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rozhovor	s	janem	rajlichem	st.,	digitální	video	ve	formátu	mp4,	11:20	min,	2015

http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2015-safarova-gabriela-graphic_design_talks1
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rozhovor	s	janem	rajlichem	ml.,	digitální	video	ve	formátu	mp4,	11:34	min,	2015

http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2015-safarova-gabriela-graphic_design_talks2
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rozhovor	s	václavem	Bláhou	st.,	digitální	video	ve	formátu	mp4,	09:01	min,	2015

http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2015-safarova-gabriela-graphic_design_talks3
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rozhovor	s	Karlem	Míškem,	digitální	video	ve	formátu	mp4,	14:01	min,	2015

http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2015-safarova-gabriela-graphic_design_talks4
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rozhovor	s	Clarou	Istlerovou,	digitální	video	ve	formátu	mp4,	13:37	min,	2015

http://archiv.ffa.vutbr.cz/vskp/video/2015-safarova-gabriela-graphic_design_talks5
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TExTOVÁ ČÁST (pÍSEMNÁ OBHAjOBA) 

GRAPHIC DESIGN TAKLS

Náplň mé diplomové práce tvoří projekt s názvem Graphic Design Talks spočívající v pořizování 
video záznamů rozhovorů s výraznými osobnostmi české scény grafického designu. Vzniklá videa 
jsou umísťována na Facebookovou stránku projektu spolu s fotodokumentací tvorby oslovených 
grafiků a jejich krátkými životopisnými medailony. V rámci mé diplomové práce vzniklo 5 
rozhovorů s Janem Rajlichem st., Janem Rajlichem ml., Václavem Bláhou st., Karlem Míškem  
a Clarou Istlerovou. Projekt má  ambici nadále samostatně fungovat a videa by měla v budoucnosti 
stále přibývat. 
 
 Zaměřila jsem se jsem na grafické designéry narozené mezi lety 1920–1950. Rozpětí třiceti 
let se může zdát příliš, je pravda, že rozhovory realizované s Janem Rajlichem st. (*1920)  
a Václavem Bláhou st. (*1925) mají vzhledem jejich vysokému věku o něco jiný charakter než 
rozhovory s respondenty mladšími. Nezaměřují se tolik na otázky současného grafického designu. 
Přesto jsem však od jmenovaných grafiků dostala cenné výpovědi, a jsem ráda, že jsem tyto  
osobnosti mohla potkat a zaznamenat. Grafické designéry narozené mezi lety 1920–1950 však stále 
spojuje mnohé. Jejich kariéra začala v období totality, k tvorbě využívali tradiční mnohdy ruční 
postupy, běžně praktikované před nástupem počítačů. Následně si tyto osobnosti prošly zajíma-
vým momentem změny politického a hospodářského systému a zároveň obdobím rychlého nástupu 
nových médií. 
 
 Právě výše jmenované okolnosti definovaly hlavní rámec mých otázek. Pokládala jsem  
otázky zaměřené na způsob tvorby užité grafiky, primárně jsem se zajímala o technický aspekt, 
chtěla jsem se dozvědět o konkrétních postupech uplatňovaných před počítačovou érou, což jsou 
postupy, které jsou mé generaci již obtížně představitelné. Zajímal mě vliv socialistického zřízení 
na profesní činnost mnou oslovených respondentů, zda měli možnost sledovat zahraniční produkci 
grafického designu, jaký na ni měli případně názor, jak byla podoba jejich děl ovlivněna schvalo-
vacími cenzorskými komisemi či materiálními nedostatky té doby. Ptala jsem se odkud přicházely 
zakázky, kdo byli tehdejší zadavatelé práce a jaká byla spolupráce s nimi. Dále mě u jednotlivých 
grafiků zajímal jejich prožitek změny režimu v roce 1989 a vliv okolností spojených s revolucí na 
jejich profesní život. Ptala jsem se zejména na to, jak se proměnil charakter zakázek, jejich  
zadavatelé potažmo spolupráce s nimi a jak se dotazovaní vypořádali s přechodem na nová média. 
Dalším významným tématem mých rozhovorů je výuka grafického designu. Všichni oslovení grafici 
mají zkušenost s pedagogickou činností. Zajímalo mě, jakým způsobem grafický design vyučovali, 
co považovali za nejdůležitější studentům předat a žádala jsem také o porovnání výuky, kterou  
praktikovali oni s výukou, kterou dříve absolvovali. V neposlední řadě jsem se snažila zjistit, jestli 
respondenti sledují současnou nejmladší generaci grafických designérů, jaký mají názor na současné 
trendy v grafickém designu a jak pohlíží na úroveň grafického designu, který nás běžně obklopuje. 
 
