
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 Ateliér malířství 2 X 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)

          ABSTRAKTNÍ OBRAZ ABSTRACT PAINTING 

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 f) Grafika a animace

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

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

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

e) Video, videoinstalace, multimédia

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

Martin Šťáva

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

Prof.ak.mal. Martin Mainer

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

Jiří Ptáček

město  |  town rok  |  year

Brno …2010



obrazová dokumentace / list 1

název: Bez názvu název: Bez názvu

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

výška x šířka v cm: 180x170 cm výška x šířka v cm: 180x170 cm

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010

název: Bez názvu název: Bez názvu

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

výška x šířka v cm: 170x180 cm výška x šířka v cm: 170x180

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010



obrazová dokumentace / list 2

název: Bez názvu název: Bez názvu

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

výška x šířka v cm: 170x180 výška x šířka v cm: 170x180

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010

poznámky  |  notes

…

Ve své praktické bakalářské prací nazvané ,,Abstraktní obraz,, přistupuji k obrazu formálně.

V obraze mě zajímá nahodilost, počáteční horor vacui, když se postavím před čisté plátno a nemám nikdy 
úplně jasnou představu, jak to dopadne. Nejsem si úplně jistý jestli je dobré  se

k tom přiznat. Jeli to ale tak, proč to ne?  Prezentuji obrazy, které vznikaly v sérii. Do některých starších 
jsem znova zasahoval, do jiných ne. Zajímá mne barva. Celkové vyznění obrazu. Chci ve svých obrazech 
cítit určitou dynamiku. Přestože  osobně mám dojem, že by většina z nich mohla být prezentována 
samostatně, byly od počátku zamýšlené jako série, vznikaly víceméně analogicky, po sobě. Zajímají mne 
v nich stejná témata, zmíněná barevnost, dynamika, naznačení určitého prostoru, ale především celkové 
vyznění. Moje osobní estetika. K mým nejoblíbenějším malířům patří Martin Kippenberger, Mark Tobey, 
Sam Francis, Kristin Baker, Aaron Wexler nebo Mark Bradford. Líbí se mi vizuálně silné a expresivní 
díla a to se také snažím dostat do svých obrazů. 


