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 BcA. Zuzana Bartošová předkládá diplomovou práci s názvem Cirkulace. Jako 
oponent mám k dispozici  Dokumentaci diplomové práce v rozsahu asi deseti stran 
textu a obrazovou přílohu s fotodokumentací modelu v měřítku 1:20, dokumentaci  
funkčních prototypů a  zakreslení do zamýšleného výstavního prostoru. Dále jsem měl 
možnost vidět videozáznam modelu instalace a měl jsem možnost položit doplňující 
otázky. V době kdy zpracovávám posudek není možné vidět konečnou realizaci, ta 
bude připravena později v závislosti na možnostech výstavního prostoru. 
Předem zmiňuji, co konkrétně bylo v době hodnocení k dispozici, protože výsledný 
charakter  samotné realizace může mít některé aspekty,  které nelze předvídat,  
a které vyplynou z realizace, potřeb prostoru, technologických dispozic atp.  
 Téma Cirkulace  autorka v textové části definuje ve formálně logické struktuře. 
Záhy však zjišťujeme,  že spíše než aby došla k zúžení tématu a jeho specifikaci, 
přistupuje k jeho rozmělnění a nabýváme pocitu, že cirkulace je prakticky vše. To sice 
obecně může být pravda, ale problematice to moc nepomáhá a nevytváří  to 
podklad k další práci.  Dále v textu při usazení  práce do kontextu předkládá řadu 
inspiračních zdrojů, cituje autory, které se nějakým způsobem cirkulace dotýkají. 
Jedná se ale v podstatě o výčet prací bez důkladnější struktury a snahy tím něco říci, 
doložit, analyzovat. Tuto část tedy lze brát spíše jako seznámení s výběrem děl, které 
autorka považuje za relevantní a svědčí tedy více o vkusu, či způsobu jejího 
uvažování.  I v kapitole Cíl práce (str. 16) v podstatě opakuje  co všechno lze vnímat 
jako cirkulaci v poněkud méně vhodné osobnější  rovině, ale ani zde nenacházíme 
jasnější  určení  diplomové práce.  
 Textová část obsahuje informace o technologických stránkách projektu, není 
zde však zmíněno jak autorka počítá s jeho vnímáním, s přístupem diváka,  
s osvětlením, … . To, že v průběhu práce na diplomním projektu muselo dojít k 
několika  technologickým ústupkům je pochopitelné. Není však  úplně jasné zda 
výslednou variantu lze chápat spíše jako jakýsi model  či jako definitivní řešení.  
 Po prostudování teoretické části diplomové práce lze konstatovat,  že téma 
Cirkulace slouží spíše jako určitý základní odrazový můstek k volné realizaci, kde 
cirkulace samotná je obsažena,  ale možná není tím nejpodstatnějším.  
Proto považuji za důležité připomenout výše zmíněnou absenci popisu toho, jak 
autorka přistupuje k problematice vstupu diváka do instalace a jakou vlastně zvolí 
instalační strategii. Zda je to instalace pro jednoho diváka, či zda do ní bude mít 
přístup více lidí najednou, jak to bude s osvětlením - do jaké míry například umožní 
samotné běžící světlo orientaci návštěvníků v prostoru tak, aby mohli případně 
instalací procházet, nebo jaké světelné zdroje použije pro dodatečné nasvětlení.  
 Technicky je zvolené řešení poněkud nejednoznačné.  Nosný materiál - bílá 
trubice PEX/AL/PEX umožňuje relativně snadnou organizaci v prostoru bez  
dodatečných nosných konstrukcí. To je bezesporu výhoda i s tím, že technická 
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materialita je sympatická.  Aplikace diodového pásu však slibuje jisté komplikace už  
tím, že půjde o nalepení rovné pásky na válcovitý povrch trubky  a  zřejmě také 
nebude možné ovlivnit pozici  pásky na trubici při změně směru tažení trubky.  