 Přestože uvedená témata tvořila hlavní okruh mých otázek, dotazy jsem individuálně 
přizpůsobovala každému ze zúčastněných respondentů. Záměrně jsem oslovila grafiky reprezentu-
jící širokou škálu disciplín začleněných do oboru grafický design. Jan Rajlich st. a Jan Rajlich ml. 
reprezentují tvůrce orientačních systémů, logotypů, korporátního designu a oba jmenovaní se  
zabývají též plakátovou tvorbou s občasnými přesahy do knižní grafiky. Dominantou tvorby  
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Václava Bláhy st. je knižní grafika, typografie a ilustrace, Karel Míšek se zaměřuje na plakátovou 
tvorbu a korporátní design a pro tvorbu Clary Istlerové je charakteristický především zájem o typo-
grafii a knižní grafiku. Například u Jana Rajlicha ml. jsem v otázkách zabrousila mimo jiné k tématu 
brněnského bienále grafického designu, kterému v letech 1993–1998 předsedal. V případě Clary 
Istlerové mě zajímala její zkušenost se zahraničním studiem na londýnské Central School of Art and 
Crafts v 70. letech a u Karla Míška jeho zkušenost s výukou na univerzitě v Göteborgu v roce 1991.  

 Kritérium, kterému podléhal výběr mých respondentů je také  množství dostupných  
informací a zmínek o jejich osobě a díle. Rozhodla jsem se zaměřit na designéry, jejichž dílo má 
značný význam, jimž se však, podle mého názoru, v současné době nevěnuje dostatečné množství 
pozornosti. Přednostně jsem do projektu zařadila takové grafiky, s nimiž existuje jen malé množství 
realizovaných rozhovorů či jiných formátů, které by tyto osobnosti představovaly. 

