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Michaela Trávníčková se ve své diplomové práci prostřednictvím tavené plastiky 
zabývá materializací efemérního procesu spojeného s čajem a časem. 
 
Textová část diplomové práce je přehledně strukturovaná, Michaela v ní 
vysvětluje své inspirační zdroje z hlediska formy i obsahu, popisuje fenomén čaje 
prismatem filosofie i historie.  
 
Nedílnou součástí textu je zařazení její diplomové práce do kontextu vlastních 
předchozích děl, v nichž se této problematiky dotýkala a také v něm dostatečně 
zdůvodňuje ideje a postupy své aktuální práce. 
Text má výbornou stylistickou úroveň a zejména v první části týkající se historie 
je bohatě podložen daty a fakty. Rozsáhlá znalost tématu dokládá autorčino 
dlouhodobé zaujetí touto oblastí. 
 
Podobně, jako je ucelená a propracovaná forma čajového rituálu, je i v 
předložené diplomové práci v souladu kvalita textu i samotného koncepčního  
a výtvarného řešení skleněných objektů. 
 
Nikoliv symetrická, ale spíše biomorfní forma stolků, způsob, jakým koresponduje 
měřítko s účelem, průsvitnost materiálu, skrze kterou můžeme místy zahlédnout 
vnitřní mlhoviny taveného skla, morfologie čajového moře… to vše navozuje pocit 
detailně propracovaného makrokosmu spojeného s rituálem. 
 
Autorka vytváří intimní svět formovaný vodou, metaforu záznamu jemných 
pohybů, které svým působení mění dotýkaný objekt, stejně, jako se v čase 
proměňujeme my sami. 
Michaelina práce je autobiografická a subjektivní, přesto, že se tematicky 
vztahuje k situacím a rituálům, které mají hluboké historické kořeny.  
Způsob, jakým autorka s tématem naložila, shledávám velmi dobrý a inspirativní. 
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V  Differdange,  dne 27. 5. 2021 
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Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 
 

 A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 
 
* nehodící se škrtněte 


