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Disertační práce Dušana Váni se zabývá hledáním technologií DIY (Do it yourself) v digitálním 
sochařství.  Jeho práce je po nezbytném úvodu a stanovení cílů, členěna do čtyř hlavních 
kapitol, po závěru a shrnutí výsledků se v praktické části věnuje vlastní výtvarné praxi, ve 
které poukazuje na některé postupy či aspekty DIY ve své vlastní výtvarné tvorbě. 
Snaží se tedy v oblasti digitálního sochařství hledat a nacházet vlastní „klíč“ či úhel pohledu, 
kterým by se od podobně zaměřených výzkumných prací vzdálil. Tady je opět nutné 
konstatovat, že současný stav poznání v dané problematice mapují v českém okruhu 
prozatím pouze některé magisterské a disertační práce, odborná literatura v našem prostředí 
zatím absentuje. Náš „brněnský okruh“ výrazně profiluje odbornou literaturu na téma 
digitálního sochařství od roku 2007, kdy Michal Gabriel společně s Tomášem Medkem založili 
3D studio na Fakultě výtvarných umění VUT Brno. Jednalo se mimochodem o první 3D studio 
na umělecké škole v ČR a druhé v Evropě. 
Nejstarší prací z daného výčtu je bratislavská disertace Heleny Lukášové (2009), která je svou 
kvalitou a přesahem k problematice Nových médií zatím nejkomplexnějším pokusem 
představit v našem prostředí, co vlastně 3D sochařství je. 
Disertační práci Davida Medka jsem měl možnost být sám oponentem, stejně jako o dva roky 
pozdější sondě Jana Šebánka věnované využití  3D technologií ve veřejném prostoru. 
S danou problematikou ovšem souzní i magisterská práce Adama Krhánka Polygon 
v sochařství a další přehledná a čtivá diplomní práce Jana Směřičky 3D tisk jako umění. Ta 
sice vznikla v roce 2014 na půdě Masarykovy univerzity, ale stále se jedná o jakýsi pomyslný 
„brněnský okruh“. 
 
Oblast 3D technologií je známa svým překotným vývojem a neustálým posunem nových 
faktů. Digitální technologie představovaly od svých počátků pro umělce spíše finančně 
nedostupnou záležitost. Nejprve se tento negativní faktor obracel k lepšímu logicky 
v grafickém prostředí u 2D tisku. Ale teprve minulá dekáda přináší finančně příznivější 
digitální nástroje i v oblasti 3D technologií. 
 
Zmíněný handicap či bariéru nedostupnosti těchto technologií pro „běžné“ umělce se mimo 
jiné snaží „hnutí“ DIY překonat.  
Dušan Váňa zaměřuje svou pozornost na fenomén s poněkud širším dosahem než je „jen“ 
digitální sochařství a který má nepochybně svůj sociologický rozměr. Ve své práci nachází 
logicky analogie s hudební DIY komunitou, obzvláště s živou brněnskou scénou.  
Ve druhé a třetí  kapitole kompiluje informace známé a dostupné z různých zdrojů, které, 
včetně kapitoly Nástroje digitálního sochařství (viz Dláta digitálních sochařů Davida Medka), 



