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Akademický rok  2018/2019 

Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Jan Svatoš  

Název práce: POHLED  

 

Slovní hodnocení: 

 

Jan Svatoš  v bakalárskej práci s názvom POHLED programovo upriamuje svoj  záujem na stavbu 

mikroštruktúry sveta. Je to dokladom kontinuity jeho predošlého výskumu zväčšenín detailov, kedy rozmerné 

maľby častí predmetného sveta v minulých semestroch ukazovali civilnú povahu skutočnosti, - stopu po 

aktivite človeka (napr. trysky sprejov v Black Series, 2016 -2018). 

 

Uvažovanie  o  približovaní sa k objektu a prieniku pohľadu cez jeho povrch je v prípade Jana Svatoša 

gradované jeho praxou s mikroskopickým pozorovaním a najmä poznatkami z  oblasti mineralógie a 

geológie. Proces zmeny kvapalného skupenstva na pevné je priliehavou metaforou prepodstatňovania 

niekdajších tušených formulácií do aktuálneho koncipovania vlastného zámeru. V dokumentácii k 

bakalárskej práci uvádza J.S. zaujímavý príklad zhodnej  architektúry kryštálu ľadu a kremeňa a na základe 

toho vytvára pre prácu symbolický piktogram. Výsledky tejto zvedavosti pohybujúcej sa naprieč disciplínami 

očividne tvoria podpornú jednotu a sčítajú sa v snahách formovania nových výtvarných východísk.   

  

Svoje doterajšie skúsenosti Jan Svatoš adekvátne koncipuje do formy knihy. Napriek plánovanému, približne 

50 kusovému nákladu knihy, si táto forma uchováva jedinečnosť vďaka spôsobu realizácie jednotlivých 

pôvodných reprodukovaných obrazov,- v analógovej fotografii,  podmienenej situačnou rozvahou, bez 

možnosti digitálnej korekcie  a technikou kresebnej frotáže, haptickým ohmatávaním povrchu prírodnín v ich 

životnej mierke. Ručne písaný text dopĺňajúci obraz je v súvise so zobrazením komunikatívny ale aj 

samonosný.  V texte, ktorý  je záznamom vlastných úvah a inšpiratívnych citácií z relevantných  zdrojov,  je 

však otázne, akým spôsobom sa v takto špecifickej povahe autorskej knihy technicky vysporiadať s 

dodržaním a vizuálnym odlíšením citačnej normy, pretože písaný text je tu zároveň osobitou kaligrafickou  

formou, samostatným výtvarným jazykom a aj istým opozitom k obrazu. 

  

Jan Svatoš  chápe prírodu poeticky, zaujíma pozíciu pozorovateľa s údivom a obdivom. Vo fotografiách 

upriamuje J.S. pozornosť na interné, emocionálne zžitie sa s  prostredím, nedokladá ambíciu  špecificky 

tematizovať motívy v kontexte kritického  kultúrno-spoločenského, prípadne akútneho environmentálneho 
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 problému. Prostredie kde trávi čas, chápe ako priestor upriamujúci na psychologické autoreflexie. Dúfa v 

univerzálnu funkciu prírody, katarznú a prístupnú pre každého. Miesto fotografickým záznamom ani frotážou 

nelokalizuje, aj keď by bolo zaujímavé dozvedať sa bližšie o pôvode a mieste ich vzniku. 

 

Skúsenosť z uvedených vedných disciplín predikuje Jana Svatoša ukázať čo najobjektívnejší  obraz, 

vzdialený tendencii expresívnej nadsádzky či iných manipulácií a implikácií. Jeho ambíciou nie je 

zobrazením kriticky poukazovať, dáva si za cieľ objektivitu prenosu prítomnosti, v čom vidí konštantu krásy, 

ktorá zároveň so sebou nesie krehkosť a ambivalenciu, predtuchu  hrozby, ale napokon v konečnom 

dôsledku nádej v nepretržitú cyklickosť obnovy.  

 

Otázky k rozpravě: 

K bakalárskej práci nemám konkrétne otázky. Študent má v obhajobe možnosť reagovať na obsah 

oponentského posudku.  

 

Závěrečné hodnocení:  

Na základe uvedeného považujem bakalársku prácu za prínosnú a perspektívnu. Doporučujem bakalársku 

prácu k obhajobe.   

 

Návrh klasifikace: 

Doporučujem bakalársku prácu hodnotiť známkou A. 

 

Posudek vypracoval(a): 

Mgr.Art Rastislav Podoba ArtD. 

 

 

Datum: 3.6. 2019  

 

 


