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Slovní hodnocení: 

Jiří Pec mne před (již delším) časem oslovil, zda bych mu byl oponentem k jeho 

bakalářské práci na FaVU VUT v Brně. Měl jsem tu čest být jeho zákazníkem pro 

vytváření 3D skenů, 3D tisků a zejména přípravy mnou (neodborně) vytvořených modelů 

k dalšímu 3D zpracování. Jednou mne ukázkově i naskenoval a tím jsem se stal divákem 

neuvěřitelné show, reálné performance, kdy během několika minut dokázal povrch mého 

těla dostat do virtuálního světa. Během této až baletní exhibice mi stále dokázal odborně 

komentovat veškeré své úkony. To nebylo vše, neboť v následujících minutách dokázal 

změť skenovaných bodů náležitě usměrnit, upravit a v podstatě předpřipravit k tisku. Na 

závěr našeho pracovního setkání z koutu místnosti zvedl jakousi podivnou síť z oceli, ve 

které jsem okamžitě rozpoznal ony typické trojúhelníky polygenové sítě. Okomentoval to 

slovy, že se jedná o síť jeho kůže – tedy povrch jeho těla a chtěl by toto téma dál 

zpracovat ve své diplomové práci. Hromádka oceli, kterou jsem tehdy držel v rukou, 

nejvíce připomínala změť jakéhosi šrotu a vyvolala v prvním dojmu jen osobní povzdech, 

zda má takováto věc vůbec nějaký širší smysl. Zpočátku se mi ani nelíbily plastové pásky, 

které jednotlivé díly držely pohromadě. Tento materiál mi tam tehdy připadal jako cizorodý. 

Nicméně časem jsem nad tím přemýšlel víc a zvykl jsem si na to.  

Jiří si vzal v podstatě do svého tématu velmi komplikovanou část lidského těla. Svým 

způsobem ale i jednu z nejzajímavějších částí – tedy tu nejvíce exponovanou – lidskou 

kůži. Něco, co má ochrannou a smyslovou funkci se stává jen povrchem z trojúhelníků, 

jakýmsi „rytířským brněním“ rozloženým do plochy a minimalizovaným do geometrické 

podoby. Již jeho zmíněný tanec při skenování je stejně fascinující, jako když počítač 

přepočítává veškeré informace z jeho jedniček a nul do podoby nám sdělnější – tedy do 
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grafické podoby, která je zjednodušena právě těmi trojúhelníky (občas i mnohoúhelníky). 

V Jiřího podání se materializovaly – zhmotnily. Dají se ohmatat, seskládat, zavěsit a třeba 

i obléci.  

Není nic nového v inspiraci a využití polygonových sítí. Čerpají z nich umělci snad již od 

chvíle, co se tyto sítě na obrazovkách objevily, časem pak vznikaly i designerské 

„povrchní“ hrátky. Jiřího však zaujala zřejmě samotná prvotní forma povrchu kůže – resp. 

síť povrchu, který ve své reálné podobě a funkci vydrží opravdu hodně. Tady se mi líbí 

paralela ke zvolenému materiálu – oceli, která může být rovněž synonymem pevnosti. 

Převádí tedy něco zcela nehmotného do hmoty těžkého kovu. Polygony a trojúhelníky jsou 

ve své podstatě v počítači něčím zcela abstraktním – jednotlivé křivky jsou nehmotným 

abstraktním ohraničením, nemají hmotu jako takovou. Teprve přepálením pomocí laseru 

do plechu vzniká forma hmoty, která pak má i svou skutečnou hmotu a hmotnost. Linie 

virtuální kresby se zhmotňuje, může připomínat i techniku práce s pletivem. Ale na rozdíl 

od běžné modelace s drátem to je celé řízené, nahodilost je jen zdánlivá. Vše je 

vypočítáno softwarem, zásah je možný jen v mezích rozlišení (velmi drobné, ruční zásahy 

a změny ve výsledku oproti skutečné – původní síti můžeme prominout, jsou opodstatněné 

a myslím i nevýznamné). 