Moment upevnění  LED pásku na nosnou trubku nepůsobí úplně přesvědčivě, ale je 
to také oblast, kterou lze obtížně hodnotit bez znalosti finálního řešení, protože není 
jasné jak se tento detail v celku rozsáhlé instalace projeví. 
 Princip instalace, kdy v prostoru běží po předem nadefinované křivce světlo je 
možné nahlížet z mnoha úhlů. Je možné ji brát jako jakousi cirkulaci jak nám 
diplomantka nabízí, rovněž je možné na ní pohlížet například jako na opakovatelný 
záznam letícího světelného bodu jehož původ může být jakýkoliv, může pocházet  
z mikro i makrosvěta, mohl uniknout z nějakého tokamaku. Stejně tak to ale může být 
žhavý konec ohořelé větve v rukou původních brněnských domorodců, křepčících 
při úplňku. Je asi na divákovi jakou zvolí interpretaci, cirkulace to nutně být nemusí. 
Tato volnost je mi sympatická, práce sama přímo neodkazuje na žádný konkrétní děj  
a není zatížena literárním významem. Vytváří model této situace v reálném prostoru 
a čase, s otevřenou možností  výkladů. 
 Přesto, že mám informaci o tom, jak dlouho bude trvat předpokládané 
světelné oběhnutí, reálná představa mi schází a opět narážíme na nemožnost  vidět 
v časovém předstihu finální instalaci. Programovatelnost řídícího zařízení umožňuje 
měnit rychlost běhu světla  a doladit ji podle potřeb instalace a rychlost běhu bude 
jistě důležitý aspekt. 
 Instalace je osazena adresovatelným  nebo jinak digitálním LED páskem, který 
je řízen mikrokontrolerem.  Samotné běžící světlo je jednou ze základních aplikací, ke 
kterým je adresovatelný LED pásek určen.  Jeho použití  je tedy technologicky na 
místě, jedná se ale o běžnou aplikaci používanou například  
v reklamním či zábavním průmyslu.  Zvláštností je v tomto pojetí  zacyklení  do 
smyčky.  Autorka si estetiky a odkazů, který LED pásek s sebou nese je vědoma  
a počítá s ní. Tento moment je však bohužel v teoretické práci pouze zmíněn (str.16).  
  Při realizaci  diplomové práce je počítáno s poměrně velkorysými  sto metry 
světelné trubice. Na první  pohled vysoké číslo však při rozložení  do kruhových 
smyček prostoru bude vyžadovat určitou instalační opatrnost a rozvahu. Míra 
zahuštění světelných vln v prostoru je zřejmá v modelech instalace. V textu zmínka 
bohužel chybí, proto se o cíleném účinku či možných variantách můžeme pouze 
dohadovat. 
 Oceňuji  snahu o komplexní  řešení diplomového projektu i  jeho navržení pro 
konkrétní prostor, na který ale instalace nemusí být vázána a může být při nových 
příležitostech realizována v jiných prostorech a  podmínkách, s využitím právě 
získávané zkušenosti.  Přeji  bezproblémovou a úspěšnou finální instalaci a rozvahu  
i šťastnou ruku při jejím řešení. 
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Otázky k rozpravě: 
Zůstává  původní název či téma Cirkulace podstatné při vnímání  realizace 
diplomové práce? 
Jak bylo  při návrhu instalace  zohledněna možnost vstupu diváka a jeho přítomnost 
v instalaci? 
Jak bylo kalkulováno s osvětlením výstavního prostoru? 
Jakou vazbu má konkrétní výstavní prostor k finální podobě instalace? 
Co odlišuje tuto aplikaci LED pásky od běžných aplikací běžících světel?  
 
 
Závěrečné hodnocení:  
Doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a vzhledem k problematické 
teoretické části obhajoby a nemožnosti posoudit definitivní  realizaci doporučuji 
hodnotit stupněm C. 
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