
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

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 X

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

nez názvu no name

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 X h) Adobe Flash

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

e) Video, videoinstalace, multimédia

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

Kateřina Horáčková

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

Doc. Mgr. Jana Preková

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

MgA. Filip Cenek

město  |  town rok  |  year

Brno 2010



obrazová dokumentace / list 1

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: bez názvu název: bez názvu

materiál (další údaje): Folie na meotar, meotar materiál (další údaje): Folie na meotar, meotar

velikost (přibližná): A4 velikost (přibližná): A4

rok vzniku, data 
počátku a ukončení:

2010 rok vzniku, data 
počátku a ukončení:

2010

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: bez názvu název: bez názvu

materiál (další údaje): Folie na meotar, meotar materiál (další údaje): Obraz v televizi

velikost (přibližná): A4 velikost (přibližná): Dle televize

rok vzniku, data 
počátku a ukončení: 2010 rok vzniku, data 

počátku a ukončení: 2010



obrazová dokumentace / list 2

Horní menu – vložit – obrázek – 

ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 

ze souboru ...

název: bez názvu název: Ukázka instalace

materiál (další údaje): Projekce na zeď materiál (další údaje):

velikost (přibližná): 2mx 2.5m velikost (přibližná):

rok vzniku, data 
počátku a ukončení:

2010 rok vzniku, data 
počátku a ukončení:

2010

poznámky  |  notes

…

Vztahuji se k obrazu krajiny jako k obrazu světa. Jako ke zprávě o reálnosti a existenci okolního prostoru.  

obrazu krajiny se stavím dvěma možnými způsoby. 
1. jako ke krajině
2. jako k obrazu

1.  s krajinou  hovořím  jako  s neotřesitelnou  platformou  o  níž  víme,  že  existuje.  Jako  s nekonečným 
množstvím vztahů a vzkazů, které nelze spočítat ale lze je číst.  Někdy je čteme, ale nerozumíme jim a 
z této nejistoty vzníká  pocit monumentu o který se lze opřít – jehož narušením přichází zpět nejistota. 

2. neřeším námět ani motiv obrazu.  Nevolím ho,  nevytvářím. Jen čtu,  a také do něj  píšu. Vstupuji  do 
představy o obrazu světa. Není jasné, jestli tím obraz skládám nebo rozkládám. 
 

mých představách je to ten nejhorší možný způsob zmatení a konce, že svět stratí svoji vnitřní soudržnost, 
vztahy se naruší a  věci se začnou rozkládat. 

Někdy se objeví něco, co bude tvrdit, že ono je reálné.


