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TEXTOVÁ ČÁST 

Ve své diplomové práci se zabývám otázkami práce v jednom z největších globálních 

prodejců na internetu - Amazonu. V roce 2015 otevřel Amazon distribuční centrum v 

Dobrovízi nedaleko Prahy a zaměstnává zde tisíce stálých i sezónních pracovníků. 

Amazon jako ‘’technologická firma,’’1 čili v poloautomatizovaný provoz se striktním 

řádem, dokonale vyvinutou logistikou a z toho vyplývající požadovaná efektivita 

“lidských” pracovníků. S tím je spojený masivní vývoj stále nových technologií s cílem 

zrychlit dodávku zboží. Podle Matthewa Stewarta, který přednášel ve VI PER galerii v 

rámci výstavy Krajina logistiky, Amazon pravidelně aktualizuje svůj seznam patentů na

nejnovější technologie. Jedná se v tuto chvíli o víc jak 5800 patentů,2 které vyvíjí jak 

pro své nové produkty, tak pro své distribuční zázemí. Na amerických stránkách 

patentového úřadu se dají tyto patenty detailně projít a podívat se, čím vším může být 

nebo již je pracovník vybaven. Najdeme tu vybavení jako jsou brýle augmentované 

reality, rentgenové senzory nebo drony. Pobočka v Dobrovízi patří ale, především kvůli

nízké ceně českých zaměstnanců, z hlediska Amazonu k těm méně automatizovaným.

Zajímá mě tedy, co přesně znamená pracovat pro nejbohatšího muže světa? Jaká je 

za tuto práci odměna a co pro ni musím vykonat? S tím, ''jak to v takovém Amazonu 

chodí'' jsem se seznámila díky podrobné výpovědi bývalé zaměstnankyně, 

zkušenosti dalších bývalých pracovníků a rešerší na internetu a v literatuře. 

Prekarizované pracovní podmínky se pochopitelně moc neliší od podmínek v jiných 

vykořisťujících firmách dneška. Amazon je ale svojí velikostí (a tedy i vlivem na 

budoucí podobu práce) specifický i v globálním měřítku.  Zákazník čili konzument, je 

zde vždy kladen na to nejvýsostnější místo. Zaměstnanci však pracují v nejistých a 

striktních pracovních podmínkách. Speciálně zde mluvím o agenturních 

1 Jak si sám Jeff Bezos přál, aby byl Amazon profilován, zdroj: Brad Stone - Globální samoobsluha 
2 Matthew Stewart https://failedarchitecture.com/amazon-urbanism-patents-and-the-totalizing-world-

of-big-tech-futures/
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zaměstnancích, kteří mají sice pevně danou smlouvu na dobu určitou, ale firma se 

jich ve zkušební době kdykoliv zbaví. 

Rozhodla jsem se tedy tyto podmínky demonstrovat platformou AmazonExperience. 

Ta se skládá z e-shopu, obsahujícího díla imitující produkty. Tyto produkty těží 

hlavně ze sloganů firmy, stereotypů práce a zkušeností ze samotného Amazonu a 

jsou určeny pro potencionální pracovníky. Instalace dvou ‘’showroomů’’ by měla 

prezentovat tyto produkty, skrze něž se můžeme více dozvědět, na co se připravit. 

Původně jsem měla v plánu zpracovávat téma našeho lokálního největšího 

internetového prodejce, tedy Alzu.cz. V lednu roku 2018 jsem vytvářela digitální 

malby produktů, jejichž společným jmenovatelem byla neschopnost určit, o jaký 

produkt se jedná nebo pro co je určen. Poté následovala moje návštěva Alza 

Prodejny budoucnosti, jež představuje plně automatizovanou výdejnu zboží. Mezitím,

