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Práce Dušana Váni je zaměřená na velmi specifickou část oblasti 3D technologií. Jde o prostor, ve kterém se 

kreativita umělecká prolíná s kreativitou technickou. Pro pochopení DIY je nutné nejprve celý prostor detailně 

popsat, a to jak z technické roviny, tak i z umělecké. Protože jde o velmi živý a stále se vyvíjející proces, je těžké 

si stanovit cíl práce. Autor si cíle stanovil takto, cituji: Tato práce si v souladu s akcentem fenoménu DIY klade za 

cíl být srozumitelnou nejen veřejnosti odborné ale i laické. Měla by napomoci sochařům, ať už profesionálním, 

nebo těm, kteří svá díla tvoří čistě pro vlastní potěšení, k lepší orientaci v praxi digitálního sochařství a usnadnit 

tak, pomocí DIY technologií, cestu k jejich vlastní tvorbě.  V dlouhodobém horizontu by pak má práce měla 

sloužit budoucím výzkumníkům coby záznam o tomto, pro sochařství přelomovém, období.  

Myslím, že první část uvedeného cíle, tedy být srozumitelnou prací jak pro profesionály, tak pro laiky, je jen 

velmi těžce splnitelná, pokud nemám na mysli laickou veřejnost ve smyslu nadšených a některou ze 3D 

technologií využívajících členů, stále se rozrůstající komunity digitálních „kutilů“. Pro ty je samozřejmě práce po 

určitou dobu zdrojem cenných informací. Práce je v tomto směru opravdu pečlivě a do detailů zpracovaná. Jsou 

to ale informace, které budou velmi rychle stárnout. 

Práce splňuje i další uvedený cíl- napomáhat sochařům, ať profesionálním tak amatérským, k orientaci v tomto 

oboru a usnadnit jim vlastní tvůrčí cestu. Opět mluvíme o profesionálech a amatérech hluboce ponořených do 

3D technologií. Pro jiné je myslím množství uvedených informací a dat příliš náročné pro zorientování a 

pochopení celé problematiky. Většina uživatelů pracuje s použitím sdílených zkušeností s řešením svých 

aktuálních technických problémů. Celkový přehled o oboru jim chybí, a pokud budou mít potřebu zjistit, jak se 

vše historicky odvíjelo, budou mít v ruce velmi kvalitní data. 

Toho se týká i třetí uvedený cíl, který je zaměřený na archivaci vývoje s ohledem na budoucí profesionální 

zmapování tohoto ze sochařského hlediska přelomového období. I tento cíl se překrývá s předchozími a pečlivě 

zpracovaná data jednotlivých částí práce jej mohou naplnit. Velmi cenná je v tomto směru kapitola věnovaná 

pracovišti 3D studia vzniklého při ateliéru socha 1. Osobně jsem rád, že autor pracuje s osobní zkušeností  

spojenou s historií pracoviště, a velmi pečlivě zaznamenává přelomové období, kdy nastal nutný odklon od 

některých profesionálních nástrojů digitálního sochařství k technologiím DIY. Velmi cenné jsou příklady 

konkrétních prací jeho vlastních i prací kolegů, na kterých prezentuje nenahraditelnost použitých DIY 

technologií. V této části mi chybí zpracování počátků tohoto pracoviště i naše společná a z počátku dost 

nemotorná snaha o zapojení 3D technologií do výukového procesu. Dušan Váňa je přímým účastníkem toho 

dění a je velká škoda, že nebyl důslednější v popsání procesu, který vedl k přechodu k poloprofesionálním a DIY 

technologiím. Uvítal bych popis pracoviště i ukázky výsledků prací vzniklých pomocí profesionálních 3D nástrojů 

a v kontrastu k tomu by jím uvedené práce vzniklé pomocí DIY nabídly jasnější představu o tom jak „jinak“ 

mohou rozvíjet kreativitu, než postupy a technologie tradičního sochařství, ale především postupy spojené 

s profesionálními 3D technologiemi. Určitě by to vedlo k dalším otázkám, na které by zatím ani nemusel mít 

odpovědi. Otevřel by tím ale další témata, pro které jeho stávající práce přináší cenné, ucelené a uspořádané 

informace. 

 Na práci naopak velmi oceňuji, s jakou pečlivostí roztřídil a popsal nástroje digitálního sochařství, DIY metody 

v digitálním sochařství a roztřídil je do jednotlivých kapitol a v každé kapitole pečlivě popsal postupy jejich 

užívání. Je z toho zřejmé, že pracuje s materiálem, který je pro něj živý a důvěrně známý z vlastní práce. 

Zmiňuje svoji účast na druhém ročníku Stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání, MenART a 

tam mohu jen potvrdit jeho schopnost v praxi rychle předávat své zkušenosti s prací v 3D technologiích. Se 

stejnou obětavostí pomáhá i při výuce v rámci ateliéru socha1 i v rámci 3D studia. Samozřejmě má 

nezastupitelné místo v kabinetu 3D studia, kde má na starosti robotické obrábění. I zde výborně fungují 

konzultace se studenty i pedagogy, kteří potřebují realizovat nějaký projekt a využít při tom robotické obrábění. 



Praktická část jeho práce jen naplňuje to, o čem se zmiňuje v některých kapitolách své teoretické práce. Jeho 

kinetické objekty založené na převodovaných pohyblivých strukturách jsou vytvořeny především díky DIY 

technologiím, jak sám uvádí. Přesto to není jejich motiv a také se to nijak jasně nepropisuje do jejich formy. Vše 

je skryté v druhém plánu a nejde tedy o nějaký manifest DIY, ale naopak o rozpohybovaný op-art, který by 

ovšem byl pro autora nedostupný bez pomoci postupů DIY. Připadá mi velmi důležité pro jeho vlastní tvorbu, že 

si udržel autorský odstup od lákavé aktuálnosti spojené s DIY, a jde důsledně vlastní cestou, jak je vidět z jeho 

obrazové přílohy. 

Práci Dušana Váni hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě. 

Prof. Akad. sochař Michal Gabriel 

 


