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DOKUMENTACE

K obhajoběě bylo přředloženo 8 obrazových ččástí - 2x lineární návrh, 2x 
3D render, 2x portrét, 1x fotodokumentace modelu, 1x tabulka pro 
výpoččet rosného bodu

Lineární návrh, půůdorys, Kostka



	

Lineární návrh, půůdorys, Kostka



3D Render, návrh vizualizace, skleněěná kostka



3D Render, návrh vizualizace, skleněěná kostka



Portrét, plexisklo, vzduchotěěsná kostka, 1m3



Portrét, plexisklo, vzduchotěěsná kostka, 1m3



Model, vzduchotěěsná kostka, 120 x 120 x 120



Tabulka pro výpoččet rosného bodu



PÍSEMNÁ OBHAJOBA 

1) ANOTACE

Uzavřřena ve skleněěné kostce, v prostoru galerie, 
jako uměělecký akt bytí v uzavřřeném prostoru mysli.
ČČas interakce s impulzy těěla bude zaznamenáván na vnitřřní stěěněě 
krychle.
Krychle jako prostřředek, který odkrývá utajená teritoria žití, 
prostoru imaginace a myšlení, který vyžaduje přřímou úččast.

2) ÚVOD

Výchozím bodem, se stal jev, odpozorovaný na studijní stáži na Central 
Saint Martins - University of the Arts London. Fascinace Londýnským 
nepřředvídatelným poččasím a neustálým cestováním měěstskou 
dopravou, kdy se přři přřívalu deštěě, vtěěsná tolik růůznorodých lidí do 
jednoho autobusu. Cizí dech na krku i tvářři, okna jsou dechem zcela 
zamlžená, ztrácím pojem o ččase i místěě. Dýchám vzduch, který již 
něěkdo vydechnul. Zamlžená okna dokonale skryla to, co je uvnitřř a 
právěě z tohoto okamžiku energie mého díla pramení. To vnímám jako 
půůvodní zdroj této práce.
Proto jsem následovala svoji intuici a pokraččovala ve zkoumání tohoto 
elementu. Jádrem mé práce je transformace mého osobního pocitu a 
zachycení jeho skuteččnosti na krychli.
Je to však dlouhá cesta technologického bádání a technické přřípravy. 

3)CÍLE

V Diplomové práci směěřřuji k oproštěění od techniky, rekvizit a jiných 
materiálůů.
Pracuji pouze s hermeticky uzavřřenou skleněěnou kostkou, v níž 
přřirozené těělesné procesy pravděěpodobněě povedou k hraniččním 
stavůům vnímání a věědomí. Kostka není chápána jako instalace, neboťť 
slouží k procesu přředvedení a je souččástí aktivity produkce.

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=central%20saint%20martins%20london&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csm.arts.ac.uk%2F&ei=001pUar4HcS34ASZ7IGgDQ&usg=AFQjCNGIfd4HUwevIQaE4ns_A8FO-R6hGw&sig2=15f4zjnfVRwss4UqOJY3xg&bvm=bv.45175338,d.bGE
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=central%20saint%20martins%20london&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csm.arts.ac.uk%2F&ei=001pUar4HcS34ASZ7IGgDQ&usg=AFQjCNGIfd4HUwevIQaE4ns_A8FO-R6hGw&sig2=15f4zjnfVRwss4UqOJY3xg&bvm=bv.45175338,d.bGE
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=central%20saint%20martins%20london&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csm.arts.ac.uk%2F&ei=001pUar4HcS34ASZ7IGgDQ&usg=AFQjCNGIfd4HUwevIQaE4ns_A8FO-R6hGw&sig2=15f4zjnfVRwss4UqOJY3xg&bvm=bv.45175338,d.bGE
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=central%20saint%20martins%20london&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csm.arts.ac.uk%2F&ei=001pUar4HcS34ASZ7IGgDQ&usg=AFQjCNGIfd4HUwevIQaE4ns_A8FO-R6hGw&sig2=15f4zjnfVRwss4UqOJY3xg&bvm=bv.45175338,d.bGE


 

4)POPIS DÍLA

Čas a místo:
21.5.2013 9:00
Galerie Aula - 18,5°C, relativní vlhkost vzduchu asi 45 %. 
(standard vevěětšiněě galerií)

Obhajoba Diplomové práce proběěhne v ranních hodinách, protože
závisí na chladném a vlhkém vzduchu.

