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Akademický rok 2019/2020 

Diplomová práce – posudek vedoucího  

Jméno a příjmení studenta: Bc. Bára Růžičková 
Název práce: Credit Cards Accepted. 

Slovní hodnocení: 
Milá Báro, 

jak jsem měla možnost poznat Tebe a Tvoji dřívější práci, jsem si jistá, že bys mohla klidně pokračovat  
s prací na zakázku tak, jak se tomu věnuješ jako designérka a ilustrátorka už několik let. Pro diplomku  
by sis mohla vybrat nějaký projekt, připravit ho a odprezentovat. Určitě bys obstála. O to víc si cením toho,  
že ses rozhodla nezaplout do navoněných kalných vod grafického designu pro zadavatele, ale hledáš  
pro sebe alternativy, jak praktikovat design. Otevřeně popisuješ svou nechuť automaticky pokračovat v práci  
na zakázku v podobě, v jaké ji řada designérů svou každodenní praxí nepřímo podporuje a stvrzuje jako 
něco normálního. Věřím, že Tě ke kritičnosti a hledání řešení inspiroval i náš ateliér. K vědomému 
designování vlastního života. 

Diplomka mě zajímala a dobře se mi četla, je jasně strukturovaná a příjemně vysázená. Co do obsahu  
je inspirativní, že nepřibližuješ jen to, v čem máš jasno a co se daří, ale všechno, co se kolem tvého 
designování života designérky odehrává. V rámci ateliéru se snažíme pracovat na projektech dlouhodobě  
a bez ohledu na to, jestli semestr nebo celé studium končí nebo ne, což je i případ tvého hledání  
alternativní praxe i jednotlivých projektů, které popisuješ.  

Mně osobně je nejbližší projekt Design Interns Club (DIC) i to, jak ho přibližuješ v diplomce. Především 
proto, že tento projekt má reálný obsah, může měnit věci a vychází z tvé zkušenosti a zájmu. Nehledáš 
volné místo na trhu a nesnažíš se vytěžit něco jen proto, že by si to našlo klientelu. Zajímavá jsou fakta 
a statistika, kterou v rámci své práce uvádíš. E-maily, které Ti v rámci DIC přišly, ukazují, jak těžké je cokoli 
Skutečného dělat. Velkým tématem jsou také finance a oceňuji, že se nespokojíš s možností získat grant 
nebo najít investora. Jedna věc mě zarazila u merche – uvádíš rozpočet týkající se mikin, jdeš do posledního 
detailu třeba v částce za obal, ale úplně vynechaný je honorář pro designérku – pro tebe. Proč? Vždyť  
sama v předchozím textu o „Day Shift Office“ apeluješ na to, že se designér nesmí spokojit málem a tady  
jej (sebe) úplně vynecháš. 

Projekt Haoshuai Paris je zábavný, za mě klasický „artový“ projekt – fajn, proč ne, chápu, že Tě to baví,  
ale jeho přínos vidím jen v tom, že si lidé koupí do svého šatníku o cool tričko nebo jinou věc navíc (ale 
možná se pletu). Smysluplnější mi připadá promyslet a vytvořit funkční předměty pro Design Interns Club, 
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jako pro projekt se skutečným obsahem a skutečnou komunitou. Sama jsi toto téma otevřela úspěšnými 
mikinami „Looking for an intern“ a věřím, že předměty DIC mají potenciál částečně financovat celý  
projekt. Stálo by za to prozkoumat škálu možností od výroby na základě objednávky až po dlouhodobé 
předplatné. 

U projektů, kde se zabýváš způsoby, jak prodávat svou práci na existujících platformách díky za přehled,  
jak která funguje a jaká vidíš úskalí. Udělala jsi službu ve směru průzkumu pro ostatní, kteří by o těchto 
cestách uvažovali. 

Těším se na věci budoucí. 
Sail strong! 

Zuzana 

Otázky k rozpravě: 
Proč v rozpočtu Design Interns Club týkajícího se mikin není započtena práce designérky? 
Jakou máš představu o ideálním rozvoji Haoshuai Paris, který je Ti osobně nejbližší, v následujících letech? 
Co všechno bys chtěla, aby se stalo a v jakém měřítku? 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

Návrh klasifikace: 
B  
(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: 
10. 8. 2020 
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