
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

akademický rok 2016/2017 

 

Vysokoškolská kvalifikační práce - magistři (diplomová práce)  

posudek vedoucího  

 

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA Hana Svobodová 

Název práce: Kabát 

Slovní hodnocení: 

 

Hana se velmi soustředěně věnuje tématům, která si vytyčila. Nestává se, že by 

přeskakovala z jednoho na druhé. Trvalo ji poměrně dlouho, než se našla, protože 

způsob jejího hledání vlastní formy i témat postupuje přes hotová díla. Už její práce 

z prvních semestrů ukázaly, že má sochařský talent a zobrazování reality ji nečiní 

žádný problém. Po zadávaných úkolech prvních čtyř semestrů byla postavena před 

úkol najít vlastní téma a tady pro ni začala cesta hledání. Práce v oblasti digitálního 

sochařství ji inspirovaly možností deformace a proměn lidského těla, ale sílu 

konečnému výsledku dal nakonec materiál, ve kterém sochu dokončila. Naučila se 

pracovat technikou umělého mramoru a tak přenesla těžiště výsledné sochy z tvaru 

do materiálu. To se potom odehrávalo u většiny jejich dalších prací. Vždy si téma 

hledala přes materiály. Pracovala s peřím, solí, pryskyřicí a dalšími materiály, ale 

nakonec pro svoji bakalářskou práci i magisterskou práci zvolila peří. Její bakalářská 

práce se jmenovala Lanugo a vycházela z tělesných pocitů, které trochu 

zjednodušeně přenesla do tvaru sochy. Protože ale těžiště její práce leží, jak jsem se 

již zmínil v materiálech, a tvar je jen prostředkem, který ji umožňuje předvést a 

rozvinout ve zvoleném materiálu své pocity, sdělení zůstalo toto tvarové 

zjednodušení zcela skryto. Sochu nakonec odkryla především z její rubové strany a 

tím sochu ideově dokončila. Během magisterského studia vyzkoušela i jiné způsoby 

práce s dalšími materiály včetně peří. Na základě těchto zkušeností se také rozhodla 

vytvořit svou diplomovou práci. Práci nazvala Kabát. Objekt je cíleně postavený tak, 

aby odkrýval svoji vnější i vnitřní stranu, Kabát, plášť nebo stažená kůže visí volně 

v prostoru. Může vyvolávat dojem zjednodušené postavy. Poetika bílého peří může 

připomínat postavu andělskou, ale částečně odkrytá rubová strana vrátí tuto 

myšlenkovou konstrukci do fyzického světa, a z anděla zůstává jen stažená kůže 

zavěšená v prostoru. Myslím, že vyvolání této představy nebylo záměrem autorky, ale 

jak znám způsob její práce, může to zatím jenom nevědět a až postupně vstřebá to, 

co intuitivně vytvořila, uvidí své dílo v jiném světle. Plastika potom dostane možná i 

jiný definitivní název a možná také i další pokračování.  K technické stránce bych rád 

podotknul, že plastiku Kabát považuji za velmi dobře zvládnutou, a to asi i díky 

předchozí zkušenosti s plastikou Lanugo. Plastika Kabát na tom sice nijak nestaví, ale 

má pevnou laminátovou kostru základního tvaru, která umožňuje pracovat 

s objektem jako se sochou. Nejde tedy o žádný měkký plášť, který by se různě vlnil a 

pokaždé jinak instaloval. Jde o statickou tvarově neměnnou plastiku, kterou nebude 

možné přizpůsobovat jiným instalacím. Považuji to za velmi cenné a podstatné. Byl 

bych velmi potěšený, kdyby podobných péřových soch nebo spíše plastik vzniklo 

více. 

  

 

 



Otázky k rozpravě: Co autorku vedlo k výběru peří jako materiálu pro pokrytí jejich 

plastik? Inspirovalo ji peří k jejím plastikám nebo naopak peří bylo jediným 

materiálem schopným naplnit její záměr? 
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