 Na otázku proč jsem se rozhodla věnovat ročníkům narozeným v rozmezí let 1920–1950  
a ne mladším bych odpověděla, že právě jejich hlas v současné době v médiích a všeobecně  
v diskuzích o grafickém designu postrádám. Existuje silná generace mladých českých designérů. 
Prostřednictvím mnoha blogů, rozhlasových, televizních či online pořadů i tištěných rozhovorů 
máme možnost seznámit se s názory mladších výrazných grafických designérů jako je zejména Petr 
Babák, Radim Peško, Adam Macháček, Tomáš Celizna, Robert Jansa, Petr Bosák a jiní. Prostor  
k představení mladým designérům poskytuje například Adam Gebrian ve svém rozhlasovém pořadu 
Bourání. Prostřednictvím rozhovorů představuje mladé grafické designéry také projekt 3/4 autorů 
Lukáše Kijonky a Lukáše Veverky. Dobrou příležitost k prezentaci přináší mladým talentům  
zavedený formát Pecha Kucha. Převážně na mladou generaci se zaměřuje také pořad České televize 
Artmix nebo internetová televize Artyčok. Názory mnou oslovené generace však zaznívají poměrně 
vzácně. Snažila jsem se získat a následně poskytnout i jejich výpovědi, zjistit, jaký je jejich pohled 
na současné tendence v grafickém designu, a zda se tento pohled shoduje s pohledem mladých 
grafiků. Chtěla jsem případně představit i jejich nesouhlasné či kritické názory. Otevírání diskuze  
o grafickém designu a rozšiřování škály názorů a pohledů na tento obor má pro jeho vývoj  
podstatný význam. 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 designera 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.  
V otázkách spojených s výukou grafického designu jsem se zabývala především jeho vývojem.  
Jako studentka grafického designu procházející současným vzdělávacím systémem jsem si chtěla  
porovnat, jak tato výuka vypadala v minulosti a sama si ujasnit odpověď na otázku, zda jsou dnešní 
tendence ve vzdělávání správné. Současný grafický design je charakteristický přesahy do mnoha 
různých oborů. Kladně vnímám, že se studenti nemusí držet v úzce vymezených kolejích  
a mohou se pouštět do bádání v rozličných oblastech. Jsem si ale vědoma toho, že škola nemůže  
zajistit potřebné zázemí v předmětech, materiálech či v dostatku odborných pedagogů pro tak 
širokou sféru zájmů svých studentů. Existuje tedy riziko, že studentské práce mohou skončit jako 
neodborné experimenty. Studenti předešlých generací se pohybovali v daleko užší sféře zájmu.  
To jim však umožnilo větší specializaci a proniknutí hlouběji k jádru řešených problémů.  
V neposlední řadě mě k uskutečnění rozhovorů motivovala možnost osobního setkání a seznámení 
se s osobnostmi, které respektuji a jejichž dílo uznávám a obdivuji. Jde o grafické designéry, kteří 
měli nesporný vliv na podobu českého grafického designu 20. století, na jejichž tvorbu vědomě  
či nevědomě navazujeme.
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 Záznamy jsou pořizovány v autentických prostorách bytů či pracoven respondentů.  
Možnost poznat prostředí ve kterých díla vznikají, případně nahlédnout do skic předcházejících 
známým logotypům, knižním obálkám a plakátům mě velmi lákala. Tím, že jsem si zvolila formát 
videa a rozhodla se natáčet u respondentů doma či v ateliéru, jsem získala cenné záběry odhalující 
charakter dotazovaného grafika a atmosféru prostředí, ve kterém se pohybuje. Mým cílem nicméně 
nebylo natočit komplexní medailon o určité osobě, ale primárně se dozvědět odpovědi na otázky, 
které jsem neznala a vyjasnit si určitá stanoviska vůči oboru, který studuji. 

 Každé video začíná stručným úvodem, kde respondenti většinou popisují svou cestu ke  
grafickému designu. V úvodu se přes video vždy prolne název projektu a jméno dotazovaného 
grafika, následně jsou rozhovory členěny podle témat jako je: přístup k tvorbě, pracovní podmínky 
za minulého režimu, pedagogická činnost, přechod na nová média a další. Délka výsledných videí 
se pohybuje v rozmezí 10–15 minut. Mé otázky, které jsem na místě pokládala ve výsledných  
videích zazní, jsou ale místy zkráceny, zredukovány na svou základní podstatu a v určitých místech 
jsou podpořeny textem, titulkem prolínajícím se ve videu. Ten doplňuje pozadí tématu a upřesňuje 
informace k dané otázce. Videa jsou ukončena obrazem se stručnými životopisnými hesly každého 
designéra a následným obrazem se jmény realizátorů videa. Grafickou úpravu videí jsem řešila  
velmi jednoduše, pomocné texty jsou sázeny písmem Theinhardt v bílé barvě přímo do videa, písmo 
je dostatečně čitelné, avšak nepřebíjí obraz záznamu, který je pro mě primární. Vizuální podobu 
videí určují zejména záběry, které jsme se na místě snažili pečlivě vybírat tak, aby tvořily zajímavé 
momenty a kompozice. Každý rozhovor jsme natáčeli na 2 fotoaparáty, aby bylo možné později 
střídat záběry. Natáčeli jsme i tzv. ilustrační záběry spočívající v prohlížení skic a portfolií nebo 
záběrech odhalujících místa v bytech i exteriérech mající pro oslovené respondenty nějaký význam.  
Za použití minimálního množství techniky a minimálního počtu členů realizačního týmu (po celou 
dobu pracujeme pouze v dvoučlenné sestavě), jsme ne vždy dosáhli technicky dokonalého výstupu. 
Tento „minimalismus“ však poskytl jiné výhody. Příprava techniky nezabírala příliš času, což mnozí 
respondenti ocenili. Přítomnost naší techniky byla navíc velmi nenápadná, čímž jsme nenarušili 
atmosféru místa, nerozrušili respondenty a přispěli k autenticitě nahrávky. 
 
