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Slovní hodnocení: 

Tomáš Plachký je hloubavý student schopný systematické mravenčí práce. Častý návštěvník 

školní knihovny, galerií a přednášek. 

Absolvoval zahraniční stáž v polském Krakově. Po návratu se postupně stal vůdčí osobností 

školního projektu Galerie 209, kde si osvojil jak byrokracii spojenou s financováním galerie 

pomocí grantů, tak kurátorskou dramaturgii a organizaci výstav a s tím spojených problémů. 

Semestr strávil v pilotním projektu hostujícího pedagoga u Václava Špačka.  Touha 

proniknout pod povrch barev ho například dovedla ke spolupráci s chemicko-technologickým 

pracovištěm VUT, kde pod mikroskopem sledoval různé struktury. 

Ruku v ruce s výše zmíněným a usilovnou výtvarnou činností dosáhl vyššího sebevědomí,  

které se bude, jak doufám, ještě potvrzovat a zvyšovat.  

Snad právě sklony k hloubavosti jsou ale příčinou jisté překombinovanosti a 

nesrozumitelnosti některých uměleckých výstupů.  

Bakalářská práce Konvekce / konvence se svým způsobem volně zabývá  sociální krajinou a 

společně se zájmem o politickou situaci v kontextu širšího celku Evropské unie se pokouší 

světu předat svůj vzkaz, apel, nebo jen obavu. Již z názvu je patrné, že Plachký opět 

kombinuje exaktní přístup vlastní přírodním vědám s humanitním přístupem vytváření 

mezilidského prostoru. Mnohovrstevnatost původního záměru skýtala nebezpečí totálního 

zmatení a přemrštěného očekávání od diváků. Po několika konzultacích s oponentem a 

vedoucím práce se, doufám, podařilo studentovi  ořezat původní rozvětvenou tématiku na 

základní kmen a že výsledná práce je v jednoduchosti použitých metafor a čisté 

nepřekombinované instalaci přiměřeně atraktivní a rámcově srozumitelná. Také doufám, že se 

podařilo zcela využít zvoleného prostoru soukromé galerie, která byla klíčovým momentem 

pro kompozici a materiálové řešení díla. Tuto schopnost sebereflexe a pochopení  prokázal již 

v minulosti a jsem si jist, že práce, u které dnes stojíme, je opět na vysoké úrovni.  

 

Textová část bakalářské práce nás srozumitelným způsobem provází dosavadním studiem a 

odhaluje pohnutky ke vzniku díla, včetně rozboru názvu. Srozumitelně nastiňuje i vztah svého 

přemýšlení k současným autorům, které si nejen dohledal, ale i naživo zažil.  

 

Otázky k rozpravě:  

 

 

 

Závěrečné hodnocení: Tomáš Plachký dostatečně prokázal schopnost samostatné práce a 

sebereflexe. Svým zájmem o obor jasně dokládá předpoklady pro pokračování ve studiu. Plně 

doporučuji k absolutoriu.  
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