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Abstrakt 
Ve své diplomová práci se věnuji základním 
principům fungování technologie mobilní 
tiskárny HandJet. Tiskárna je nejvíce uplatňována 
v průmyslovém odvětví při označování produktů 
a prostorů formou 2D a EAN kódů. Navzdory 
původně čistě užitné funkci vybraného zařízení 
jsem se rozhodla převést tuto technologii do 
uměleckého provozu. Hledám její potenciál 
v možnostech aplikace v oblasti grafického designu 
a výtvarného umění. Proces práce zaznamenávám 
do zažitého postupu grafického designéra při plnění 
zadání skrze rešerši, skicování a automatickou 
kresbu. Klíčovým zřetelem je přitom zkoumání 
možností vizuální formy. Výsledkem je série tisků 
prezentovaných ve formě instalace.

In this diploma thesis, I focus on the main 
principles of the HandJet mobile printer. This 
printer is mostly intended for industrial use to 
mark products and spaces with 2D and EAN 
codes. Despite the purely utilitarian function of 
the printer, I have decided to use it for artistic 
purposes. I look for its potential in application in 
the field of graphic design and art. I record the 
process as a part of the work process of a graphic 
designer when delivering assignments via research, 
sketching, and automatic drawing. The key aspect 
is the exploration of the possibilities of visual form. 
The result is a series of prints presented in the 
form of an installation. 
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0. Úvod
V diplomové práci se zabývám základními 
principy fungování technologie mobilní tiskárny 
HandJet. Hledám její potenciál v možnostech 
aplikace v oblasti grafického designu a výtvarného 
umění. Proces práce zaznamenávám do zažitého 
postupu grafického designéra při plnění zadání. 
Výsledkem je série tisků prezentované 
ve formě instalace.

Motivace
HandJet je mobilní tiskárna, tiskárna „do ruky“, 
se kterou pracuji již 5 let v rámci školních projektů 
i externích zakázek. Většinu času jsem působila 
v roli správce a zprostředkovatele přístroje a tvořila 
jsem technické zázemí pro ostatní kreativce. Měla 
jsem tedy možnost zažít HandJet v různých 
situacích a během využití lidmi s odlišnými 
požadavky. Z toho přirozeně vyplynula motivace 
a zájem si rozšiřovat znalosti o HandJetu, abych 
byla schopná konzultovat konkrétní zadání 
a reagovat na dotazy tvůrců. Díky přibývajícím 
znalostem a hledání využití HandJetu jsem se 
rozhodla pro jednou postavit do role kreativce 
a zužitkovat nabytou praxi.

První zkušenost s HandJetem jsem získala při 
realizaci orientačního systému budov FaVU 
v roce 2015 (obr. 1 a 2), kdy jsem byla ve 2. ročníku 
bakalářského studia. Vítězný návrh na orientační 
systém vypracovala skupina studentů Ateliéru 
grafického designu 2 v rámci školního úkolu.

Realizace orientačního systému byla vložena do 
rukou studentů, a za tímto účelem byl zakoupen 
přístroj HandJet EBS 260, namísto najmutí externí 
firmy. Kolektiv na ateliérech je nestálý, studenti se 
přirozeně časem mění. A stejně tak se proměňuje 
i orientační systém, který vyžaduje aktualizace, 
a HandJet potřebuje technickou údržbu. Po nějaké 
době jsem byla jedna z mála, která si osvojila 
základní principy z původních instrukcí od 
výrobců. Tím se ze mě stala „ta s HandJetem“, 
kterou lidé z fakulty vyhledávají v případě zájmu 
práce s tímto typem ruční tiskárny.

obr. 1  ↗

obr. 2  ↗

Textová část
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S tiskárnou se nám podařilo přispět k uskutečnění 
několika externích uměleckých projektů. Jedním 
z nich byla výstava SPACE / art, design, architecture 
and science z přelomu roku 2019 a 2020 v galerii 
Kvalitář (obr. 3).1 Na tuto výstavu jsme pomocí 
HandJetu tiskli doprovodné texty k jednotlivým 
exponátům, jména autorů a názvy vystavených 
objektů včetně úvodního slova k výstavě. Text 
se díky své velikosti vyjímal po celé galerii 
a zabíral takové množství prostoru, že se dá 
mluvit o dotvoření architektury výstavy pomocí 
tohoto tiskového stroje. Každá nová technologie 
je atraktivní, především pokud není snadno 
dostupná. V průběhu let v ateliéru tak vznikaly 
vizuální identity na dny otevřených dveří, potisky 
triček a dalších materiálů (obuv, kůže, textil, PVC).