co vedle mě úspěšně prošlo několik jiných zákazníků a objednávku si vyzvedlli, v 

mém případě se objevil problém, říkejme mu “glitch”. Tento termín použil Petr 

Svárovský na své přednášce Chyba v matrixu na olomouckém PAFu, kde deklaroval,

že každý algoritmus čas od času vytvoří malou chybu v systému, která se nedá 

předvídat, tzv. glitch. Když svěříme absolutní důvěru technologii, často se 

zapomeneme orientovat v reálném životě, což může přinést něco nežádoucího nebo 

dokonce života ohrožujícího. Například když sjede auto z cesty, jelikož aplikace 

zobrazuje cestu špatně. V Alza prodejněe se pochopitelně neodehrálo nic na životě 

ohrožující, jen malá chyba v systému, který selhal. Obrazovka hlásí, že moje 

objednávka není zaplacená, avšak ta je již zaplacená čtyři dny. Objednávku 

vyzvedávám kamarádce, která bydlí v Paříži, a tak zde probíhá kolotoč telefonátů do 

Paříže a zpět. Spolu s Alza operátorkou, která přede mnou sedí na obrazovce 

zavěšené televize, jež zde tedy není fyzicky, ač tu se mnou přeneseně fyzicky jakoby

je, není schopná problém vyřešit. Stávám se svědkem nefunkční automatizace a 

také toho, že zde stejně vždy musí pracovat opravdový člověk místo stroje nebo 

člověk ve stroji, ač to ani jeden neumí nijak vyřešit. Po půlhodině strávené v tomto 

člověka zbaveného prostoru a odmlčenou operátorkou, která se schovala za spořič 

obrazovky, připomínající Hollyho z Červeného trpaslíka, odcházím s nepořízenou. 

Hlavními důvody tedy proč mě něco jako Alza nebo Amazon zajímá, je právě 

nastupující automatizace a práce po boku ní. 
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O tom jaké je to pracovat v Amazonu jsem se detailně seznámila skrze bývalou 

agenturní zaměstnankyni. Ve stručnosti popíšu její výpověď, spolu s dalšími 

rešeršemi, ze kterých čerpám, jenž stávají stěžejní pro celou tuto práci. Budu tuto 

osobu nazývat teta Jana. Jana nastoupila do Amazonu jako agenturní zaměstnanec, 

o práci se dozvěděla skrze jinou tetu, která se o práci dozvěděla v televizi. Agentura 

je v tomto koloběhu jediným česky předkládajícím poskytovatelem práce, na 

stránkách Amazonu najdeme nabídky pouze v angličtině. Získání této práce obnáší 

návštěva doktora, jestli jsme fyzicky schopní práce, kontrolují se hlavně ruce. 

Vyplňujeme rychlostní test zaměřený na osobní morálku ,,Jak byste se zachoval/a v 

případě krádeže spolupracovníka? Nahlásíte to nebo to necháte být?’’ apod. Na 

pracovišti dostáváme školení na nejrůznější pravidla provozu. Důraz je kladen hlavně

na bezpečnost. Měli bychom se pohybovat ve vyznačených cestách, dle úseku 

fasujeme náležitou pracovní obuv a reflexní vestu, delší vlasy musíme mít sepnuté 

gumičkou. Máme zakázáno vnášet jakékoli jiné tekutiny než vodu a nesmíme mít u 

sebe telefon.

Dobrovízské distribuční centrum má rozlohu 95 000 metrů čtverečních, to znamená 

nachodit od 17-22 kilometrů za směnu,3 někteří tvrdí, že je to i více. Směna je 

desetihodinová, čtyřikrát týdně, zahrnuje hlavní půlhodinovou a dvě čtvrthodinové 

pauzy, cesta tam a zpět do jídelny zabere i 7 minut z této pauzy. Vedení americké 

společnosti prosazuje tykání mezi zaměstnanci, to některým nevyhovuje a starším 

jednoduše vykají. Anglickými názvy je tu značeno téměř vše a pracovníci, i ti anglicky

nemluvící, si slovníček rychle osvojují.

