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Jan Rouha si vybral obtížné téma. Nejenom pro jeho rozsah, ale především pro obtížnost 
porozumět problematice současného virtuálního prostředí internetu, které se tak dynamicky 
proměňuje.  Rozhodl se pracovat s médiem, které všichni dobře známe. Užíváme informace, které 
šíří, které nelze obsáhnout pro jejich množství a ani si neumíme představit, jaké technologie pro 
svoje šíření používá.                                                                                                                              
Výhodou je, že se Jan Rouha tématu věnuje již od své bakalářské práce a kontinuálně na něm 
pracuje od začátku svého magisterského studia. 

Téma, jehož hranice se těžko definuje, Jan Rouha neustále analyzuje. Nechce zůstat u pouhého 
konstatování (jaké množství dat a informací k nám přichází), ale hledá adekvátní výtvarnou formu, 
jakou by bylo možné dané téma znázornit.  Finální podobě diplomové práce předcházeli například 
práce „Cenzura v reálném čase“, nebo grafické tisky, které byly generovány na základě získaných 
dat. Pro konečnou realizaci bylo zásadní vytvoření webové aplikace, kterou lze najít na adrese 
vpytli.cz. 

Ne vždy byla zvolená výtvarná forma uspokojivá.  Funkční aplikace sice v reálném čase vyhledávají 
informace z internetu, filtrují je a řadí do daných kategorií, ale jsou vizuálně příliš složité.  Mají spí-
še formu komplikovaných statistických a stránek.  Hlavním úkolem bylo téma co nejpřesněji defi-
novat a nalézt co nejjednodušší výtvarném řešení. 
Zvládnutí tohoto úkolu se mi zdálo podstatné pro výslednou kvalitu práce.   
 

Po řadě zkoušek se Jan Rouha rozhodl vytvořit vlastní virtuální realitu. Vytvořil digitální prostor, do 
kterého hledíme, který je prázdným černým místem, ve kterém plují bílé nadpisy novinových zpráv. 
Jako diváci „uživatelé“, jsme vtažení do nekonečného vesmíru informací. 
Výsledná forma je překvapivě jednoduchá a velmi přesvědčivá. Prázdnota plná aktuálních titulků 
zpráv, působí monumentálně.   
Jan Rouha k tématu nepřistupuje jako umělec a záměrně se jakékoli kategorizaci vyhýbá. 
 

Za důležitější považuje hledání podstaty věcí a vědomí v jakém světě žijeme.   
Jan Rouha na tématu pracoval s velkým zaujetím a výsledek odpovídá úrovni diplomové práce.   
 
Práci navrhuji hodnotit známkou výborně. 
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