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Gábina volně navázala na svůj předchozí projekt Graphic Design Walks, komentované procházky 
o grafickém designu v Brně. Jedna z nich byla věnovaná Janu Rajlichu st. a jeho informačnímu 
systému sídliště v brněnských Kohoutovicích. Právě tam došlo k nápadu zaměřit se na starší generaci 
grafiků, zaznamenat jejich názory a nahlédnout do jejich ateliérů. 

Pro vznikající dokument Gábina zvolila formát videorozhovorů. Následně musela zvládnout roli 
scénáristky, režisérky, moderátorky i produkční. K projektu přizvala pouze kameramana, který kromě 
natáčení pomáhal i s postprodukcí. Okruhy otázek připravovala každému z respondentů na míru. 
Zaměřila se v nich na téma grafického designu dvou generací autorů, na které nenašla v existujících 
zdrojích uspokojivé odpovědi. Neméně důležitým tématem rozhovorů byla pedagogická činnost 
grafických designérů. Musím ocenit pečlivou přípravu na každého z dotazovaných, Gábina nejdříve 
provedla podrobnou analýzu dostupných zdrojů a sepsala rozsáhlý soubor otázek.

Gábina vybrala pět osobností s datem narození mezi léty 1920–1950: Jana Rajlicha st. a Jana Rajlich 
ml., Václava Bláhu, Karla Míška a Claru Istlerovou. Záměrně volila grafiky, ke kterým, i přes jejich 
oborový význam, není snadné dohledat větší množství informací. Proto zatím pominula medializované 
autory jako např. Zdeňka Zieglera, Rostislava Vaňka nebo Jana Solperu, kteří v nedávné době 
vystavovali, získali ocenění, vyšla jim monografie.

Videa mají délku 10–15 minut, materiálu však bylo natočeno mnohem víc. Ve výsledném sestřihu 
bych čekal více záběrů archivních prací autorů nebo pracovních prostředí. Na mnoha místech by 
pomohly větší dynamice rozhovorů. Tento svět, který je pro diváky neznámý, zůstává bohužel trochu 
neobjevený. Dokumenty mají decentní titulky, které na sebe nestrhávají pozornost a nekonkurují 
samotným pracem designérů. Dobře tak zastřešují různorodé výstupy všech pěti autorů a drží si 
určitou nadčasovost.

Formát videorozhovoru je ze své podstaty poměrně složitý, vyžaduje zkušenost, precizní načasování 
a nutnou časovou rezervu pro případy, že obsahově nebo technicky nebude některá z částí fungovat.
Diplomová práce nebyla v době odevzání hotová. Za finální jsme mohli považovat pouze rozhovor 
s Karlem Míškem, který je vynikající. Ostatní videa nebyla ještě po finální postprodukci, rozhovor 
s Clarou Istlerovou chyběl. Graphic Design Talks je velmi zajímavý formát, který na zdejší scéně 
chybí. Přál bych si, aby Gábina v projektu pokračovala dašími rozhovory, byla by škoda je uzavřít 
touto diplomovou prací. 

Otázky k projektu Řešila si s jednotlivými respondenty autorizaci rozhovorů? 
Pokud ano, jaký byl jejich postoj?

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh hodnocení      D

Vypracoval MgA. Mikuláš Macháček, vedoucí AGD2 FaVU VUT v Brně / machacek@ffa.vutbr.cz
Datum 5. května 2015
Podpis


