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Akademický rok 2019/2020 

Bakalářská práce – posudek vedoucího  

Jméno a příjmení studenta: Magdalena Prudíková 
Název práce: Design System 

Slovní hodnocení: 
Milá Magdaleno, 

na podzim loňského roku začal v AGD1 vznikat projekt, který v tu chvíli neměl ještě jakkoli uchopitelný tvar  
a jen naznačený obsah. Jasný byl jen název – Digital Public Services (DPS). Do projektu, tehdy v bodě  
nula, se mohl přidat kdokoli z ateliéru a mohl jej společně začít formovat a rozvíjet. Kromě Davida Březiny  
a Matěje Erlebacha, ses nakonec součástí stala Ty, Lukáš Dobeš a já*. Nedávno se přidalo ještě několik lidí 
mimo ateliér.  

Každý se v projektu věnuje tomu, co je mu blízké, Ty sis záhy vybrala práci na Design Systému, který je 
klíčový pro praktický rozvoj digitálních nástrojů, které si můžeme v tuto chvíli představit jako aplikace 
usnadňující praktický život jednotlivce i větších skupin lidí nebo profesních komunit. Protože jde o projekt, 
který je velice komplexní a dlouhodobý, bylo nutné popsat DPS jako celek se všemi jeho součástmi,  
aby bylo pochopitelné, v jakém kontextu Design Systém vzniká. Je potřeba zmínit, že Tvoje práce na  
Design Systému byla z podstaty nehierarchického uspořádání skupiny DPS spojena také s prací na celém  
projektu a jednotlivých rituálech, které jsou základem pro jeho existenci a rozvoj jednotlivostí. Jedním  
z principů DPS je oproštění se od autorství a od budování image designéra-jednotlivce, což zhmotňuje 
i Tvoje bakalářka.  

Věřím, že Tvoje práce je důkazem, že spolupráce více lidí, která je postavena na jejich rovnocennosti  
a společných etických zásadách, vede k vzájemnému motivování a lepšímu progresu. Co se týká 
samotného design systému, tak jsem přesvědčená, že jde o důležité pokračování výzkumu fenoménu  
Super Normal, kterému se kolem roku 2006 věnovali Jasper Morrison a Naoto Fukasawa. Prozatím  
v digitálním prostředí. Stálo by za to v budoucnu jej podchytit i teoreticky. 

Drž se a těším se na pokračování. 
Sail strong! 

Zuzana 

*Protože v rámci školy není obvyklé, aby formální vedoucí a studenti pracovali na společných projektech, 
ráda bych zmínila pro nezasvěcené, že náš ateliér koncipujeme jako místo, kde nejsou jednotně zadávané 
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úkoly, ale každý pracuje podle svého tempa, sám nebo ve skupině a na čem chce. Ideálně dlouhodobě.  
Vše je na bázi dobrovolnosti, formální vedoucí by měl v ateliéru fungovat jako jakýkoli jeho člen  
a také pracovat na projektu. Má navíc administrativní povinnosti, mezi které řadím i psaní tohoto textu. 

Otázky k rozpravě: 
Co si z dlouhodobého hlediska slibuješ od projektu Digital Public Services? 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 
A 
(V rámci koncepce ateliéru AGD1 neuděluje známku oficiální vedoucí ateliéru, ale je-li nutné známku  
v rámci studia udělit, hodnotí autor sám sebe.) 

Posudek vypracoval(a): 
Mgr. Zuzana Kubíková 

Datum: 
17. 8. 2020 
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