
Posudek oponenta bakalářské práce – teoretická/praktická část* 

Veľmi oceňujem autorský tvorivý ako aj konceptuálny prístup, ktorý je prítomný v celom 
rozsahu práce. Už úvodom stojí za povšimnutie imulz autorky ako aj prvotný citát. Teoretická 
časť sa nesie v duchu kititckého uvažovania, neustáleho spochybňovania a uvedomovania si 
kontextu módy, odievania a reprezentácie. Grafická ako aj textová štruktúra pôsobí 
kontinuálne, logicky a nesie čitateľa k ambivalentným, relatívnym aj keď miestami 
konkrétnym záverom a hlbším reflexívnym úvahám. Práca s citačnou bázou je príznačná 
charakteru práce, je tu však na mieste poznámka o zahrnutí, respektíve zvážení do ďalšieho 
bádania predmetnej témy zakomponovať aj iné relevantné zdroje popredných kritičiek a 
kritikov z oblasti kunsthistórie, semiotiky a estetiky. Máme tu na mysli také mená ako Valerie 
Stelee, Anne Hollander, Yunuyia Kawamura, Roland Barthes, Georg Simmel, Marita Sturken, 
Martina Pachmanová a ďalšie. Práca si vyžaduje do budúcna prehlbovať znalosti v 
predmetnej ako aj v obdobných témach substancie módy ako komunikačného a sociálneho 
fenoménu, ktorý veľmi aktuálne akccentuje správanie sa súčasnej generácie mladýcch ľudí 
pod označením “Millennials”.  
   Praktická časť práce dostatočne relevantne a opodstatnene vystihuje zvolenú problematiku a 
reprezentuje celú škálu uvažovania nad témou, pričom ostáva otvorená novým ďalším 
riešeniam. Rád by som zdôraznil, čo je obdivhodné z hľadiska perspektív súčasného 
brandingu, že autorka pracuje so slovom “Coat” ako značkou kabátu. Takisto vyzdvihujem 
prácu s postmodernými ideami a istou “vyprázdnenosťou” v samotnom modelovom 
ponímaní. Moment obnaženého pleca - polovice hrudníka nepôsobí síce novátorsky, avšak 
vystúpením do priestoru a istou transgresiou získava na autentickosti a jedinečnosti, čo je 
navyše doplnené o konceptuálnu pointu. Projektová fotodokumentácia nakoniec zvýrazňuje 
celkový charakter práce ako osobitého diela, veľmi pozitívne hodnotím výber modela a 
vytvorenia akejsi novej prosociálnej inkluzívnej nongendrovej energie. 
Takisto oceňujem aj sebareflexívny prístup, ktorý je zhrnutý v závere. 
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