
Oponentský posudek na diplomovou práci Jana Opěly na téma:   Pavel Pánek a české lisované   
sklo šedesátých a sedmdesátých let 20. století

Je pozitivní, že se Jan Opěla ujal diplomového úkolu z oblasti užitého umění, které obvykle bývá na 
okraji uměleckohistorického zájmu.  Nelehké téma (nepříliš známý autor, nepříliš známá technologie, 
nezpracovaná oblast s neujasněnou metodologií a teorií užitého umění) ho ovšem vystavilo mnoha 
úskalím.  

Ve stručném úvodním abstraktu diplomové práce se Jan Opěla zavazuje „představit výtvarníka Pavla  
Pánka, zařadit jej do patřičného uměleckohistorického kontextu“. Abstrakt by měl být co možná 
nejdůslednější syntézou zkoumaného předmětu a metody, kterou si diplomant zvolil. Už zde se ale 
ukazuje určitá metodologická neujasněnost. Abstrakt, který by měl být spíš shrnutím redigovaným 
v neosobním neutrálu, je zčásti psaný osobně, autor se zde zmiňuje o nutné apologii autora a 
s přehnaně podpůrným zaujetím designéra nazývá „sochařem velké prozíravosti.“   Proč je pro Opělu 
„sochařem“ a ne „sklářským výtvarníkem“, když takový prostor ve své práci věnuje technologii 
lisovaného skla?

Volba klíčových slov také naznačuje nerovnoměrnost tematického „zoomování“, které má nabídnout 
určitý rejstřík obecnějších témat, vhodný pro zapsání do knihovnických kategorií. Nevím, proč mezi 
klíčová slova Jan Opěla zařadil heslo „struktura v podobě kůry“, „foukání do formy“. Spíš by se 
nabízela nadřazená tematická klíčová hesla jako „užité umění 20. století“, „sklářský design“, 
„autorské sklo“, „průmyslové výtvarnictví“, „ÚBOK“, „český design 20. století“, „umění a průmysl“, 
„sklářská sériová produkce“, atp.   

Samotná struktura práce čitelná z obsahu na str. 6 prvotní intuici určité rozkolísanosti potvrdí: 
přestože Jan Opěla chtěl – soudě dle názvu – představit primárně prostřednictvím Pánkova 
autorského pojetí technologii lisovaného skla 60. a 70. let, v prvních kapitolách se naopak noříme do 
hluboké historie technologie lisovaného skla a následně do kapitoly věnované ÚBOKu. Teprve ve 4. 
oddílu na s. 18 se dovídáme více o Pánkovi, který ovšem měl být prvotním předmětem Opělovy DP. 
Ještě předtím, než se cokoliv dozvíme o Pánkovi, jsme detailně informováni i o spolupráci skláren 
s Uměleckoprůmyslovou školou a zjišťujeme, kdo na UPŠ sklo vyučoval (zejm. Štipl, Kaplický). 
Diplomant také informuje (s. 14) o tom, že v oblasti lisovaného skla „nejvýraznější stopu zanechali  
Adolf Matura, Vratislav Šotola a Rudolf Jurnikl,… čestné místo podle něj v oblasti lisovaného skla  
náleží i mladším Štiplovým žákům Františku Víznerovi a Vladislavu Urbanovi“. Proč tedy se Jan Opěla 
rozhodl věnovat monografickou studii právě Pavlu Pánkovi a ne některému z těch, kteří podle něj 
zanechali „nejvýraznější stopu“?  Proč věnuje takovou pozornost odlišení pedagogické koncepce 
výuky skla na UPŠ u Štipla a Kaplického, když Pánek jejich školením neprošel a ani nebyl absolventem 
UPŠ? Z jakých důvodů si Opěla zvolil Pánka? Je jeho tvorba v kontextu českého lisovaného skla 
obzvlášť symptomatická? Pokud ano, tak čím? Je v mezinárodním kontextu významná? Čím 
konkrétně?

