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O diplomové práci Gabriely Šafářové vím od začátku. Autorka původně zamýšlela zmapovat 
starší generaci grafických designérů činných především v době normalizace formou publikace 
s rozhovory. Prací o grafickém designu z této doby není mnoho. Až na dílčí články (Marta 
Sylvestrová, Iva Janáková atd.), pořady v televizi (Retro) nebo občasné monografické 
výstavy (např. v rámci Bienále grafického designu) nemáme podobně jako slovenští kolegové 
historii našeho grafického designu uceleně zmapovanou. 
 
Na jednu stranu mě zaujalo, že se studentka grafického designu chce do takové práce pustit, 
na druhou stranu jsem byla spíše skeptická ohledně náročnosti úkolu a nezkušenosti autorky. 
Potřeba přispět do historie, teorie a kritiky oboru je chvályhodná a v poslední době se 
dokonce jeví jako nutnost. Někteří uvědomělejší studenti postrádají informace a proto si je 
zjišťují sami. Mou další motivací k realizaci rozhovorů byla prostá snaha dozvědět se odpovědi 
na otázky, které se mi nepodařilo dohledat jiným způsobem. Vedla mě snaha objasnit si 
zejména určité okolnosti, které doprovázely práci grafického designéra za minulého režimu. 
Mou motivaci podpořil fakt, že většina mých vrstevníků se rovněž ne zcela přesně orientuje v 
těchto souvislostech, a proto jsem chtěla vytvořit materiál, který by přirozenou a poutavou 
cestou uváděl do zmíněné problematiky a informoval především ty, kteří dobu socialismu sami 
neprožili, uvádí Gabriela v obhajobě svojí práce. 
 
Z podobné potřeby loni vznikla publikace studentky AGD1 Anny Štysové (kniha rozhovorů o 
spolupráci designérů s galeriemi a muzei Je to potřeba). Za zmínku stojí rovněž vznikající 
kniha studentky AGD1 Aleny Gratiasové Čtení, psaní, design. Tyto autorské knihy, kdy 
designér zastává rovněž úlohu editora, jsou z hlediska editace náročným úkolem, jehož dosah 
si studenti mnohdy neuvědomují. Oceňuji však úsilí studentů a podporu vedoucích ateliérů. 
Námitka při obhajobě Anny Štysové, že by se grafičtí designéři neměli pouštět do editorských 
úkolů, které jim údajně z profesionální pozice nepřísluší u mě neuspěla. Naopak si myslím, že 
právě tyto odvážné kroky jsou klíčové a motivační pro vývoj a reflexi oboru bez ohledu na to, 
zda jsou výsledky stoprocentní. Vstupovat do jiných oblastí bez předsudků jednoznačně 
vítám, naivitu oceňuji, je tvůrčí. 
 
Gabriela se od původního nápadu vzniku publikace uchýlila k efektivnějšímu řešení – natáčení 
videorozhovorů. Pro účely diplomové práce autorka doposud natočila 5 rozhovorů a podle 
vlastních slov zamýšlí pokračovat. K tomuto účelu vytvořila facebookovou stránku, kam hodlá 
videa umístit právě z důvodu rychlejší distribuce mezi případné zájemce. Na facebooku 
najdeme také fotoalba a krátké medailony respondentů.  
 
Gabriela navazuje na svůj předešlý autorský projekt procházek po Brně Graphic Design Walks 
(uskutečněný v rámci Bienále grafického designu 2014), z něhož mimojiné vyplynulo jak málo 
informací z historie grafického designu máme.  
 



Přes úvodní skepsi jsem z výsledku příjemně překvapená. Videorozhovor je hodnotný formát 
pro zachycení autentičnosti, divácky vděčnější a přímější pro distribuci na rozdíl od knižní 
publikace, která klade mnohem větší editorské, nakladatelské a distribuční nároky.  
 
Je cenné vidět na vlastní oči dnes již polozapomentué osobnosti grafického designu, jejich 
práci, která je v mnoha případech pro veřejnost známá, sledovat jejich domácí prostředí 
(ateliér či byt), věci, kterými jsou obklopeni a se kterými pracovali nebo pracují. Záběry na 
plakáty v rámech na stěnách, obrazy, štětce, barvy, role papírů, ručně kreslené návrhy, skicy 
a další mají nespornou vypovídací hodnotu o "analogovém"  procesu tvorby, který je pro 
dnešní digitalizovanou generaci grafických designérů v mnohém nepředstavitelný. 
 
Videa jsem viděla ve stavu před finální postprodukcí. Důvěřuji autorce, že jako studentka 
grafického designu bude mít výsledná videa – z principu věci – po technologické a vizuální 
stránce dotažená a pod kontrolou. Mohu se tedy vyjádřit především k obsahu, neboť tyto 
videomemoáry vnímám rovněž jako obecnější zdroj informací o grafickém designu v době 
normalizace. Z tohoto hlediska pak některé otázky, která autorka respondentům kladla, 
zůstaly nakousnuté, nedořečené, "ustřihnuté". (Nezkušenost a možná obava autorky se 
pouštět do politických a ideologických témat?).  
 
