
2

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
FACULTY OF FINE ARTS

ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1
STUDIO OF GRAPHIC DESIGN 1

FaVU 2016
FFA 2016



2

DIPLOMOVÁ PRÁCE
DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE BcA. JAKUB KONVICA 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. art. ŽANETA DRGOVÁ 
SUPERVISOR

OPONENT PRÁCE Mgr. JANA KOŘÍNKOVÁ
OPPONENT

BRNO 2016



Dokumentace 
VŠKP

Osnova

1 OBRAZOVÁ ČÁST

 TEXTOVÁ ČÁST

2 Úvod a motivace

3 Současný stav

4 Kontext

5 Návrh

6 Aplikace

 – Akce

 – Vizuální identita

 – Propagace

 – FaVU a VUT

 – Galerie a další 

  způsoby prezentace

7 Realizovaná akce

8 Shrnutí a závěr

9 Poděkování



Obrazová část1

Obrazová část➀

Propagační materiály pro Enter 
FaVU 2011, 2012, 2014, 2015

Ukázka propagace dnů 
otevřených dveří FaVU

Autoři návrhů
Petra Roubalová
Marcela Schneiberková
Šimon Bařák
Ateliér grafického designu Ⅰ
Ateliér grafického designu ⅡⅠ

Logo Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze

Autor
Štěpán Malovec

Pozvánka na Artsemestr 
UMPRUM 2014 a 2015

Homepage
www.umprum.cz
ke dni 15. 4. 2016



Logo Akademie výtvarných 
umění v Praze

Autor
Milan Knížák

Propagační předmět AVU
Tričko

Propagační materiály
výstavy diplomantů AVU

2012, 2013, 2014 a 2015

Kalendář AVU
www.avu.cz/calendar/2016-04-14
ke dni 15. 4. 2016

Obrazová část1



Logo Akademie výtvarných 
umění ve Vídni

Propagační předměty Akademie 
výtvarných umění ve Vídni

Publikace představující Akademii 
výtvarných umění ve Vídni

Aplikace na mobil

Homepage
Akademie výtvarných umění
ve Vídni
www.akbild.ac.at
ke dni 15. 4. 2016

Obrazová část1



Fotodokumentace akce
Komentovaná prohlídka ateliérů 
FaVU se studenty

23.–24. 1. 2016

Foto
Dominik Šmuhař

Obrazová část1



Fotodokumentace akce
Komentovaná prohlídka ateliérů 
FaVU se studenty

23.–24. 1. 2016

Foto
Dominik Šmuhař

Obrazová část1



Fotodokumentace akce
FaVU Backstage #1

Ateliér grafického designu Ⅰ
2013

Foto
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FAVU BACKSTAGE jsou bloky krátkých prezentací 
studentů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, 
na kterých představí své školní nebo mimoškolní 
projekty. Záměrem je zpřístupnit aktuální dění na 
FaVU veřejnosti a vytvořit komunikační platformu 
mezi studenty samotnými.

www.favu.cz
facebook/favu

Polina Davydenko
Ateliér fotografie

Petr Jambor
Ateliér kresby a grafiky

Tomáš Pavlacký
Ateliér sochařství Ⅰ

Přemysl Procházka
Ateliér malířství Ⅰ

ČT 7. 4. 2016
START 18:00

INDUSTRA
Masná 9, Brno

FAVU BACKSTAGE

25  6  2014
17  00

Bar Scala
Moravské náměstí 3

OFF Program
26. Bienále Brno 2014

Identita minulých akcí FaVU
Autorka
Petra Roubalová

Plakát na FaVU Backstage 2014
Plakát na Enter FaVU 2016
Plakát na FaVU Backstage 2016

Návrh kompozice plakátů FaVU

Údolní 

H
udba a m

luvené slovo: K
ladivo Selectors, Jiří Suchánek and guests

C
hutný raut: A

teliér tělového designu
D

esign D
IP

19.00

Večírek na oslavu začátku akademického roku.

