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Diplomová práce Júlie Kinderové není jejím prvním projektem zaměřeným na ekologii. Udržitelným 
rozvojem se zabývá dlouhodobě a podřizuje mu i svůj životní styl. 

Základem Projektu 111 je výsadba 111 stromů a pořádání kulturní akce. Původně byl projekt zamýšlen 
jako společný akt výsadby stromů, které pomohou oživit konkrétní místo, podpoří komunitu a vyústí 
v následnou party, kde se za „zvuků“ silent disca budou účastnící bavit. Aby mohla Júlia vše realizovat, 
sehnala grantové financování, které umožní nákup sazenic a organizaci akce. Stromky se budou 
zájemcům nakonec distribuovat jednotlivě, odpadá tedy společný sázecí happening – sociální interakce, 
která byla od počátku projektu zásadní. Hledání toho správného místa pro 111 stromů a případné 
řešení s úřady či majiteli pozemků považujeme také za nedílnou součást snahy o změnu. Sázet stromy 
samostatně je jistě také zajímavý přístup, ale s jinými souvislostmi než společná výsadba.

Hlavním komunikačním nástrojem projektu je webová stránka, jejíž homepage láká vtipným sloganem 
„Buď členem našeho kmene!“. Design webu působí čistě a funkčně. Textová část je v popisu projektu 
ale příliš stručná, pro nezasvěceného čtenáře pravděpodobně málo srozumitelná.  Na stránkách 
se také nedozvíme kdo za celým projektem stojí, obdobně nejasné je nakládání s osobními daty 
z formuláře, což nepůsobí důvěryhodně. Lákadlem k účasti v projektu je party v přírodě. Na stránkách 
se ale o samotné akci nedozvíme téměř nic, pojmy jako „akustický koncert“ a „elektronická hudba“ 
jsou velmi obecné, datum a alespoň přibližná lokace také chybí. V textu diplomové práce Júlie zmiňuje 
také aktivitu „Strom naděje“, o kterém ale na webu informace chybí. Také postrádáme avizovanou 
elektronickou verzi informačního letáku. Registraci vysazených stromů by měl zajišťovat externí web 
stromypodkontrolou.cz, který v databázi shromažďuje obrovské počty stromů. Zatím není jasné, jak 
bude možné zobrazit výsledky jen Projektu 111 a mapovat tak jeho dosah.

Myšlenka Projektu 111 je chvályhodná. Je skvělé, že se Júlii podařilo získat finance na realizaci. Je však 
škoda, že zatím trpí několika koncepčními nedostatky, které můžou jeho úspěšnost komplikovat.

Otázky k rozpravě
Na projektu pracuješ téměř osm měsíců, učinila bys – z dnešní perspektivy – některá rozhodnutí 
jinak? Případně která?

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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