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Slovní hodnocení: 

 

Autorka se rozhodla sociologizujícím způsobem a s oporou v aktuální odborné literatuře postihnout základní 

mechanismy světa módy. Ty odpovídají Langnerově (1959) propozici, která proti utilitaristické představě  

(podle níž oděv uspokojuje praktické potřeby), staví sociální dimenze jednání - oděv se tak jeví být primárně 

nástrojem sociálního vymezování. To mu dává ekonomickou relevanci stejně jako jej to vtahuje do koloběhu 

ekonomické valorizace (včetně oněch tolik diskutovaných negativních environmentálních externalit). Tvorba 

oděvu, design a móda nejsou neutrální, nýbrž jsou politikum, a to je základní pozice předkládaných textů. 

 

Svůj text (a tedy své rešerše) chápe spíše jako „osobní blog“, než akademický text; to je jistě akceptovatelné 

vzhledem ke kontextu i zaujatému postoji. Přitom ovšem Srbová používá poznámkový a citační aparát velmi 

korektně a uvádí i přesvědčivý soubor užitých bibliografických zdrojů; práce respektuje formální požadavky 

na vysokoškolskou kvalifikační práci kladené a současně aspiruje na to, být hodnotným výkladovým 

materiálem. Rozsah textu je, předpokládám, zcela uspokojivý (jakkoli nevím je-li, a jak, limitován). 

 

Zprvu mne zaskočila organizace předložené práce. Po krátké (čtyřstránkové) „Textové části“ (vlastní 

diplomové práci s úvodem a závěrem) následuje obrazová část (kde se nachází 3 ilustrativní screenshoty) a 

pak obsáhlá část (32 stran) nazvaná GlossyResearch. Při pečlivějším pročítání jsem pochopil, že jde o 

praktickou práci - elektronický terminologický slovník čili glosář pojmů z oboru módy a designu, vytvářenou 

ve spolupráci s kolegou Jakubem Poláchem. Jakkoli autorka mluví o rešerších, podává pojmy osobitě a 

s obrazovým doprovodem (převážně ilustrujícím autorské projekty z oblasti módy a designu). Nejedná se o 

klasický slovník či přehledovou práci - takže nemá smysl vyčítat textu, co by v něm mohlo být (např. vedle 

Baudrillarda také autoři frankfurtské školy), ostatně jde o otevřený projekt, který chce dál zpracovávat témata 

a příspěvky. Naopak, působí osvěživě dozvídat se o řadě aktuálních textů či méně známých teoretiků. 

Autorčino podání je přibližuje srozumitelným a vtahujícím způsobem, který podněcuje k přemýšlení  

 

Přestože je text kultivovaný, nacházím v něm občas i méně obratné vyjadřování či sporné neologismy; 

v případě úspěšného narůstání materiálu by textu asi prospěla jazyková korektura. Místy je také trochu 
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matoucí mozaikovitá struktura; i tu (zahrnující např. nepřeložené úryvky v angličtině) bych pokládal za věc 

koncepční diskuse. Text (GlossyResearch) nicméně pokládám za velmi přínosný, a přitom osobně zaujatý.  

 

Otázky k rozpravě: 

Máte za to, že se lze věnovat designu při tomto kritickém vědomí, které jste nabyla? Patrně o tom část 

textů/rešerší či dokumentovaných projektů vypovídá - ale jak to cítíte vy osobně, teď, po odevzdání textu?  

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

A  
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