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Slovní hodnocení: 

Michael Hon je studentem, který svůj program poměrně jasně definoval již při 

nástupu do magisterského studia na FaVU VUT v Brně, do něhož nastoupil po 

absolvování bakalářského programu na katedře výtvarné výchovy PdF MU. Jeho 

systematičnost a schopnost důsledně prozkoumávat vymezený prostor je jedním 

z typických rysů jeho přístupu. 

 

Michael Hon v předložené diplomové práci demonstruje svůj zájem o materiálovou 

podstatu jednotlivých složek obrazu – objektu. Dostává se zde k používání 

průmyslových materiálů, což jej nutí nově si definovat nejen pojem obrazu a 

nakládání s ním, ale i významy a role jednotlivých volených materiálů. Materiály, 

které Michael Hon nakonec využívá, jsou výsledkem mnohých zkoušek a hledání. 

Michael Hon si díky nim mohl dokonale uvědomit, jakou roli v jeho práci hraje rozměr, 

čas, gravitace, gesto, náhoda, transparence, detail atp. Je nucen přesně zvažovat 

všechny jednotlivosti v jejich vzájemné interakci.  

 

V tomto projektu už nepracuje s tradičními malířskými materiály jako doposud, ale 

záměrně volí „neumělecké“ prostředky a technologie, jako cetris, silikon apod.  

Geometrická řešení, k nimž Michael Hon dospěl, částečně vycházejí z kompozičních 

možností zvolených formátů a současně i z jeho intuice. Důležitou součástí celkového 

vyznění bude závěrečná instalace, kdy rozhodnutí mezi objektem a klasických 

závěsným obrazem poskytne jasnější představu, kam se Michael Hon na své 

intermediální cestě dostal.   Je také důležité, jakým způsobem bude v budoucnu 

schopen řešit technologické a realizační problémy zvolených postupů, které na něj 

budou klást zvýšené produkční nároky.  

 

Oceňuji, že nezůstal u snadných řešení a dobře se vyrovnal i s produkční stránkou 

realizace. Současně mu přeji více odvahy a utopických nápadů.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Otázky k rozpravě:  Dokážete si představit, že byste (mentálně) opustil malířství a 

přesunul spíše k médiu sochařství?   

 

 

 

Závěrečné hodnocení: Přeloženou magisterskou práci Michaela Hona doporučuji 

k obhajobě.  
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