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Název práce: The Contemporary System of Fashion 

Slovní hodnocení: 
Milá Katko, 

dlouhou dobu jsi v rámci ateliéru četla, hodně přemýšlela a já jsem byla zvědavá, jak nasbíraná data 
zpracuješ do nového tvaru. Stalo se a je fajn, že nevznikl jen text, ale postupně také platforma  
Glossy Research, ve které se Tvoje úsilí protíná s prací Jakuba Polácha od nás z ateliéru a přirozeně,  
ve filosofii AGD1, vytváříte alianci.  

Když jsem četla tvou práci, automaticky jsem si slova „móda a módní designéři“ nahrazovala „grafický  
a produktový design a designéři“. Tak třeba na straně 15: Lze v dnešní době ještě docílit absolutní 
originality? Je dnes grafický designér spíš dekoratér než designér? Co by z grafického designu zbylo, 
kdybychom odstranili všechny typy ornamentu? Čím by se zabývali designéři, kdyby ornament zmizel?  
Ať už jde o design nebo umění, je snadné začít pracovat na nepotřebném, zbytečném, ale chtěném,  
pokud máš možnosti, schopnosti a potenciál, ideálně kombinaci všech tří a k tomu zpětnou vazbu 
zhmotněnou v podobě bobtnajícího symbolického i ekonomického kapitálu. Je lákavé a snadné začít se 
radovat z ceny Czech Grand Design nebo Ceny Jindřicha Chalupeckého. A nebo po nich aspoň tajně  
toužit. 

Co se týká samotného textu Glossy Research, chápu ho hlavně jako osobní vypořádání se s tématy,  
která Tě fascinují a trápí. Určitě může být Tvůj text pro řadu lidí možností, jak si v pěně dní vůbec uvědomit,  
jak snadno se člověk stává obětí svého ega, tlaku okolí a módního průmyslu. Což se může projevovat jako 
zdánlivě nevinné sjíždění příspěvků na Instagramu o haute couture i jako obsesivní ladění boho šatníku.  
Pro čtenáře také zpracováváš řadu inspirativnách teoretických zdrojů. Sem tam nejsi důsledná v odkazování 
na literaturu (kapitola o normcore, str. 37) a já osobně bych některé kapitoly nebo témata propojila s jinými, 
nebo je v aktuálním textu úplně vynechala, protože jsou opravdu jen lehce naťuknutá (např. K. P. Liessmann 
Vibes, str. 34). Jednotlivé podkapitoly What's Next pak chápu spíš jako poznámky a skici k tématům,  
kterým se možná chceš v budoucnu dál věnovat.  

Kritika a přiblížení frustrace ze stavu světa je začátek a dalším krokem, který musí někdo udělat je snaha  
o změnu a vytváření nových světů. Tomu se, byť krátce, věnuješ v kapitolách o Normcore a LOTu. Možná by 
stálo za to komplexněji se zabývat v budoucnu právě tím, jaké máme jiné možnosti, než se stát vědomými  
či nevědomými otroky byznysu s trendy a vykonstruovanými touhami. 
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Těším se na další vývoj Glossy Research. 

Sail strong! 
Zuzana 

Otázky k rozpravě: 
Vidíš i Ty nějakou paralelu mezi světem oděvního návrhářství a grafickým designem nebo uměním? 
Můžeš nějak přiblížit obecný diskurz nebo filosofii platformy Glossy Research? 

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.) 
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