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Akademický rok 2018/2019 

Diplomová práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: BcA. Tea Dohnalová 

Název práce: „Skleněný pastýř“ 

 

Slovní hodnocení: 

BcA. Tea Dohnalová se rozhodla, jako svou diplomovou práci, vytvořit ve skutečné velikosti více než 

tří metrů napodobeninu megalitického objektu reálného menhiru „Kamenný pastýř“, který je od nepaměti 

vztyčen u obce Klobuky na hranici Ústeckého a Středočeského kraje. Jako u všech dosavadních projektů i 

v tomto případě na sochách pracuje více-méně samostatně. K projektům se dostatečně připravuje a výstupy 

ze studia jsou většinou průběžnými výsledky systematičtějšího programového zájmu o daná témata a 

formální řešení při jejich sochařském zpracovávání. Otevřený a zodpovědný přístup ke studijním úkolům a 

tedy i k zadání kvalifikační práce, prokázala několikrát také při osobním předvádění stavu rozpracovanosti 

zamýšlené diplomové práce. 

Jejím původním záměrem bylo vyrobit skelet a jeho povrch pokrýt skleněnou mozaikou, jak napovídá 

název práce. Je dobře, že autorka rezignovala na svůj plán vytvarovat objekt CNC frézou a uzavřít jej 

definitivní povrchovou úpravou do keramické formy designového doplňku do prostornějšího interiéru. 

Relativně „chudá“ forma vrstveného objemu polystyrénové hmoty paradoxně mnohem víc podporuje dojem 

jasného cíle znovu vymodelovat staletími a přírodními procesy utvářený tvar balvanu, který před stovkami let 

umístil nějaký dávný obyvatel do volného prostoru krajiny. Ruční zpracování zvoleného materiálu odvádí 

pozornost od sofistikovaného napodobování k něčemu, co popisujeme spíše jako remediaci. Tato forma mi 

tedy přijde mnohem úpřimnější. Zároveň nezakrývá, ale ani zbytečně nepodtrhuje zvolený postup využívající 

digitální technologie. A také akcentuje jeden z podstatných parametrů fascinace těmito, v dávných dobách 

lidskou rukou vztyčenými symboly kulturní krajiny. Tím jsou kontrasty. Třeba kontrast měřítka, které může 

omezit posuzování objemu hmoty na onom místě na vjem v perspektivě malého smrtelného člověka oproti 

časem a prostorem neomezeným možnostem poznávání světa lidskou myslí a představivostí. Taková 

strategie vrací umění podstatu kulturního gesta v konkrétní době s ambicí zároveň naplnit touhu po jeho 

nadčasovosti a dává tomuto absolvenstkému projektu šanci udržet si charakter sochařského díla v nejširším 

významu toho pojmu. Pro mne bude nezapomenutelný zážitek z osobní konfrontace s hmotou v autentické 

proporci a tvaru existujícího megalitu v kontrastu se symbolickou dočasností použitého lehkého polymeru 

v uměle aranžované situaci instalace v interiéru kulturní a vzdělávací isntituce. Oceňuji, že Tea Dohnalová 

ve své diplomové realizaci stále pracuje s „lidským měřítkem“. 
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Fyzický model největšího doloženého a zachovaného českého menhiru, tedy transpozice jeho reálné 

objektivity v autentických proporcích, je skvělým příkladem přirozené monumentality. Velmi mne zajímá jeho 

speciální instalace v interiéru, jak o ní píše autorka v abstraktu. A neméně zajímavé a provokativní mohou 

být i představy o autorčině záměru zřídit Český Carnac jako aktuální příspěvek k historii a současnosti Land 

Artu ve střední Evropě. 

Mám za to, že cíle zadání bylo v tomto případě dosaženo, i když jsem zatím neviděl expozici sochy 

v její  definitivní podobě. Schopnost kritické revize původního záměru a vývoje technického řešení k jasnému 

a výrazově silnému tvaru v odlehčeném materiálu, je dobrým dokladem úrovně formálních a technologických 

dovedností absolventky. Rozsahem, tématem i rozhodnutím o finální podobě objektu/sochy při realizaci 

VŠKP prokazuje Tea Dohnalová kompetence adekvátní požadavkům na absolventský výkon zhodnocující 

magisterský stupeň studia oboru sochařství na vysoké škole s uměleckým studijním programem. Práci 

doporučuji k obhajobě a vysokému hodnocení. 

 

Otázky k rozpravě: 

Jaké jsou konkrétní instalační záměry pro variabilní expozici sochy v interiéru? 

Jaké podoby má v tomto momentě vaše představa realizace nápadu vybudovat Český Carnac? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

B 
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Doc. Mgr. Richard Fajnor 
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