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Téma Kateřiny Kvardové přede mnou vyrostlo jako skála, která se nedá obejít: design 
snowboardových prken.  
Jedna diplomová práce teoretická i praktická vznikla v našem atelieru už před dvěma 
léty, měl jsem pocit, že by to stačilo. Kateřina mě přesvědčila, že by to nestačilo. Dobrá, 
máme tedy srovnání. Ale zároveň jsem si uvědomil, co pro vyznavače nových sportů 
znamená jejich sportovní nářadí. Už nestačí mít kvalitní značkovou výbavu.  
V prefabrikovaném světě, kde výrobky vyjíždí z výrobních linek ve velkých sériích a tudíž 
v dostupných cenách, je potřeba jim dodat punc originality. Musí být jasné, že tohle je 
MOJE prkno. Kateřina, aktivní snowboardistka, se rozhodla této potřebě vyjít vstříc a 
vytvořila svou první sérii jednotlivých kusů – originálů. Její malá firma nabízí první 
vzorky. Od minimalismu přes ironii a recesi po lahodně barevné  geometrie. A to je zatím 
první nabídka. Ale nabízí se otázka: bude zákazník ovlivňovat grafika v tom smyslu, že 
si objedná motiv na oblíbené téma nebo si bude moci vybrat z již hotové nabídky nebo si 
prolistuje obsáhlou nabídku v katalogu a podle jeho výběru se prkno dodatečně vyrobí? 
To všechno zřejmě ukáže trh a poptávka. Chci věřit, že v budoucnosti nebudeme řešit 
dramatičtější problémy než právě existenciální uzkost, zda naše dokonalá bunda 
dokonale ladí s naším snowboardem, o rukavicích a čepici ani nemluvě. Přestože 
pronikla do mého posudku ironie, nechci zlehčovat množství a kvalitu odvedené práce. 
Jen si myslím, že při pohledu z ptačí perspektivy některé věci ani nezaregistrujeme a při 
přeletu nad kukaččím hnízdem se stávají součástí krajiny. 
Protože Kateřina i v průběhu studia podávala vyrovnané a kvalitní výkony, 
hodnotím její práci jako výbornou (A) a doporučuji k obhajobě. 
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