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TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) 

 
 
Stručná anotace řešené problematiky 
 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo znovu navázání na svou dřívější individuální 

tvorbu. Při ztvárnění obrazů jsem vycházel z mého nitra, které se emotivně podílelo 

na rozhodování o výsledné konstelaci barev. Výsledný cyklus obrazů je zpracován 

technikou olejomalby s využitím převážně středních formátů. Kompozice obrazů 

vychází z geometrické abstrakce a čerpají z předchozích děl zvětšováním detailů 

z vlastních starších maleb. Dílčím cílem práce bylo hledání barevných variací, které 

svou podstatou vyjadřují různé emoční stavy. V práci se zaměřuji především na 

hledání harmonických souher barevných tónů. 

 

Motivační úvod, aneb co mne přivedlo k této práci? 

 

Téma mé diplomové práce jsem se rozhodl pojmout introspektivně. Rozhodl jsem se 

vstoupit do svého nitra a na základě bližšího poznání sebe sama se tak nechat 

ovlivňovat při tvorbě obrazů. I přes to, že jsem se před svou praktickou diplomovou 

prací zabýval ve své teoretické práci společnou malířskou tvorbou s Václavem 

Stratilem, měl jsem nyní potřebu udělat výhradně sólový projekt, kterým se zaměřím 

naopak na individuální tvůrčí proces.  

 Ve společné tvorbě s Václavem S. šlo malování velmi rychle a hladce. Jednalo 

se více o hledání společné vlny a hledání jakési umělecké i osobní empatie. Je to 

způsob práce, který je založený především na přímé interakci mezi dvěma tvůrčími 

jednotkami. Jako hlavní přínos společné malby jsem pak vnímal hlavně rychlý přenos 

informací od vzdělanějšího a zkušenějšího kolegy, což ve mně a mé další práci 

zanechalo své stopy a ovlivnilo mě hlavně v přemýšlení. Bylo by proto naivní mluvit 

o mé individuální tvorbě jako o svém vlastním vynálezu, na který mám jedině já svůj 

patent. K tomu se však ještě vrátím ve stati věnující se inspiračním zdrojům. 

 Co však bylo hlavní pohnutkou mé současné práce? Hledání svých vlastních 

hranic a možná jejich překročení? Zkoušení, kam až zajdu? Hlavním důvodem byla 

touha navázat na předchozí tvorbu, která se mi s odstupem času jevila neúplná a 

nedokončená, jakoby zastavená ve vývoji, což bylo podmíněno také propůjčením své 

malířské práce ve prospěch časté společné tvorby s Václavem S.  
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Během studia na FaVU jsem ve své tvorbě zpracovával hlavně klasická 

témata, jako je krajina, figura či zátiší. Prošel jsem si moderní malířství od 

impresionismu a expresionismu, přes informel, až k minimalistickému malířskému 

vyjádření. Vyznával jsem možnost zkoušet a hledat poněkud eklekticky. Důležitým 

určujícím prvkem, který mě také jistě ovlivnil, byla geometrická abstrakce a možnost 

sledování podobných postupů v malbě Václava S., jimiž jsem se nechal nadchnout. 

Mezi tyto postupy patří například stereotypní a klidný vývoj práce, který jsem začal 

uplatňovat částečně již ve své bakalářské práci a jenž mi poskytoval možnost 

meditativního pozastavení nad sebou samým. Hlavním cílem, o který jsem se snažil, 

bylo vytvoření svébytného malířského projevu s využitím prvků nečekaně zcela 

universálních a svou podstatou jakoby odosobňujících.  

Po teoretické části mé diplomové práci, která byla zaměřena na subjektivní 

dokumentaci mé společné malířské tvorby s mým učitelem Václavem S., nyní 

přicházím také se sérií samostatně malovaných obrazů. Jedná se u mne o výraznější 

příklon od figurace k abstrakci. Oproti společné malbě - spontánní akci a improvizaci 

v dialogu - snažil jsem se nyní hlavně o poklidné navázání na svou dřívější práci, o 

hledání ve svých minulých obrazech. Přikládám proto do výběru obrazů také jeden 

ze starších obrazů, jenž byl dříve součástí mé bakalářské práce. Z něj jsem čerpal 

časté kompoziční prvky a rád bych toto propojení zdůraznil právě jeho zařazením do 

cyklu nového. 

 Důležitým znakem mé současné práce je navození podivného stavu bezčasí a 

nejasnosti. Nevíme úplně, o co se jedná a kde se nacházíme. Jako bychom viděli kus 

netečné barevné hmoty, která je oklopena barevným vesmírem, v kterém se topí, ale 

i nachází se. Být sám se sebou může být někdy trochu smutné.  V současné době je 

pro člověka velmi obtížné si uvědomit teď a tady sám sebe v jednom okamžiku. 