K diplomové práci přistupuji jako k výzvě, prostoru 
k experimentu a kreativitě. To vše na poli tiskové 
techniky, kterou jsem si během let osvojila 
a se kterou jsem se v čase vyvíjela. Proces mého 
individuálního vývoje jako grafického designéra 
a jeho zaznamenávání v rámci kreativního procesu 
je významnou součástí praktické části diplomové 
práce. Vnímám zde příležitost uzavřít kapitolu 
„HandJet pracovníka“ a ještě předtím prozkoumat 
možnosti tiskárny formou volného experimentu. 
Umí HandJet něco, co jsem dosud nevyzkoušela? 
Má potenciál v oboru grafického designu a na 
umělecké sféře?

Forma
Proces práce je popsán v jednotlivých krocích, 
které vycházejí z mé praxe. Popisuji zvolené 
téma/zadání, tedy nástroj, který jsem kreativně 
používala. Představuji souhrn informací získaných 
na základě rešerše. Skicování a automatickou 
kresbu používám k procvičení kompozic a vnímání 
potištěných materiálů. Stanovuji si základní 
parametry a vizuální motivy, z kterých vzniká 
komplexní návrh. V praktické části diplomové 
práce představuji výsledek formou instalace.

obr. 3  ↗

1  SPACE/art, design, architecture and science, kurátor Jan 
Dotřel, Galerie Kvalitář, Praha, 6. 12. 2019 – 31. 1. 2020. 
Kvalitar, https://kvalitar.cz/2019/11/26/space-art-design-
architecture-and-science/. (cit. 18. 5. 2021).
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1. Proces práce

Definice zadání
U každého projektu, který je zpracováván, je 
pro mě v prvním kroku důležité porozumět 
zadání, které může být více či méně abstraktní. 
Z ateliéru jsem se naučila, jakým způsobem si 
zadání upravit či specifikovat dle potřeby. Jak je 
již zmíněno v předchozích kapitolách, v diplomové 
práci zkoumám možnosti vizuální formy potisku 
mobilní tiskárnou.

Rešerše
Rešerše z pohledu grafického designéra slouží nejen 
k získávání informací, ale také k následnému 
využití v praxi, kde je prostor pro individuální 
pojetí. Zpravidla lze posuzovat možná řešení 
z hlediska hodnoty jednotlivých informací. 
Racionální rozbor všech relevantních informací, 
hledání souvislostí, vztahů a významů odděluje 
podstatné od nepodstatného. Je třeba trpělivě 
zkoumat a hledat možná pojítka, ze kterých po čase 
vyplyne podoba výstupu nebo samotný cíl cesty.

Na HandJet lze nahlížet jako na tiskovou techniku 
umožňující vytváření originálních tisků. Formou, 
kterou vzniká potisk HandJetem, lze přirovnat 
ke graffiti s použitím spreje, kdy po stisknutí 
spínacího bodu vytryskne barva na povrch. Model 
HandJet EBS 260 je moderní přenosná inkoustová 
tiskárna (obr. 4). Tiskárna je nejvíce uplatňována 
v průmyslovém odvětví při označování produktů 
a prostorů. Je lehká, bezdrátová a umožňuje tisk 
v jakékoli poloze. Lze snadno tisknout na jinak 
těžko přístupná místa, nebo objekty velké velikosti, 
které nelze přesunout. HandJet EBS 260 funguje 
na inteligentním snímání rychlosti otáčení 
spodního kolečka, které při setkání s povrchem 
a následnou manipulací umožňuje tryskám barvy 
tisknout zvolený motiv, rychlost se přizpůsobuje 
podle tahu ruky. Směr tisku je možné nastavit 
libovolně, navíc je ve stroji vestavěný laser pro 
snadnější tisk vedený rukou, lze dokoupit adaptéry 
pro dokonale přímé linie. HandJet vytiskne až 
5 řádků, grafiku, čárové kódy, inverzní texty, 
elementární objekty, variabilní údaje a to vše skrze 
32 trysek jedním tahem. Výsledek má specifický 
charakter připomínající rastr. Četné možnosti 
komunikace skrze Wi-Fi, Bluetooth a USB přináší 