10. 10. 2012

SKi time

úhrada: Mgr. Markéta Žáčková, 
pracovna č. 411, Rybářská 125/13/15, út–čt, 10.00–12.00
závazné přihlášky zasílejte na adresu: zackovamark@seznam.cz

„lyžařský výcvik“ FaVU
 VU

T v B
rně

9.—15. 3. 2013

Rekreační středisko Ramzová, Jeseníky
306,- Kč/noc/zaměstnanec
240,- Kč/noc/student nebo dítě
25 míst

D
esign D

IP

sexI tIme

na stadionu tJ sokol Brno – Žabovřesky, Jana Nečase 1,  (naproti Jurkovičově vile)
Hosté sportovních her FaVU VUt v Brně:
studenti, absolventi, pedagogové, zaměstnanci a přátelé
Katedry výtvarné výchovy masarykovy univerzity

sportoVNí HrY FaVU V páteK 15. 6. 2012 od 13.00
štafetový běh José pijoan

utkání v malé kopané o pohár děkana FaVU
přetahování lanem

neformální disciplína páka

Zájemci – reprezentanti, hlaste se prosím u kapitána Ondřeje Homoly a zapisujte se do startovních listin!!!
Listiny budou k dispozici v obou budovách FaVU VUT v Brně (Údolní 495/19, Rybářská 125/13/15) od pondělí 11. 6. do čtvrtka 14. 6. 2012.
Přihlásit se můžete rovněž e-mailem na adresu: ondrejrhomola@gmail.com

od 19:00 zahájení pozápasového setkání účastníků sportovních her s občerstvením
,

zahrádka restaurace r
osnička, Jana N

ečase 1, B
rno – Žabovřesky
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Umístění plakátu FaVU
v Industře
Masná 9, Brno

Umístění plakátu FaVU 
PRAHA / Fórum pro 
architekturu a média
Husova 18, Brno

Rozeslání písemných pozvánek 
na dny otevřených dveří FaVU
na střední umělecké školy 
a gymnázia
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Značení ateliérů FaVU na 
Rybářské a Údolní ulici

Plotrovaná lepící folie
Tisk na samolepku A3
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Rybářská 125/13/15

3

2

1

ATELIÉR 
PRODUKTOVÉHO

DESIGNU

ATELIÉR 
GRAFICKÉHO

DESIGNU Ⅰ

ENTER

ATELIÉR 
MALÍŘSTVÍ Ⅰ

ATELIÉR 
SOCHAŘSTVÍ Ⅱ

ATELIÉR 
SOCHAŘSTVÍ Ⅰ

ATELIÉR 
KRESBY 

A GRAFIKY

Dílny

Sítotisk

WC

Přednášková
místnost

Děkanát
Sekretariát

Knihovna

Kabinety teorií 
a dějin umění

Učebny

Počítačová
studovna

Studijní 
a zahraniční

oddělení

WC

WC

WC

ATELIÉR 
GRAFICKÉHO

DESIGNU Ⅱ

ATELIÉR 
MALÍŘSTVÍ Ⅱ

Fakulta výtvarných umění
VUT v Brně

www.favu.cz
#favu #EnterFaVU

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
ATELIÉRŮ SE STUDENTY

Sobota 23. 1. 2016
START ve 14:00
vrátnice na Rybářské

Vrátnice

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Mapa budovy FaVU
na Rybářské 125/13/15
Tisk na A4
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Mapa budovy FaVU na Údolní 19
Tisk na A4
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1

