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1) ÚVOD 

MOTTO: 

„Jaká? Jaká?“ 

„Králičí!“ 

„Králičí je nejlepčí!“ 

(pořekadlo z Českého Ráje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji panu Docentovi Stanislavu Zippemu za odborné vedení po celou dobu mého 

dlouhého a náročného studia v ateliéru Vizuální komunikace a panu Magistru Janu Prokešovi 

za potřebné rady a povzbuzení během studií. 

  



3) TEORETICKÁ ČÁST 

Ideou magisterské práce je vytvoření série obrazů na jedno téma – plošná kumulace zvířecích 

hlav stylizovaných až k samé podstatě každého tvaru. 

Každý obraz tvoří veliké množství plošných barevných kusů, které jsou poskládány tak, aby 

vytvořily jednoduché obrazce. Tyto obrazce jsou přes sebe navrstveny bez měření a předem 

určení polohy. Jemně se překrývají a jsou i místa, kde je na sobě 5 a více vrstev. 

Každý kousek byl na počátku králičí postavou, ale postupným ořezáváním a stylizováním 

pomalu ztrácí svoje určení a význam, a je jen abstrahovaným tvarem, který se vrství do 

barevné kompozice. 

Jedná se o manuální generování tvarů a barev, které jsou v kontextu osmi polí poskládány do 

čtvercových formátů. 

 

Hlavním tématem je barva, plocha a tvar.  

Barvy jsou čisté, nemíchané a nestínované – čistě vybrané z palety RGB. 

Tvary jsou vybrané z jednoduchých plošných tvarů králičích postav a posléze rozřezané a 

vrstvené na sebe tak, že vznikají kontrasty na sobě ležících barev. 

Grafika není realistická, ani čistě abstraktní. Skrývá velké množství informací o tělesných 

proporcích zvířecího druhu – zuby, tlapy, ocasy. 

 

Oproti předešlým pracím se ztrácí obrysová linie okolo tvarů, není použita nikde, její 

přítomnost není požadována a není už potřeba. 

 

Není použita  perspektiva. Soustředěnost je na barevnou informaci, která má evokovat štěstí. 

Požadována je veselost a zábava, barevná škála je volena zářivě a čistě. Vyhledávány jsou 

barevně veselé a pozitivní kontrasty, aby celek jak jednoho čtverce, tak všech osmi čtverců 

dohromady tvořil harmonii. 

 

K sérii obrazů patří i autorská kniha, která mapuje průběh práce a zobrazuje vrstvící procesy. 

Skládá se z obrazové dokumentace, která v konečném náhledu tvoří samostatnou autorskou 

knihu, která může fungovat i jako samostatný umělecký předmět a stává se tedy svébytným 

uměleckým artefaktem. 

 

Kreslený králík se v mé tvorbě objevuje proto, že mi přináší pocit bezpečí. Je to roztomilé a 

chlupaté zvířátko, které mi přináší klid a je hebké a příjemné na dotek. 

Je to přítel, který mě provází již mnoho let. Nelze ho nahradit jiným zvířetem, i když 

vyobrazuji občas i jiná zvířata. 

 

V mých vyobrazeních je vždy pozitivním stvořením a má vyvolávat příjemné a veselé 

momenty. Má pobavit a potěšit. V okolním stresu a spěchu má být tím pomyslným majákem, 

který Vás vytáhne z rozbouřeného moře na mělčinu. 

V této práci se králíci rozutekli a tvoří spolu malé skupinky, které se sdružují v různých 

chumlech. Některé skupinky ztrácí díky vrstvení svůj původní význam a jsou téměř 

abstraktním vyobrazením barevných geometrických tvarů. 



5) PRAKTICKÁ ČÁST 
- PVC desky 1x1m, tloušťka 3mm – plnokrevný potisk 

- kniha, :::stran, lepená vazba, ::: ks 

 

 

 

 

 

 

 

  



6) OBRAZOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) CV 

TEREZA DRAHOŇOVSKÁ (*1983 v Turnově) 

 

STUDIA: 

2010 – 2013 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta Umění a architektury,  

 obor Vizuální komunikace - Digitální média – navazující magisterské studium, 

vedení doc. Stanislav Zippe 

2006 - 2010 

Technická univerzita v Liberci, Fakulta Umění a architektury,  

obor Vizuální komunikace - Digitální média 

vedení doc. Stanislav Zippe 

2003-2006 

Vyšší odborná škola sklářská Nový Bor, obor Výtvarné zpracování skla 

1999-2003 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod,  

obor Výtvarné zpracování skla 

 

VÝSTAVY: 

Medvědi, Galerie Jídelna vmg, Česká Lípa, 2004 

Proč jsme tady, Galerie Školská, Praha, 2008 

Protože mě králík pokousal, Galerie Dads - Die Aktualität des Schönen… , Liberec, 2010 

Východočeský výtvarný salón, Galerie Na Hradě, Hradec Králové, 2011 

Východočeský výtvarný salón, Jaroměř, 2011 

První salón malby, Galerie současného umění DOX, Praha, 2012 

Doupátka, UK v Praze (LF v Hradci Králové), Hradec Králové, 2012 

Východočeský výtvarný salón, Galerie Na Hradě, Hradec Králové, 2012 

Východočeský výtvarný salón, Jaroměř, 2012 

 

OCENĚNÍ: 

Studentská soutěž na lisované figurky zvířat, ŽBS a.s., Železný Brod, ČR, 1. místo, 2002   

Studentská soutěž na lisované figurky zvířat, ŽBS a.s., Železný Brod, ČR, 2. místo, 2003 

Cena děkana za nejlepší bakalářskou práci, 2010    

Stipendium Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou pro ak. rok 2009/2010  

Stipendium Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou pro ak. rok 2010/2011 

Studentská soutěž 3x3x3m, FUA TUL Liberec, 3. místo, 2011 

 

KONTAKT: 

Email: mellory@centrum.cz 

  



8) ZÁVĚR 

 

Na tomto světě už je zla spousta a další zla si vytváříme. 

Já vytvářím dobro pro dobro lidí. 

Pro pobavení, pro oddech, pro smích a pro mír. 

 

 

 

 