rychlý a snadný způsob importu a přenosu dat 
z externích zařízení, jako je počítač nebo čtečky 
kódů. Dotyková obrazovka umožňuje offline 
vytváření a upravování jednotlivých souborů, což 
výrazně ulehčuje práci v terénu. Barva v cartridgi 
je k dispozici pro různé povrchy. Tiskárna se na 
každý typ barvy musí speciálně naprogramovat. 
Pro naše účely pracujeme s acetonovou bází barvy, 
která rychle schne, a to v černé a bílé variantě.2

Příkladů použití HandJetu v průmyslu je 
velké množství, zaměřila jsem se na zajímavé 
umělecké projekty vytvořené pomocí tiskárny. 
Za zmínku stojí projekt často pojmenovaný jako 
The Way To MoMa od švýcarských autorů Pabla 
Genouxa a Janise Marti.3 Dvojice vytvořila sérii 
porcelánových váz s potiskem pomocí HandJetu, 
kde barva z cartridge představuje glazuru, tím 
pádem na barvu nepůsobí žádné okolní vlivy 
a je stálá (obr. 5). Barvy pro HandJet od značky 
EBS nejsou primárně vytvořené pro dlouholetou 
životnost, zapříčiňuje to např. přimíchávání oxidů 
kobaltu do cartridge, používané složení barev 

obr. 4  ↗

2  EBS Ink-Jet, „Handjet EBS-260“, https://ebs-inkjet.de/pl/
download/, (cit. 18. 5. 2021).

3  Pablo GENOUX, „The Way To MoMa“, Instagram, nahráno 
uživatelem pablogenoux 28. ledna 2021, https://www.
instagram.com/pablogenoux/, (cit. 18. 5. 2021).
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neumožňuje odolat vyšším teplotám výpalu. 
Pablo Genoux s tiskárnou experimentuje od roku 
2017 skrze potisky oblečení, keramiky a porcelánu. 
Grafická a textilní návrhářka Martina Padrin 
využila HandJet ke svému návrhu kolekce Reveal 
Your Voice pro Adidas Original v roce 2019. Jednalo 
se o dámskou kolekci oblečení se záznamem 
autentického obsahu s hyper propojenou 
angažovanou mládeží.4 Další použití bylo 
v rámci pop-upu z roku 2018 TINY – Today In 
New York. Na adrese 167 Canal St v New Yorku 
se prodávaly upomínkové předměty na míru 
(obr. 6). Tašky a trička měly předtištěný motiv 
připomínající formulář s kolonkami, který se 
následně signifikoval z jedné strany příběhem 
začínajícím vždy na „Today In New York“, z druhé 
strany se doplnilo jméno majitele, produktové číslo, 
čas prodeje a aktuální počasí.5

S hledáním nových přístupů tisku s HandJetem 
zmiňuji pár umělců, jejichž práce lze zařadit pod 
spojení technologie a umění nebo automatické 

kresby. První fragmenty automatické kresby 
bychom mohli zaznamenat u dadaismu 
a metafyzické malby jako vytrhávání předmětů 
z jejich původního kontextu a vytváření nových 
významů. Zkoumání automatismu ve formě maleb, 
textů a kreseb se začal plnohodnotně věnovat 
až surrealismus. Surrealistické vnímání světa 
má blízko k Freudově psychoanalýze, kdy jedna 
představa spouští nekontrolovatelné množství 
dalších. Podobně naivní umělci svou automatickou 
kresbou jsou propojeni s něčím magickým. Mohou 
být vedeni spirituálně nebo kresbou automatickou 
či kresbou volné ruky.6 S automatismem vznikaly 
některé kresby Dalibora Chatrného pod názvem 
A deux mains (obr. 7). Chatrný se zajímal o symetrii, 
kreslil oběma rukama a vytvářel kresby dlouhé 
desítky metrů. Z principu náhody a automatizace 
lze zmínit i autora Zděňka Sýkoru. U jeho děl 
je slovo automatické nahrazeno automatizací. 
Už nejde o automatickou, podvědomou nebo 
spontánní činnost, ale automatickou volbu, 
kterou provádí stroj.

