
Veronika Malá - Světlo a osvětlení 

Vedoucí diplomové práce je Lucie Tatarová, J. Šmíd čte její posudek. Verinka Malá upozorňuje na 

fakt, že do své prezentace zapracovala odpovědi na otázky z posudku oponentky doktorky 

Hajduškové. Studentka téma světla zařazuje do kontextu světa umění. Mluví o chápání tématu 

z pohledu vědy a techniky i z pohledu historie. Světlo a osvětlení chápe jako zdroj vymezující prostor. 

Prezentuje video mapping, konkrétní umělecká díla, příklady z architektury, divadelní scény a 

designu. O světlu mluví i v souvislosti s fotografií a filmem.  

Studentka představuje myšlenkovou mapu, která jí byla nápomocna pro tvorbu didaktické části. 

Popisuje pět příkladů z praxe, pouští video jako jeden výstup z hodiny výtvarné výchovy. Studentka se 

zabývá otázkami z posudku, mluví o dalším využití tématu pro školní praxi. Zmiňuje mezioborové 

propojení s literaturou.  

Doktorka Hajdušková kladně hodnotí práci V. Malé, upozorňuje však, že zde chybí část zabývající se 

přesahem chápání světla jako životního archetypu. Dále mluví o dobré teoretické části a vyzdvihuje 

zejména část praktickou. L. Hajdušková se ptá na spolupráci s designery. Studentka mluví o práci 

s dvěma designery, Alexandrem Dubským a Zbyňkem Soukupem. Docent Hůla dodává, že v práci 

chybí kritický přístup k tématu světla a jeho negativní stránky. 

Studentka prezentuje výtvarnou část, která obsahuje několik prostorových modelů a fotografický 

záznam procesu tvorby stropního osvětlení, které je inspirováno konkrétním zážitkem - světelným 

obrazcem, který vznikal pronikáním světla skrz stojany v malířeské učebně na katedře. Tento světelný 

obrazec se pokusila trvale zachytit prostřednictvím vytvoření osvětlení, které by podobný obrazec 

produkovalo. Diplomantka pracovala přímo v ateliéru Alexandra Dubského, který ji poskytl odbornou 

pomoc a technické i materiálové vybavení. Jednou otázkou bylo, čím nasvětlovala model ateliéru, 

podle kterého svítidlo vznikalo. Využila přirozeného světla pro dokonalé napodobení původního 

zážitku.  

Komise kladně hodnotí zejména praktickou část práce, která je ojedinělá navázanou spolupráci 

s profesionálním designerským ateliérem, ale zároveň i samostatným přístupem ke zkoumání 

materiálových a technických aspektů designérské tvorby a práce se světlem. Didaktická část práce 

aplikuje tyto zkušenosti do praxe výtvarné výchovy. 

 

Práce je hodnocena výborně. 

 