GALERIE AULA

WC
Režie

Režie

Střižna

Počítačová
studovna

WC

WC

WC

WC

ATELIÉR 
MALÍŘSTVÍ Ⅲ

KRESLÍRNA

ENTER

ATELIÉR 
MULTIMÉDIÍ

ATELIÉR 
VIDEO

Zvuk.
studio

Temná
komora

Přednášková
místnost

Fotoateliér

ATELIÉR 
FOTOGRAFIE ATELIÉR 

ENVIRONMENTU

ATELIÉR 
TĚLOVÉHO
DESIGNU

ATELIÉR 
PERFORMANCE

ATELIÉR 
VIDEO

ATELIÉR 
INTERMÉDIÍ

ATELIÉR 
INTERMÉDIÍ

ATELIÉR 
ENVIRONMENTU

Údolní 19 Fakulta výtvarných umění
VUT v Brně

www.favu.cz
#favu #EnterFaVU

Vrátnice

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště

Schodiště
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ENTER FAVU

Komentovaná prohlídka
23. 1. 2016 v 14:00
Rybářská 125/13/15

www.favu.cz
#favu 

Rybářská 125/13/15, Brno

Ateliér grafického designu Ⅰ
Ateliér grafického designu Ⅱ
Ateliér kresby a grafiky
Ateliér malířství Ⅰ
Ateliér malířství Ⅱ
Ateliér produktového designu
Ateliér sochařství Ⅰ
Ateliér sochařství Ⅱ

Údolní 19, Brno

Ateliér environmentu
Ateliér fotografie
Ateliér intermédií
Ateliér malířství Ⅲ
Ateliér multimédií
Ateliér performance
Ateliér tělového designu
Ateliér video

Fakulta výtvarných umění 
VUT v Brně

Dny otevřených dveří
sobota + neděle
23.– 24. 1. 2016
10:00 – 18:00

fo
to

 –
 P

ol
in

a 
D

av
yd

en
ko

, A
FO

Plakát na akci Enter FaVU
– dny otevřených dveří na FaVU

Termín akce
23.–24.1. 2016

Fotografie
Polina Davydenko
Ateliér fotografie
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Návrh jednoduchého kalendáře 
FaVU – přehled
www.favu.cz/kalendar

Obrazová část1



Úvod a motivace2

Na začátku školu představím, mluvit budu o jejím součas-

ném stavu a jeho nedostatcích. V další části uvedu FaVU do 

kontextu 3 vysokých uměleckých škol, jejichž způsob komu-

nikace mě inspiroval při sestavování tohoto plánu. Základní 

část – návrh prezentace uvádí motto a pojící téma. Návrh 

sestává z konkrétních bodů – akce, vizuální identita, propa-

gace, publikace, propojení s univerzitou a galerie, které se 

snažím v textu blíže vysvětlit a upozornit na jejich přidanou 

hodnotu. Část návrhu také věnuji detailnějšímu pohledu na 

fungování již existující akce. 

Tento dokument je dokumentací VŠKP, nejedná se o plné 

znění celého návrhu. Ten je v nejaktuálnější a plné podobě 

k nahlédnutí na adrese: animal.ffa.vutbr.cz/~xvkonvica/

Při výběru vhodného projektu pro diplomovou práci jsem se 

rozhodoval mezi dvěma tématy. Chtěl jsem pokračovat na 

projektu multifunkčního prostoru Industra, který jsem zpra-

covával v rámci své bakalářské práce a jehož jsem součástí. 

Kromě Industry jsem také aktivní v rámci své školy, snažil 

jsem se vždy studovat aktivně, jak nejlépe jsem dovedl, 

a zároveň se zajímat o chod školy, její aktivity a přesahy. 

Stal jsem se její součástí a díky ní dosáhl vývoje, za který 

jsem jí vděčný. Proto jsem se také rozhodl věnovat jí svůj 

poslední rok a vrátit jí něco z toho, co mi sama dala. 