 Můj projekt Graphic Design Talks volně navazuje na předchozí projekt Graphic Design 
Walks, který se uskutečnil v období září až října 2014 jako součást OFF programu 26. Mezinárod-
ního Bienále grafického designu Brno. V případě Graphic Design Walks šlo o akci představující 
různé pohledy na grafický design. Šlo o formu komentovaných procházek v Brně,  
tematických exkurzí a prezentací pracovišť spjatých s grafickým designem. Jedna z procházek 
vedená teoretičkami umění Markétou Žáčkovou a Janou Kořínkovou se věnovala dílu Jana Rajlicha 
st. a představovala jeho orientační systém v brněnských Kohoutovicích. Tato událost mě přivedla 
k většímu zájmu o starší generaci grafických designérů. Navedla mě na myšlenku zabývat se touto 
generací o něco podrobněji a zkusit získat odpovědi na otázky, které se mi začaly shromažďovat.

 K propagaci  a následné archivaci výstupů předchozího projektu Graphic Design Walks 
jsem rovněž využila sociální sítě Facebook a vlastní webové stránky projektu. Ačkoli uznávám, že 
vlastní web přináší určité výhody ve smyslu větší svobody v navrhování struktury a vizuální podoby 
stránky, pro tentokrát jsem se rozhodla vlastní webovou stránku projektu nezakládat. Potvrdilo se 
mi, že většina účastníků, či zájemců, kteří předešlý projekt nějakým způsobem  
reflektovali, byli osloveni právě formou Facebooku. Tento formát přináší nebývale snadnou  
možnost oslovení velkého množství lidí, šíření informací, pozvánek a výzev. V porovnání s běžnou 
webovou stránkou je nepoměrně živější. Nabízí také dobrou možnost konfrontace, zpětné vazby  
a okamžitý přehled o sledovanosti a oblíbenosti akce nebo jiné skutečnosti atd. Web, který jsem 
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realizovala k předchozímu projektu sloužil jako reprezentující úhledná stránka, v porovnání 
s Facebookovou stránkou byl však daleko méně navštěvovaný. Archivace materiálu, sdílení  
informací, to vše je možné i prostřednictvím Facebooku, takže na vlastní webovou stránku jsem  
v podstatě jen duplikovala informace do úhlednějšího a přehlednějšího rámce. V případě mých 
rozhovorů Graphic Design Talks jsem se tedy rozhodla plně spolehnout na možnosti webového  
systému Facebook. Navíc většinovými uživateli Facebooku jsou mladí lidé, a to jsou ti, na které je 
můj projekt především zacílen. Očekávám, že právě ti, kteří nezažili dobu před rokem 1989 by se 
mohli o zajímat o to, co dříve profese grafického designéra obnášela.  

 Na fcb stránce v nabízené záložce informace shrnuji základní myšlenku projektu. Postavu 
každého respondenta dokresluji foto albem, představujícím skici i hotová díla z portfolií  
jednotlivých autorů. Video záznamy nahrávané na Facebook jsou opatřeny popisem se základní 
životopisnými daty respondentů.

