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Ondřej	 Bezucha	 se	 pustil	 do	 nelehkého	 úkolu,	 který	 přesahuje	 rámec	
bakalářských	 prací,	 a	 to	 do	 prozkoumání	 poměrně	 nového	 fenoménu	
videomappingu.	Vždy	když	stojíme	před	novým	médiem,	formátem	či	uměním,	je	
velice	složité	najít	správné,	či	potenciální	a	produktivní	nástroje	k	analýze;	obsah	
výzkumu	 nemá	 vlastní	 „řeč“,	 terminologii	 ani	 nástroje,	 nemá	 ustálené	 postupy	
výrazu	ani	badatelského	přístupu.	Pokud	se	tedy	student	pouští	na	takto	nejasné	
pole,	je	to	vždy	náročné,	avšak	také	dobrodružné	a	záslužné,	což	se	přesně	odráží	
v	předkládané	práci.		

Základní	nejistoty	autora	provokují	k	tomu,	aby	se	ptal	po	podstatě	média	 jako	
takového,	aby	se	pokusil	pochopit	jeho	specifika,	načrtnout	jeho	definici	a	ukotvit	
v	historii	médií	jiných.	Ondřej	Bezucha	při	hledání	odpovědí	postupuje	logicky	a	
systematicky.	 Nejprve	 vymezuje	 kontext	 a	 historické	 kořeny	 videomappingu,	
přičemž	 se	 opírá	 nejen	 o	 dostupnou	 literaturu,	 které	 není	 mnoho,	 ale	 i	 o	 své	
bohaté	zkušenosti	s	videomappingovými	realizacemi.	Jako	student	filmové	vědy	
a	filmový	praktik	přistupuje	k	tomuto	fenoménu	z	hlediska	pohyblivého	obrazu,	
filmu.	 Záhy	 se	 tak	 objevuje	 otázka,	 zde	 je	 videomapping	 rozšířením	 záběru	
filmové	projekce,	 nebo	 zda	 je	 naopak	 videomapping	 samostatným	médiem,	 jež	
hledá	inspirace	ve	filmu	–	obojí	perspektiva	se	zde	ukazuje	jako	možná.	Více	než	
klíčové	 se	 však	 ukazuje	 sledování	 tohoto	 –	 recipročního	 –	 vztahu.	 Tím,	 že	 si	
Bezucha	 vypůjčuje	 terminologii	 filmové	 analýzy	 a	 historické	 momenty	 z	dějin	
kinematografie,	 může	 nám	 suverénně	 představit	 základní	 formální	 prostředky	
mappingu;	začínající	mapping	pak	zase	může	připodobnit	k	rané	kinematografii	
atrakcí,	 čímž	 však	 paradoxně	 získává	 argumenty	 proto,	 aby	 obhájil	 tezi,	 že	 se	
jedná	 o	 specifické	 médium	 s	vlastním	 životem.	 Komparace	 filmu	 a	
videomappingu	pak	na	druhé	straně	vede	k	tomu,	aby	se	jasněji	ukázala	aktuální	
podoba	filmového	média,	jež	je	relokováno,	ztrácí	svůj	základní	rám	a	rozlévá	se	
do	prostoru,	 	 stejně	 jako	svou	 fotografickou	a	 realistickou	podstatu.	Aniž	by	 to	
tedy	bylo	prvotním	záměrem	práce,	sledování	videomappingu	dovoluje	vytvořit	
nejen	 plastický	 obraz	 nově	 se	 formujícího	 média,	 ale	 i	 současné	 mediální	
podstaty	filmu.		

Hlavním	cílem	práce	je	pak	definovat	stylové	prvky	videomappingu.	Aby	se	v	této	
části	 autor	 neztrácel	 a	 nezahlcoval	 text	 nejrůznějšími	 variantami	
videomappingové	 projekce,	 volí	 konkrétní	 příklad	 české	 skupiny	 Macula.	 Její	
volba	je	velmi	vhodná	z	několika	důvodů.	Práce	Maculy	je	historicky	ohraničená	
(a	 je	 zřejmé,	 že	 svou	 činnost	 již	 neobnoví),	 dostatečně	 pestrá	 (a	 v	současné	
produkci	patří	mezi	kvalitnější),	komerční	i	umělečtěji	orientovaná	a	narativní	i	
nenarativní.	 Macula	 má	 rovněž	 zkušenosti	 s	nejrůznějšími	 zadavateli	 a	 typy	
produkce.	Práce	Maculy,	obohacené	o	jiné	příklady	z	dějin	videomappingu,	se	tak	
stávají	 pevným	 rámcem,	 na	 kterém	 lze	 zkoumat	 prostor,	 objekt,	 obraz	 a	 zvuk,	
tedy	 základní	 videomappingové	 stylové	 prostředky	 či	mediální	 roviny.	 V	jejich	
průsečíku	 se	 pak	 ukazují	 specifika	 a	 limity	 této	 tvorby,	 produkční	 podmínky,	
estetické	hodnoty	nebo	imersivně	interaktivní	dopady	na	diváka.	Až	na	základě	
jednotlivých	 analýz	 se	 ukazuje,	 že	 opravdu	 lze	 mluvit	 o	 specifické	 „řeči“	



videomappingu,	 že	 ho	 lze	 vnímat	 jako	 samostatné	médium,	 které	 není	 totožné	
s	filmem,	 byť	 filmová	 relokace	 jeho	 vznik	 mohla	 zapříčinit.	 Práce	 je	 v	tomto	
popisu	 i	 v	závěrech	 cenná	 a	 je	 velice	 relevantním	 příspěvkem	 k	současnému	
vývoji	audiovizuálních	či	performativních	médií.	
Závěrem	je	třeba	říci,	že	práce	přesahuje	nároky	kladené	na	bakalářské	práce	–	je	
velmi	 kultivovaně	psaná,	 čtivá,	 argumentační	 linie	 je	 zřetelná,	 teze,	 hypotézy	 a	
závěry	 jasně	 řečené.	 Text	 je	 bezchybný	 a	 autorův	 styl	 velice	 vyzrálý.	 Bezucha	
rovněž	prokázal	velmi	dobré	schopnosti	pracovat	jak	s	historickým	materiálem,	
tak	 s	teoretickými	 koncepcemi	 a	 metodami,	 velký	 odborný	 i	 kulturní	 přehled,	
samostatnost	myšlení	 i	 práce	 se	 zdroji.	 Spolupráce	 s	ním	byla	 radostná,	milá	 a	
inspirativní,	 jakož	 různé	dialogy	po	 celou	dobu	 jeho	 studia,	 pročež	práci	 velice	
ráda	doporučuji	k	obhajobě	a	navrhnu	hodnocení	výborně.		
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