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PÍSEMNÁ OBHAJOBA VŠKP 
 
Grafický design mě oslovuje zejména v oblasti kulturní sféry a to především té 
galerijní. Spolupráce výstavních institucí s pestrou škálou zajímavých designérů 
mě přivedla na myšlenku, oslovit několik z nich a zjistit, v čem spočívá dosažení 
často ojedinělého a především kvalitního grafického řešení výstav. 
 
Kromě grafických designérů (Radim Peško, Petr Babák, Lukáš Kijonka, Ondřej 
Doležal, Adéla Svobodová a Tereza Hejmová) jsem do svého projektu zahrnula 
osobnosti, které s jednotlivými respondenty úzce spolupracují a navzájem se 
ovlivňují (Kateřina Šedá – výtvarnice, Yvona Ferencová – kurátorka Moravské 
galerie, Iva Knobloch – kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea, Vít Havránek 
– teoretik umění, Ondřej Chrobák – kurátor a pracovník Metodického centra 
Moravské galerie). I na směřování mého projektu a pochopení vlastního oboru, 
měli značný vliv zmiňovaný teoretici umění. 
 
Výstup ateliérové části diplomové práce, autorská kniha Je to potřeba, volně 
navazuje na teoretickou magisterskou práci, kde jsem zpracovala detailní 
rozbor realizace výstavního projektu Daniel Balabán: Zpráva 2013, který se 
uskutečnil v Moravské galerii v červenci 2013. Analýza vznikla na základě 
výpovědí jednotlivých aktérů, kteří se na projektu a jeho grafické podobě 
výrazně podíleli. 
  
Publikace je kompilací autorských rozhovorů ukazující povahu provázanosti 
vybraných osobností, profesní metodiky a významu oboru grafický design. 
Název Je to potřeba vychází z odpovědi Radima Peška na otázku  
„V čem spočívá smysl tvé práce?“, kdy s nadsázkou přirovnává smysl oboru 
k potřebě umytí nádobí. Zároveň je utvrzením sebe sama ve smysluplnosti 
tohoto projektu. 
 
Jako nejvhodnější výstup jsem zvolila knihu. Myslím, že je adekvátní kvůli 
stálosti zachování záznamu a považuji ji za ergonomické médium s možností 
větší pohodlnosti čtení. K založení webového blogu a udržitelnosti jeho 
aktuálnosti jsem byla od začátku skeptická. Dalším důvodem volby knihy je 
možnost distribuce do knihoven výtvarných vysokých škol a specializovaných 
knihkupectví jako je například Page Five a Tranzit display či galerijních 
obchodů. 
 
Jak jsem již nastínila, sběr podkladů spočíval v přímém kontaktování 
jednotlivých osobností. Na základě schůzek především s kurátory, jsem 
vydefinovala rozhovory zveřejněné v publikaci. Mým cílem bylo získat 
informace, jak vnímat pojmy jako je konceptualismus, intuice, inspirace  
a adekvátnost formy, dále jak nahlížet na mezioborovou spolupráci a kritéria 
vedoucí ke kvalitnímu výsledku. 
 
Podmínky sběru dat byly různé. Od setkávání se na pracovištích, v bytech, 
kavárnách, přes schůzku na cestě do Prahy v autobusu Student Agency, 
konzultace ve vlaku až po skypové, e-mailové a telefonické rozhovory. 
Rozhodla jsem se tento aspekt zohlednit v grafické koncepci knihy. Celá 
publikace je prostoupena dialogy s časovými údaji mezi mnou a jednotlivými 



respondenty, které jsou řazeny chronologicky od prvních oslovení po realizaci 
této práce. Odkrývají tak celý vývoj projektu. Dalším prvkem je uvádění v jakém 
formátu jsem data obdržela (pdf, docx, rtf...). Je tak zdůrazněn odlišný charakter 
rozhovorů. Grafičtí designéři byli navíc požádáni o zodpovězení otázek, na 
které reagovali obrazovými materiály ze svých archivů. 
 
Paginace rozepsaná slovy odkazuje na jednu z metod Ondřeje Chrobáka, práci 
s doslovností. Čtenář má možnost orientovat se v knize podle osobností,  
na základě časové posloupnosti předaných dat nebo dle formy rozhovoru. 
Komplexní grafická úprava umožňuje především pohodlné čtení bez výrazných 
rušivých vizuálních prvků. 
 
Specifický postup získávání podkladů mi umožnil setkat se s lidmi, jejichž 
tvorba mě inspiruje a zároveň fascinuje. Překvapivým momentem pro mě byla 
ochota a velkorysost všech zúčasněných a jejich otevřenost. Výpovědi se staly 
iniciací a motivací ve vývoji projektu, který byl téměr do poslední chvíle otevřen 
jakémukoliv směřování. Komunikační a produkční zkušenost považuji za 
nejsilnější prvek projektu. 
 
Především se ztotožňuji s tvorbou a přístupy Radima Peška. Oceňuji jeho 
vnitřní propracované struktury a citlivé vizuální formy. Rozhovor s Radimem 
považuji za jeden z nejsilnějších, zrcadlí se v něm nadsázka, humor, tajemnost 
a rovněž diplomacie. 
 
Yvona Ferencová mi byla velkou oporou především v první fázi vzniku 
publikace. Díky otevřené diskusi mě motivovala realizovat časově a produkčně 
náročný projekt. Bez vložení důvěry a aktivní účasti Yvony by nemohla 
vzniknout má teoretická diplomová práce, na kterou kniha Je to potřeba 
navazuje. 
 
Výsledná publikace, jakožto vhodný studijní materiál, by mohla být přínosem 
především pro posluchače vysokých výtvarných škol, a to teoretickým  
i praktickým oborům. Odpovědi na mé otázky, stejné pro všechny respondenty, 
by měly předat zprávu o úloze grafického designéra zejména v galerijním 
prostředí. Kniha by také mohla být inspirací o možnostech mezioborové 
spolupráce s grafickými designéry.  
 
 


