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Slovní hodnocení: 

Zbroje a rytíři byly leitmotivem tvorby Hynka Bařáka po celé bakalářské studium. Pokusy jej od 

tohoto tématu „odklonit“, pokud si dobře pamatuji, dopadaly spíše rozpačitě, a tak je celkem 

pochopitelné, že s blížícím se závěrem studia se opět začal vracet k tomu, co jej zjevně zajímá 

nejvíce. Přiznávám, že jsem k jeho práci dlouho přistupoval s jistými rozpaky, ale s postupem času se 

můj postup začal měnit. Oceňuji, že byť se v jistém slova smyslu nadále jedná o „fan art“, malba 

samotná se neustále vyvíjí a pokroky, které Bařák v poslední době udělal, jsou v bakalářské práci 

zhodnoceny a není tak již na místě mluvit o nějaké „insitnosti“, jíž jeho práce zaváněla v počátcích 

studia. 

Jakkoli textová část bakalářské práce není předmětem hodnocení, nelze asi nechat bez 

povšimnutí, že naprostá většina textu se soustředí na téma samotné – zbroj – a jen menší část je 

věnována reflexi použitých výrazových prostředků. Bařák se zastavuje u toho, že maluje na 

nešepsovaná plátna, což mu umožňuje bezprostřednější kontakt s materiálem; rozebírá také zájem o 

práci s vrstvami, s překrýváním starších vrstev nebo celých starších maleb a opětovným odebíráním 

materiálu. Výraz, kterého tak dosahuje, stále ještě není záležitostí nějakého sjednoceného stylu a o 

celé sérii maleb předložených k obhajobě se dá říct, že i když v ní nacházíme jednotící prvky a místy 

snad i určitou mechaničnost, jako celek není série zdaleka sjednocená. 

Rozmanitost série je dána především rozdílným důrazem na „realističnost“ zachycení samotné 

„morfologie zbroje“. V některých malbách (Fallen, Armored Arms, Plate Glove) je zjevná snaha 

zachytit detaily konkrétní zbroje, v jiných pracích (Helmet, Knight with Sword) se již konkrétní motiv 

zdá být spíše záminkou pro vlastní malbu. V druhé skupině se aplikování barvy do jisté míry 

osvobozuje od povinnosti zobrazovat a směřuje pomalu k abstraktnímu výrazu, který je pak 

nejsilnější v posledním obrazu série, příznačně malovaném na výrazně větší formát.  

Doufám, že to není pouze moje projekce, ale chtěl bych dynamiku, která je v celé sérii obsažená, 

číst jako výraz uvědomování si rozdílu mezi ilustrací a autonomní malbou. Celou sérii je pak možné 

číst nejen exkurz do „morfologie zbroje“, ale také jako svébytný příspěvek k „morfologii malby“. 

Stejně jako Bařák v textové části rekapituluje různé historické podoby a technologie zhotovování 

zbrojí, tak se na představené malby můžeme dívat jako na rekapitulaci různých malířských přístupů, 

od postimpresionistického „syntetizování“ malířských výrazových prostředků, před kubistickou 

analýzu tvaru po abstraktně-expresionistický důraz na barevný index jako odraz vnitřního světa 

umělce.  

 

Závěrečné hodnocení:  

Bakalářská diplomová práce je výsledkem systematické práce s tématem, které autora dlouhodobě 

zajímá. Rozhodnutí upustit od zvažovaných instalačních řešení a soustředit se výhradně na problém 

malby považuji za správné. Série je na jednu stranu dobře sjednocená (barevností, převládajícím 

užitím materiálu), na druhou stranu obsahuje stylovou dynamiku, což vnímám jako pozitivum. 

V souboru se nicméně nachází i slabší práce, které autor podle mého názoru mohl vyřadit 



a upřednostnit tak individuální kvalitu děl nad celkovým „didaktickým“ záměrem. Jistá nerozhodnost 

ať už v oblasti selekce nebo instalačního řešení, potvrzuje, že vlastním tématem je si diplomant stále 

jist podstatně více, než tím, jak přeložit do jazyka současného umění. 

 

Otázky k rozpravě o diplomové práci: 

 Existuje nějaký vztah mezi náměty jednotlivých maleb a jejich formálním řešením? 

 Kterých prací z diplomové série si nejvíce ceníte a proč? 

 

 

Návrh klasifikace: B (velmi dobře) 

 

Posudek vypracoval: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. 

 

Datum: 3. 6. 2016 

 

Podpis: 

 

 