Materiál: 
Skleněěná kostka 100 x 100 x 100 cm
Vzduch -1 m³ 
Sklenice vody

Za pomocí pana Profesora Mgr. Miroslava Luňňáka Ph.D. z Ústavu
Fyziky ze Stavební fakulty VUT v Brněě, jsem vypoččítala rosný bod a
ččas za jak dlouho nastane kritický moment, vázaný na obsah 
oxidu uhliččitého a kyslíku uvnitřř kostky. Tímto způůsobem budu moci
přředcházet rizikůům, který v kostce mohou nastat. Přřesnost výpoččtůů
závisí na přřesné teplotěě a vlhkosti, proto momentálněě udávám
přřibližné hodnoty.

Pokud uvnitřř kostky vytvořřím teplotu cca 32°C o min. vlhkosti
44-52%, kondenzace vodní páry na skle (ovlivněěném teplotou v
místnosti) nastane přři cca 21°C.

Rosný bod:
V chladněější teplotěě vzduchu dochází ke zvýšení koncentrace vodní
páry. V přřípaděě, že vzduch bude obohacován vodní párou z 
něějakého zdroje (sklenice vody, močč...), bude koncentrace vodní 
páry rychleji narůůstat. Koncentrace vlhkosti bude postupněě narůůstat 
s poklesem teploty , až dosáhne 100% a zbylá vodní pára se začčne 
srážet, situace se pomalu dostane do stavu, kde bude na skle 
vysrážená voda. 



Dech:
Dýchání je jedním s nejdůůležitěějších děějůů v lidském organismu. 
Je nezávislé na věědomí a vůůli ččlověěka.

Nádech:                                        Výdech:
kyslík - 21%                                  kyslík – 17%
oxid uhliččitý - 0,04%                      oxid uhliččitý – 4%
dusík – 78%                                  dusík – 78%
jiné plyny – okolo 1%                    jiné plyny – okolo 1% 
vodní pára – okolo 0,8%               vodní pára – okolo 6%

Rytmus dýchání je asi 16 - 20 vdechůů a výdechůů za minutu. 
Přři vdechu lze nasát asi 2,5 l vzduchu. 
Přři výdechu lze  ještěě navíc  vydechnout asi 1 l vzduchu.
Přři hlubokém nádechu a výdechu lze z plic vypudit asi 4 l vzduchu.  
Přři spalování kyslíku běěhem metabolismu se ve všech buňňkách
neustále uvolňňuje teplo, 
které je prostřřednictvím krevního proudu odnášeno na povrch těěla,
odkud je sdíleno do okolí.
Těělesná teplota ččlověěka v měěnící se teplotěě prostřředí zůůstává
konstantní, v rozmezí kolem 37 °C.
Spotřřeba vzduchu v klidném stavu je:
 8 - 10 l / min, 1m3 = 1000 l = 120 min
Dýchání v prostřředí nízké koncentrace kyslíku způůsobuje
nedostateččné okysliččování buňňek. 
Limitní hodnota objemové koncentrace kyslíku v prostřředí se 
pohybuje mezi 15 -16 %.

5) V KOSTCE

Téma kostky rozvíjím v širším rozsahu ve své Teoretické ččásti
diplomové práce.
Zařřazení do kontextu děěl jiných uměělcůů, kteřří použili skleněěnou 
krychli ve svých performancích: Ben d Armagnac, Skip Arnold, 
On Kawara, Pernille Spence, James Luna, Tilda Swinton. 
Tyto uměělce spojuje skleněěná krychle, pouze jako prostřředek,
nikoliv její koncept. V kostce je to otázka vztahu uměění a života
zprostřředkovaného uzařřený prostorem výstavní vitríny. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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6)ZÁVĚR

Tato práce je pro mne stále začčátkem věětší kapitoly. 
Pro výstavu Diplomových prací hodlám tento proces opakovat,
konzervovat tak svoje doččasné bytí a zachytit svou přřítomnost 
uvnitřř hermetické kostky po doby výstavy.  
V doběě mé přřímé nepřřítomnosti by měěla být souččástí této 
prezentace také videodokumentace z průůběěhu akce.


