
Vysoké učení technické v Brně  |  Brno University of Technology

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně  |  BUT Faculty of Fine Arts

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 X 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 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)

Útočník - oběť Attacker - victim

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 X e) Video, videoinstalace, multimédia

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

Tomáš Spevák

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

ak.mal. Tomáš Lahoda

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

Mg.A Daniel Pitín

město  |  town rok  |  year

Brno 2009



obrazová dokumentace / list 1

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: Masna1 název: Victim1

materiál/technologie: Olej na plátně materiál/technologie: Olej na plátně

výška x šířka v cm: 110 x 80 výška x šířka v cm: 110 x 200

rok vzniku: 2009 rok vzniku: 2009

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: Victim2 název: Victim3

materiál/technologie: Olej na plátně materiál/technologie: Olej na plátně

výška x šířka v cm: 200 x 110 výška x šířka v cm: 70 x 130

rok vzniku: 2009 rok vzniku: 2009



obrazová dokumentace / list 2

Horní menu – vložit – obrázek – 

ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: Victim2-detail název: Victim1-detail

materiál/technologie: Olej na plátně materiál/technologie: Olej na plátně

výška x šířka v cm: 110 x 200 výška x šířka v cm: 110 x 200

rok vzniku: 2009 rok vzniku: 2009

poznámky  |  notes

Obhajoba bakalářské práce

Tomáš Spevák

          Ve své bakalářské práci jsem se snažil rozvést téma setkání se žralokem, které jsem načrtl již ve studiích na předešlých klauzurních pracech. 

Šlo o patologické záběry na torza lidských těl napadených různými druhy žraloka. Nyní však častěji odkládám fotografie a snažím se pracovat více 

gesticky a pocitově a přemýšlet nad obrazem jako celkem. Zajímám se také více o prostor a místo kde je tělo nalezeno. Není již tolik důležité držet 

se reality jako spíše přesvědčivě podat divákovi hrůznost scény i za cenu odchýlení od fotografie v kontrastu s radostí z malby. Zároveň se za obrazy 

skrývá osobní strach z tohoto tvora s určitou dávkou fascinace. 

          Malba jako taková je totiž jedním z hlavních námětů. Snažil jsem se rozvolnit svůj projev, dodat do něj emoce. A právě těla, která jsou 

potrhaná, s porušenými tvary mi v tomto pomáhají. Díky znetvořenosti se nemusím držet tolik přísně anatomie, ale soustředit se pouze na budování 

obrazu, jak ve směru barevném a kompozičním, tak i prostorovém. Zároveň nadsazuji barvy a rozsah zranění pro zvýšení emocí. Obrazy pro mě 

nejsou šokující, ale vedou k uvolnění rukopisu, hře barev a tematickému přesahu, který je stejně tak důležitý. Přesah do jiné sféry je důležitou částí 

tohoto cyklu. V prvním obraze ležící mužské figury jsem se pokoušel o podpoření hrůznosti roztrhaného lidského těla žralokem iluzí roztrhané 

fotografie agresivně fixované na zeď. Později jsem však začal cítit jistou strnulost a ucpanost tohoto obrazu. Snažil jsem se tedy jít jiným směrem. 

Výsledkem jsou protějškové obrazy znázorňující záběry na syrové maso v obchodě. Dávám tak vlastně do souvislosti dvě témata. První z nich – 

roztrhané lidské oběti s odhaleným masem a vytékající krví, za kterými se skrývá děsivý zápas člověka o přežití a které mi pomohly k vytvoření 

uvolněné malby bez detailního zkoumání předlohy. Druhé z nich – maso v obchodě, které většina z nás bere jako zcela přirozené a samozřejmé, kdy 

si běžný člověk vybírá ten nejvhodnější a nejpěknější kus k přípravě jídla. Je ovšem velice znepokojivé a zarážející jak se může zdát odhalené maso 

na mrtvé oběti žraloka podobné kusu z dobytka vystaveného v obchodě. Zdá se ovšem, že v detailu jsou to na pohled dvě téměř totožné věci, které 

však člověk začne vnímat odlišně až v širším kontextu toho, o kterou oběť se vlastně jedná. Je zvláštní jak dokáže žralok pokořit člověka a zařadit 

ho do této souvislosti s nižšími tvory představenými v obchodě. Vědomě se snažím zobrazit děsivou scénu a pohled do chladicího boxu stejným 

rukopisem a podpořit tak ještě tuto zvláštní souvislost. Myslím, že žadného člověka by nenapadlo, že může takto skončit – v ponižující poloze se 

zdeformovaným tělem připomínajícím hovězí jatka je degradován na nižší místo potravní pyramidy žralokem, který je vládcem pod vodou. 


