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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 X

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 Ateliér performance

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

Ateliér produktový design Ateliér tělový design
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a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo f) Grafika a animace

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo X g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening i) Design, objekt, audio

e) Video, videoinstalace, multimédia
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název: Type Through název: Type Through

materiál/technologie: 3D tisk materiál/technologie: 3D tisk

výška x šířka x hloubka v cm: 23 x 38 x 1,5 xm výška x šířka x hloubka v cm: 23 x 38 x 1,5 xm

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

název: Type Through název: Type Through

materiál/technologie: 3D tisk materiál/technologie: 3D tisk

výška x šířka x hloubka v cm: 23 x 38 x 1,5 xm výška x šířka x hloubka v cm: 23 x 38 x 1,5 xm

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011
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materiál/technologie: 3D tisk materiál/technologie: 3D tisk

výška x šířka x hloubka v cm: 23 x 38 x 1,5 xm výška x šířka x hloubka v cm: 23 x 38 x 1,5 xm

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

poznámky  |  notes

BcA. Jan Anděra
Obhajoba praktické části diplomové práce

Type Through
(S použitím textu: Johanna Drucker, “The Artist’s Book-As Idea and Form”

Chapter one of The Century of Artists’ Books. New York: Granary Books, 1995)

Ateliér papír a kniha, Fakulta výtvarných umění Vysoké učení technické v Brně, 2011

Diplomová práce „Type Through“ je výsledkem mého zájmu o hledání prostoru v knize a její
typografii. Koncepcí tohoto projektu je kniha bez papíru, tedy vytvoření knihy pouze z její
sazby, což umožňuje průhled a pohled na překrývající se tvary písma, proto jsem také zvolil
název„Type Through“ ( Skrze písmo).
Navazuji tak na moji bakalářskou práci Listování, která parafrázovala pomyslný
prostor uvnitř knihy. V dřívější práci byl hlavním elementem papír a jeho pohyb, nyní je papír
odstraněn, a to umožňuje nový kontakt s knihou, ke kterému předtím docházelo skrze taktilní
vjem. Diplomová práce je od předchozí posunem v tom, že zhmotňuje samostatně sazbu knihy
a umožňuje pozorovateli vnímat vizuálně celý obsah knihy najednou.
Projekt práce vychází z vizuálního projektu ze čtvrtého ročníku „Průhled“. Tato práce na
téma „Kniha bez papíru“ byla vytvořena v 3D vizuálním programu vysázením a vrsvením
textu do bloku jako v reálné knize. Vznikl tak digitální náhled do prostoru knihy. A zde se
přímo nabízelo završení tohoto konceptu ve fyzickém objektu při využití technologie vizualizace v 3D programu a tisku v 3D 
tiskárně, s nímž jsem se musel blíže seznámit. Pro projekt jsem zvolil text knihy “The Artist’s Book-As Idea and Form”, který 
jsem
vysázel v počítači, a svázal v brožuru. Jednotlivé řádky jsem převedl do 3D vizuálního
programu Rhino a upravoval v softwaru Magics. Ideálním řešením se stal tisk 3D tiskárnou
Zprinter 450. Komplikací této technologie se stala přílišná tenkost a malá návaznost spojů,
které činily model křehký, proto pro větší soudržnost výsledného artefaktu musela být
písmenka nasílena. 
Práce na tomto projektu mě mnohému naučila a to hlavně z technického hlediska. Také jsem
získal rozhled do prostředí 3D vizuálních programů a objevil další prostorový rozměr v relativně
plochém prostředí knihy.
Koncepcí této práce je kniha bez papírového nosiče, tedy náhled do řádků tak jak na sobě leží
v zavřené knize. Finální artefakt má rozměry 298 x 427 mm, obsahuje 34 řádků je
34 o šířce 230 mm s výškou znaků 7,7 mm.


