
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
akademický rok 2016/2017

Vysokoškolská kvalifikační práce - bakalářská práce 
posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Lenka Štěpánková
Název práce: 
Slovní hodnocení: 

Lenka Štěpánková je stějně jako ostatní studentí tohoto bakalářského ročníku v Ateliéru 
malířství 1 od prvního roku svého studia na FAVU. Zažili jsme společně dobré i zlé. Po všech
peripetiích jsem moc rád, že Lenka završuje své studium bakalářskou prací. 
Studenti tohoto bakalářského ročníku jsou těžištěm současné podoby ateliéru malířství 1. I 
Lenka byla vždy jeho nedílnou součástí. 

Lenka Štěpánková určitě není typem umělkyně, která hýří různorodými náměty a divoce 
střída témata. Její velkou výhodou však je, že pokud se pustí do řešení malířských problémů,
je schopná ponořit se do soustředěné práce a cizelovaní malířské formy. Trvalo poměrně 
dlouho, než se rozhodla, že bude postupovat právě tímto způsobem. Není to schopnost 
zcela samozřejmá a může být naprosto zásadní i v dalším rozvoji Lenky jako umělkyně. 
Bakalářská práce studentky spočívá v sérii portrétních olejomaleb na plátně. Mám dojem, že 
ze své práce má radost. Radost z objevování nových způsobů v zacházení s barvou, hledání
správné stavby těla, konstukce prostoru v obraze, a také v neposlední řadě z napravování 
vlastních chyb. Vybrala si portrét jako žánr, který se bezprostředně zaměřuje na člověka. 
Portrétuje lidi jí blízke, obvykle své přátele a rodinné příslušníky. Na jednu stranu jí téma 
slouží jako prostor pro rozvijení řemeslných malířských dovedností a na druhou stranu je 
jisté, že obsahuje spoustu témat tradičně vztažených k žánru portrétu jako je například 
vyjádření psychologických nuancí či momentálních nálad ve výrazu potrétovaného. 

Lenka Štěpánková za dobu svého bakalářského studia dosáhla jistoty v malířském projevu. 
To je něco, na čem může nadále směle stavět a dále svou tvorbu rozvijet.

Otázky k rozpravě: Co vás přitahuje na žánru portrétu? 
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