Pro mne je velmi zajímavý i jeho přístup k celé problematice – kdy jako skenující odborník 

jiných, má problém oskenovat sám sebe – rozhodně způsobem, který běžně používá sám 

ve své práci pro jiné. Přesto problematikou, kterou tak dobře zná a která ho během studia 

na FaVU obklopovala nachází pohled na sebe sama skrze oči jedniček a nul. Jak mi sám 

pověděl o svém úmyslu umístit onu „sešitou“ síť svých trojúhelníků jako trofej sebe sama, 

nacházím i určitou paralelu k podobným pokusům v historii. Snad každý sochař si někdy 

pohrál se svým autoportrétem. Sám sobě je tvůrce nejlepším modelem (jak poznamenal 

kdysi v tomto duchu i P. P. Rubens), ale nemusí to být vždy snadné. Nejde mu však 

evidentně o portrét jako takový, víc ho evidentně zajímá zobrazení povrchu sebe sama. 

Zde je výrazná podobnost každého těla – zjednodušením povrchu na polygony se 
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individualita vytrácí. Dílo se jaksi stává odosobnělé. Přesto je tu vždy od počátku jasná 

sounáležitost se sebou samým.  

Nenechává vše jen na stroji a je i „přinucen“ pracovat rukama při sestavování jednotlivých 

částí do celku. V komplikacích sestavování možná najdeme odpověď, proč sáhl po 

jednoduchém způsobu propojení částí pomocí pásků, které nejsou cizí zejména lidem 

pracujícím s hardwarem výpočetní techniky (mezi něž Jiří Pec patří). Zůstane otázkou, jak 

by výsledek vypadal, pokud by dokázal vyřešit i detail spojení částí jinak (precizněji, 

řemeslněji, důmyslněji). Stejně tak je ale i otázkou, zda by touto prací nesklouzl jiným 

směrem v řešení celé problematiky sítě. Zda tento detail není svým způsobem jen 

podružný. Ještě si dovolím připomínku, zda by nebylo od věci zkoušet i více způsobů 

velikosti jednotlivých trojúhelníků. Pokud bychom totiž vzali v potaz ono tzv. rozlišení, 

možná mohl Jiří zkusit i maximální minimalizaci a skončit jen s několika málo trojúhelníky 

a velmi zjednodušeným tvarem. Opakem k tomu by mohla být detailní kůže z velmi 

jemných částí – k těm bych pak viděl i větší paralelu k jeho „oddechovým“ komorním 

pracím s polštářky a medvídkem. Ve své podstatě je variabilní nakonec i jeho finální 

provedení. Právě jednoduché plastové stahovací pásky mu umožní kdykoliv do díla 

zasáhnout a něco změnit. Čili ho neomezují. Už při vytváření prezentovaného celku skládá 

části kůže jak „flákoty“ nějakého řezníka. V konečném spojení se virtuální kresba sítě 

stává formou sochařského objektu. Postupným skládáním dochází ke skutečnému 

zhmotnění virtuální kresby, ač je tomu možná jen zčásti, celkové provedení se mi jeví 

velmi zajímavé. Velmi přínosné je z mého hlediska i ponechání části pásků s přesahem. 

Technik by stahovací pásek zastřihl, aby nerušil a nepřekážel, zatímco tvůrce by měl 

neustále kreativně přemýšlet a utvářet své dílo, což Jiří nakonec takto učiní. Ve výsledku 

pak vše může připomínat i jakousi vzpomínku na 3D zobrazení tzv. normálů při 

modelování v softwaru. Ale, vše již jen tvůrčím způsobem zhmotnělé, či zmaterializované, 

a hlavně velmi posunuté. Vyvstává mi ale otázka – je tento způsob a výsledný (zhmotnělý) 

tvar autorovým cílem anebo víc nechtěnou nahodilou krásou? Koneckonců to může být i 

jedno, ale zeptám se ještě jinak – na kolik je výsledek odlišný od autorových představ 

během práce u monitoru?  



 

 

 

Studijní oddělení / Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno 

T: 541 146 806 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz 4 / 4 

Síně starých sídel někdejších mecenášů umění zdobily trofeje zvěře a stáhnuté kůže 

šelem. Proč by pokoje dnešních virtuálních sochařů nemohly zdobit stažené sítě těl 

nejrůznějších objektů a bytostí…? A nebude je to bolet, ani zraňovat. Naopak zobrazovaní 

dostanou pohled na sebe sama ze všech stran. Mohou se „pověsit na hřebík“, mohou se 

srolovat jako v pohádce, mohou se obléci jako do zbroje. Jiří se rozhodl začít u sebe a 

třeba se stane i jakýmsi „sběratelem kůží“. Práci hodnotím jako velmi zajímavou, která má 

i potenciál k dalšímu pokračování. 
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