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Akademický rok 2018/2019 

Bakalářská práce – posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta: Kristýna Žáčková 

Název práce: Vizuální identita studentského projektu v rámci Pražského Quadriennale 

 

 

Slovní hodnocení: 

 

„Návštěvníku Pražského Quadriennale, zažij s námi opravdové, autentické Česko – vezmeme tě za hranice 

Prahy, mimo sociální a kulturní bublinu uměleckého a divadelního světa“ říká kolektiv Intelektrurálně, který 

tvoří trojice studentů Janáčkovy akademie múzických umění. S projektem „Praha není Česko” uspěli 

v otevřené výzvě vypsané Institutem umění a stali se tak nezávislými kurátory české expozice studentské 

sekce letošního ročníku Pražského Quadriennale. „Praha není Česko“ se věnuje tématu centralizace kulturní 

identity i umělecké tvorby a s tím související ztráty celonárodního kontextu. „Praha není Česko“ je cestovní 

kancelář, která nám skrze sérii šesti výletů zprostředkuje místa, kde se česká kultura historicky formovala,  

a ještě stále formuje. „Praha není Česko“ je skvělý mezioborový kolaborativní projekt. 

 

Spolupráce jako progresivní metoda tvorby, otevřenost jako její podmínka 

Kurátorský tým přizval ke spolupráci ještě studenty Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, 

Ateliéru intermédií FaVU, kolektiv Czechia, umělce Michala Pěchoučka a grafickou designérku Kristýnu 

Žáčkovou, která ve svém textu závěrečné práce píše: „Všichni autoři jsme z různých oborů a profesí, mě 

lákala představa spolupráce v takto názorově rozmanité skupině. Dalším důvodem, proč jsem si projekt 

vybrala je, že vnímám téma centralizace osobně, jsem totiž stoprocentní Pražačka. Až po dobu studia na 

FaVU jsem začala více cestovat mimo své zažité prostředí.“ V našem ateliéru se tématu kulturních periférií 

věnujeme dlouhodobě, spolupracovali jsme se studenty na projektech například s městy Aš, Třincem, 

Ždánicemi u Brna nebo Uničovem, pro který Kristýna Žáčková spolu s Karlem Slanařem vytvořili identitu 

filmového festivalu Mladá kamera. V tomto kontextu oceňuji Kristýnin zájem a výběr tématu bakalářské 

práce. 

 

Vizuální identita cestovní kanceláře 

„Praha není Česko je cestovní kancelář, která pořádá poznávací výlety za pravou českostí“ hlásá záhlaví 

webu cestovky. Pod pravou „českostí“ si jistě každý představujeme něco jiného. Kurátoři projektu chtěli 

využít trashovou estetiku výloh malých cestovních kanceláří, kterou chtěli komunikovat jejich projekt.  
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Je dobře, že Kristýna původní inspiraci dokázala posunout do aktuálnější polohy, kterou je například 

jednoduchý zářící symbol ve tvaru deformujících se hranic České republiky. Povedená parodie na reklamní 

kampaně cestovních kanceláří, které turisty lákají na sluncem zalité záběry, kdežto na výletě s CK Praha 

není Česko vás mohou překvapit blesky z čistého nebe a drama blížící se bouřky. Neonová republika také 

skvěle slouží jako korporátní pozadí stylizovaným fotkám zaměstnanců kanceláře ve webové sekci „o nás“. 

K webu, který pokládám za nejdůležitější komunikační prostředek projektu, mám několik drobných kritických 

poznámek. Lepší orientaci by pomohlo aktuálně zvolenou sekci menu jakýmkoliv způsobem zvýraznit  

a „odrolovat“ obsah na jeho začátek. Při desktop fullscreen zobrazení nevíme, kde jsme. Pro menší 

smartphony s displejem s velkým rozlišením není ideálně nastavená responzivita, písmo v tabulkách je  

pro pohodlné čtení malé. Do začátku Pražského Quadriennale zbývá ještě několik dní, je tedy čas na  

Last Minute úpravy. 

 

Otázky k rozpravě: 

Jaké všechny role jsi v projektovém týmu zastávala?  

Čím byla pro tebe spolupráce s ostatními členy přínosná? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

A 

 

Posudek vypracoval(a): 

doc. MgA. Mikuláš Macháček 
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