Myšlenky neustále někam plují a vědomí okamžiku vlastní existence mizí. Pro 

uvědomění si kontextu sama sebe v jednom okamžiku, propůjčuji své malířství 

stavům meditace, melancholie…myšlenkám o smyslu bytí, stavům beztíže, hledání 

rovnováhy…  

 Ale, o čem bych mluvil nejraději, je barva. Respektive dotek různých barev a 

jejich vzájemná komunikace. Snažím se o určitou harmonii barev. Barev, které se 

slévají v jednolitou plochu a znovu a znovu procházejí novými proměnami. Neustále 

se mění základní tonalita obrazu a jeho barevná energie. Barva sama je stvořitelkou 

mých obrazů. Komplementarita funguje neustále, já jen hlídám situaci malby a 

vyčkávám jako fotograf. Pracuji na magickém souzvuku barevných tónů, geometrii 
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obdélníku a kruhu. Jedním z pohledů na proces tvorby je prostota barevné skvrny 

v kombinaci s barvou svého okolí. Barva s jinou barvou může být v kontrastu, nebo 

se může jedna v druhé nenápadně ztrácet (jak je tomu např. v obraze Zelená a 

tyrkys).  

 Již v dřívějších dobách lidé vnímali působivost barev, převážně to, že jsou 

nositeli různých emocí. V různých kulturách a dobách se přitom symbolika barev 

může lišit. Někde může červeň představovat lásku a jinde zase krev. 

Geometrické tvary v obrazech jsou podobné lidským životům, které jsou 

dokonalé svou nedokonalostí. Kruhová podstata mých obrazů vychází z kruhového 

pohybu paže, která je jakoby lidským kružítkem. Kruhový pohyb je lidskému tělu 

vlastní, stačí jen vzpomenout na notoricky známou kresbu od Leonarda da Vinci, na 

níž je zobrazena lidská figura v kruhu. Stejně tak je každá končetina - a především 

pak ruka, kterou malujeme - schopna poměrně přesného kruhového pohybu. 

 

Inspirační zdroje 

 

Jak jsem zmínil již v úvodu, k minimalisticky geometrickému vyjádření jsem dospěl 

také v reakci na minimalistické tendence v tvorbě Václava S., které jsem velmi dobře 

pochopil a ztotožnil se s nimi, když jsem měl možnost vidět je zblízka při společné 

tvorbě s Václavem S. V geometrické tvorbě Václava S. se často objevuje čtverec, 

tedy spíše rozum ilustrující schéma, jak se mi Václav S. jednou svěřil. Zatímco kruh, 

který je blízký mému vyjádření, je schématem spíše pocitovým.   

 V průběhu práce jsem ve svých obrazech spatřoval podobnosti s mnoha již 

dávno vniknuvšími díly světového i českého malířství. Myslím, že můžu říct, že jistou 

radikalitou kompozice, je moje práce v určitém vztahu s tvorbou K. Maleviče, kterého 

vnímám, jako hlavního představitele minimalismu v malbě v rámci veškeré historie 

malířství. Dalším inspirátorem pro mě byl jistě Mark Rothko. Z českých umělců jsem 

se nechal inspirovat tvorbou Václava Boštíka nebo také novou tvorbou Milana 

Grygara, jež je taktéž orientována na využití čistě geometrických prvků v malbě. 

 

Vymezení cíle práce, eventuelně jejího praktického přínosu 

 

Hlavním cílem, na který jsem se zaměřoval, bylo, jak už název napovídá, jakési 

nahlédnutí do nitra mé malířské letory a zachycení určitých nálad prostřednictvím 

barevné kombinatoriky. Já a můj kolorismus jako inspirace. Zajímavým zjištěním pro 
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mne byla složitost ztvárnění obrazu jednoduchými formami. V jednoduchosti jsem 

nalezl nejtěžší kus práce, potřebu značné míry trpělivosti, klidu a koncipování návrhů.  

Novým způsobem, jakým se vyznačuje moje aktuální práce a který je též 

charakteristickým pro podobně smýšlející autory, je právě onen stereotypní až 

mechanický postup realizace malby. Výsledek jsem pak vždy před ukončením 

posuzoval podle jeho působení, když je zavěšen na bílé stěně. Dříve jsem 

postupoval absolutně a co nejvíce spontánně, abych sám sebe dokázal stále 

překvapovat, avšak to se mi dařilo docela dobře i při plánovitém způsobu práce. 

Spontánnost se z mé práce nevytratila. Nyní pouze přešla do klidného a pomalého 

procesu.  