Automatická kresba je v moderní formě poznávání 
sebe sama. Umožňuje poznávat věci a souvislosti 
jinak, dostat se dál na cestě k sobě. „Intuice pracuje 
sama, chtění – vůle pracuje s rozumem“.7

obr. 5  ↗

obr. 7  ↗  Dalibor Chatrný, A deux mains, 1988, 
620 × 865 mm, akryl, papír, zdroj: dalibor.chatrny.cz

obr. 6  ↗

4  Martina PADRIN, „Reveal your voice – exploration“, 
Webové portfolio, https://www.martinapadrin.com/
portfolio#/reveal-your-voice, (cit. 18. 5. 2021).

5  Today in New York | Flickr. Find your inspiration. | Flickr, 
https://www.flickr.com/photos/tinypopup/
with/44438130611/, (cit. 18. 5. 2021).

6  Karel KOŽÍŠEK, Kniha která léčí, Praha: Eminent 1992.
7  Hana ŠMÍDOVÁ, Automatická kresba — Cesta k sobě 

i druhým. 5. vydání. Příbram: Hana Šmídová - Ateliér 
Dotek, 2020.
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Komplexní návrh
V první fázi návrhů a skicování jsem zkoušela 
rozličné grafické stopy a aplikovala jsem je na 
materiály jako je sklo, guma, dřevo, fólie, kov, 
pěnový polystyren a další. Zajímaly mě jakékoliv 
nové postupy práce s HandJetem a chování 
acetonové barvy na odlišně savé materiály. 

Po několika aplikacích mě více zaujal samotný 
výsledný motiv a jeho vizualita. Proto jsem se 
rozhodla využít jako podklad pro tisk obyčejný 
papír a další levné alternativy (krepový papír, 
balící papír) (obr. 8).

Po nějaké době si v každé práci grafik zvolí 
základní elementy, se kterými pracuje, ať už jde 
o princip přesouvání dílčích objektů, volbu písma, 
použití barev apod.

Formou skicování jsem hledala možnosti 
grafického zápisu informací abstraktní formou.
Cílem bylo vytvořit výrazně stylizovanou sérii 
kreseb, které plně nahradí textové informace, 
nonverbální záznam informací. Inspirací mi 
byla práce v grafických programech. Například 
v programu InDesign se při vzdálení náhledu 
textového bloku řádky textu stylizují do 
zjednodušené verze šedých pásů (obr. 9)  

stejně tak, jako se rychlý náhled fotografií 
změní do podoby obdélníku s křížem. S tvorbou 
asociací při práci s technologií souviselo postupné 
zjednodušování motivu do jednoho tvaru. Bylo 
nutné lépe si definovat základní prvky, se kterými 
budu dále pracovat.

Zvolila jsem si jednu velikost a design objektu, 
čáry, která má na výšku 30 a na šířku 100 
tiskových bodů (obr. 10). Při práci aplikuji černou 
a bílou cartridge. Další barvy používám na 
podkladovém materiálu, čímž jsou různé druhy 
grafických papírů a kartónů. Volba velikosti papíru 
70 × 100 cm se odvíjí od použítí v oboru, tento 
formát se často používá u plakátu.

Jakýkoliv symbol v grafickém designu představuje 
informaci, každý tah, tvar, prvek může něco 
znamenat. Bruno Munari ve své knize Square, 
Circle, Triangle představuje své vizuální studie 
o tvarech. Na příkladech uměleckých děl, 
sahajících až po starověké Řecko a Egypt, popisuje 
tři tvary se specifickými vlastnostmi: čtverec, 
kruh a trojúhelník. Do kontrastu Automatická 
kresba – Cesta k sobě i druhým od Hany Šmídové 
dává možnost výpovědi autora podle významů 
jednotlivých prvků. Významy tvarů se shodují 
v různých oborech, ať už jde o objevování sebe 

sama skrze kresby motivů nebo kresby motivů 
za cílem sdíleného pocitu. Kruh v symbolice 
znamená spojení, celistvost, jednotu, celek, rovnost, 
jistotu a má zklidňující účinky. To, co nás v životě 
obklopuje, souvisí s božstvím. Čtverec představuje 
rovnováhu, bezpečnost a stabilitu. Trojúhelník je 
spojován s magií a přírodou, spadá pod něj růst, 
tvořivost a štěstí.

