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Abych se dotkl několika slovy praktické diplomové práce, jmenovitě grafického 
pojednání nově zakládané značky Ape Boards, z několika přiložených ukázek a toho, co 
je k dohledání na webových stránkách, mohu říci, že je mi zvolený styl blízký. Je to 
zvláštní, že i přes mé dlouhodobé propojení s tímto sportem, mám velice často problém 
ztotožnit se s designy používanými na prknech takřka všech výrobců, které si myslím 
stále příliš pramení možná právě z historie a nesoucí na sobě jakési břemeno svých 
"punkových" začátků, či přehnaného odkazování se na historii. Pamatuji si doby, kdy 
jsme byli s pár kamarády ve středisku jediní s prknem na nohou a vzpomínám na tyto 
časy rád. Mám ale pocit, že by se určitý vývoj mohl v jejich vzhledu více posouvat a tuto, 
v mnoha z nás stale doutnající, rebélii promítnout trochu jiným stylem.I já mám za sebou 
tvorbu mnoha snowboardů, ať už pro radost jen tak do šuplíku nebo nějaký realizovaný 
kus, a i tak nemám pocit, že se mi podařilo doopravdy vyjádřit to, o čem tu teď mluvím, 
ale zde ukázané designy k tomu mají poměrně blízko a s klidným srdcem si umím 
představit, mít tento design hrdě připnut na nohách. Upřímně jsem velice zvědav, jaký 
bude další vývoj, jelikož zde jde opravdu jen o jakési naznačení směru a až další práce 
ukáže, zda-li se kromě prken dělaných přímo na zakázku vsadí na ucelenou kolekci a 
jednotný vzhled firmy, či bude spíš každý design unikátním solitérem a tím třeba osloví 
větší množství potenciálních zákazníků s různým vkusem. Z profesního hlediska by mě 
spíš zajímala první zmiňovaná cesta, ale nechám se překvapit. Tak, jak se ale snažím 
nehledat zbytečné zádrhele v designech samotných a beru je víceméně tak jak jsou a 
respektuji určitý styl a úhel pohledu, tak se ale nemohu příliš ztotožnit s prezentovaným 
logotypem. Mám pocit, že pro takto originální brand, jak se alespoň podle mě snaží 
působit, mi zvolená cesta a font připadá dosti klasický a navíc nepříliš nadčasový a i 
když mám písma Tomše Brousila rád a jeho práci považuji za špičku v oboru nejenom u 
nás, si myslím, že by to chtělo víc než pouze sáhnout k všeobecně dostupnému a navíc 
dosti poznatelnému fontu. Říkám to z toho důvodu, že může být tento branding v 
budoucnu i pro samotnou autorku spíš přítěží. Čekal bych zde větší odvahu a chuť 
experimentovat a celkově možná vůbec zvážit nutnost názvem firmy takto “překřikovat” 
design samotný. Pokud není, jak se uvádí, hlavním cílem velká propagace ani produkce, 
zaměřil bych se na komornější práci se jménem a víc ho podřídil jednotlivým designům, 
které by tak mohly hrát podstatně větší prim. V současnou chvíli je mi spodní strana 
návrhů (skluznice) spíše na obtíž. Vím, že je ale někdy těžké se vymanit ze zaběhlých 
postupů, tím spíš, když se v dané problematice pohybujete tak blízko, že je někdy složité 
si vytvořit dostatečný nadhled a odstup. Celkově ale hodnotím práci velmi kladně a výše 
zmiňované připomínky spíše jako body k zamyšlení, než jako nějaké výrazné 
nedostatky. Obzvláště si pak vážím toho, že se nejedná pouze o krátkodobý projekt, 



který by po měsících usilovné práce v den prezentace na školní půdě zanikl, nýbrž o 
něco s přesahem do reálného života. Z celého srdce držím palce, ať se vše povede 
dotáhnout do zdárného konce a vyústí ve fungující firmu, jelikož není nic lepšího, než 
když se lidé věnují své práci s láskou, ať už se jedná o jakýkoliv obor. To se hned pozná 
ať už na jejich jednání, či na výsledku samotném... a co si budeme povídat, často to tak 
v našem okolí nepůsobí.  
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