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1) Problém vymezení smyslu magisterské práce a splnění cíle zadání 

Hodnocená výstupní umělecká realizace BcA. Jana Kysely je deklarována jako interaktivní 

video, které směšuje několik televizních kanálů, zabývajících se nepřetržitým politickým 

zpravodajstvím, do jediného barevně exaltovaného obrazu. 

V úvodu teoretické části diplomní práce autor zmiňuje své předešlé dílo „Supreme 

Newscast“, představené letošního roku v ústecké Galerii Emila Filly. V tomto díle také 

využíval streamované zpravodajské videokanály, nicméně existující obrazovou informaci 

redukoval na pouhý proměnlivý barevný tón, který osvětloval prostor s přítomnými 

diváky. Stávající dílo by podle v textu uvedeného tvrzení mělo být „...formálně opačným 

přístupem, je[n]ž se snaží informace naopak hromadit – koncentrovat.“ Je samozřejmě 

poněkud sporné, jestli samotné vrstvení obrazů na sebe vede k jejich koncentrování. Pod 

pojmem „hromadění“ bych očekával procesy adice, násobení, kontrastní superpozice. 

Podobně pojem „koncentrování“ konotuje spíše představy kvalitativního výběru, 

zhuštění, usměrnění informačního toku. Dílo „Newss“ tak sice vytváří zpočátku 

působivou, barevně exaltovanou koláž, ta se však po prvotním ataku na diváka dál již 

nijak nerozvíjí a po určité době začne být svým stále stejným barevným zahuštěním 

poněkud nudná. Ostatně ani záměr předcházející práce „Supreme Newscast“ zamýšlet se 

nad „lhostejnou konzumací informací“ vytvořením příjemně působícího, řekl bych až 

poeticky-snového prostoru, mi nepřipadá zcela naplněný. 

 

2) Hodnocení obsahové a formální stránky práce 

Projekce je tedy pojata jako kontinuální proces přejímání několika právě dosažitelných 

zpravodajských obrazových vysílání, jejich následného směšování technikou určitého 

„klíčování“ v obrazu stanovených barevných rozsahů, které tím, že se stávají vizuálně 

průhledné, otevírají obrazový prostor pro další vrstvy přijímaných kanálů. 

Náhodný výběr televizních zpravodajských kanálů a ani jejich vzájemné obrazové 

směšování mi nepřipadají jako technologicky mimořádně náročné postupy. 
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Prvek náhody je jistě v novomediálním umění velmi účinný a mimořádně užívaný, ale 

většinou zavdává podnět k úvahám buď o jistém usměrňování náhody, nebo naopak o 

jejím lavinovitém zmnožování, které může být percepčně velmi náročné a může divákovi 

odkrývat dosud zažité pocity. Obsahově v sobě nesou použité videokanály prvek 

zpravodajské standardizace, kterou divák nakonec i na některých snímcích odhalí, 

nicméně právě napětí mezi rekonstruovatelnými obrazovými denotacemi a rozpuštěním 

obrazu do nečitelných tašistických kompozic by mohlo přinášet ještě další vrstvy 

emocionálních významů, pokud by ovšem bylo technicky přesvědčivěji organizováno.  

V úvodu zdůrazněné vlastnosti „živých“ internetových streamů, jako je 

„nepředvídatelnost, jedinečnost okamžiku, živost, autentičnost“ tak podle mého názoru 

právě v použitém řešení neposkytují svůj nosný potenciál, který se většinou rozpustí 

v málo srozumitelném chaosu. 

 

3) Otázka inovačního přínosu a intenzity zpracování 

Idea využít televizní zpravodajské kanály k expresivním barevným obrazům není sama o 

sobě obsahově planá. V současné kultuře, ve které vizualita dominuje, je jistě akcent na 

názornost a obrazovou působivost mimořádně exponovaný. Při letmém studiu mediální 

praxe lze jistě rozpoznat určitou standardizaci při obrazovém pojetí úlohy komentátora, 

živého dialogu, reportážních záběrů podle jejich převažujícího obsahu (demonstrace, 

ozbrojené střety v aglomeracích, vojenská technika, humanitární tábory, zdravotnická 

zařízení), což by vše mohlo sloužit k podstatně diferenciovanějšímu využití informačních 

zdrojů. Podobně opravdu důsledné hodnocení možné škály barevných kontrastů a 

barevného podání by jistě mohlo přinést mnohem bohatší a propracovanější barevné 

výsledky. 

