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Slovní hodnocení: 

KDE BYCH ZAČAL… JE MI TO LÍTO, ALE S PODOBNOU BAKALÁŘSKOU PRACÍ JSEM SE JEŠTĚ 

NESETKAL… Výstup se od standardu závěrečných prací na FaVU liší v mnoha ohledech. Není to nějaké 

jasně vymezené dílo, zarámované textovým doprovodem, ale spíše záznam a reflexe dlouhodobější kritické 

praxe zaměřené na grafický design v jeho společensko-ekonomických a kulturních souvislostech. Soudě 

podle abstraktu se má práce zabývat možnými „obsahy vyprázdněného akademického titulu“. V této části 

abstraktu je přítomna důležitá teze, k níž se Jakub v textu místy vrací, nicméně nakonec zůstává trochu 

upozaděna. Teze: akademický titul je vyprázdněný, jelikož vzdělávání je vyprázdněné. A dále: vzdělávání je 

vyprázdněné, jelikož se do větší či menší míry (země od země, škola od školy, obor od oboru) proměnilo 

z procesu, v jehož středu stojí koncept svobody (emancipace skrze vědění), v proces, který je z perspektivy 

studující/ho vnímán jako investice či sázka na budoucnost a z perspektivy „objednavatele“ jako produkce 

stále ještě významné komodity: námezdní pracovní síly.  

V textu bakalářské práce je věnován jistý prostor „místně-specifické“ kritice vzdělávání v oblasti designu 

v českém prostředí, respektive přímo na FaVU. Jakub zde prokazuje dobrou orientaci a schopnost 

formulovat kritické postoje podložené dostatečnou analýzou. Jeho tvrzení o studiu grafického designu jako 

„free trialu“, který má absolventkám a absolventům poskytnout dostatečný prostor k vytvoření silného 

portfolia, jakéhosi předběžného brandu, s nímž se lze pokusit o vstup na problematický trh (na jednu stranu 

velmi volatilní, na druhou stranu konzervativní), zní možná tvrdě, ale je bezpochyby podloženo hodinami 

a hodinami diskuzí s těmi, kdo jsou již „na druhé straně“, bedlivým sledováním scény a jejích aktérek 

a aktérů…  

Jestli jsem to při pohledu z dálky dobře pochopil (nejsa na Instagramu ani na Twitteru, dvou 

platformách, na kterých autor bakalářské práce vstupuje do globální online soutěže ve strhávání pozornosti), 

zaujal Jakub již před časem k celému „poli“ distancovaný postoj komentátora, který se ještě během studia 

posouvá na metarovinu kritického diskursu. Netrápí se tak vytvářením a leštěním „nového obsahu“, ale 

kritikou obsahu, který již online prostředím cirkuluje. Kritický diskurs, o kterém je tu řeč, není verbální; má 

hybridní charakter memů, slovně-obrazových koláží a montáží, vyzbrojených hashtagy. Bakalářská práce (a 

tady jen pustě spekuluju) měla být zřejmě logickým (dílčím) završením takové praxe – kritickou rovinou nad 

rovinou graficko-designérského cirkulacionismu, snahou důsledně, textově a v rámci možností akademicky 

rigorózně reflektovat vlastní pozici, ale hlavně celé prostředí, celou „kulturu“, jež tuto pozici vůbec umožňuje 

zaujmout. 

V práci se od začátku střetává několik blízkých, ale zároveň obtížně usouvztažnitelných rovin. Kritika 

vzdělávání (uchopená ve své obecnosti a zároveň aplikovaná na jeden jeho segment). Kritika fungování 

grafického designu jako praxe v přechodu „od gridů k vrstvám“, kterýžto generuje novou „třídu“ designérů-

influencerů schopných směňovat kulturní kapitál za prestižní zakázky (a obráceně) rychlostí blížící se realitě 

vysokofrekvenčního obchodování na burze. A nakonec kritika toho, jak se „ekonomická základna“ reality 

grafického designu manifestuje jako kultura, která namísto toho, aby umožnila kritickou reflexi svých 

předpokladů, žije si úspěšně svým vlastním životem, jako dokonalý spektákl, odpoutaný od skutečnosti 
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(nicméně jen do bodu, kdy porušíte pravidla a musíte jít – v lepším případě – „na hanbu“, nebo se rovnou 

můžete jít úplně zahrabat…). 

Původně nezamýšleným jádrem práce, důkazem online validace studia grafického designu, se stal 

moment, kdy se autorova typografická montáž, utahující si z instagramových kulturních válečníků za lepší 

svět, stala exponovaným příkladem toho, jak funguje pro nás stále nový fenomén cancel culture. Trochu se 

obávám, že se tím ale celý projekt vystřelil na úplně jiný level, než na kterém byl od začátku. Minimálně 

došlo k tomu, že se místně specifické hledisko práce dostalo do vztahu s globálním fenoménem cancel 

culture způsobem, jehož kritická reflexe by sama vydala na bakalářskou práci. Souhlasím s poznatky, které 

si Jakub z účasti v jedné ze stále se množících bitev kulturních válek odnesl; s kritikou těch, kdo mají v GD 

online komunitě silný hlas a vysoký kulturní kapitál a mohli by jej využít lépe než k symbolickému (ale co je 

dnes v online světě jen symbolické?) procesu s jedním ubohým rasistou z evropské periferie. Ale nejsem si 

jistý, jestli se to nakonec podařilo (a jestli to vůbec lze) nějak účinně vztáhnout k deklarovanému tématu 

práce, daleko těsněji spjatého s otázkou vzdělávání a jeho akademickým rámováním.  

Hodně věcí tak zůstává nedořečených a otázkou je, kde jsme teď? Jestli to není tak, že do té fáze 

„akademické validace“ coolervoucího důkazního materiálu teprve vstupujeme? Jakub odevzdáním textu 

(který je pro mě dostatečným důkazem akademické validace), my napsáním posudků, v dalších pak 

obhajobou, zveřejněním…  

 

Otázky k rozpravě: 

K závěru posudku se vztahuje moje hlavní otázka – jak je zamýšlena vnitřní dynamika tohoto projektu? 

V jaké jsme fázi? Co bude následovat? Je vůbec nějaká cesta, jak se z té pozice ubožáka s 25 lajky ještě 

vyšvihnout do sedla a vstoupil do otevřené diskuze s Rudnickem a spol., myslím tím jinak než jen jako objekt 

jejich zavržení? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

A  
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