
Vysoké učení technické v Brně  |  Brno University of Technology

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně  |  BUT Faculty of Fine Arts

ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha    X

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

Prolínání Permeation

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo f) Grafika a animace

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening i) Design, objekt, audio X

e) Video, videoinstalace, multimédia

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

Barbora Kšicová

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

Doc.Dr. Jiří H. Kocman

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

PhDr. Hana Karkanová

město  |  town rok  |  year

Brno 2010



obrazová dokumentace / list 1

název: Mika Waltari – Cizinec přichází název: Mika Waltari – Cizinec přichází

materiál/technologie: Potahový modrý papír (80g/
m2), krémový karton (170g/
m2), lepenka / 
technologie - slepotisk

materiál/technologie: Potahový modrý papír (80g/
m2), krémový karton (170g/
m2), lepenka / 
technologie - slepotisk

výška x šířka x hloubka v cm: 32,5 x 22,5 x 2,5 cm výška x šířka x hloubka v cm: 32,5 x 22,5 x 2,5 cm

délka záznamu: - délka záznamu: -

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010

název: Mika Waltari – Cizinec přichází název: Mika Waltari – Cizinec přichází

materiál/technologie:

Potahový modrý papír (80g/
m2), krémový karton (170g/
m2), lepenka / 
technologie - slepotisk

materiál/technologie:

Potahový modrý papír (80g/
m2), krémový karton (170g/
m2), lepenka / 
technologie - slepotisk

výška x šířka x hloubka v cm: 32,5 x 22,5 x 2,5 cm výška x šířka x hloubka v cm: 32,5 x 22,5 x 2,5 cm

délka záznamu: - délka záznamu: -

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010



obrazová dokumentace / list 2

název: Mika Waltari – Cizinec přichází název: Matrice na slepotisk

materiál/technologie: Potahový modrý papír (80g/
m2), krémový karton (170g/
m2), lepenka / 
technologie - slepotisk

materiál/technologie: Lepenka / slepotisk

výška x šířka x hloubka v cm: 32,5 x 22,5 x 2,5 cm výška x šířka x hloubka v cm: 34 x 27 x 0,2 cm

délka záznamu: - délka záznamu: -

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010

poznámky  |  notes

Obhajoba bakalářské práce

Barbora Kšicová, Ateliér papír a kniha, FaVU VUT v Brně

Název práce: Prolínání

Myšlenkovým pilířem mojí bakalářské práce je téma prolínání. Pro vypracování práce jsem zvolila méně 
známou knihu od Mika Waltariho, která mě však velmi zaujala, Cizinec přichází. Tento titul zastupuje 
literární žánr - klasickou prózu, který je blízký široké veřejnosti. Prožitek budoucího čtenáře z knihy, 
kterou jsem zpracovávala,  jsem se pokusila  umocnit  vzájemným propojením dvou příběhů nesených 
samostatnými médii, kterými jsou psané slovo a papír.

Kniha,  jako  médium  obecně,  zprostředkovává  předávání  myšlenek,  informací,  příběhů.  Schopnost 
ponořit se do příběhu, stát se jeho součástí, považuji za velmi důležitou k získání hlubokého prožitku. 
Využila jsem proto k vyvolání prožitku nejen psaný text, který aktivuje, rozvíjí a usměrňuje fantazii, ale 
také ilustrace, doprovázející psané slovo a umocňující obrazy a emoce, které text v čtenáři evokuje.

Text příběhu, který tvoří jasnou linii knihy, jsem typograficky upravila a zvolila font korespondující s 
tématem příběhu. Protože jsem sledovala víceliniovou koncepci knihy, nikoliv pouze linii textu, prolnula 
jsem psaný text reliefními ilustracemi. Papír, jenž je velmi tvárným materiálem, jsem v knize použila 
nejen jako prostředníka sdělení, ale jako samostatného tvůrce příběhu. Vytvořila jsem soubor reliefů, 
který je samostatným příběhem obsaženým v nosném médiu sazby – papíru. Pomocí matric, které jsem 
vyřezala z kartónu, jsem tlakem v lisu vyhotovila do papíru reliéfní ražbu. Ražba je v knize aplikována 
vždy na dvojlistu každé z kapitol příběhu. Motiv reliéfu prostředí, ve kterém se příběh odehrává, vychází 
z mých představ evokovaných při čtení knihy.   



Spojením textu a ražby jsem docílila vzájemného prolnutí nástrojů, které probouzejí fantazii čtenáře, 
čímž se jeho prožitek stává hlubším. Abych zharmonizovala vizuální dojem z prostupujících se prvků, 
zvolila jsem pro text v místech reliéfu modrou barvu. Ražba se tak stala viditelnější, aniž by text ztratil 
na své čitelnosti. Obě souběžné linie příběhu zprostředkované samostatnými médii se vzájemně doplnily 
a poskytují tak čtenáři sjednocující vjem.

Cílem této práce bylo vytvořit  knihu,  která nabídne čtenáři  nástroje,  které probouzejí  jeho smysly a 
evokují vlastní představivost umožňující hlubší a jedinečný prožitek imaginárního příběhu.

 
  

V Brně dne 29.5.2010 
  


