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Akademický rok 2018/2019 

Diplomová práce – posudek vedoucího  
 

Jméno a příjmení studenta: BcA. Nikol Hoangová 

Název práce : Welcome in our shop of future / Vítejte v prodejně budoucnosti 

Slovní hodnocení: 

Nikol Hoangová nastoupila do magisterského stupně ateliéru Malba 2 z Plzeňského ateliéru 

intermédií Vladimíra Merty. Od počátku byl v tvorbě diplomantky přítomný zájem o digitální média 

a jejich vliv na vnímání světa. Esteticky a eticky. Poněkud nešťastné užití média malby pro zvolené 

téma vedlo k dohodě o prodloužení studia, kde se měl získat čas na ujasnění si lepšího a přesnějšího 

využití různých médií. Malířským zpacováním obrazovek mobilů přes obrazy rituálních záznamů 

vystavěných z grafických prvků z počítačového rozhraní postupně dospěla k multimediání instalaci. 

Velkoryse pojatý záměr diplomové práce s názvem Vítejte v prodejně budoucnosti se zabývá 

aktuálním tématem práce a vztahu lidské práce a digitálních platforem. Základem projektu je jak 

osobní zkušenost, tak jakýsi průzkum ve spolupráci se zaměstnanci globálního obchodu Amazon. 

Na základě drobné příhody v e-shopu si uvědomila možné důsledky chyb v digitálních systémech a 

to ji dovedlo k zajímavým úvaham o budoucí pozici člověka ve světě digitálního kapitalismu.  Toto 

téma spojila s největším internetovým obchodem Amazon a zaměřila se na problematickou 

povahu zaměstnaneckého vztahu uvnitř pracovního provozu gigantických skladů připomínající 

námezdní práci dělnických profesí v devatenáctém století. Na základě těchto zjištění se pustila do 

přípravy vlastního modelu e-shopu, v němž chce výše zmíněná témata komunikovat. V ideálním 

případě má jít o dva showroomy: jeden tematizující pracovní pomůcky pro zaměstnance skladišť a 

druhý tematizující spotřebiče kolonizující volný čas jak zákazníků, tak zaměstnanců. 

Předpokládaný rozsah navrženého projektu se mi jeví poněkud přemrštěný a doporučil jsem 

v případě množících se kompromisů ustoupit z celku a zvolenou část vypracovat v patřičném 

provedení do detailu. Velmi se mi líbí zpracování pracovních pomůcek a to jak po stránce 

obsahové, tak po stránce výtvarné. Závažné téma v podání Hoangové působí odlehčeně a 

vtipně. Průhledné pracovní overaly, gumičky do vlasů s nápisem „na prvním místě bezpečnost“ 

nebo posilovací rukavice; vše opatřeno korporátním designem.  
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 Na druhé straně výrobky pro volný čas, sluchátka a virtuální brýle jsou readymady běžného zboží 

opatřené subversivními texty jako například nápisem  „bavte se doma“. Zde poněkud postrádám 

vtip a nadhled a mám dojem, že i obsahově není tato část tak domyšlená jako pracovní oděvy.  

Celá práce se však uskuteční až v den obhajoby a teprve tam se dozvíme, nakolik záměr 

Hoangové vyšel. A jak dílo ve skutečném provozu funguje. Součástí má totiž být i skutečný či 

modelový e-shop, kde si zájemce může minimálně prohlédnout, možná i zakoupit nabízené 

artefakty. Jakým způsobem se podaří vtáhnout diváky do tohoto interaktivního vztahu je velkou 

otázkou.  

V textu obhajoby nás detailně seznámí s úvahami nad vytyčeným tématem. Formou úvah a zjištění 

dokládá důvody a motivy práce. Při ohledávání kontextu si vybírá autory, kteří zpracovávali 

podobná témata, vztahující se ve své době k ekonomicko sociálním vztahům. Od ikony popartu 

po umělce nejmladší generace.  

Otázky k rozpravě: 1: Ve své obhajobě se Nikol odkazuje k dokumentu Hranice práce z roku 2017 

od Apoleny Rychlíkové a Saši Uhlové, kde tušené vzahy byly na základě osobního výzkumu 

poměrně komlexně naznačeny a doloženy. Je v práci Vítejte v prodejně budoucnosti nějaký nový 

poznatek dosažený vlastním výzkumem?  

2: Je zřetelný rozdíl ve výtvarném zpracování sekce pracovních oděvů a pomůcek proti 

předmětům pro volný čas. Který z přístupů je pro diplomantku uspokojivější a proč? 

Závěrečné hodnocení:  

Je velice těžké z dosavadních informací hodnotit celkový výsledek a dosaženou  úroveň 

zpracování diplomové práce. Co lze s jistotou posoudit, je prokázaná schopnost samostatné 

umělecké práce, orientace v oboru umění a sebereflexe, což jsou dohromady faktory nezbytné 

k další umělecké praxi a kariéře.  

Práci doporučuji k absolutoriu 

Návrh klasifikace: B 

Posudek vypracoval:  Doc.MgA. Luděk Rathouský 

Datum: 25. 4. 2019 
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