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Předložená práce odpovídá zadání. Reflektivní přístup k řešenému tématu (možný jen díky systematickému a 

dlouhodobému zájmu autorky o zkoumanou oblast) činí práci plastickou a temporálně rozprostřenou, 

respektive otevřenou. Logicky vede k uvědomování si souvislostí. 

Autorčina definice designu je dobrá a především funkční, pro čtenáře přehledná. Redukuje všeobjímající 

definice, v nichž lze téměř jakékoliv skutečnosti spojené s aktivní činností člověka označit za „design“,                      

ve prospěch užšího, srozumitelného výkladu. Pokud jde o re-design, je velmi příznačná citovaná myšlenka                

o zohlednění širších souvislostí, do nichž je re-designový předmět vsazen (str. 11). Tyto souvislosti představuje 

také čas a prostor. Odtud logicky a zcela správně vede úvaha autorky k re-designu jako kontinuu, respektive 

skutečnosti kinetické a metamorfní jako protikladu statické podstaty designu. Téma autorka rozšiřuje                        

o sémantické konotace v podobě metafory v designu, tedy v oděvní tvorbě. Zvolené příklady jsou jasné a 

relevantní. Kapitolu 2.4.1 bych nicméně nenazval „Úskalí metafory“, neboť jde fakticky spíše o strukturu jejího 

užití. Z textu se zdá, že úskalí metafory tkví především v souvislostech – což mimochodem opět dobře rezonuje 

s autorčiným základním konceptem re-designu. Pokud jde o design a re-design, docházíme logicky k otázce 

identity, tedy jakési vnitřní podstaty, která design či re-design přijímá. Nejde však v druhém případě o re-

identitu? Je-li design formální rámování podstaty, co je podstatou? Tázání ústí k vnímání designu jako 

formálního řešení temporálního obsahu, který participuje na atemporální podstatě. U re-designu pak logicky i 

obsah prochází proměnou, ale podstata zůstává koherentní, neměnná. Při zkoumání sociokulturního 

paradigmatu dospívá autorka ke zjištění, že identita je nicméně častěji spojována s formou, nežli s obsahem... 

Právě proto se lze v mladé generaci běžně identifikovat s někým či s něčím.

Teoretická, didaktická i praktická část se prolínají a navzájem na sebe odkazují. Práce je tak organicky propojena 

a tvoří jeden celek. Re-design tak autorka definuje také na vlastní „dinosauří kolekci“, konceptu představujícím

mimo jiné evoluci jako design a re-design. Koncept je několikavrstvý a jakkoliv jeho těžiště spočívá v oděvní 

tvorbě, má divák možnost seznámit se s exploračními etudami „DinoKůží“, vizuálními vazbami tématu 

v „DinoNotesech“ či v úsměvných „DinoKompotech“, kde můžeme vnímat reminiscence na „zavařeniny“ 

Vladimíra Preclíka či tvorbu Miki de Saint Phalle z 80. let 20. století. 

Ve vlastní didaktické části představuje autorka čtyři úlohy. Nestaví je jen jako úzce vztažené k oděvní tvorbě, ale 

vede studenty k pochopení širších souvislostí designu a re-designu. Z úloh koncipovaných jak pro individuální,

tak pro skupinovou práci mě zaujala především „nepostradatelná věc“ – autorský zápisník vytvořený 

z recyklovaného materiálu. Vedle shora zmíněných úloh najdeme v práci průběžně vkládané drobné didaktické 

úkoly (etudy) po okrajích textu.  Součástí práce je též kvalitativní výzkumná studie kombinující participační 

akční výzkum a artografii. Zvládnutí takovéhoto metodologického spojení ve všech aspektech je opět dokladem 

autorčiných profesních schopností. Analýza dat z výzkumu umožňuje mimo jiné teoreticky i prakticky re-

definovat a re-interpretovat představené výtvarné úlohy.

Předložená práce je formálně zralá, samostatná. V prezentovaných závěrech, zacházení s literárními prameny i 

ve výzkumné sondě je erudovaná. V textu se výjimečně vyskytují drobné pravopisné chyby či překlepy (vejce na 

tvrdo – str.10, unverzální pravda – str. 13, studenti dokážou – str. 28…)



Práci doporučuji k obhájení.

Otázky oponenta:

1/ vysvětlete pojem campové estetiky 

2/ uveďte příklad re-designu mimo oděvní tvorbu

V Praze dne 11. 1. 2016                                                                doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 


