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Akademický rok 2019/ 2020 

Diplomová práce – posudek vedoucího  
 

Jméno a příjmení studenta: Lucia Sadecká  

Název práce: Len len 

 

Slovní hodnocení: 
 

V rámci magisterského studia Lucia Sadecká rozvíjela předem definované téma vztahující se k udržitelné 

módě a také k problematice řemeslnosti v oblasti textilní produkce. Diplomová práce vznikala důsledně jako 

dvouletý projekt, kdy i dílčí klauzurní výstupy v rámci rozličných médii byly komentářem k projektu, který 

tematizuje vedle již zmíněné řemeslnosti i procesuálnost vzniku uměleckého díla. Východiskem k projektu je 

romantizující představa o výrobě vlastních šatů, tyto téměř pohádkové aspekty jsou rozvíjeny paralně 

s otázkami o  soběstačnosti a enviromentální zodpovědnosti, což v důsledku vede k rurálnímu poznání 

řemesla a ke snaze popsat, co obnáší jakákoli manuální lidská činnost. 

 

V návaznosti na bakalářskou práci Burda 07/17, která se stala mediálním komentářem k ikoně ženských 

časopisů a spočívala v přešití kompletního čísla magazínu, který je typický pro poskytované mapy střihů, 

působí celek diplomantského projektu jako kombinace land artu a etnografického výzkumu, kdy se samotné 

pole lnu a jeho zpracování stává skanzenem řemesla. V tomto ohledu je „trhlinou“ v projektu postupné 

seznamování se s ritualizací zpracování a rozvahou autorky, kdy zjišťuje, že v závislosti na dostupnosti osiva 

a plochy je schopna vypěstovat, upříst a v důsledku i utkat jen fragment ze zamýšleného celku. 

 

Tento moment překvapení, který diplomový projekt vzdaluje od blogových trendů zabývající se „osídlováním“ 

zapomenutých statků, je rozvíjen úvahami o umělecké činnost a její kontentualizaci u autorek a autorů jako 

je Agnes Denes, Diana Scherer, Kateřina Šedá, nebo Karel Čapek a Jorge Luis Borges. Koncepce a 

uchopení dvouletého magisterského studia tak dává zapomenout i na objevující se kliše v autorčině 

komentáři a  postěžování si na zrychlenou dobu. Do jisté míry antitezi by měla ilustrovat instalace – diagram, 

do kterého má být převedena časoprostorovost a tematická obsáhlost projektu. Je otázkou nakolik celek 

instalace obsáhne citlivost autorky, která je typická pro jednotlivé výstupy.  

 

Otázky k rozpravě: 

 

Nakolik lze o projektu přemýšlet jako o příběhu, který by mohl mít rysy seriality ve výstavních prostorech?  
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Jaká oblast módy je pro tebe v dnešní době zásadní a do jakého kontextu v tomto ohledu řadíš vlastní 

tvorbu? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji. 

 
Návrh klasifikace: 

A – B (v závislosti na instalaci) 

 

Posudek vypracoval(a): 
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D 

 

Datum: 
9. 8. 2020 

 

(Podpis vedoucího)  