Každý pracovník je vybaven mašinami, které pro práci potřebuje. Tyto technologie 

zobrazují, co má napickovat (naskladnit) nebo do čeho má packovat (balit). Tyto 

obrazovky ukazují čas, za který daný úkon splnit. Tyto technologie zároveň měří 

průběžný denní výkon, výsledky vyjádřené v procentech najdeme pod svým osobním

číslem na nástěnce nebo nás na ně upozorní některý z vyšších kmenových 

zaměstnanců, který zároveň dá tipy ‘’jak víc zabrat,’’ aby se procenta zlepšila. 

3 dle slov jednoho z průvodců na exkurzi v Amazonu, které jsem se zúčastnila, pořádanou VI PER 
galerií v rámci výstavy Krajina logistiky 
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Někteří kmenoví zaměstnanci se v této roli necítí dobře, jedna zaměstnankyně 

popsala, že se cítí ,,jak nějaký policajt.’’ Je to ale její náplň práce. Každopádně ‘’ti s 

20%’’ jsou posláni domů.

Cestou ze směny probíhá velmi důkladná kontrola, dle slov Jany vypadá takto: ,,Pak 

musíš projít kontrolou, tam se musíš pomalu svlíknout (smích). Prostě všechno 

vyndat. To je kontrola jak na letišti. Procházíš bránama, ještě i namátkově tě 

kontrolujou tim tim, Musíš všechno vysypat z kapes, do plastovejch boxíků, který 

takhle posíláš po pásu. Jelení lůj ten musíš otvírat, ukazovat jestli v něm nemáš 

schovanou flešku, nebo kdo ví co. Šálu jednou, dvakrát odmotat, ať prostě viděj 

takhlen jako že tam prostě nic nemáš. Zaklepat kapucou, kapsy, kapesníky... Telefon

s sebou nesmíš mít, vůbec nic.'’ 

Spousta z pracovníků, stejně jako Jana, dojížděli do práce z relativně vzdálených 

měst. Amazon má své vlastní svozy,4 které jsou zadarmo a stačí se prokázat 

“batchem” - zaměstnaneckou kartou.  Například jedna cesta tímto svozem z Děčína 

trvá dvě hodiny, které je třeba přičíst k desetihodinové směně. Nepřekvapí, že toto 

tempo spousta lidí nevydrží. Jana popsala masivní předvánoční nábory: ,,Část lidí, ta

vůbec ani nedorazí, další část vyhodí a pak ti zbylí pracují dokud je ještě potřebují.’’ 

Po Vánocích probíhá masivní vyhazov nejen agenturních, ale i kmenových 

zaměstnanců.

Nejvyšší možný plat je okolo 24. tisíc čistého, toho dosáhne pracovník pouze v 

měsíci, kdy má jen noční směny, absolvuje je všechny spolu s povinnými a 

neponnými přesčasy a pracuje také o svátcích, za které jsou 100% příplatky. V 

měsíci, kdy zaměstnanec chodí pouze na denní směny, je výplata okolo 16. tisíc. 

Spousta bývalých zaměstnanců mluví o absolutním vyčerpání po takovémto 

pracovním dni. Čas mezi směnami tráví zaměstnanci hlavně spánkem a nabráním sil

na směnu další. Proměnlivá výplata bez ‘’nadstandardního výdělku’’ se stává 

demotivující. 

4 Některé sklady jako je Amazon, dopravu neposkytují, a tak se do těchto prostorů situovaných 
‘’uprostřed ničeho’’ může být těžké dostat. 
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Zdi moderně vybavené jídelny jsou popsány motivačními citáty. Setkáme se zde s 

hesly jako Otevřená sebekritika, Mít výsledky, Trvat na nejvyšších standardech, 

Přijímat a rozvíjet ty nejlepší a mnoho dalších. Takové slogany už používal náš český

král bot Tomáš Baťa. Zákazník náš pán tu sice není, ale Jeff Bezos nikdy nemluví o 

