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DOKUMENTACE VŠKP 

 

K obhajobě byly předloženy 2 texty, 1 kresba a 3 obrazy. 

 

 

 

 

 

 

 
Václav Stratil nebo Vojtěch Maša: Prasečí chřipka, akryl a olej na plátně, 70 x 100 cm, 2010 



 
Václav Stratil nebo Vojtěch Maša: Čoko voko koko – Pocahontas a já, akryl a olej na plátně, 

90 x 130 cm, 2011 

  



 
Václav Stratil nebo Vojtěch Maša: Pohádka z krabičky, akryl a olej na plátně, 120 x 110 cm, 

2011 

  



 
Václav Stratil – obhajoba, text, 15 x 10 cm (A5), 3 strany, 2013 

  



 
Václav Stratil – obhajoba, text, 15 x 10 cm (A5), 3 strany, 2013 

  



 
Václav Stratil – obhajoba, text, 15 x 10 cm (A5), 3 strany, 2013 

  



 
 

 
Václav Stratil – Jedna kresba, tuš a tužka na papíře, 28 x 18 cm, 2012 



 

 

Vojtěch Maša: Oponentský posudek pro Václava Stratila, text, 2013 

  



PÍSEMNÁ OBHAJOBA 

 
Tématem bakalářské práce Jedna práce je navození  obhajoby v rámci mé bakalářské obhajoby. 

Zorganizoval jsem a předkládám jako svou bakalářskou práci následující: 

Václav Stratil na sebe vzal roli studenta a obhajuje svoji jednu kresbu, která je nainstalovaná během 

obhajoby. Svou obhajobu napsal písemně a ta je k dispozici v rámci mé bakalářské práce. Vedoucí práce 

studenta Václava Stratila je Jiří Ptáček, který napsal posudek vedoucího práce pro Václava Stratila. Já – 

Vojtěch Maša – jsem oponentem Václava Stratila a napsal jsem mu oponentský posudek. 

Pro přehlednost situaci ještě popíšu bodově: 

1. Václav Stratil v roli studenta obhajuje svou jednu kresbu. Napsal obhajobu této černé kresby. 

2. Jiří Ptáček v roli vedoucího práce Václava Stratila napsal posudek vedoucího posuzující černou 

kresbu Václava Stratila. 

3. Já – Vojtěch Maša – jsem v roli oponenta Václava Stratila napsal oponentský posudek 

posuzující černou kresbu Václava Stratila. 

4.  Já – Vojtěch Maša – v roli studenta obhajuji svou bakalářskou práci. Tou je koncept popsaný 

v bodech 1 až 3. Napsal jsem obhajobu bakalářské práce, což je tento text. 

5. Jiří Ptáček v roli vedoucího práce Vojtěcha Maši (tj. mě) napsal posudek vedoucího mojí 

bakalářské práce.  Posuzuje tedy koncept popsaný body 1 až 3. 

6. Václav Stratil v roli oponenta bakalářské práce Vojtěcha Maši (tj. mě) napsal posudek oponenta 

mojí bakalářské práce. Posuzuje tedy koncept popsaný body 1 až 3. 

 

 Václav Stratil má tedy roli 

o studenta (a píše obhajobu) 

o oponenta Vojtěcha Maši (a píše oponentský posudek) 

 Jiří Ptáček má roli 

o vedoucího práce Vojtěcha Maši (a píše posudek vedoucího) 

o vedoucího práce Václava Stratila (a píše posudek vedoucího) 

 Vojtěch Maša má roli 

o studenta (a píše obhajobu) 

o oponenta práce Václava Stratila a (píše oponentský posudek) 

Celkově tedy vzniklo šest textů. 

Není to performance ani kurátorská činnost, ale skutečně multimentální nekonečný rozhovor. To je 

médium předloženého díla. Dále tu jsou všechna slova, vztahy, myšlenky a artefakty jako důsledky nebo 

příčiny. Předkládané videoskicy svým způsobem konzultací a obrazy, do kterých jsme si s Václavem 

během studia vzájemně intervenovali, chápejte jako symboly. 

Je pro mě vzrušující oponovat práci vedoucího svého ateliéru během státní zkoušky, tedy v kontextu, 

který má váhu. Cvičit schopnost kriticky se podívat na autoritu (kritiku myslím v konstruktivním smyslu) 

je podle mého oprávněný požadavek na vzdělávací systém. 



Václavu Stratilovi – mému celoživotnímu učiteli, sensitivní osobnosti a příteli, děkuji za vekorysost a 

obrovskou svobodu, jakou jsem jinde nezažil. Bez ní bych se udusil.  

Jiří Ptáček má k Vaškovi velmi blízko – jsou dlouhodobí přátelé a spolupracovníci. V mém životě se 
vynořuje a zanořuje jako delfíni. Jedna z videoskic – moje první obhajoba klauzurní práce na FaVU – 
možná moje první setkání s Jirkou. První steh. Jsem rád za přátelství a společný čas, což je do jisté míry 
totéž; za ochotu pochopit a za kontext pro věci, které dělám. 

 


