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Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 
akademický rok 2016/2017 
 
Vysokoškolská kvalifikační práce (diplomová práce)  
posudek vedoucího  
 
 
Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: 
Název práce: 
Slovní hodnocení: 
Barbora Ciprová je v našem ateliéru specifickou studentkou. Když se k nám před dvěma lety 
přihlásila do magisterského studia, rozhodli jsme o jejím přijetí nejen na základě jejích 
vlastních prací, ale roli hrály i její kurátorské zkušenosti a praktické i teoretické schopnosti z 
uměleckého provozu. Během následujících dvou let se její role, přirozeně spojující pozici 
autorky, kurátorky a produkční ateliérových výstav, ukázala jako výrazná a těžko 
zastupitelná. 
     
    Barbora ve své magisterské práci Pocit baroka používá to, co dokáže nejlépe. Spojuje svou 
autorskou a kurátorskou zkušenost, vychází z fascinace a odborného zájmu o barokní 
architekturu na Broumovsku a z vlastní dlouholeté hudební praxe. Na základě promyšlené 
koncepce propojuje množství autorů (mezi kterými stojí i ona sama) a prostřednictvím 
synergického efektu nechává vzniknout rozsáhlou mnohovrstevnatou práci. Výsledné hudební 
album je jen jejím posledním článkem.  
 
Zkoumání geometrie a tvarosloví slavných dientzenhoferovských staveb Barboru přivedlo k 
možnosti užít je jako základ hudebních kompozic, a to jak odvozováním matematických 
vztahů a tónových intervalů, tak i intuitivním působením daných kostelů v krajině nebo 
digitálním převodem nákresu půdorysu. Diplomantka tak nechala vzniknout nebo se sama 
podílela na deseti žánrově a výrazově odlišných skladbách, každá z nich se odkazuje k 
jednomu kostelu.  
Domnívám se, že pozitivní volbou bylo nepostupovat striktně konceptuálním přístupem při 
převodu barokní geometrie na zvuk - Ciprová dala jednotlivým hudebníkům volnější pole pro 
zacházení s počátečními indiciemi, spolehla se na jejich osobité interpretace. Pozorného 
posluchače může i přes formální různorodost zaujmout určitá příbuznost vzniklých motivů, ta 
je ovšem daná i hudebním vkusem autorky, resp. výběrem spoluautorů. 
 
Barbora pečlivě zprostředkovala svou koncepci hudebníkům a sama participovala na jedné 
skladbě v roli autorky, na třech skladbách v roli houslistky a/nebo zpěvačky. Výsledek působí 
přesvědčivě a profesionálně i díky mnohaměsíční péči o technickou stránku zvuku, prezentaci 
práce na samostatné webové stránce a grafickému zpracování publikace. K obhajobě je dle 
autorčiných slov připraveno poskytnutí hudebního alba včetně bookletu s doprovodným 
textem členům komise a živá interpretace jedné nebo dvou skladeb, což pokládám za šťastný 
způsob prezentace. 
 
Myslím, že práce svou konzistencí a kvalitou daleko překračuje rámec diplomové práce, o 
čemž svědčí i plánovaná série konzertů tohoto projektu v Brně a v oblasti Broumovska. 
 
 
Otázky k rozpravě: Do jaké míry lze podle tebe "převést" dojem z architektury na zvuk, resp. 
hudbu? 
Jsou podle tebe jednotlivé skladby soběstačné i bez kontextu s danou barokní architekturou? 
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Závěrečné hodnocení: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
 
Návrh klasifikace: A 
 
Posudek vypracoval(a): MgA. Matěj Smetana PhD. 
 
Datum: 8. 5. 2017 
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