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Slovní hodnocení:

Bakalářská práce Petry Danekové se vztahuje k tématu mimetismu prostřednictvím 
oděvu, ve kterém se model volně pohybuje, často na velmi frekventovaných místech.  
Na práci Danekové oceňuji jednak to, jak zachází s oděvem, který není založený na 
funkčnosti a dokonalém technickém provedení. Navržený oděv se stává nositelem 
informace pomocí glitche vytištěného na textílii, která je sestavená z míst ve kterých 
se model pohyboval. V takto vytvořeném oděvu se model pohybuje na motivy 
autorčiny choreografie, která svým zpomaleným provedením a rytmikou pohybu 
vyvolává pocity splývání a ztráty v časoprostoru. Celý proces autorka zachycuje 
prostřednictvím video záznamu z telefonu. Autorka ve své práci vychází zejména ze 
současnosti. Model, oděný v zahaleném oděvu potištěném glitchem, podrobuje  
zkouškám jeho identity pomocí smartphonů a jejich aplikací (Betaface, PicTriev, 
HowOld, Snapchat...)
Toto spojení se pohybuje na pomyslné hraně mezi infantilní estetikou mobilních 
aplikací a romantickou naivitou. Toho si je Petra Daneková vědoma, a aniž by své 
zanícení opouštěla, hledá různé způsoby a rozhraní, v nichž všechny zmíněné složky 
díla jsou schopny zaujmout velmi aktuální umělecké i společenské výpovědi. Autorka
s celou strukturou díla zachází uvědoměle, přestože nenaplňuje jen předem stanovený 
koncept, ale reaguje na celý organický proces vzniku díla. Její práce je mimo jiné pro 
ni samu reflexí, v níž je schopna nahlédnout své sklony k estetizaci díla a využít je 
pro významotvorné prvky, které podtrhují současnou potřebu emocionality a 
senzuality. 
Oděv a textilie, které umělkyním 90. let často sloužily jako výrazový prostředek 
feministický či femininní, má v práci Danekové jiné významy a slouží spíše k výše 
uvedenému propojení ruční a umělecké složky, tedy poukazem na neprůmyslový 
charakter oděvu a také jako nové možnosti, jak pracovat s glitchem vytištěným na 
textilu a ruční prací.

Jediné, co bych mohla vytknout písemné práci autorky je, že se krátce nevěnovala 
problematice zapojení oděvu do současného umění, neboť její umělecká část do této 
oblasti vstupuje.
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