 Řada seriálů fungujících na online či televizní základně mapuje podobnou oblast, na  
kterou jsem se svém zkoumání zaměřila já. Příklady které jsem zaznamenala se však s mými videi 
nikdy neshodují ve všech aspektech. Mnohdy jde o jakési pestré komplexnější portréty osobností 
zaměřené více na prezentaci jejich tvorby, které často aktéry zachycující v procesu práce.  
K takovým patří například cyklus Výtvarnické konfese z produkce České televize, který se zaměřuje 
na umělce stejné věkové kategorie jako já, ovšem nejen z oblasti grafického designu, ale napříč 
obory výtvarného umění. Projekt Urban Expedition mladých autorů Adama Štěcha, Jakuba Štěcha, 
Jana Alexe Jindráka, Michala Šeby, Daniela Konopáče, Jana Klosse a Matěje Činčery představuje 
formou rozhovorů zajímavé designéry z evropských metropolí. Jde však hlavně o ukázky práce  
vybraných designérů, představované v tomto případě v podstatě propagujícím reklamním způsobem.  
V mezinárodním kontextu jsou velmi inspirující a kvalitně zpracovaná krátká dokumentární videa  
z cyklu Dutch Profiles, představující ikony holandského grafického designu jako je například  
Karel Martens, Wim Crouwel, Irma Boom a další. Videa zaznamenávají designéry v procesu  
tvorby, hovořící o jejich přístupu k ní. Moje videa mají možná blíže k jakýmsi dotazníkům, i když 
ve výsledné formě jsem se snažila můj hlas potlačit a vystřihnout otázky tam, kde je možné zpětně 
je vyvodit z obsahu odpovědí, čímž jsem dosáhla dojmu plynulejšího vyprávění. 
 Projektu jsem dala anglický název, protože počítám s možným mezinárodním přesahem, 
který by rozhovory v budoucnosti mohly dostat. V úvahu připadá přeložení videí do angličtiny  
a otitulkování i možnost natáčení se zahraničními grafiky.
 Projekt z mého pohledu splnil to co jsem od něj očekávala. Představila jsem důležité  
osobnosti grafického designu, dostala jsem odpovědi na své otázky, ujasnila si představy o tom, 
co obnášela profese grafického designéra v minulých letech a vyslechla si některé neotřelé názory, 
které by měly doplnit mozaiku názorů v diskuzích o grafickém designu. Za nejzajímavější považuji 
asi část rozhovoru s Karlem Míškem, kdy hovoří o podobě současné grafiky a prvků vizuální  
komunikace, které nás běžně obklopují. Vysvětluje proč je jejich úroveň tak špatná a naznačuje,  
jak by se situace měla řešit. Kontroverzní kritický názor na současnou podobu Bienále Brno ve 
svém rozhovoru pronesl Jan Rajlich ml.

 V projektu má smysl pokračovat už jen proto, že s každým natáčením a následné práci 
na postprodukci videa jsem cítila znatelný posun našich realizačních dovedností. S rostoucími 
zkušenostmi šlo natáčení od natáčení lépe. Věřím, že Graphic Design Talks osloví studenty a ostatní 
zájemce o grafický design a jeho historicko-společenské souvislosti. V pokračování projektu bych 
ráda oslovila například grafičku Olgu Poláčkovou-Vyleťalovou, typografa Jana Solperu, grafika 
Stanislava Vajce, či designery Jana Webera, Pavla Hracha, Jana Jiskru, Jana Meisnera a další. 
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Zapomenout bych jistě neměla na stěžejní postavy grafického designu – Zdeňka Zieglera, Rostislava 
Vaňka či Milana Grygara. Do projektu jsem je doposud nezařadila, protože veřejnost měla možnost 
poznat jejich dílo na nedávno proběhlých výstavách, v případě Zdeňka Zieglera existuje kvalitní 
dokument mapující jeho dílo.


