
 

 

Posudek bakalářské práce Ilony Župkové 

Ve své bakalářské práci Ilona spojila několik technologických zkušeností získaných během studia 
v ateliéru socha 1. Rozhodla se zpracovat téma otisku ženského těla. Tímto tématem se zabývá již 
dlouho. Vše začalo sochou ženského torza se stopou otisku ženského prádla na těle. Torzo působilo 
velmi intimně, trup ženského těla byl pokrytý jemným detailem reliéfu. Pozornost byla soustředěna jen 
na tento otisk a nebylo třeba nic vysvětlovat.  

V další práci se soustředila na otisk některých částí ženských těl do písku. Tyto otisky následně vylila 
sádrou a sestavila na stěně do reliéfní komposice. Vytvořila kaligrafii složenou z reálně velkých otisků. 
Původně chtěla otisky umístit do horizontální polohy na strop  místnosti, ale nakonec zvolila mnohem 
šťastnější řešení v podobě již zmíněného reliéfu.  

V další fázi se pokusila přejít do materiálového řešení otisků a pracovat s tělesnou měkkostí jednotlivých 
otištěných částí těl.  Otisky těl odlila do měkkého silikónu a vystavila je opět jako reliéf i když tentokrát 
zmáčknutý sklem. Vznikly tři samostatné objekty stejných formátů vyplněné třemi odlišnými otisky. 
Jednotící kaligrafie zmizela a soustředění se přeneslo na detail a materiálovou měkkost. 

 Celý, i když asi zpočátku nezáměrný cyklus zakončuje bakalářskou prací. Znovu se zabývá otisky ale 
tentokrát již zcela zbavenými tělesnosti. Zůstal jen reálný rozměr a východisko reálných otisků. Zmizela 
původní intimnost a také způsob  práce s otiskem se změnil. Ilona své modely opět otiskla do písku ale 
tentokrát jejich otisk neodlila, ale naskenovala 3D skenerem. Vzniklý 3D model potom v počítači 
rozřezala na vrstevnice a připravila si tak technické výkresy jednotlivých vrstev. Tyto  výkresy následně 
přenesla na desky, které měly předem zvolenou stejnou tloušťku a vrstvu po vrstvě je vyřezala a na sebe 
nalepila. Vzniklý, objekt složený z několika otisků, připomíná vrstevnicovou mapu. Princip takového 
skládání objektů není nijak nový. Používal se již dlouho, i když v sochařství před érou počítačů jen zcela 
výjimečně a to především jako výtvarný prvek. Před několika lety ho například použil David Černý. Tam 
ale vrstevnice měly jiný smysl, protože tvarově sjednocovaly a zakrývaly mechanický pohyb sochy. 
Zajímavost této bakalářské práce proto z mého pohledu neleží ve zvolené formě vrstevnicového složení 
tvarů, ale v zasazení této celé práce do již popsaného cyklu otisků. Od zcela intimních a trochu 
erotických otisků prádla do kůže přes přímé odlitky těla a jejich kaligrafické složení do reliéfu, dále přes 
samostatné na materiálu založené otisky stlačené sklem až po zcela odosobněný a na rozměrech 
založený vrstevnicový objekt této bakalářské práce. Vidím tuto tělesnou mapu jako poslední díl celého 
cyklu, který nevyrůstal jako koncept, ale jako intuitivní hledání cesty k uchopení  tělesnosti nebo jako 
příklad přemýšlení v tvarech procesu a materiálu. Přemýšlení, které používá zkratek a cest čistému 
rozumu zcela uzavřených. Rád bych viděl celý cyklus pohromadě a rád bych si představoval, zda má či 
nemá možnost dalšího pokračování. Já osobně bych viděl několik dalších možností, ve kterých by se 
mohli ve větší míře promítnout již zmíněné 3D technologie. Pomocí této technologie by mohla více 
pracovat třeba s rozměry. Mám například na mysli zvětšení  detailů otisků do abstrahujících rozměrů. 

 Práci Ilony Župkové hodnotím s ohledem na zmíněný koncept stupněm A. 
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