ničem jiném než právě o zákazníkovi. Česko jako hlavní montovna a sklad pro západ

dnes často slouží jako překladiště mezi jinými významnými a bohatšími místy.5 

Developerské společnosti, poskytující tyto haly, jsou většinou zahraničního původu a 

klienti, kterým je nabízejí většinou rovněž. A co víc, ani my ostatní většinou 

neužíváme plodů jejich podnikání.6 Například ve Spojených státech jsou sami 

zaměstnanci zároveň i zákazníky stejně jako ostatní Američani. Amazon obsluhuje 

české zákazníky pouze přes svou německou stránku, která je do češtiny přeložena 

jen sporadicky. Většina zboží stejně není dostupná pro naši zemi. V tom může být

 rozdíl v motivaci zaměstnanců. Na balících, které polepují, se objevují pouze 

zahraniční adresy, jako je Německo, Nizozemsko, Itálie... 

V posledních dvou epizodách poslední řady seriálu Southpark, věnované Amazonu, 

je tento moment dobře vidět. Pracovníci jsou motivováni výhodným členstvím v 

Amazon Prime, jakmile jim ho vezmou, stávají se nenaplněnými. Celé se to 

pochopitelně musí brát jako nadsázka, nicméně z toho vyplývá, že pracovníci na 

východě jsou o tuto možnost vlastně ochuzeni.

Celý tento uzavřený kontrolovaný umělý svět plný sofistikovaného řádu připomíná 

různé dystopické romány, dnes již ale do těchto představ musíme přičíst ty nejnovější

technologie. ,,Velký bratr tě scannuje’’ a dobře ví, kolik si toho udělal. Subjekt je 

monitorován jak ve foucoultovském panoptikonu, dnes již ale pomocí digitálních 

technologií a dohledu kmenových zaměstnanců. Trest má podobu redukování 

výplaty a nevyřčených černých puntíků. Biomoc má pouze zájem o tělo pracovníka, 

disciplinovaného k dokonalé harmonii sepjetí se strojem.

5 Plocha skladů je u nás dvojnásobně vyšší jak v Polsku a trojnásobně vyšší než v Maďarsku a 
Slovensku. zdroj.: https://wave.rozhlas.cz/spot-misto-pudy-sklady-v-cesku-je-nejvic-skladu-ve-stredni-
evrope-zmeni-navzdy-7780050 
6 text k výstavě Krajina Logistiky, galerie VI PER 
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Rozhodla jsem se vytvořit smyšlenou platformu s názvem AmazonExperience, 

tvářící se jako jeden z dalších dílčích projektů samotného Amazonu, jako je 

AmazonPrime, AmazonGo… Vytvářím fiktivní e-shop na doméně www.amazon-

experience.cz, a kterou fyzicky odprezentuji dvěma showroomy dvou kolekcí, a to 

#amazonforworkers a #amazonafterwork. Tato fiktivní platforma tentokrát neslouží

pouze pro běžné zákazníky, ale vztahuje se přímo k potencionálním pracovníkům 

Amazonu, kterým svými produkty nabízí kompletní informace o všem, co není 

předem řečeno, či je řečeno mezi řádky.

Kolekce #amazonforworkers je složená z pracovního oděvu a pomůcek k práci, 

kterými pracovníka pomocí hesel a typu modelu zpracování, upgradují na výkonnější 

model. Tato kolekce obsahuje kombinézu, kterou tvoří převážně transparentní 

materiál a zahaluje pouze intimní partie plavkovým modelem. Odkazuje ke striktním 

kontrolám u bran. Tato kombinéza jakoby usnadňuje tuto kontrolu jelikož v ní nejde 

nic ukrýt. Má výrazné svítivě oranžové barvy pro větší viditelnost, která ohledává onu

funkci těchto fluorescentních barev používaných pro pracovní oděvy, a které přímo 

