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Hynek	  Bařák	  v	  úvodu	  bakalářského	  studia	  upoutal	  svojí	  velkoformátovou	  
realizací	  a	  originálním	  řešením	  tradičního	  ateliérového	  zadání	  “Zátiší	  v	  duchu	  
neoprimitivismu”,	  v	  kterém	  formáty	  maleb	  zobrazovaných	  předmětů	  kopírovaly	  
jejich	  obrysovou	  linii	  a	  samotná	  malba	  byla	  provedena	  v	  duchu	  práce	  malířů	  
návěstních	  štítů,	  jak	  o	  nich	  pojednává	  Josef	  Čapek.	  	  
	  
Hynek	  po	  čase	  tento	  způsob	  práce	  opustil,	  protože	  se	  mu	  jej	  nedařilo	  dále	  rozvíjet	  
a	  vrátil	  se	  k	  tématu,	  které	  jej	  přitahovalo	  vždy,	  ke	  středověké	  zbroji.	  Přitažlivost	  
představy	  rytířů	  a	  rytířství	  a	  s	  tím	  spojených	  ideálů,	  ať	  už	  skutečných	  nebo	  
romantizujících,	  kontaktních	  bojů,	  precizního	  a	  	  zdobeného	  tvarosloví	  brnění	  	  
a	  zbraní,	  všudypřítomného	  pohledu	  neznámých	  rytířů	  skrz	  masku	  hledí	  	  
či	  fascinující	  přítomnost	  jejich	  síly	  a	  moci,	  to	  vše	  máme	  nejčastěji	  spojené	  
především	  s	  chlapeckým	  prožívání,	  které	  většina	  mužů	  opouští	  ale	  u	  Hynka	  	  
se	  stala	  jeho	  inspirací	  a	  tématem	  dalšího	  zájmu.	  
	  
Hynkova	  posedlost	  rytířskou	  zbrojní	  morfologií	  se	  stala	  z	  občas	  trochu	  
unavujícího	  lpění	  na	  tématu	  zajímavější	  s	  postupně	  se	  navyšujícím	  zájmem	  	  
o	  využívání	  malířských	  prostředků,	  včetně	  využívání	  řady	  experimentálnějších	  
technologií.	  Zůstal	  ovšem	  v	  zásadě	  vždy	  malířem.	  Za	  nejnosnější	  v	  jeho	  práci	  
považuji	  propojení	  témat	  recyklace,	  vrstvení	  a	  odkrývání	  s	  tím,	  že	  zbrojířské	  
motivy	  se	  v	  jeho	  práci	  stávají	  sekundárním	  inspiračním	  zdrojem.	  Jeho	  postupy,	  
využívající	  často	  vlastní	  starší	  práce	  jsou	  osobitou	  malířskou	  metodou	  
připomínající	  mentální	  či	  jazykovou	  archeologií.	  
	  
Závěrečné	  hodnocení:	  
	  
Hynek	  Bařák	  se	  v	  průběhu	  bakalářského	  studia	  vyprofiloval	  ve	  studenta	  s	  
vlastním	  malířským	  programem.	  Jemu	  samotnému	  doporučuji	  vice	  se	  odrazit	  v	  
dalším	  programu	  od	  svých	  malířských	  vzorů	  	  Doporučuji	  jeho	  práci	  k	  obhajobě	  I	  
k	  přijetí	  do	  magisterského	  stupně	  studia.	  	  
	  
	  
Návrh	  hodnocení:	  	   	   B	  
	  
Posudek	  vypracoval:	   Petr	  Kvíčala	  
	  
Datum:	   	   	   5.	  června	  2016	  
	  
Podpis:	  



	  	  
	  
	  


