
 / 1 2

Akademický rok 2019/2020 

Bakalářská práce – posudek vedoucího  

Jméno a příjmení studenta: Jakub Polách 
Název práce: Coolervoucí důkazní materiál akademicko-onlinové validace 

Slovní hodnocení: 
Milý Jakube, 

chtěla jsem místo následujícího textu vložit jen poslední dva snímky z fotopříběhu Aleše a Emmy, který 
je na straně devatenáct Tvé coolervoucí validace. Ale obávám se, že by to neprošlo jako validace Tvojí 
validace. Tak tedy radši píšu. 

V momentě, kdy jsi měl svou práci téměř hotovou a žil jsi úspěšný instagramový život, se nad Tebou stáhla 
mračna a z čistého nebe začaly lítat emojis blesků. Tvůj příspěvěk, který si utahoval z již legendárního 
růžovo-červeného plakátu vybízejícího k podpoře vybraných designérů, vzbudil vášně, které jsi nečekal.  
A osobně si neumím představit, do čeho by se někdo musel navézt podobně, jak jsi to udělal, aby to  
ve mně nebo mém okolí vzbudilo tak odmítavé a nenávistné reakce vůči autorovi příspěvku. Je skvělé,  
že jsi na základě téhle zkušenosti původní text bakalářky zásadně přepsal a na molekuly rozebral zmíněný 
zážitek. Chápu to mimo jiné jako záznam o současnosti, který bude za desítky let hodnotným svědectvím.  

Přijde mi lákavé a důvtipné, že jsi hned na začátku svého textu neukázal plakát, o kterém je řeč a nenaznačil 
jeho obsah. Jen jako insider nedokážu posoudit, jak vnímá a dokáže uchopit další obsah čtenář, který  
neví, k čemu že se to průběžně vztahuješ. Jednotlivá témata, kterými se zabýváš, mi připadají smysluplně 
provázaná a dostatečně, a vůbec ne nudně, rozebrána. Oceňuju, že nekritizuješ jen vzdělávací systém  
na obecné rovině, ale přímočaře kriticky zkoumáš i školu, na které studuješ a další konkrétní instituce.  

Jeden z hlavních fenoménů, kterému se věnuješ, je autorství a designování sebe sama. Designování 
vlastních počinů tak, aby na jejich konci bylo možné především rozšiřování, primárně symbolického, kapitálu 
a to, jestli veškerá snaha k něčemu opravdu je, kromě pověstného otevírání debaty, je podružné. Otázka je, 
co bude dál. Tvůj text se může stát obdobou fotky televize, na jejíž obrazovce je televize, na jejíž obrazovce 
je televize, na jejíž obrazovce je televize… Můžeš se teď sám stát všemi umělci a designéry, kteří otevřou 
debatu, doplní CV a začnou zvyšovat skóre ve hře „Feedback & Fame“. Co bude z Tvojí strany aktuálně 
následovat, mě asi zajímá nejvíc.  

Vždycky mě baví číst Tvoje texty.  
I ty, které byly kritické ke mně. 
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Sail strong! 
Zuzana 

Otázky k rozpravě: 
Jak plánuješ dál pracovat se svou identitou na sociálních sítích? 
Budete nějak řešit na Glossy Research téma autorství jednotlivců? 

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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