Dílčím aspektem, který se v průběhu procesu tvorby vynořil, bylo zaměření se 

na detaily z vlastních obrazů. Obrazy jsou pouhými zvětšeninami nepatrných detailů, 

jakoby pozorovatel pohlížel na díla skrze lupu či mikroskop. Výsledné zvětšeniny 

však nejsou úplnou kopií, mnohdy je dotvářím o další prvky, které volím dle vlastního 

pocitu z malby.   

V podstatě mi šlo z velké části o dojem z barev, o vytvoření jakéhosi pocitu 

metafyzického napětí či harmonie na základě barevné komunikace. Takový 

metafyzický pocit pak lze tedy chápat jako odraz mé vlastní niternosti. 

 
Základní popis díla/souboru děl/projektu (charakteristika použitých pracovních 

postupů, materiálů, technologií; v případě akcí, místně specifických instalací atp. 

komentář k volbě místa, času, spolupracovníků, participantů…) 

  

Jedná se mi o instalaci osmi, až deseti maleb provedených olejovou barvou na plátně 

nebo na jiných materiálech, jakými byly např. sololit nebo laminátová deska. Návrhy 

jsem přitom prováděl akrylovou malbou na papíře. Tyto návrhy byly více méně 

orientační a přehledové, které mne jen posouvaly k výslednému rozhodnutí o 

ztvárnění motivu. Nepracoval jsem tím způsobem, že bych pouze mechanicky 

realizoval dílo podle vytvořeného návrhu, jak je to u konceptuální a minimalistické 

praxe zvykem.  Obrazy se však vyvíjely často za rámec návrhů. Jednalo se tedy o 

tzv. kompromis mezi prací přípravnou a spontánní. 

Do série patří obrazy Červený puntík, Modré vlnění, Setkání barev, Černá 

kytara, Zelená a tyrkys, Růžová a zelená, Hledání červené ve fialové, Úsměv, 

Rozplynutí fialové. 
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Obrazy jsou koncipovány tak, aby každý fungoval samostatně, ale zároveň i 

v rámci instalace celku.  

Co se týče techniky malby, dá se velmi zjednodušeně říct, že jsem plátno 

použil jako velkou paletu, na kterém postupným mícháním a lámáním barevných tónů 

dospívá malba k jakémusi kompromisu nebo barevné dohodě mezi použitými 

odstíny.  

Velikost formátu jsem někdy určoval podle možného rozpětí paže, proto se 

jedná spíše o střední a menší velikost rámů. Důležitým aspektem v souvislosti 

s volbou formátů je nedodržení stejného rozměru u každého obrazu, jaký je 

v produkci děl s podobně konceptuálním nábojem zcela běžné. Různě velké formáty 

mi dávaly především možnost volit různá rozpětí kruhů. Ty malby, které jsou menších 

rozměrů, jsou vytvořeny prostřednictvím kruhového pohybu ruky kolem své osy a 

také kruhového pohybu zápěstí. Větší formáty pak obnášely malbu celou paží, v níž 

je kruhový pohyb také základem. 

 

Kontextualizace práce (zdůvodnění volby uměleckých prostředků, zasazení díla do 

relevantních souvislostí v oblasti umělecké/designérské praxe, popř. srovnání 

s dosavadním řešením příbuzné problematiky) 

 
Moje práce je napojena především na minimalistické tendence v současné i 

modernistické malbě, jak už jsem zmínil v kontextu s inspiračními zdroji. Dalším 

jmenovatelem takových geometrických kompozic je automaticky také geometrická 

abstrakce. Zásadní rozdíl od většiny autorů zabývajících se geometrií pak spatřuji 

právě v úmyslně nepřesném ztvárnění mých kompozic. U většiny autorů usilujících o 

geometrii v malbě se jedná často až o strojově přesnou, šablonovitou malbu. Tuto 

svoji osobní nepřesnost jsem porušil snad jen v jediném obraze, který se zabývá 

spíše obdélníkovým tvarem (Zelená v tyrkysu) a kde jsem chtěl docílit, co nejostřejší 

hrany mezi oběma barvami. Tím však nechci říct, že bych se o přesnost u dalších 

obrazů nesnažil. Spíše jsem se snažil o jakousi geometrii „od ruky.“ Možná 

s podobným rozmachem, jak je tomu například u Marka Rothka, k jehož tvorbě bych 

svou práci také rád připodobnil. 

Dále je moje tvorba napojena na autory, kteří nějakým způsobem využívají a 

zpracovávají ve svém díle tvar kruhu, jako je tomu např. u japonské současné 

umělkyně Yayoi Kusamy, anebo pracují v intencích minimalismu. Zde bych 
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připomenul alespoň geometrické kresby tužkou na stěnách od konceptuálního 

umělce Sola Levita.  

