliéru malby 1 přestoupil  během druhého roku svého studia na FaVU z ateliéru 

Intermédií, kde studoval ještě pod vedením Václava Stratila. Přemysl byl v průběhu svého studia vždy 

zodpovědným a pracovitým studentem. V prostředí ateliéru si časem získal respekt a stal se pro své kolegy 

důležitým partnerem v dialogu. Přemysl svou tvorbu soustavně vystavuje. Z nedávných výstav lze zmínit 

účast 10. ročníku soutěže Cena kritiky za mladou malbu v roce 2017, v níž získal Cenu sympatie diváků. V 

roce 2018 taktéž zrealizoval výstavu v galerii 35m2 v Praze. 

Přemysl se dlouhodobě a soustředěně věnuje malbě. Z počátku se jeho práce odehrávala na poli 

humorného malířsky pojatého konceptualismu, lehce evokujicího postupy Mariana Pally. Humor často hrál 

v díle dominantní roli a z mého pohledu trochu upozaďoval ostatní kvality Přemyslovy práce. Časem se 

Přemyslova tvorba vyvinula do polohy, kdy se humor výrazně zjemnil a do popředí se tedy více dostávají 

malířské problémy. Figurativní stylizace Přemyslovy malby nese znaky naivistické kresby, která kontrastuje s

promyšleným užitím bohatého rejsříku materiálů, citlivě vzájemně kombinovaných na základě konceptuálně

pojatého malířského programu. 

Práce je téma víc než aktuální. Podle všech indícií bude velmi brzy nutné zcela přehodnotit významy a 

společenské konotace tohoto pojmu. Svou diplomovou práci se student rozhodl pojmout jako poměrně 

volný sled obrazů, volně zastřešený tímto tématem. Obrazy fungují ve většině případu samostatně a někdy 

se práce týkají téměř odtažitě. Podstatné jsou materiálové kombinace a vyznění jednotlivých obrazů, z nichž

každý má svou vlastní pointu. 

V uměleckém kontextu se paralely k Přemyslově diplomové práci hledají složitě. Sám autor odkazuje 

například k tradici kresleného humoru (konkrétně k Miroslavu Brtákovi). Pravdou je, že tvorba Přemysla 

Procházky je originální, specifická a troufl bych si tvrdit, že je v nejlepším smyslu slova velmi česká. Mám tím

na mysli hodnoty, o které se Přemysl snaží opřít a které nalézáme v jeho výpravných obrazech – pravdivost  
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materiálového provedení a autentičnost autorského přístupu.  Jsou navíc naplněné humorem až na hranu 

trollingu a zároveň odzbrojujícím způsobem upřímné. 

Diplomová práce má adekvátní rozsah. Nesnaží se být něčím víc, než dalším rozvinutým úsekem Přemyslovy

soustředěné tvůrčí linie. Jsme konfrontování s malířskou sérii samostatné a sebevědomé malířské 

osobnosti, právě vstupujicí na uměleckou scénu. 

Otázky k rozpravě: 

Jakou roli hraje prostředí, ve kterém je diplomová práce vystavená?

Závěrečné hodnocení: Považuji diplomovou práci Přemysla Procházky za vynikající.

Návrh klasifikace: A 

Posudek vypracoval(a): MgA. Vasil Artamonov

Datum: 3. 5. 2018

Podpis: 
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