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Jan Opěla: Pavel Pánek a české lisované sklo šedesátých a sedmdesátých let 20. století

Diplomová práce

Jan Opěla si pro svoji diplomovou práci zvolil obtížné téma, které ale nepochybně odpovídá 
aktuálnímu zájmu o období šedesátých a sedmdesátých let.  Je třeba očekávat značně nové 
pohledy na toto období ze strany dnešní generace, která už přistupuje k dané problematice 
bez ideologických předsudků, s vlastními estetickými kritérii a s potřebným odstupem. 

Téma, které si Jan Opěla zvolil, odráží jeho hluboký zájem o danou problematiku. Hned 
v úvodu na sebe prozrazuje, že je nejen zaujat historickými a teoretickými souvislostmi 
lisovaného skla - „lisu“, ale že je rovněž jeho vášnivým sběratelem. Jeho diplomová práce 
prokazuje skutečně obdivuhodnou šíři vědomostí, detailní znalost materiálu a schopnost 
neustále jednotlivé nastolené problémy uvádět do širších souvislostí, a to jak českého 
sklářského designu, tak do souvislostí mezinárodních. Pracuje s širokou škálou odborné 
literatury, a to jak dobové, tak současné.  Hlavním záměrem jeho diplomové práce je sice 
osobnost předčasně zemřelého sklářského výtvarníka Pavla Pánka, práce ale obsahuje rovněž 
zajímavě zpracovanou úvodní kapitolu věnovanou historickému přehledu lisovaného skla, 
dále pak kapitoly, v nichž se zaměřuje na organizaci české designérské tvorby v daném 
období, mezinárodnímu kontextu práce s lisem, kde se věnuje především – ale nejen – 
vztahům českých sklářů ke Skandinávii a kapitolu soustředěnou k problematice samotné 
technologie.

Kontextuálně však zpracovává i kapitoly, v nichž analyzuje Pánkovy hlavní práce. V textu 
využívá řadu písemných materiálů, přitom ale v textu zřetelně vystupuje jeho vlastní názor, 
který se k dosavadní literatuře staví mnohdy i polemicky.  Technologické poznatky přesně 
aplikuje na rozbor jednotlivých děl, zároveň se v řadě případů pokouší překročit oborové 
vymezení a naznačuje širší výtvarné souvislosti sklářského designu. Zde jistě zůstává prostor 
pro další studii, v zadání diplomové práce však má odpovídající rozsah. 

Obrazová příloha obsahuje jak Pánkovy realizované skleněné objekty a soubory, tak přípravné 
kresby, a zároveň některé komparační práce dalších zmiňovaných českých sklářů. Vzhledem 
ke kapitole, v níž Opěla „obhajuje“ Pavla Pánka v dnešní diskusi týkající se hodnocení Pánka 
ve vztahu k tvorbě Vladislava Urbana, uvítala bych vedle dalšího komparačního materiálu 
(Adolf Matura, Vratislav Šotola, Rudolf Jurnikl, František Pečený) rovněž alespoň jednu práci 
Urbanovu.



Práce je napsána s velkým zaujetím, autor dobře formuluje, je zřejmé, že na problematiku má 
svůj, třeba i kontroverzní názor. Jazyk je živý, objevuje se v něm přitom neobvyklá dualita – na 
jedné straně některé archaismy, na druhé straně některé – zdá se, že Opělovy – novotvary. 
Bohužel se autor nevyhnul některým gramatickým chybám. Je ale třeba zdůraznit, že pozitiva 
zcela převažují, jde o přínosnou studii na téma, které otevírá odbornému zájmu další směry.

Práci Jana Opěly doporučuji jednoznačně k obhajobě.
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