Vzhledem k moderním technologiím a přísunu 
informací se lidská interakce mění při čtení 

obr. 8  ↗

obr. 9  ↗

obr. 10  ↗
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vizuální komunikace. V porovnání s předky 
z dob renesance jsme schopni novou informaci 
přijmout a vyhodnotit 400x rychleji, to znamená 
obrovský nápor na nervovou soustavu, který je 
pro organismus velkou zátěží. Mozek navíc 85 % 
přijatých vjemů samočinně filtruje a eliminuje. 
Nejlépe zapamatovatelné jsou vjemy, které kromě 
rozumu cílí také na emoční cítění, nebo hrají 
významnou roli v životě jedince. Přijímáme 
nejvíce vjemů z okolního světa zrakem. 
Vizuální symboly jsou pro člověka snadněji 

obr. 11  ↗

obr. 12  ↗

zapamatovatelné a pochopitelné než slova. 
Ve vizuální paměti se jako první zachytí barvy, 
poté tvary, čísla, a až jako poslední slova.8

V tvorbě kompozic docházím k umisťování 
motivů do daného formátu tak, aby byl dosažen 
maximální optický efekt. Každé vybočení 
z proporční rovnováhy, tedy asymetrie, podporuje 
pocity napětí, dynamiky a naléhavosti. Ve 
vymezené ploše zkoumám prvky stability, 
vyváženosti, klidu a dalších výrazových 
prostředků, které vnímám jako podstatné při 
tvorbě grafických materiálů. Řazení prvků 
v kompozici ovlivňuje vnímání „obrazu“. Používám 
zvolený motiv obdelníku a aplikuji ho v různých 
formách a nastavení, které HandJet umožňuje 
(roztahování a stahování motivu, změna intenzity 
barvy). Používám různorodé principy tisku na 
obyčejný papír, z výšky, nebo tisk na jedno místo 
(obr. 11 a 12), ozkoušené metody poté aplikuji na 
grafický papír. Tento postup vnímám jako cvičení 
pro tvorbu kompozic, který mi pomáhá zpětně 
u grafického designu. V grafických programech 
mnohdy návrhy vznikou náhodou. Stejně tak 
nechávám prostor své ruce k volnému tahu 
HandJetem a tvorby kompozic.

8  Debbie MILLMAN, The Essential Principles 
Of Graphic Design, HOW Books 2008.
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Instalace
V poslední fázi je pro mě důležité, jak výsledný 
produkt komunikuje s divákem. Grafiky, které 
vznikly, pro mě fungují kompaktně dohromady. 
Práce mají vypovídající hodnotu mnohem lepší 
při přímém zhlédnutí. Z těchto důvodů jsem se 
rozhodla prezentovat díla pomocí instalace, aby 
bylo možné vidět práci osobně. Na jednotlivé 
plochy místnosti pohlížím jako na formáty, na 
které je třeba zvolené výrazové prvky (vzniklé 
grafiky) uspořádat do opticky efektní kompozice. 
K upevnění jednotlivých tisků používám technické 
materiály jako jsou ocelové dráty a magnety. 
Instalace mi dává další možnost využítí HandJetu 
v roli dotvoření grafiky prostoru.

inspirace pro instalaci  ↗
Vivian Suter, Gladstone Gallery, New York, 2019, 
zdroj: brooklynrail.org



14

2. Závěr
Během studia na Fakultě výtvarných umění jsem 
se pod vedením Ateliéru grafického designu 2 učila 
komplexně přemýšlet nad projekty. Jako grafický 
designér dávám přednost přesným zadáním. 
Jsem racionální a praktická, mám ráda tabulky 
a stanovené postupy, proto mi přišlo zajímavé 
postupovat s HandJetem bez jasného výsledku 
práce. Abstraktní forma sdělení je pro mě nová, 
naučila mě jinému přístupu uvažování. Práce 
s elementárními tvary se zdá být jednoduchá, 
ale opak je pravdou, nic se neschová a každý 
detail je viditelný.