pokládají otázky kdo tyto oděvy nosit musí a jestli to přímo znamená, vykonávání 

nějaké rizikové činnosti a do jaké míry je za ní placen. Tato kombineza je doplněna 

vyšitými texty (DENNÍ NOČNÍ DENNÍ NOČNÍ.., I AM MAKING HISTORY, JSEM 

OTEVŘENĚ SEBEKRITICKÝ..apod), které pracovníka obhajují k poslušné a 

zodpovědné práci.  Jsou volně vytržené z textů - sloganů, které nalezneme ve 

zmíněné jídelně nebo byly a nebo jsou k nalezení na webu Amazonu. Dalšími jsou 

rukavice, které produkty chrání od doteku člověka a naopak. Jsou inspirovány 

verzemi pracovních rukavic na trhu a sami o sobě taktéž vypovídají o určitém druhu 

práce, která se v nich vykonává. Vytvářím sádrové odlitky rukou, které následně 

překrývám pláty polymerové hmoty Cernit. Modeluji zde logo a vyrývám text I HOLD 

THE FUTURE. Vznikají mohutné pracovní ruce, navlečené v těchto rukavicích. Dále 

boty, které nás mají chránit od úrazů na pracovišti, některé jsou tak pevné, že si je 

každý pracovník musí několik týdnů v práci bolestivě prošlapávat než se noze 

konečně přizpůsobí. Boty jsou doplněny o příkazy RUN RUN RUN... parodují i 

značky jako Nike a Adidas. Motivují tak pracovníka k rychlejším pohybům, jinak 

nestihne splňovat normu. Dalším je protiprachová maska, chránící dýchací systém 
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od vnějších nebezpečných látek. Zvolila jsem ji z důvodu oddělení reklamací, kde 

pracovníci recyklují reklamované objednávky a mohou tak přicházet do styku s 

toxickými látkami. Často je recyklují bez ochranných pomůcek. Toto oddělení je 

mimo jiné úkazem smetiště produktů, které už k nikomu neputují, a které často, byť 

ještě využitelné, končí jako odpad ke spálení.7 Na masce je vyryto AFTER WORK 

I’M DONE.8 Podklad je ze sádry, následně pokryt polymerovou hmotou Cernit, která 

se zapéká. Jako připevňovací materiál na hlavu, splétám pletenec ze čtyř konců 

pruženek, na konce přidělávám plastovou sponu. To vše na masku připevňuji 

vytištěnými textilními etiketami s logy. Dále obsahuje gumičky na vlasy proti možným 

úrazům. 

Druhá kolekce #afterwork je určena pro volný čas po práci. Tato kolekce se věnuje 

hlavně nejrůznějším výdobytkům doby, které vyplňují náš volný čas. Pomocí několika

vybraných multimédií, se snažím remediovat určité zprávy. Stanovila jsem jako 

základ pro tuto instalaci následující - televize, virtuální realita - brýle, hudba - 

CD/digitální album a sluchátka. Prezentuji je jako produkty samé plus pro co jsou 

svojí funkcí určeny. Televize zde tedy plní úlohu přehrávání obsahu, jež je v tomto 

podání instruktážní video, jak se psychicky a fyzicky připravit na práci v Amazonu. 

Obsahuje cvičení několika pohybů, například jak zvedat balíky, jaký sport je ve 

volném čase doporučen, například běh nebo dlouhé procházky apod. Video je 

točeno převážně na zelené plátno, kde figuruji, coby průvodce. Pozadí je dle činnosti 

vhodně přidáváno. Virtuální realita nás přenese do prostorů haly, kde se můžeme 

vžít do prekarizované práce. Virtuální brýle jiné značky přestříkávám na tu svojí. 

Využívám k tomu airbrush, přidávám svá loga a na čelní stranu větu I AM HAVING 

FUN. Sluchátka lemuje opakující se TVOŘÍM BUDOUCNOST LOGISTIKY. a CD se 

stává remixem zvuků provozu haly a výpovědí Jany. Jedná se o zvuky jezdících 

pásů, scannerů, různých mašin, robotických ramen, jezdících paletových vozíků... 

