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Diplomová práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta: Valentýna Filípková

Název práce: ODPOVĚDNÝ DESIGN

Slovní hodnocení:

Valentýna si pro svou diplomovou práci zvolila téma odpovědnost v designu. Samotná volba téma a fakt že 
výstupem je práce převážně teoretická, s naprostou absencí jakéhokoliv fyzického produktu, vyvolává hned 
na úvod řadu otázek. 
Jde o validní záměr nebo o úhybný manévr pro rouškou trendy názvů jako „udržitelnost“ a „recyklace“ ? Má
student šestého ročníku vůbec mandát k tomu aby jakkoliv hodnotil odpovědnost v designerské praxi, se 
kterou má prozatím pouze částečnou zkušenost? Nebude to celé jedno velké klišé? A řadu dalších...

Z mého pohledu šlo a značně rizikovou volbu. Rozhodujícím faktorem v celém projektu byla motivace a 
přístup – Valentýna dokázala skloubit odhodlání, upřímnou zvídavost i mladistvou naivitu v kontrastu s 
neobvykle vyzrálým pohledem na mnoho aspektů. Z velmi abstraktních debat i textů postupně  a trpělivě 
třídila obsah do uchopitelné formy. Přelomový bod bylo rozhodnutí vytvořit webovou platformu jako nosné
medium projektu. Projekt se tak posunul z pozice jakéhosi osobního manifestu do životaschopné formy, 
čitelné pro širší publikum. Oceňuji, že se jedná o otevřený formát, který má veškeré předpoklady pro další 
růst i po obhajobě práce. 

Obsahově pojímá platforma široké spektrum. Necítím z ní pachuť aktivismu – členění informací je 
přehledné a logické. Je zde prostor pro fakta ale především také pro kultivovanou názorovou konfrontaci.

Do velké míry projekt odráží dobu – dobu kdy design často slouží pouze jako nástroj marketingu - dobu 
„digitálního“ věku kdy bezprecedentní dostupnost informací vede často až k dezinformaci. Výzvou dnešní 
doby je kvalita obsahu. Platforma má nepochybně potenciál – otázkou je jakým způsobem bude v 
budoucnu probíhat moderace obsahu. Se zájmem budu sledovat i jak projekt ovlivní budoucí dráhu 
autorky. Celkově vnímám diplomovou práci Valentýny Filípkové jako komplexní s vysokou úrovní provedení.

Otázky k rozpravě:

Jaká je Vaše představa o dalším vývoji webové platformy?
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Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

A

Posudek vypracoval(a):

MgA. Ondřej Tobola

Datum:

14.6.2021
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