 

4) Věcné otázky 

Pokud práce vědomě operuje s pojetím umění jako emocionálního zdroje, který může být 

vystavěn na expresivní funkci barvy, očekával bych dostatečně pečlivou přípravnou studii 

o hodnotě barevných kontrastů, o možnosti jejich kvalitativního i kvantitativního 

sledování, které by mohlo být rozpracováno i v pomocných algoritmech. Současné 

technologie dovolují průběžně hodnotit míru barevné složitosti obrazu, a tudíž ji 

potřebným způsobem i modifikovat. 
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Podobně současné informační technologie poskytují nástroje, které dokážou rozpoznávat, 

vybírat a třídit informace z internetových zdrojů. Proč se autor nezamýšlel nad možností 

adaptovat některou z těchto technik pro případné nastolení odlišných obrazových 

postupů, které by přítomné rozdíly buď zdůraznily, nebo naopak nivelizovaly? 

Tvrzení, že „smyslem díla není, aby fungovalo“, působí poněkud absurdně, protože snad i 

„umělecké fungování“ je docela podstatné.  

 

5) Znalost kontextu, využití teorie 

Pro naznačení určitého uměleckého a teoretického kontextu využívá Jan Kysela film 

Metrix, videoinstalaci Nam Jun[e] Paika „Electronic Superhighway“, snímek z výstavy 

Barbary Kruger a knihu Gillese Deleuzeho a Félixe Guattariho Tisíc plošin, ze které cituje 

definici rizómu. Bohužel pouze u textu Deleuze a Guattariho autor dodržuje citační 

normu, která by měla dostatečně identifikovat daný intelektuální zdroj. Letmý obrázek 

z výstavy a umělecké dílo bez patřičného vročení nemůže představovat akademicky 

relevantní odkaz. 

V části „Koncept“ autor práce připomíná všeobecně známá fakta o přehlcenosti 

současného světa informacemi, o nejistotě jejich hodnověrnosti, jisté „tekutosti“ při jejich 

využívání, která informace činí nestálé, stále více závislé na kontextech a použitých 

interpretací, což všechno vede k pocitu chaosu. Ovšem myšlenka o nalezení „pravdy“ o 

skutečnosti pouhým zmnožením a superpozicí zdrojů informací působí poněkud dětinsky. 

Film Metrix je sice důraznou metaforou o moci virtuální reality, ale právě na jeho příkladu 

je jasné, že pouhý nepochopitelný proud binárního kódu není nikdy schopen pohltit naši 

pozornost, výsledná reprezentace skutečnosti musí naopak zcela odpovídat naší smyslové 

zkušenosti a našim smyslovým nastavením. Právě zde bych očekával počátek opravdu 

hluboké analýzy vztahu percepční obrazové přesvědčivosti na jedné straně a naší 

podstatné schopnosti obrazový materiál vědomě hodnotit. 

 

6) Jazyková stránka doprovodné textové části a její grafická úroveň 

Textová část magisterské práce je po jazykové stránce na hraně přijetí – vysokoškolsky 

vzdělaný absolvent by neměl zapomínat na interpunkci oddělující jednotlivé věty, 

zaměňovat tvary při skloňování, používat nesprávně tvary zájmen („jež“ x „jenž“) nebo 

vytvářet až humorně znějící pleonasmy (blíže přiblížit). Především by chabá logika větné 
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stavby neměla zamlžovat smysl vět. Nelze však upřít, že autor postupoval při psaní 

doprovodného textu metodicky. Lze také ocenit grafické řešení, které je přehledné a 

působivé. Samozřejmě i práce malého rozsahu by měla být vybavena stránkováním 

z důvodu svého dalšího použití, respektive možnosti na jednotlivé části odkazovat. 

Mimochodem právě pět ilustračních obrázků, tzv. „záběry z finální projekce“, dokládají 

možnou výslednou monotónnost výsledku. 

 

7) Závěrečné hodnocení 

Hodnocená projekce předkládá vcelku standardní, technologicky nijak zvlášť pokročilé 

řešení. Vlastní instalace, která byla oponentovi předložena k posouzení, byla na 

odpovídající úrovni, proto lze také předpokládat, že autor bude jako absolvent schopen 

samostatně dopracovávat své realizace pro odpovídající umělecký provoz. Poněkud 

sporná je ovšem míra inovativnosti dané práce. Zdá se mi, že dílo dokázalo pouze 

částečně „ilustrovat“ počáteční intenci, rozhodně ji nějakým mimořádným způsobem dále 

nezhodnotilo. Zdá se mi, že hodnocená práce v průběhu svého rozvíjení poskytovala celou 

řadu obsahových i formálních podnětů, které bylo možné sledovat a které by určitě 

přinesly další mnohem pozoruhodnější výsledky. Autor BcA. Jan Kysela podle mého 

názoru splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu, práci 

doporučuji k obhajobě, nicméně jako výslednou známku navrhuji pouze „dobře“ (3). 

 

Aleš Svoboda, oponent, 13. 6. 2014  

 