Jan Opěla se práce neujal nepoctivě, prostudoval mnoho zdrojů, včetně materiálů z dokumentace 
UPM, archivních cestovních zpráv ÚBOKu, dohledal Pánkovy kresebné skici, prostudoval řadu české i 
mezinárodní odborné literatury, zná technologii lisovaného skla, která sama o sobě je důležitým 
stylotvorným prvkem. Některé citace z oboru technologie lisovaného skla (zejm. str. 26) jsou však 
neúměrně dlouhé a navíc pro čtenáře – kunsthistoriky – těžko srozumitelné.  Jan Opěla je měl 
převést do jasnějšího jazyka. 



Obhajoba (s. 30) neodůvodněného nařčení Pavla Pánka, že si údajně měl přivlastnit vynález 
technologie přímého lití kovových forem, je přesvědčivá, nejsem si ale jistá, jestli právě této apologii  
musela být věnována celá kapitola. 

Následně se Jan Opěla věnuje jednotlivým Pánkovým souborům. Začíná úspěšným souborem 
„Boutique“, kde se skutečně podařilo Pánkovi zvolit takovou polohu autorského rukopisu, která snese 
masově produkovanou sérii. 

V dalším oddíle se z nejasných důvodů Opěla nevěnuje oblasti užitých stolních souborů, ale drobné 
skleněné plastice zvířat, aby se pak opět vrátil k výkladu užitých souborů (Cibulák, Váza s kuličkami) a 
následně zase přešel k výkladu specifické technologie.  Tyto tematické skoky a proměny úhlu pohledu 
čtenáře dezorientují.

Soubor „Cibulák“ dle mého názoru reagoval především na konkrétní průmyslovou objednávku, Pánek 
se tu nepokusil tvořivě aktualizovat historický dekor a dle mého názoru vznikl předmět pochybné 
kvality zejména proto, že historizující motiv - dříve originálně ručně broušený nebo malovaný - tu 
získal s minimální obměnou podobu mnohatisícového výlisku. Jan Opěla Pánkův Cibulák naopak 
vnímá kladně a srovnává historizující práci s dekorem s „úctou k minulosti a odkazu starších stylových  
vrstev… podobný architektu Santinimu-Aichlovi“ (s. 46). Toto srovnání naprosto nelze přijmout.

Pánek se jistě pokoušel o nalezení svébytné estetiky, vhodné pro technologii lisovaného skla, ale ani 
jeho Vázu s kuličkami z r. 1972 nepovažuji za designérský koncept, který by vyžadoval „mimořádnou 
pozornost“ (s. 50).   

Celkově práci chybí jasný závěr, v němž by se Jan Opěla pokusil o zhodnocení Pánkovy práce 
v českém i mezinárodním kontextu alespoň cestou srovnání. Opělův výklad je nekritickým přijetím 
Pánkovy tvorby obecně. Přitom Pánek měl své lepší a horší realizace, za kvalitnější osobně považuji 
Pánkovy experimenty s hrubým, sochařským povrchem (fakturou), na které Opěla také upozorňuje, 
ovšem ne výhradně.  Je to „sběratelská vášeň“, ke které se Opěla přiznává, která neumožňuje 
Pánkovu tvorbu vnímat selektivně? Anebo je to generační problém, jehož následkem máme jiná 
kritéria na vnímání kvality užitého umění 60. a 70. let?

Jan Opěla v textu několikrát cituje loňskou diplomovou práci Kláry Hegerové, o které se zmiňuje 
hlavně v negativních souvislostech, když některé její nepřesnosti koriguje. Práce této studenty VŠUP, 
která byl mj. mou diplomantkou, na mě působí mnohem přesvědčivěji. Nejenom záběrem, který je 
pokusem o syntézu fenoménu lisovaného skla u nás, důkladnou obrazovou přílohou, ale také snahou 
zapojit do diskuze o charakteru českého lisovaného skla roli teoretiků, zejm. Karla Hetteše, aj.

Stylisticky Opěla příliš často do textu vkládá cizí slova a i obyčejné otázky formuluje s určitým 
patosem, který znejasňuje význam promýšlených okruhů.

Diplomovou práci hodnotím známkou dobře. Doporučuji ji k obhajobě.

8. září 2013 

Lada Hubatová-Vacková 


