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Bakalářská práce – posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta: Tomáš Zelený 

Název práce:Tactus 

  

 

Tomáš Zelený měl dlouhý a pomalý start. Do ateliéru nastoupil slušně řemeslně vybavený a tak čtyři stále 

stejné úkoly zaměřené na získání základních sochařských informací – jde o modelovaný autoportrét, 

modelovanou dvoutřetinovou anatomickou studii, modelovanou draperii a modelovanou postavu podle 

živého modelu – zvládl poměrně snadno a dobře. Z každé práce ale bylo cítit, že je pro něj jen splněným 

školním úkolem. I volné věci, na kterých průběžně pracoval, nesly pečeť rozptýleného hledání jak tématu tak 

i formy. To ale ke studiu patří a jde jen o to aby to netrvalo příliš dlouho. V případě Tomáše jsem již trochu 

propadal panice. Dlouho se zabýval tématem ruky a prstů transformovaných do podob zvířat. Velmi dlouho 

zpracovával pavouka z prstů a toto téma rozpracoval i do podoby jiných hmyzích druhů. Dále se pokoušel 

najít svojí cestu v optické hře s překrytou rastrovanou látkou. Skutečný zlom v jeho práci nastal ve chvíli kdy 

se zdostupnila v našem ateliéru 3D tiskárna pro zcela volné použití a zpočátku dokonce i s dotovaným 

materiálem. Dovolím si malou odbočku, abych připomenul velkorysý dar rodiny Stratilovy, která nám 

věnovala několik tiskáren po předčasně zesnulém synovi s podmínkou, že budou sloužit studentům. 

K naplnění podmínky došlo a iniciovalo to po rozpačitém začátku vlnu zájmu. Tomáš byl první z těch, kteří 

překonali počáteční ostych, a tiskárnu začal hojně využívat. Možnost volného tvůrčího pohybu v prostoru 

jinak náročného sochařského nástroje dala vzniknout sérii drobných plastik, které od hravé formy záměny 

prstů s hmyzím tělem přešly k tvarování a přeskládávání skutečných tvarů hmyzích těl do různých kompozic 

následně zhmotněných pomocí 3D tisku. V procesu realizace těchto drobných plastik přešel Tomášův zájem 

k pomocným tvarům tzv podpor, které si počítačový program sám generuje podle způsobu natočení plastiky 

ukládané do tiskového programu před započetím vlastního tisku. Tyto podpory, které částečně obalují tvar 

výtisku a tím ho zakrývají, jsou určené k následnému odstranění. Čím dál častěji je Tomáš neodstraňoval 

z hotových výtisků a začal pronikat do této druhé estetiky. Zjistil postupně, že i tyto podpory mají několik 

odlišných principů, podle kterých jsou programovány a výsledky jsou tvarově i principiálně zcela odlišné. 

Nebudu se o tom podrobněji rozepisovat a přejdu k výtvarné podobě. Tomáš si vyhledal a pro svoji další 

práci se inspiroval podporami připomínajícími růst stromu. Byl tak zaujatý těmito růstovými tvary, že se 

přestal zabývat objektem, který měl být pomocí podpor vytištěn. Podpory se staly hlavním výtvarným cílem a 

objekt jen nástrojem k tvarování těchto podpor. Postupně v následných zkouškách i drobných objektech 

vymizel. Prostě před tiskem byl z podpor vymazán a k jeho tištění již nedošlo. Zůstal jen otisknutý ve 

vytištěných podporách. Když si takto vymezil svůj výtvarný cíl, zaměřil se Tomáš na výslednou sochu a její 
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rozměr. Rozhodl se pro čtyři sloupy, které se ve své vrchní rozrostlé části navzájem prorůstají. Práci nazval 

Tactus v překladu dotyk nebo účinek. Název popisuje okamžik nebo iniciační moment, který určuje budoucí 

tvar generovaných podpor. Ani nevím, jaký to byl tvar, který byl použit pro start růstu struktury abstraktní 

z výtvarného pohledu a matematické z technického pohledu, která tvořila těla sloupů. Po jejich vygenerování 

je Tomáš přenesl do programu, ve kterém je tvarově dočistil, dal jim rozměr a upravil pro tisk. Vzhledem 

k tomu, že jim dal výšku 260 cm, musel do akce zapojit všechny tiskárny dostupné v jeho okolí včetně mojí 

tiskárny i tiskárny firmy MCAE, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Výsledek znám z počítačového 

modelu a v reálném rozměru zatím jen z mnoha fragmentu rozložených všude po ateliéru. Z 

virtuálního modelu ale již nyní vím, že půjde o výjimečnou práci, podaří- li se ji v termínu dokončit. To 

předpokládám a těším se na to, až budu moci svojí proporční představu o soše porovnat s realitou. Myslím, 

že ale již nyní mohu práci zhodnotit stupněm A a doporučit ji k obhajobě. 

 

  

  

 

Otázky k rozpravě:Vidíš cestu své další práce i v možné spolupráci s architekty a jak by mělo v ideálním 

případě vypadat zadání? 

  

 

Závěrečné hodnocení:  

  

 

Návrh klasifikace: A 

  

 

Posudek vypracoval(a): prof. akad. soch. Michal Gabriel 

 

Datum:   

 

(Podpis vedoucího) 


