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V zadání práce a v její předložené podobě vnímám jisté nesrovnalosti. Naprosto nerozumím tomu, 

proč se práce jmenuje Čas, hmota a pohyb, když se o nich de facto (až na hmotu v jistém slova 

smyslu) nehovoří.

Práce začíná definicí veřejného prostoru. Pro definici uměleckého díla ve veřejném prostoru považuji 

za podstatné spíše než bezplatný přístup či náhodné setkávání díla s divákem (str. 8) uvedení díla do 

jiných souvislostí, podrobení „nekonečné“ interakci a generování nového tzv. negalerijního 

paradigmatu. Kapitolu 2.2. vnímám ve smyslu zadání práce jako příliš stručnou (de facto jedna 

stránka). Postrádám zmínku například o měřítku, práci s horizontem (pohledem diváka) nebo 

urbanismu apod. Naopak kapitola 2.3. je dobrým rozšířením plastického obrazu o možnostech 

tématu. V kapitole 2.4. je povaha inspirace nejasná. Otázka je, zda bez znalosti výsledku inspirace 

(autorské sochy) může čtenář textu apriorně porozumět. Inspirační paralelu u uvedených autorů 

nevidím. U Zdeňka Hůly je zmíněna v rovině použití identického materiálu („kámen“, str. 13), což 

považuji za málo. U Krištofa Kintery je uvedena fáze instalace, čemuž nerozumím. U Jiřího Kačera 

zdůvodnění zcela schází. V další části (kap. 3.5, str. 22) autor inspirační zdroje rozvádí: Hůla - haptické

kvality, Kintera – kulatý tvar, Kačer – opět žádné vysvětlení.  Vazby, o kterých autor hovoří, považuji 

za vágní a obecné (haptická kvalita, kulatý tvar).

Kapitola 3 představuje zrakové vady. Nepochopil jsem a postrádám zdůvodnění spolupráce 

s nevidomou autorkou (pominu-li v úvodu zmíněnou odbornou praxi a autorovu zkušenost ze ZUŠ). 

Respektive nerozumím zvláštní dichotomii tvůrčí aktivity, schizofrenní rozštěpení autora (autorů)

v rovině materiálu, tématu, jeho zhmotnění a instalace. Spojení jsou podle mě aditivní, nekoherentní

a nezdůvodněná. Minimálně v úvodu práce při popisu sochy ve veřejném prostoru mi zpětně schází 

jakýkoliv důraz položený na svět nevidomých či alespoň haptický rozměr objektové tvorby. Vzhledem 

ke kapitole 3 jsou následující podkapitoly (Zrakově znevýhodnění sochaři, Sochařské ateliéry pro 

zrakově znevýhodněné, Hmatové expozice) logické a mají své opodstatnění, jakkoliv jsou spíše 

konstatováním nežli rozvedením tématu do širších souvislostí. 

Představení praktické části bakalářské práce je obsahem 4. kapitoly. Znovu nezbývá než konstatovat, 

že účel spolupráce autora s nevidomou spolupracovnicí je mi nejasný. Čtenář je seznámen s popisem 

jejího výběru (proč ?). Není zřejmé, kdo z dvojice hraje aktivní úlohu v tvůrčím procesu. Mám dojem,

že dívka je nástrojem studenta. Její kreativita je omezena jeho výběrem materiálu, zadáním a 

instalací (proč ?). Její úloha je převážně řemeslná, nepopiratelně s jistým haptickým umocněním. 

Inspiraci tvorbou Dušana Záhoranského pro kovový podstavec nerozumím. Jakkoliv umělec využívá 

ve své tvorbě (mimo jiné) drát, jeho tvorba má zcela jiné, převážně sémantické konotace. Pokud jde o 

vlastní instalaci, autor si poněkud protiřečí, když opakovaně klade důraz na „viditelnost“ objektu 

(nakonec i v opozici k spoluautorce), přestože jinak pracuje se světem nevidomých. Objekt ve 

veřejném prostoru nemusí být nutně v úrovni očí a na první pohled viditelný. 



Didaktická část svým způsobem duplikuje část praktickou. Materiálově je jednostranná (kámen -

opuka) s jistým obohacením v podobě lepení na keramickou dlaždici. Její reflexi  – hodnocení by 

patrně měl zpracovat odborník z oboru tyflopedie. 

Práce je formálně i obsahově dosti chudá. Má de facto 33 stran textu. Jazykově je průměrná, s 

ojedinělými stylistickými nedokonalostmi, zejména chybnými slovesnými vazbami (reflexe na dílo, str. 

42), které mění smysl věty (vnímání prostoru kým, čím, str. 21). Objevuje se nesoulad psané formy 

slov se stejným základem v témže textu: organizace – organisovat (str. 13, 18). Časté jsou překlepy a 

interpunkční nedostatky. V souvislosti s tématem (nevidomí) oceňuji volbu bílé vazby desek. 

Student zcela nesplnil zadání – v podstatě schází definice pojmu prostorový objekt ve veřejném 

prostoru a zmapování vlivu prostorových realizací na pohybujícího se člověka ve městě. Nemluvě o 

názvu práce… (viz výše)

Práci s uvedenými výhradami doporučuji k obhájení.

Otázky:

1/ V jakém kontextu jsou čas, hmota a pohyb obsaženy ve vaší bakalářské práci?

2/ Představte inspirační vazbu s dílem Jiřího Kačera

V Praze dne 10. května 2015                                                        doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.