obsahovaly již zmíněné předešlé práce jeho kolegů. Zde trochu váhám, je-li nutné zahrnovat 
do vlastního textu opětovně celou historii či prehistorii digitálního sochařství. Pro samotnou 
práci mohl posloužit začátek milénia nebo jako určitý milník rok 2009, kdy vypršel první 
patent, jenž zpřístupnil 3D tisk širší veřejnosti. Jednalo se o klíčový patent k technologii FDM, 
s jehož vypršením trh zaplavily levné domácí 3D tiskárny, což s sebou přineslo nejen jejich 
masivní rozšíření, ale také medializaci a popularizaci 3D tisku jako takového a kdy začíná 
pravý rozmach kultury DIY v dané oblasti.  
Teprve ve čtvrté části s názvem DIY metody v digitálním sochařství se autor propracovává 
k originálnímu přínosu svého výzkumu. Vybírá tematické okruhy, u kterých se domnívá, že 
souznějí s jeho badatelským hledáním a projevují se u nich technologie či řekněme „étos“ 
DIY. Dotýká se zde současné uměnovědy a aplikuje její poznatky na zvolenou oblast svého 
zájmu. Zdá se mi ovšem, že v této jinak zajímavé části se právě kultura DIY dostává poněkud 
do pozadí. 
Tuto kapitolu Váňa označuje podtitulem Sochařství postprodukce a pomyslný referenční 
rámec tvoří čtyři sochařské metody. Podpůrný teoretický rámec mu tvoří samotný pojem 
postprodukce, tak jak jej použil francouzský kritik a kurátor Nicolas Bourriaud ve své vlivné 
knize (Postprodukce, 2002, česky 2004). Umělci postprodukce vynalézají nové způsoby užití 
uměleckých děl. Do svých vlastních výtvorů vkládají různé zvukové či vizuální formy převzaté 
z minulosti. Z existujících věcí, děl a produktů vybírají jeden nebo i více a znovu je použijí 
nebo je s určitým záměrem přetvoří. 
Tyto aspekty Bourriaud sleduje a nachází ve světovém uměleckém dění zhruba od konce 
devadesátých let do začátku 21. století. Váňa aplikuje tento „způsob nakládání s existujícími 
uměleckými formami“ na oblast digitálního sochařství, kdy se snaží ilustrovat svou tezi o 
přítomném fenoménu DIY. Vychází přitom z Bourriaudovy v knize zmíněné, citované teze, že 
jde „o kutilství s použitím hotových produktů“. 
První metodou je pro Váňu apropriace, její uplatnění celkem logicky demonstruje na díle 
amerického umělce Barryho X. Balla. Podstatou apropriace je minimální rozdíl mezi 
vypůjčeným originálem a novým výsledkem. Proto poněkud nešťastněji operuje s tímto 
termínem autor v kapitole osm, kdy ji uvádí jako příklad u svého díla Patizon. Podle této 
logiky by příkladem apropriace bylo i Cézanovo zátiší s jablky, které by malíř „aproprioval“ ze 
svého kuchyňského stolu.  
Metodu subverze zastupuje absolvent Favu Tomáš Pavlacký svou glitchovou sérií Kód a 
Emilio Vavarella.  Podstatou subverzivní metody je, že převzaté umělecké objekty, díla, jsou 
jistým způsobem znevážena, zesměšněna nebo dokonce poničena. 
Vhodnějším adeptem než zmíněný italský sochař by, podle mého názoru, byl třeba britský 
umělec Matthew Plummer-Fernandez se svým projektem sekuMoi Mecy, ve kterém se 
subverzivně pouští do věhlasné „instituce“ Walt Disney company. 
Metodu remixu ilustruje Váňa na argentinském umělci Adrianu Villar Rojasovi. Tomuto 
přístupu je blízký i sampling a je zde těžké, minimálně pro mě, bezesporně odlišit umělecké 
projevy přisuzované jedné či druhé metodě. Obě metody fungují formou jakési „půjčovny“ 
předpřipravených či hotových uměleckých forem a idejí. Všechny čtyři autorem zmíněné 
metody by potřebovaly obsadit větším počtem relevantních zástupců, umělců, kteří by 
průkazněji ilustrovali předkládané teze.  
 
Pro posuzovanou disertační práci je její, v názvu a obsahu práce deklarovaná, úloha 
svépomocné DIY kultury. Tady se zdá, že nejlépe je doložena vlastní autorskou praxí Dušana 
Váni a jeho kolegů a poněkud mlhavěji latentně přítomna v ostatním textu.  



Vzhledem k určitému sociologickému rozměru fenoménu DIY, by mohla být zachycena v této 
disertační práci například formou strukturovaných rozhovorů s autorovými souputníky.  
Váňova disertační práce je svým tématem aktuální a přínosná i přes to, že nenaplňuje podle 
mého názoru zcela průkazně autorem deklarované badatelské otázky a cíle. 
Jestliže autor hodlal, jak sám uvádí, svou práci zacílit i mimo akademické prostředí, mohl 
adaptovat ilustrativní fotografie přímo do textu a zvolit méně formální grafickou úpravu. 
 
Po formální stránce tato práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona a prokazuje 
tvůrčí schopnosti Dušana Váni v dané oblasti výzkumu. Po formální i jazykové stránce 
neshledávám, až na drobné překlepy a gramatické chyby, žádné vážnější nedostatky. Rovněž 
splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Na základě této 
předložené disertační práce doporučuji v případě její úspěšné obhajoby udělení 
akademického titulu Ph.D.  
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