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Akademický rok 2018/2019 

Bakalářská práce – posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta: Tereza Vinklárková 

Název práce: Too cool to pretend to care 

 

 

Slovní hodnocení: 

Bakalářská práce Terezy Vinklárkové zhodnocuje postupy, které studentka rozvíjela po celou dobu svého 

studia. Jedná se především o reflexi selfie, narcistní kultury „ mileniálů“ s pomocí její afirmace, perzifláže 

nebo post- ironické mimeze, práci pod pseudonymy, se stylizovanými alter egy, avatary - za pomoci 

intervence do prostředí sociálních sítí a jejich uživatelů. Internet a sociální sítě především se pro 

Vinklárkovou stávají (ne)bezpečným hřištěm, inspirací, výzkumným terénem i jedním z míst výsledné 

prezentace. 

Studentka svou práci konzultovala se mnou i s celou řadou dalších osob, ať už odborníků nebo jen citlivých 

pozorovatelů, a byla schopna asertivně přijímat ty podněty, které jí přišly přínosné, a jiné odmítnout a 

nereflektovat, což považuji za velice vyzrálé a sebevědomé. 

Tereza Vinklárková se v práci Too Cool to Pretend to Care vztahuje k dnes (naštěstí) často skloňované 

problematice globálních změn klimatu. Nedělá to však skrze katastrofické obrazy znečištění nebo estetizací 

protestních hesel (praxí tak problematickou právě v kontextu galerijního umění), ani skrze okázalé 

laborování s antropocenním diskurzem nebo naopak jen jako příliš zjednodušenou moralitu. Vinklárková 

zvolila neobvyklou perspektivu a zaměřila se spíše na to, co pomáhá udržovat ve společnosti status quo. 

Stala se ambasadorkou techno optimistického řešení přechodné „disharmonie“ klimatu. 

Období popíračů klimatické změny typu Václava Klause je zdá se za námi a evidence člověkem 

způsobených změn je naopak široce přijímána napříč vědeckým, ale i laickým prostředím. Fosilní průmysl 

začal spíše než do zjevně neudržitelných vědců popíračů investovat do lobbingu za quasi realistické plány a 

výzkumy, jak se se skleníkovými plyny technologicky vyrovnat, aniž by to ovlivnilo konzumentské návyky, 

míru spotřeby nebo samotné pro tržní politické prostředí. 

Gloriya Komarova nepíše mudrlantské knihy jako je Modrá, nikoli zelená planeta dědečka Klause, ale točí 

vlog, v kterém se spolu s ní (a skrze ni) můžeme nechat zachránit Technologií, která s lehkostí rytířů z 

pohádek zabíjí draka environmentální apokalypsy. Vinklárková se skrze Komarovu vyrovnává s jhem 

angažovanosti generace, která je nucena „už konečně něco dělat“, ale právě proto by se ráda dívala stranou 

– na sebe do zrcadla nebo regresivně zpět k roli „děvčete“. 
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Přesto, že nám dílo Vinklárkové nepředkládá řešení globálních problémů (respektive to dělá jen zdánlivě), 

pomáhá nám integrovat vlastní pochyby z budoucnosti. Skrze infantilitu Gloriye se stáváme dospělejšími, 

odpovědnějšími za vlastní rozhodnutí a připravenějšími k akci. 

 

Rád bych práci Terezy Vinklárkové doporučil k obhajobě a navrhl hodnocení A. 

 

Otázky k rozpravě: 

Dokázala byste vyjmenovat charakteristiky, které definují Gloriu Komarovu oproti Tereze Vinklárkové? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

A 

 

Posudek vypracoval(a): 

MgA. Pavel Sterec, Ph.D. 

 

Datum: 1. 6. 2019 

 