Vidím velký potenciál v kombinaci umělecké 
grafiky a grafického designu. Často se setkáváme 
s grafickým designem, který je obohacen o detail 
pro každý kus jiný. Tímto způsobem vzniká 
z každého výstupu originální kousek.

V digitálním, zrychleném světě se může zdát 
offline přístup k práci zastaralý. Mně práce 
s přístrojem v ruce namísto koukání do počítače 
přinesla úplně jiný rozměr přemýšlení a tvorby 
práce. Pravděpodobně i s aktuální covidovou 
situací jsem byla vděčná za hmatatelnou práci.
Ráda bych v tomto přístupu pokračovala, ať už 
s HandJetem, nebo s jiným nástrojem.

Otázka z počátku projektu:

1. Umí HandJet něco, co jsem dosud nevyzkoušela?
Během diplomové práce jsem se naučila 
o HandJetu spoustu nových věcí. Podařilo se mi 
rozpustit pěnový polystyren acetonem. Potisknout 
bez původního záměru část svého těla, předměty 
a plochy kolem sebe. Zkoušela jsem neúspěšně 
vypálit barvu na keramice. Zlepšila jsem si 
dovednosti s nahráváním podkladů do softwaru.

2. Má potenciál v oboru grafického designu 
a na umělecké sféře?
HandJet má z mého pohledu velký potenciál. 
Je to nástroj přenosný a lehký, umožňuje až  
16 hodin práce v kuse. S nástrojem lze potisknout 
těžko nedostupné místa, navíc není závislý na 
signálu, Wi-Fi nebo elektrickému připojení. 
HandJet by mohl ulehčit práci se záznamem 
informací a na projektech, které jsou organizované 
v oblastech mimoměstské infrastruktury. 
V porovnání s jinou tiskovou technikou nebo 
výrobním procesem shledávám HandJet jako méně 
dostupnou alternativu. Stále jde o poměrně nový 
nástroj (pokud mluvíme o kontrétním modelu 
HandJet EBS 260), který nelze zas tak jednoduše 
sehnat, současně provoz a náklady pro realizaci 
jsou relativně finančně náročné. 

HandJet jsem zkoumala nezaujatě k výsledku 
práce. Dopracovala jsem se od technických 
možností, po skicy a automatický záznam až do 
podoby výstupu, kdy grafický design naváhal na 
uměleckou grafiku.
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Souznění 
tisk na papír Flora Anice 240g, 70 × 100 cm, 2021

Obrazová část výsledné práce
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Důvěra 1 
tisk na papír Pop’Set Hot Brown 240g, 70 × 100 cm, 2021
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Důvěra 2 
tisk na papír Spektrum 03 slonová kost 300g, 70 × 100 cm, 2021
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Pomíjivost 
tisk na papír Spektrum 30 žlutá 300g, 70 × 100 cm, 2021
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Nitro 
tisk na papír slonová kost 240g, 70 × 100 cm, 2021
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Myšlenkový proces 
tisk na papír Spektrum 34 zelená 300g, 70 × 100 cm, 2021
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Hravost 
tisk na papír Pop‘Set Brilliant White 240g, 70 × 100 cm, 2021
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Přehlcenost 
tisk na papír Spektrum 03 slonová kost 300g, 70 × 100 cm, 2021
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Vlídnost 
tisk na papír Colorline Canary Yellow 240g, 70 × 100 cm, 2021
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Symetrie
tisk na papír Flora Anice 240g, 70 × 100 cm, 2021
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Živelnost 
tisk na papír Pop‘Set Brilliant White 240g, 70 × 100 cm, 2021
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Prchavost 
tisk na papír Spektrum 45 mátová 300g, 70 × 100 cm, 2021
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Stabilita 
tisk na papír Malmero Cendre 250g, 70 × 100 cm, 2021
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Symbióza 
tisk na papír Malmero Cendre 250g, 70 × 100 cm, 2021


