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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 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 x 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)

…traktor …tractor

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

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo x 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

…Jiří Paška

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

…doc. prom. ped. Václav Stratil 
titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

…doc. MgA. Marian Palla 
město  |  town rok  |  year

…Brno …2009

http://www.ffa.vutbr.cz/interni/osoba.html?os=stratil
http://www.ffa.vutbr.cz/interni/osoba.html?os=marian


obrazová dokumentace / list 1

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

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

název: název:

materiál/technologie: materiál/technologie:

výška x šířka x hloubka v cm: výška x šířka x hloubka v cm:

rok vzniku: rok vzniku:

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

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

název: název:

materiál/technologie: materiál/technologie:

výška x šířka x hloubka v cm: výška x šířka x hloubka v cm:

rok vzniku: rok vzniku:



obrazová dokumentace / list 2

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

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

název: název:

materiál/technologie: materiál/technologie:

výška x šířka x hloubka v cm: výška x šířka x hloubka v cm:

rok vzniku: rok vzniku:

poznámky  |  notes

…

traktor
Cíl:

   mým záměrem je vytvořit domácí malotraktor jaké jsou běžně vidět na vesnicích. vyrobené ze starých 
aut a toho co je zrovna po ruce, včetně pokladů na obecním smetišti, toho co mohou sehnat kamarádi 
v práci, nebo co se ztratí manželce z kuchyně.
   Tento tvůrčí přístup však  zvýrazním až do absurdity použitím opravdu jen toho co je po ruce.Včetně 
sedlové střechy z pálených tašek, blatníků ze sterých hrnců nebo startéru na dálkové ovládání ze 
sousedova nabouraného BMV. Tím se vytratí veškerý smysl a účelnost stroje a vznikne velká složitá věc 
jako z pohádek, držící pohromadě snad jen kouzlem, která umí jezdit dopředu a trošku dozadu 
vyvolávající myšlenky na Julese Verna, pana Tau, Miazakiho nebo postavičky Pat a Mat. 
   Na tvorbě tohoto díla se podílí mnoho jednotlivců i firem ať už radou, finančně, nebo vlastní prací.
   V oblasti umění je to například doc. prom. ped. Václav Stratil, automechanik Roman Paška,

http://www.ffa.vutbr.cz/interni/osoba.html?os=stratil

