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Slovní hodnocení: 

Menhir jako hlavní téma práce je velmi nosné téma, ale snadno může sklouznout do pokleslé roviny 

esoterického kýče. Tomu se autorka vyhýbá tím, že volí pro svou práci skutečný menhir. Zvolila si známý 

menhir „ Kamenný pastýř“ v okolí obce Klobuky. Tvary menhiru nepřepisuje výtvarně, ale technicky pomocí 

fotogrametrie. Tvar sochy přepočítala pomocí 3D programu z fotografií, které sama pořídila. Postup zvolený 

pro realizaci menhiru mě potěšil, protože dával větší prostor procesu vzniku sochy než tradiční sochařský 

postup. Tea ve svých předchozích sochách nikdy takovou cestou nešla. Postupům digitálního sochařství se 

vždy důsledně vyhýbala. Ráda pracovala se sochařskou hlínou, a pokud experimentovala, tak především 

v materiálové rovině. 

Jako bakalářskou práci vytvořila velkou řadu posmrtných masek svých přátel, spolužáků a známých. Každou 

masku individualizovala různými přírodními materiály zalitými do polyesterové pryskyřice. Masky byly odlité 

do této průhledné pryskyřice, a protože takový materiál stíral tvarové odlišnosti jednotlivých tváří, 

individualizovala je již zmíněnými různorodými materiály zalitými do hmoty masek. Masky potom instalovala 

vedle sebe v uspořádané ploše na stěnu ateliéru. Plocha zdálky působila jako obraz a zblízka naopak 

vystoupily přírodní detaily. 

Nespoutané materiálové sochařství ve své diplomové práci potlačila, materiál se z původně plánovaných 

skleněných střepů postupně proměnil v daleko méně ambiciózní polystyrén. Rovněž způsob zpracování 

tvaru menhiru došel postupně k tvarové stylizaci. Od robotického obrábění, které se pro autorku stalo příliš 

nákladné, přešla k ručnímu vyřezání jednotlivých vrstevnic z 3 cm tlustých polystyrenových desek. Práci 

ukončila jejich slepením do konečného tvaru. Přiznané vrstevnice už zůstaly součástí povrchu sochy, 

Nedošlo k vyrovnání povrchu broušením a tmelením. Z polystyrénového modelu se tak nestala rekvizita, 

nebo kulisa z nějakého filmu. Kamenný povrch plný detailů je zakrytý strukturou vrstevnic, hra na skutečnost 

je tímto vyřazená a zůstává pouze idea a proporce. Díky použitému neokázalému materiálu, který má 

jedinou funkci naplnit hlavní ideu práce je vyřazeno ze hry i materiálová krása. O polystyrénu se nedá říci, že 

je ušlechtilým materiálem, u kterého můžeme obdivovat formu jeho zpracování. Naopak je materiálem 

lehkým a už ve své podstatě vytvořeným pro to, aby s co největší efektivitou vyplňoval prostor. Je naprostým 

opakem kamene, je opakem všeho, co na menhiru obdivujeme. 
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Když tedy autorka vyřadila realistický detail i materiálovou krásu zůstala proporce a kontext citovaného 

menhiru. Umístěním do prostoru interiéru s ním pracuje jako se slovy, která ve zkratkách popisují realitu, aby 

nakonec zformulovaly myšlenku, kterou nám autor chce předat. Takto vnímám i tuto práci a jsem rád, že 

autorka došla k takové redukci ve svém sochařském sdělení a soustředila ho především k proporci, 

prostorovým vztahům a základnímu tvaru. 

 

Otázky k rozpravě: 

Zajímalo by mě zda je téma menhirů pro autorku i v budoucnu nosné a jak by ho dále rozvinula? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 

A 
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