Pro mě samotného je kruh nositelem specifické, dalo by se říci napjaté 

energie a geometrie, která by snad ani nebyla geometrií, kdyby ji nedržel pohromadě 

vymezený formát obrazu. Kruh v sobě nese řadu vlastností, které jsem se snažil 

svými kompozicemi nějak zdůraznit. Například v přiblížení dvou kruhů směrem 

k sobě je zdůrazněna jeho pravidelnost. Když se kruhy chtějí dotknout, vždy se 

přibližují jeden k druhému svým nejzazším bodem, který může být kdekoliv na jeho 

obvodu.  

Jedním z dalších dílčích cílů či pohnutek bylo, aby malba přes svou geometrii 

a minimalismus nepůsobila chladně, stroze a přesně. Nepřesnost byla pro mne 

nositelem anebo jmenovatelem určité lidskosti, právě svou nedokonalostí a 

chybovostí. Myslím, že to trochu současnému geometrickému malířství chybí a tuto 

mezeru si myslím, je třeba vyplnit. 

 

Zhodnocení dosažených výsledků s ohledem na vytyčené cíle, popř. naznačení 

možností, či podnětů pro další práci. 

 

Hodnotit svou práci tak krátce po jejím dokončení je pro mne dosti náročné, přesto se 

však o to pokusím, alespoň z jakéhosi subjektivního úhlu pohledu.  

V době, kdy jsem se zabýval diplomovou prací, řešil jsem vedle ní také jiné, 

spíše figurativní realizace. Rozhodl jsem se však po konzultaci s Václavem S., že 

diplomovou prací zaměřím především na rovinu čisté abstrakce. Výjimku zde tvoří 

snad jediný obraz s názvem Černá kytara, který vychází z konkrétního námětu. Svým 

tvaroslovím oblých tvarů a střídmé barevnosti však obraz funguje výborně i po boku 

abstraktních kompozic. Vždyť také vznikl ve stejném období, a tudíž jsem jej také 

zahrnul do výběru obrazů k diplomové práci, i když to původně nebylo záměrem.  

Ve srovnání se svou starší prací je zde pro mne patrný odklon od konkrétního 

námětu. Již v bakalářské práci jsem avizoval nepodstatnost námětu jako takového a 

zaujetí spíše koloristickou stránkou děl. Nyní se mi podařilo dostát svého plánu 

oprostit díla od konkrétní tematičnosti, která mi v současném malířství připadá zcela 

postradatelná. 

 Navázání na svou starší tvorbu se dle mého soudu zdařilo výborně. Obrazy 

velmi dobře fungují i po boku obrazů z bakalářské práce, z nichž jsem především 

vyšel. Tím přešla do mé současné práce částečně také jejich monumentalita, která 
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byla dříve jedním z mých cílů, a které jsem dosahoval pomocí přesahu objektů za 

hranice formátu. Nyní se monumentálnost motivů projevila spíše samotným 

působením kruhové geometrie a to i přes použití menších formátů. 

 Hlavní cíl práce nahlédnutí do vlastního nitra prostřednictvím dialogů mezi 

jednotlivými barvami, byl zároveň i jejím předpokladem. Z některých barevných 

kombinací se mě zmocnila beznaděj či smutek (například v obraze Hledání červené 

ve fialové), z jiných jsem měl potěchu pro oči přesně podle svých představ (např. 

Červený puntík, nebo Zelená a tyrkys). Z obrazu Setkání barev pak pociťuji něco, co 

by se dalo nazvat duševním napjetím a určité napětí či drama je patrné snad ve 

většině prací a je způsobeno právě napětím mezi jednotlivými odstíny. Ne všechny 

pocity z takové práce jsou vždy příjemné, ovšem tak už to chodí, když člověk nahlíží 

sám do sebe. Myslím, že pocit metafyzického vytržení a napětí je společným 

jmenovatelem všech mých kompozic. 

 Hlavním přínosem, který jsem zaznamenal, bylo koncipování návrhů obrazů 

ještě před začátkem realizace malby na plátně. S odstupem však musím říct, že 

navrhování bylo u mne spíše samostatnou disciplínou v přemítání nad barvou, než 

závazným návrhem. Myslím však, že tento přístup vnesl do mé práce více klidu a 

rozvahy. 

 V tomto cyklu bych nadále rád pokračoval i v tvorbě budoucí, jelikož mám 

pocit, že jsem zdaleka nestihl vyčerpat všechny možnosti, které dané téma nabízí.  

  

  

 

  