Graficky zpracovávám jak CD, tak obal na něj, vše si nechávám následně vytisknout.

7 Jana tvrdí, že je Amazon placený firmami na recyklování zboží za kus. To znamená, že se telefon 
bere stejně jako gumový kryt na takový telefon, a tak se obojí vyhodí na stejnou hromadu. Na tomto 
oddělení se prý také cítila nejhůře ze všech a nechtěla tam vůbec pracovat, trápilo jí, kolik se toho 
vyhazuje, a že některé výrobky jsou určeny ke spálení. Na otázku jak přišla na to, že to okamžitě pálí 
odpověděla, že to tam všichni říkali. Některé věci je jednodušší úplně vyřadit a objednat pohromadě 
zboží nové než se zaobírat jejich přetřizováním. Dokonalá logistika. 
8 Amazon I’m done. - bylo logo, které svého času Amazon dlouho používal. 
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Všechny tyto produkty spojuje zmíněný web amazon-experience.cz, který tyto 

produkty prezentuje v takové řekněme post-copywriterské podobě a post-

internetovým vizuálem. Vytvořila jsem tedy kompletní grafiku, včetně loga, které pak 

v různých verzích využívám i na samotné produkty - náležitý branding. Mým plánem 

není přímo kopírovat styl amazoních stránek, spíše kopírovat jejich poslání a 

následně jej parodovat. 

Každá kolekce je jednotlivě vystavena v galerii, jedná se tedy o dvě výstavy. Na 

webu můžeme kontrolovat tuto dostupnost produktů - děl v jednotlivých galeriích, 

jsou tedy propojené přes web. Obě výstavy/showroomy svojí instalací budou pouze 

imitovat jiné showroomy. Formát showroomu si zde volím, skrze návštěvu 

holešovické Alza prodejny, která funguje spíše jako showroom než prodejna. 

Instalace by měla být spíše dekonstruovanou výtvarnou instalací místo čistého 

korporátního stylu. Galerie Monomach bude obsahovat kolekci #amazonforworkers. 

Použité materiály pro instalaci odpovídají materiálům využívaných pro skladové 

prostory, jako jsou lišty, regály, dřevotříska, beton… Galerie Dornych kolekci druhou 

#amazonafterwork a bude se v instalaci mírně lišit.  Využívat bude podobné 

skladovací materiály, ale bude již z povahy víc - multimediální. Celá finální instalace 

vyplyne až v době finálního dokončení celého díla.

V obou galeriích budou na zdech vyplotrovaná loga a odkazy na stránky. Původně 

jsem chtěla k těmto stránkám poskytnout přístup přes počítač nebo tablet, následně 

jsem od toho ale upustila, protože smartphone má dnes každý. 

V poškozování blaha firmy mě určitě inspirovala performance Jonáše Strouhala, 

který se na podzim roku 2018 vydal do ulic v kostýmu Alzáka. Ten ale namísto 

věčného nákupního optimismu v tváři, měl výraz smutný a potuloval se, válel a 

vybíral odpadky po městě. Akce se nesla snad všemi kanály sociálních sítí a Alza 

musela nakonec veřejně Alzáka pozvat k sobě na kafe a čaj, aby se s touto akcí 

vyrovnala. V této době, jsem měla ještě tendence zpracovávat Alzu, mimo jiné i 

pracovat s materiálem, které tato performance na sociálních sítích vytvořila. Nicméně

záhy jsem uznala, že tato akce vyřkla vše, co mělo být řečeno a nechala jsem to být. 

Záměrně jsem si však jako svého oponenta Jonáše Strouhala vybrala. 
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Když jsem se tehdy na FAVU dostala, říkala jsem si, že na diplomovu práci udělám 

svůj vlastní obchod. (Na to jsem si vzpomněla až po vymyšlení AmazonExperience.) 

