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   Jan Hubáček používá pro své umělecké záměry světlo a nové technologie. Sám si 

sestrojuje hardware a programuje software, experimentuje s možnostmi techniky 

tvůrčím způsobem dlouhodobě. Ve své poslední práci spojuje různá média a prostředí 

v jeden celek. 

  

  Hodnocení textu diplomové práce začnu částí „Úvod“, která je pro mě v dokonalém 

rozporu s mojí osobní zkušeností s autorový popisem vlasního díla při našem osobním 

setkání. Tehdy se mi jevil jeho záměr vynikající a práce velice smysluplná a výborná. 

Oproti tomu musím písemný projev v úvodu považovat za poměrně povrchní a 

neobratný, dokonce nespravedlivě ubližující autorovi a jeho dílu. Na začátku se autor 

zamýšlí nad vlastním dílem a vizuální složku výtvarného díla nazývá „pouhý“ 

esteticky příjemný obraz na pohled. Zajímalo by mě, jestli do této kategorie řadí i 

obrazy starších autorů, například Rembrandta, který se zabýval zjednodušeně řečeno 

záznamem světelné situace v prostoru (šerosvitem)? 

 

   V části textu „Inspirace a referenční projekty“ autor citlivě a příhodně ilustruje 

vlivy, které sám přijímá za vlastní. Myslím, že odkaz na práci Stanislava Zippeho  

(str. 33) by bylo vhodnější uvést v této části.  

   „Cesta k tématu“ je velice zajímavým pohledem do záměrů autora. Vše na sebe 

logicky navazuje, cesta od statického obrazu k pohybu, následná zpětná vazba díky 

fotoaparátu a výsledná díla dokumentovaná v prostoru různého druhu. Nespornou 

kvalitou této části je spontánní vyjádření průběhu tvůrčího procesu, který graduje 

pomocí experimentů a pokusů s možnostmi techniky. 

 

   Část diplomové práce s názvem „Světelné umění“ by si zasloužila trochu širší záběr. 

Světlo i jako součást filozofie je možné vysledovat až do antiky, například k 

Platónovi. Bylo možné zahájit kapitolu úvahou o povaze světla samotného. Autor se 

příliš zaměřuje na technickou stránku věci, přestože světlo má biologické, 

psychologické, estetické, emocionální a další účinky na pozorovatele. Také umělecká 

práce se světlem a její historie je mnohem komplexnější, přestože autor se hlásí k užší 

podskupině - lazer artu. V moderní podobě začíná se vznikem procesu fotografování, 

které přineslo například luminogramy a abstraktní výsledky působení světla. Součástí 

moderny a avantgardy byla také řada děl používajících cíleně světlo různým 

způsobem. Pokud autor využíval v dřívější době k projekci projektor, mohl zmínit i 

filmové experimenty a abstraktní pohyblivé obrazy 20. století. K výkladu dalších 

pojmů nemám výhrady, naopak bych vyzdvihla trefné uvedení současné tvorby 

mladých umělců jako ilustraci pro výklad. 

 



  „Reflexe diplomové práce“ ukazuje konkrétní úkoly, které autor musel řešit a 

způsob, jakým při tom postupoval. V tomto bodě bych měla otázky: jak se pojilo 

technické řešení problémů s uměleckým? Jak technika ovlivňuje u autora umělecký 

záměr a naopak? 

 

   Drobnou vadou celého textu jsou překlepy a chyba už v abstraktu, pak dokonce i 

dost hrubých gramatických chyb. 

 

   Myslím, že na autorově textu se podepisuje jeho zaujetí pro vlastní dílo a práci na 

něm, kterou rozhodně nezpochybňuji, naopak ji považuji za velmi zajímavou a 

novátorskou. Z mého pohledu dílo splnilo cíle zadání více než dostatečně a na něj se 

také ve svém hodnocení zaměřuji. Celý projekt považuji za inovativní a komplexně 

tvůrčí. Autor řekl o sobě: „Dalo by se říct, že jsem spíše strojvedoucí, který dohlíží na 

funkčnost celého procesu. Práci za mě dělá robot“. Toto vyjádření považuji za 

vtipnou nadsázku, kterou si architekt robota a celého projektu může dovolit. 

 

 

   Diplomovou práci včetně díla samotného neshledávám plagiátem a není mi známo, 

že by se autor dopustil neoprávněného užití cizího díla. 

 

 

 

   Navržené hodnocení:  výborně (1) A 

 

 

 

 

   Akad. mal. Lucie Svobodová 

    V Praze 27.5.2019 


