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Diplomová práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Jan Svatoš 

Název práce: Portrét skály 

 

 

Slovní hodnocení: 

Jan Svatoš, student FAVU VUT Brno, Ateliéru malířství 3, předložil k oponentuře sérii několika malovaných 

obrazů. Připojil i textový komentář v rozsahu 14 stran textu a 7 stran obrazových příloh. Práce byla 

k posouzení poskytnuta ještě před finalizací celé obrazové série a před její instalací v zamýšleném místě 

obhajoby. 

Student s oponentem práce komunikoval průběžně v několika posledních měsících. Odpovídal na položené 

dotazy a předkládal požadované ukázky průběhu práce včetně myšlenkového konceptu práce. V tomto 

smyslu lze práci Jana Svatoše na diplomovém zadání hodnotit jako bezproblémovou, časově i obsahově 

správně strukturovanou. Lze usuzovat, že k práci přistoupil s respektem a vší vážností. Podobným 

způsobem vyznívá i textový doprovod jeho práce. Objasňuje v něm svůj záměr, realizaci, problémy, které 

vyvstaly při průběhu práce, svůj názorový vývoj na směřování práce i konečnou volbu uchopení tématu. 

Kladně lze hodnotit celkovou stylistiku textu a také vhodné využití literatury, citací a poznámkového aparátu 

a rovněž i autorovu snahu zasadit svou práci rámcově do kontextu současného českého umění. 

Jak už bylo uvedeno výše, v průběhu práce se autorův záměr vyvíjel. Prvotní představa byla vytknuta 

zadáním diplomové práce. Skrze téma „skály“ jako konkrétní entity chtěl prozkoumávat obecnější významy a 

konotace spojené s přírodními fenomény. Nakonec ale téma proměnil a dospěl k cyklu „skála ohně“. 

Zadáním zamýšlený objektivizační záměr se měl od počátku úzce prolínat s reminiscencí na autorův 

subjektivní prožitek (a jeho fotografickou dokumentaci), který v celé práci funguje jako iniciační bod. 

Tematicky se v obrazech mají střídat a propojovat témata „geologická“ či „mineralogická“ s tematizací krajiny 

a její romantizující či meditativní reflexe prožité autorem během jeho putování po Islandu před několika lety. 

Dle zadání se měl autor zaměřit na „portrét“ skály, pojatý abstraktní procesuálně rozfázovanou malbou 

s obecnými přesahy. Prvotní autorskou intencí bylo postupné přidávání jednotlivých ploch a vrstev barvy, 

jejich vzájemná interakce a prolínání a pak v rámci završujícího konceptuálního gesta „scelení“ obrazu 

šedou svrchní vrstvou, která by postupně narůstající barevnou vrstevnatost uzavřela přímému vnímání a 
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nahradila ho jen poukazy na odhalující se skrytost v místech, kde se štětcem nanášená šedá vrstva neslila 

do monochromního celku. 

V průběhu své práce však dospěl k přesvědčení, že i „pestrobarevné obrazy“ vytvářené s prvotním záměrem 

jejich překrytí šedou vrstvou poskytují: „stejnou možnost kontemplace a mohou a být i přístupnější než 

monochromy.“ Změnil proto název celé série na „Skála ohně“ a šedou vrstvu už neaplikoval. 

Změna, k níž autor dospěl, je dle mého názoru dokladem jeho poctivého a zaujatého vztahu ke zpracování 

tematiky. Na druhou stranu sebou ale nese jistá rizika, která se ve výsledku také ukázala jako důležitá. 

Opuštění završující šedé vrstvy a v podstatě přiznaná rezignace na procesualitu (jež byla mimo jiné vytknuta 

i přímo v zadání práce) se projevily v tom, že autorovi nezbylo dostatek času na ujasnění této změny. Série 

obrazů se proto dle mého názoru rozpadá na dvě ne zcela soudržné linie (pokud tedy obě linie budou 

předloženy k obhajobě). V jedné z těchto linií vidíme variaci na prvotní ladění a vyvažování barevných 

vrstev. Snaha vyladit jednotlivé obrazové části, je v některých plátnech patrná zcela (např. první obraz cyklu 

-Portrét skály), v jiných už méně.  

 V druhé z linií jsme pak svědky gesticky expresivně kontrastní abstraktní malby s dominujícími tóny červené 

a černé barvy. Odkaz na symbolické vyznění barev (červená – magma) je sice opodstatněný, ale dle mého 

názoru se s barevnou symbolikou dalo pracovat promyšleněji a strukturovaněji, na což už patrně s blížícím 

se termínem odevzdání a nutností „myslet“ v obou vyprofilovaných liniích nezbyl bohužel čas. Možná i proto 

se zde může objevit názor, že rozhodující bylo a je především primární vizuální působení, autorské i divácké 

okouzlení z viděného, bez ohledu na to, jaký byl primární záměr. S tímto názorem se ale jako oponent 

nemohu identifikovat, protože celý kontext práce se tak dosti podstatně proměňuje. 

V tomto smyslu proto možná obrazy Jana Svatoše působí spíš jako reminiscence či parafráze na historii 

abstraktního vyjadřování než jako sebevědomý příspěvek k současnému abstraktnímu malířství. Někdy jako 

kdyby tíhl spíš k lyrické jindy zase ke gestické abstrakci. Ani k jedné, ani k druhé však dle mého nepřidává 

nic zásadně inovativního, co by neoddiskutovatelně opodstatňovalo jeho změněný záměr. Přitom si myslím, 

že zamýšlená konceptualizace malířského přístupu by vyzněla možná zajímavěji a přispěla by i k tomu, že 

by se ve výsledku (dle mého názoru) nevytratil objektivizační moment, o němž se autor zmiňuje a který měl 

být i důležitým pozadím celé jeho práce. Místo něj se tak konfrontujeme spíše s vizuální (ne)zajímavostí 

autonomní nezobrazivé malby, která ale nemusí každého přesvědčit o své opodstatněnosti. 

V kontextu výše uvedeného došlo jen k částečnému naplnění zadání. Přičemž je ale třeba zdůraznit, že 

rozsah práce je více než dostačující a technologické řešení vyhovující. Co se týká aktuálnosti a přínosu 

práce pro současnou českou malbu, domnívám se, že prozatím nejsme svědky zásadního autorského 
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příspěvku. To se ale může ještě změnit vzhledem k tomu, že práce (vzhledem k časovém omezení na její 

realizaci) skýtá možnost dalšího vývoje a preciznější formulace v malířském médiu. 

 

Otázky k rozpravě: 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

Navrhuji hodnocení : C  

 

Posudek vypracoval(a): 

Mgr. Martin Mikolášek 
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