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ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia X Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

Intimissimo Intimissimo

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo e) Video, videoinstalace, multimédia X

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo f) Grafika a animace

c) Dočasná plošná a prostorová instalace g) Design

d) Akce, performance, happening h) Adobe Flash

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

Vladimír Kudělka

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

MgA. Petr Zubek

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

město  |  town rok  |  year

Brno 2011



obrazová dokumentace / list 1

název: Intimissimo název: Intimissimo

délka trvání: - délka trvání: -

využité technologie: Adobe Creative Suite 5, iPhone 4 využité technologie: Adobe Creative Suite 5, iPhone 4

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2011-kudelka-vladimir-intimissimo

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2011-kudelka-vladimir-intimissimo

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

název: Intimissimo název: Intimissimo

délka trvání: - délka trvání: -

využité technologie: Adobe Creative Suite 5, iPhone 4 využité technologie: Adobe Creative Suite 5, iPhone 4

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2011-kudelka-vladimir-intimissimo hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide

o/2011-kudelka-vladimir-intimissimo

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011
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obrazová dokumentace / list 2

název: Intimissimo název: Intimissimo

délka trvání: - délka trvání: -

využité technologie: Adobe Creative Suite 5, iPhone 4 využité technologie: Adobe Creative Suite 5, iPhone 4

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2011-kudelka-vladimir-intimissimo

hypertextový odkaz: http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/vide
o/2011-kudelka-vladimir-intimissimo

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

poznámky  |  notes

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na vlastní osobní prostor. Kladl jsem si přitom otázky ohledně jeho formy, rozsahu a 
přesahu až k intimitě a zároveň jsem hledal vhodné médium pro toto téma. Nakonec jsem došel k senzitivní digitální 
skulptuře ve svém mobilním telefonu, která je formována a transformována nejrůznějšími daty spojenými právě s mojí 
osobou. Vědomě i nevědomě tak ovlivňuji její podobu, ale i chování svojí pozicí (GPS), směrováním (gyroskop), pohyby 
(akcelerometr), doteky (multi-touch) či děním kolem mě samotného (kamera, mikrofon). Tyto impulsy navíc spouštějí další 
řadu reakcí mezi jednotlivými částmi digitální skulptury, které tak tvoří jakousi vnořenou interaktivitu nad níž již sám 
ztrácím kontrolu a jejíž výsledkem je například kompletní zvuková složka generovaná právě na základě těchto reakcí. Po 
vizuální stránce jsem pracoval s elementárními prvky trojúhelníkem a kruhem s ohledem na nejrůznější asociace. Těmto 
prvkům jsem přiřazoval odlišné algoritmy právě v závislosti na jejich rozdílnosti. Trojúhelník, který je nejzákladnější 
jednotkou plochy, ale i nejjednoduššího prostoru je tak postaven vedle organického kruhu a stejně tak organický algoritmus 
vedle algoritmu prostoru.
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