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Bakalářská práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta: Johana Kopecká

Název práce: ZKUS MĚ! 

Slovní hodnocení:

Johana Kopecká si pro svou bakalářskou práci vybrala téma staré jako obor sám. Vztah mezi estetikou a 

funkci je historicky předmětem debat, rozporů, manifestů a nejednou byl impulsem pro vznik nových směrů 

a hnutí. Johana v rámci práce hledá vlastní interpretaci těchto pojmů a jejich vliv na vlastní proces 

navrhování.   

Jako médium pro tuto myšlenkovou kalibraci využívá textilní tvorbu – odvětví, které díky pestré škále 

výrobních technik a materiálových vlastností dokáže dokonale reprezentovat oba zmíněné pojmy. 

Práce po technické stránce čerpá ze stáže v Belgické Royal Academy of Fine Arts v ateliéru textilního 

designu. Koncepčně se ale jedná pro Johanu o zcela jinou vývojovou etapu. Rekapituluje nabité zkušenosti 

a konfrontací různých pohledů dotváří vlastní identitu.     

V prvotní fázi projektu Johana z komplexní rovnice zcela vyřazuje výsledný produkt a dialog estetiky a 

funkce převádí do roviny rozsáhlé materiálové studie. Tato schopnost problém izolovat a vytvořit si tak 

prostředí pro relativně rychlou analýzu velkého množství zkoušek svědčí o určité profesní vyzrálosti.

Obrovské úsilí, které Johana vložila do výroby zkušebních vzorků je z instalace na první pohled zřejmé. 

U experimentálních projektu tohoto typu se nezřídka stává, že zaujetí studenta pro vzorování převáží nad 

snahou dospět k jakémukoliv závěru, a navzdory množství spotřebovaného materiálu zůstávají vyslovené 

otázky nezodpovězeny. 

Jsem moc rád že Johana do této pasti nespadla. 

Naopak, jde o fázi která se stala zcela nosnou páteří celé práce. Proces od počátku provázela cílevědomá 

analýza, třídění vzorků, katalogizace. Postup byl empirický, pragmatický, jasně ilustrující vývoj myšlenky. Na 

své vlastní otázky si Johana odpovídá a v závěru projektu odpovědi prezentuje prostřednictvím návrhu 

dámských plavek. Kruh se uzavírá.
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O vysoké úrovni a komplexnosti projektu svědčí fakt že finální výstup v tomto případě lze do jisté míry vnímat

jako vedlejší produkt. V dlouhodobém měřítku ho pravděpodobně zastíní vznik rozklíčovaného katalogu 

postupů vybízející k dalším a dalším budoucím aplikacím. Johana si tak skrze svůj bakalářský projekt 

ujasnila svou profesní filozofii a vytvořila si skvělý odrazový můstek do dalších let.

Závěrečné hodnocení: 

Doporučuji tuto práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou (A)

Posudek vypracoval(a):

MgA. Ondřej Tobola
Datum:  6.6.2022

Podpis: 
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