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Akademický rok 2019/2020 

Bakalářská práce – posudek vedoucího  

Jméno a příjmení studenta: Kristýna Kulíková 
Název práce: Sea Cucumber Exquisite Aquatics  

Slovní hodnocení: 
Milá Kristýno, 

řada lidí v tvůrčím prostředí, kteří jsou pohlceni prací na zakázku pro zajímavé zadavatele, bere jako 
obhajitelné nebo jako nutné zlo, že jde o práci plnou stresu, nefér podmínek a jednostranného tlaku ze 
strany zadávajícího v principu „kdo platí, poroučí“. Ty si uvědomuješ, po poměrně krátké době praxe  
ve zmíněném režimu, v čem a jak pro Tebe může být podobný styl života destruktivní. Hledáš cestu, jak 
tvořit v harmoničtějším prostředí s lidmi, se kterými se můžete vzájemně obohacovat na lidské i profesní 
rovině, získat základní příjem a díky tomu se také emancipovat v rámci práce na zakázku. Jak píšeš, 
připravuješ „památníček plný poznámek, které byly dovnitř veškrábány s hravým klidem, jaký umožňuje  
jen kamarádství (…) projekt, [který] může být také terapeutický a katarzní – prostředí bez stresu, místo pro 
terapii, naplnění z procesu tvorby a spolupráce, útěcha, a hlavně zábava.“ Estetiku, se kterou pracuješ, 
není nutné chápat a rozumět jí racionálně, ale mně přijde zajímavé, z čeho vychází. Je fajn, že jsi  
to v bakalářce přiblížila. 

Komunita, ve které se pohybuješ dala najevo, že má zájem o produkty vzniklé v tvé režii. Říkám si, jestli  
by nestálo za to manifest, jehož základ jsi popsala, doladit a zveřejnit. Projekt by získal další důležitou 
vrstvu, snad by to povzbudilo ostatní tvůrce a pomohlo i lidem mimo tvůrčí obory pochopit, že současná 
realita není v pořádku a není nutné v ní útrpně setrvávat. Méně zábavnou, ale nutnou částí, bude nastavení 
ekonomické stránky věci tak, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný. Chápu, že rozdíl oproti práci na zakázku 
je pro „hosty“ možnost být součástí celého procesu navrhování triček nebo jiných objektů. V případě financí 
mi ale připadá přístup stejný, jako u zakázek – jednorázový honorář za dodanou ilustraci. Možná bys mohla 
časem prozkoumat a vyzkoušet další modely odměňování spolutvůrců tak, aby byli v rovnocennějším 
postavení vůči tobě a stali se spíše partnery v projektu než „dodavateli“. 

Ještě poslední věc k bakalářce – vnímám Tě v určitém smyslu spíš jako ilustrátorku a chápu, že grafická 
úprava textů není něco, čím by ses zabývala, ale asi by bylo fajn, kdybys do obhajob upravila text tak,  
aby byl v úplném základu v pořádku co do sazby. V rámci celého projektu to ale považuju spíš za detail  
než problém. 

Sail strong! 
Zuzana 
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Otázky k rozpravě: 
Proč sis vybrala jako hlavní předmět pro začátek trička? Bude se volba objektů nějak vyvíjet dál? 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 
A 
(V rámci koncepce ateliéru AGD1 neuděluje známku oficiální vedoucí ateliéru, ale je-li nutné známku  
v rámci studia udělit, hodnotí autor sám sebe.) 

Posudek vypracoval(a): 
Mgr. Zuzana Kubíková 

Datum: 
17. 8. 2020 
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