Autorka se mohla více ptát na externí dobové okolnosti, které byly vlivem tehdejšího 
politického režimu velmi speciální. Jak v otázce ideologické, tak technologické. Např. by stálo 
za to více prodiskutovat vztah stylu, vizuálního výrazu a technologie, otázky cenzury, jací 
byli klienti, jak probíhalo zadávání zakázek, otázky tvůrčí (ne)svobody apod., neboť práce 
grafického designéra nevzniká z čirého tvůrčího pnutí (jak vyplývá např. z videa s Janem 
Rajlichem ml.) Artefakty grafického designu jsou fúzí klientských a tvůrčích zájmů a zrcadlí 
dobový kontext. 
 
Nejproblematičtejší jsou v tomto směru videa o Janu Rajlichovi ml. a st., která vznikla jako 
první. Je zde patrná ostýchavost autorky – režisérky. Videa jsou statická, informace velmi 
povrchní, např. kritika Bienále Jana Rajlicha ml. je naznačna, nerozvinuta podobně jako další 
věci např. osobní styl autora. Téma Rajlichové rovněž nabízelo zvolit jinou koncepci – např. 
natočit video jako rozhovor otce se synem. Gabriela se však postupem práce stávala 
aktivnější a rozhovory s dalšími osobnostmi více moderovala (např. s Clarou Istlerovou). 
Vzhledem k tomu, že Gabriela hodlá v dokumentaci osobností pokračovat, lze očekávat, že se 
výsledky budou jen zlepšovat. 
 
Tyto testovací, úvodní nedostatky ovšem smyslu projektu neubírají. Graphic Design Talks 
bude mít smysl, pokud se autorka bude tématu i nadále věnovat. Projekt může mít obecnější 
ambice překračující rámec osobních motivací autorky a věřím, že si to Gabriela uvědomuje. 
Abychom si vyvtořili obraz o historii našeho grafického designu, je potřeba shromáždit 
mnohem více informací, konfrontovat výpovědi různých osobností – jak těch opomíjených 
(např. Václav Bláha), tak i známých a činných (např. Rostislav Vaněk).  
 
Za úvahu by stálo vrátit se k myšlence webové databáze podobně jako má projekt Graphic 
Design Walks. Nemyslím si, že facebooková stránka je v tomto směru spasitelná, neboť je to 
médium, které předpokládá v ideálním případě každodenní aktivitu. Aby se stránka udržovala 
živá a neztratila zájem uživatelů je s ohledem na časovou náročnost celého procesu – 
produkce, natáčení, postprodukce, fotodokumentace a jiné – komplikované. Rovnež i 
struktura facebookových stránek není uživatelsky přístupná k archivaci informací 
zamýšleného rozsahu (medailony autorů, fotografie dokumentující autory, jejich práci a 
videa). Facebook by v tomto případě měl být spíše nástrojem k šíření informací, nikoli cílem. 
 



Jako certifikátorka RUV mám letos poprvé možnost prostřednictvím databáze výsledků z 
vysokých škol grafického designu nahlédnout do tvorby současných studentů a pedagogů. 
Úroveň prací, jejich význam jak po formální, tak obsahové stránce je velmi kolísavá, o 
nedostatečné prezentaci na webových stránkách RUV nemluvě. Z databáze vyplývá, jak 
neprůhledný a na estetiku zaměřený grafický design je právě v jejím institucionálním, 
vzdělávacím rámci. V kontextu této databáze jsou pak podobné autorské projekty studentů 
cenné pro vývoj a reflexi oboru, neboť se více než na stylové trendy orientují na obsahové 
poselství svojí činnosti. 
  
Otázky k rozpravě: 
 
Hodláte v projektu pokračovat? Pokud ano, máte nějaký časový plán, případně představu, jak 
dlouho a s kým budet spolupracovat? 
 
Které osobnosti byste ještě chtěla potkat a proč? 
 
V jakém stavu jsou webové stránky projektu? Nebo byste se chtěla soustředit jen na 
Facebook? 
 
Co jste se dozvěděla během procesu natáčení? O sobě, o dotazovaných osobnostech o době 
před sametovou revolucí, o grafickém designu?  
 
Jak poznatky z diplomové práce zhodnotíte ve vašem dalším působení? 
 
Splnila se vaše očekávání? 
 
Máte již od někoho zpětnou vazbu, pominu-li posudek oponentský a vyjádření vedoucího 
práce? 
 
 
Závěrečné hodnocení:  
Vědoma si nedostatků, které trápí oborový diskurz, obrací se Gabriela Šafářová zodpovědně a 
s pokorou k historii k reflexi grafického designu. Společně se předešlým projektem Graphic 
Design Walks mohou být i její Talks významným pramenem, zdrojem informací pro oborovou 
diskusi. Projekt hodnotím kladně za předpokladu, že bude autorka pokračovat (naznačeno v 
obhajobě). Rozhodnutí zdokumentovat mizející generaci grafických designérů, potřeba 
zachytit ji v jejich autentickém projevu, v mnoha případech jde o osobnosti již v pokročilém 
věku, je aktivita, která si zaslouží uznání a podporu.  
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