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Slovní hodnocení: 

Hana Blatná ke studiu na FaVU nastoupila s výrazným portfoliem prací s mediem textu, poesie, kresby a 

koláže. I když v něm byla patrná určitá syrovost, nepopírala také estetickou stránku práce. Kombinace 

verbálního a vizuálního projevu, lineárního, chronologického nebo naopak nečasového vyjádření či důraz na 

estetické kvality hrají v její práci důležitou roli po celou dobu studia. Za zmínku v této souvislosti stojí 

například velkoformátová obrazová kniha, která vznikala jako koláž různých materiálů, kresebných a 

malířských zásahů. Každým listováním se proměňovala a rozpadala. Časovou posloupnost se rozhodla 

zachytit v projektu Něco vytvořit, kdy vyráběla deštník. Dříve ale všechny nástroje, které k jeho výrobě 

potřebuje.  

V bakalářské práci ji inspirovaly především konspirační teorie, Dějiny legendárních zemí a míst Umberta 

Eca, snímky povrchů planet, textury, horniny, meteority nebo také fraktály. 

Noří se do procesu černobílé kresby na papíře, aby v něm nacházela iluzivní obrazy asociace různých 

vesmírných pochodů (exploze, náraz, prolínání, záblesk apod.). Kreslením se dobírá subjektivního obrazu 

vesmíru, inspirovaného kolektivně sdílenými obrazy. Její kresby zachycují to, co si na základě našich 

vědomostí o vesmíru je schopna imaginace vytvořit. Volně se dotýká tezí profesora kvantové fyziky Jana 

Raka, který tvrdí, že naše myšlenky se promítají do reality, kterou žijeme. 

Textová reflexe, podobně jako praktická část práce jsou pro mě cenné ve své střídmosti. Autorka se vyhýbá 

trendy pojmům. Pokouší se důsledně promyslet a popsat proces vzniku díla. Našla přitom řadu trefných 

paralel v uměleckém světě. K těm si dovolím doplnit příklad psychologa Zdeňka Hajného, který z mého 

pohledu žánr zobrazení „vnitřního vesmíru“ dovedl k vyprázdnění a pokleslosti. Ve srovnání s jeho obrazy je 

Hančina práce na hraně ironie. Není ale čistě ironická. Vtahuje diváka do iluzivních rovin, aniž by ho tlačila 

k duchovnímu prožitku. Odkazuje jak na vědecké záznamy vesmíru, tak na sci-fi. Důležitou charakteristikou 

jejího přístupu jsou otevřenost, důvěra k inspiračním zdrojům a k samotnému procesu vzniku díla. 

Moje lehká pochybnost se týká formátů a počtu kreseb, které jsou zvlášť v souvislosti s nekonečnem 

důležité. Respektuji, že si Hanka vybrala menší, snadněji uchopitelný formát, a že se v počtu kreseb řídila 
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spíš intuicí. Kreslila tak dlouho, dokud jí to dávalo smysl, dokud se neopakovala. Rozhodnutí vytvořit na 

závěr kresbu velkého formátu, která bude zavěšena v prostoru, je pak z jiného soudku. Velkoformátovou 

kresbu i samotnou instalaci zatím nemám možnost posoudit. Ale vítám úvahu, že by způsob instalace měl 

být upozaděn, a naopak vyzvednuta obrazová kvalita kreseb. 

Otázky k rozpravě: Jedná se o sérii, nebo cyklus? 

Mohly by kresby sloužit jako ilustrace k nějakému textu? Jakému? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Návrh klasifikace: 
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