Inspiroval mě Claes Oldenburg. Obchod, který bude jako obchod vypadat, ale bude 

vlastně výstava a celý prodej bude performance o polemizaci nad hodnotou díla. V té

době zrovna nastupovalo EET, které mělo být nedílnou součástí tohoto ‘’obchodu’’ a 

kde by se tato hodnota vepisovala oficiálně skrze účtenky. Plánovala jsem tehdy jak 

budu muset pronajmout nějaký prostor alespoň na dva týdny a ten kompletně 

proměnit. V rámci toho mě v těchto dobách napadalo dělat obrazy, které by byly sice 

‘’hodnotné’’, ale velmi podceněné, něco jako obraz za stovku a pro všechny bez 

rozdílu, protože jsem chtěla, aby umění nebylo tak buržoazní. Po nějaké době jsem 

objevila obchod Super Discount od Jense Haaninga, který švýcarské umělecké 

centrum přeměnil v obchod s nejrůznějším importovaným zbožím z Francie a nabízel

jej o 35% levněji než ostatní. Čímž nejen polemizoval nad hodnotou díla tím, že se 

na toto zboží vztahovalo umělecké clo, ale také to rozdmýchávalo otázky nad 

přistěhovalectvím. Ke své výstavě Shop naprogramoval e-shop i Vladimír Kokolia, 

uploadováním těchto děl na web se absolutně proměňuje tato hodnota 

‘’vystaveného,’’ stává se v e-shopu něčím prodejným. 

Řekla bych že v proměňování určitých hesel a sloganů mě ovlivnila i Barbara Kruger,

která posouvá hranice reklamních hesel do jiných konotací a naráží tím na palčivé 

problémy vnímání ženy a samotného nakupování. Co se týče instalace, zmínila bych 

Yuri Pattisona, který galerie proměňuje v nejrůznější pracovny a dílny, využívající jak 

designové vybavení, tak skladové a doplňuje je často o videoinstalace. Zmíním také 

francouzskou umělkyni Julien Prévieux, která ve své práci What Shall we do next? 

choreograficky zpracovává pohyby a akce, které patentovala americká firma USPTO 

ke svým výrobkům. Tato umělkyně také vystavovala na kolektivní výstavě The 

Promise of Total Automation ve vídeňské Kunsthalle, zaměřenou specielně na 

automatizaci. A jako poslední, při dokončení mých objektů-soch-pracovních rukavic, 

jsem si okamžitě při pohledu na poměrně silnou pracovní ruku, která z toho vzešla, 

vzpomněla na polemiku nad Goghovými a Warhalovými botami, na kterých Frederic 

Jameson v Postmodernismus neboli kulturní logika v pozdním kapitalismu srovnává 
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modernu a postmodernu. Velkou inspirací byl i dokument a série reportáží Hranice 

práce od Apoleny Rychlíkové a Saši Uhlové.

S prací, kterou jsem pro tuto diplomovou práci již zrealizovala, jsem relativně 

spokojená. Nicméně mě čekají další tři týdny tuto práci dokončit celou a budu s tímto 

časem bojovat. Reflektovat tuto práci před finálním dokončením je nemožné. To co 

vím s jistotou, že mé plány by bylo tuto práci dál ohledávat. Ráda bych se v nějakém 

takovém podniku i ráda zaměstnala. Mám na jednu tip, v té probíhají prý kontroly 

přímo v nahém provedení. Webovou stránku bych ráda po výstavě udržovala a 

doplnila jí o doplňující díla, jako jsou videa, která na výstavě budou. Tuto stránku 

bych pak dále rozesílala mailingem mezi lidi, kterých se týká. 
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OBRAZOVÁ ČÁST

WEB
www.amazon-experience.cz
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#amazonforworkers
Amazon Experience Showroom 1.0
Galerie Monomach
10. 5. - 30. 5. 2019
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#amazonafterwork
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