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akademický rok 2017/2018 

Bakalářská práce – posudek vedoucího  

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Lucia Sadecká  

Název práce: Uniform – Burda 07/17 

 

Slovní hodnocení: 

Působení Lucie Sadecké v Ateliéru video jsem schopen posuzovat v roli pedagoga zejména za poslední rok, 

který byl ovlivněn její stáží na drážďanské akademii, kde se začala důsledněji zabývat otázkami módy, 

korporátní identity a samotnou řemeslností výroby oděvů či textilních tvarů. Autorka v tomto ohledu 

příznačně odkazuje k sociálním funkcím zvoleného předmětu zájmu skrze představitelky klasické avantgardy 

a ilustruje tím do jisté míry i utopistický model nakládání s unikátně či naopak sériově vyrobeným produktem. 

Tato historická vazba, ale také i rozpor do jisté míry definují i projekty Lucie Sadecké, které během 

bakalářského ročníku realizovala.  

 

Bakalářské práci Uniform předcházel projekt, který se pokoušel spoludefinovat identitu Ateliéru video. Lucia 

v rámci skupinových konzultací a workshopů dospěla k individuálně pojatým střihům pro všechny členy 

ateliéru, přičemž pracovala s jednotně pojatou látkou a fontem, vyvíjeným s přizvaným grafikem. Prezentace 

proběhla v rámci klauzury, kdy „dílo“ bylo zprostředkováno celým ateliérem během uniformní prezentace 

jednotlivých semestrálních projektů. Lucia docílila neinvazivní formy představení projektu v rámci často 

vyčerpané „krajiny“ klauzurních obhajob. Sérii svršků tak podpořila, vedle dalších aspektů samotné akce, i 

zmatení klauzurní komise, která se v důsledku rozhodla identicky hodnotit všechny studenty ateliéru.    

 

Samotnou bakalářskou práci popisuju autorka jako „výzkum funkčnosti a pravdivosti střihů“. Rozhodnutí 

přešít celé číslo časopisu Burda zaujme samotnou absurditou aktu. Projekt je odvozen od „způsobů“ čtení 

„střihové skladby“ jednotlivých modelů, které jsou vedle módní fotografie a opisu zaznamenány do střihových 

vzorů, map a velikostí jednotlivých modelů. Vybrán byl loňský letní model magazínu, čímž autorka nerozvíjí 

nostalgickou linii, která se nabízí s ohledem na více než šedesátiletou historii německého časopisu, ale 

naopak poukazuje na recyklaci a koloběh modelů, což podpořila i užitím jednotné recyklované látky 

v uniformně světlé barvě.   

 

Monolitičnost projektu, množství práce a času posouvají absurditu rozhodnutí k přímé konfrontaci se sérii 

oděvních kusů. Autorčino realizování „burda“ plánu vede k úvahám o vazbách mezi předlohou a jejím 

zhmotněním, skicou a objektem, scénářem a dramatizací. Burda se tak stala a v několika ročnících, jak 

partiturou ženského odívání, tak mediální zkouškou řemeslných dovedností v domácnostech. 
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Otázky k rozpravě: 

V závěru anotačního textu bakalářské práce si kladete dvě otázky, které literárně zarezonují, ale odpověď 

v textu nenacházíme, můžete prosim více rozvinout tázací věty:  

 

Má tento sociální  artefakt ve světě morální zvrácenosti, co se týká spotřeby a toho, jak věci vnímáme a jak 

si jich vážíme smysl? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Bakalářský projekt Unifom hodnotím kladně a oceňuji pro jeho komplexní řešení řemeslných aspektů, 

v rámci hodnocení bude směrodatná konečná podoba prezentace a obhajoba projektu autorkou.  

 

Návrh klasifikace:  

A – B 

 

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

 

Datum: 10. 8. 2018 

 

Podpis: 