 Rozhodl jsem se věnovat výhradně tomu, jakým 

způsobem se naše škola prezentuje. Je to také téma, ve 

kterém sám vnímám mnohé nedostatky, nikdo se mu příliš 

nevěnuje a také se nejvíce dotýká mého studia. Vzal jsem si 

na starost práci na prezentačních akcích školy (dny otevře-

ných dveří a výstava diplomantů) v rámci letního semestru 

2016. Chtěl jsem tak na vlastní kůži, nezaujatě a kriticky 

nahlédnout na současný stav těchto akcí a navrhnout tako-

vé kroky, které by pomohly s jejich fungováním. Kromě již 

existujících akcí jsem vypracoval návrhy na nové formy pre-

zentace a komunikace. Výsledkem je celek, obecný a z části 

i teoretický návrh prezentace Fakulty výtvarných umění VUT 

v Brně. Forma práce se pohybuje na pomezí studie, analýzy, 

návrhu a názoru. 

Textová část

Úvod a motivace➁



➂ Současný stav

Současný stav3

Současný stav 

Podklady pro svoji práci jsem získal z rozhovorů 

s jednotlivými osobnostmi, pedagogy a vedením naší 

fakulty. Setkal jsem se několikrát s panem děkanem 

Milanem Houserem, s paní Monikou Šimkovou, Markétou 

Žáčkovou a Janou Kořínkovou, s paní prorektorkou pro 

marketing a vnější vztahy VUT Irenou Armutidisovou, 

Janem Zálešákem a Václavem Magidem, se slečnou 

Pavlou Ondruškovou z rektorátu, s Michalem Gabrielem 

a Tomášem Medkem, Šárkou Svobodovou a Svätoplukem 

Mikytou, Mikulášem Macháčkem a s dalšími. Při 

rozhovorech se objevovaly stejné nebo podobné problémy, 

které dotazovaní považují za aktuální a důležité. Ty se zde 

pokusím shrnout do zobecňujících výpovědí.

Úroveň organizace akcí

Propagaci vybraných akcí školy mají na starosti studenti 

ateliérů grafického designu. Studenti zpravidla navrhu-

jí plakát a facebookové bannery, málokdy se ale aktivně 

zapojí do samotné organizace. Při organizaci akcí na fakultě 

chybí osoba, která by dohlédla na jejich hladký průběh, na 

správnou orientaci po budově nebo například na pořádek 

v chodbách a učebnách. 

FaVU je nečitelná 

S tímto problémem souvisí: 

1  Některé plakáty, které fakulta ve spolupráci se stu-

denty produkuje, nejsou vždy dobře čitelné, ne vždy nesou 

správné názvy školy nebo ateliérů, jsou určené poměrně 

úzké cílové skupině, která už má jisté povědomí o škole. 

2  Kromě samotných plakátů a propagačních mate-

riálů škola obecně nedělá kroky, které by ji otevíraly vstříc 

veřejnosti. Jednoduše – plakáty nestačí.

FaVU je pasivní

Přestože nemá FAVU ve městě přímou konkurenci v oblasti 

výtvarného umění, povědomí o jejím postavení je udržová-

no pouze v odborných kruzích. Škola jako celek se aktivně 

nezapojuje do dění v Brně (kromě výstavy diplomantů), 

zůstává spíše stranou. Přestože se některé ateliéry samo-

statně snaží o konfrontaci svých studentů s „vnějškem“, 

postrádám větší zapojení do kulturního života v Brně na 

úrovni školy jako celku. 

FaVU 

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně (FaVU) zahájila svou 

činnost v roce 1993 a sídlí ve dvou budovách na Rybář-

ské a Údolní ulici. Nejdůležitější část její struktury tvoří 16 

ateliérů, které lze rozdělit do tří kategorií – klasická média, 

nová média a design. Ateliéry vedou výrazné osobnosti 

současného umění a designu. Školu v roce 2016 navštěvuje 

celkem 255 studentů. Podstatnou část studia mají studenti 

možnost strávit ve svém mateřském ateliéru, do kterého se 

hlásí, absolvovat mohou také stáž v jiném ateliéru fakulty 

nebo stáž v zahraničí. 1  

 Fakulta výtvarných umění je součástí univerzity 

Vysokého učení technického v Brně a je jednou z jejích 

8 fakult. Vedle ostatních technicky orientovaných fakult se 

spolu s Fakultou architektury zaměřuje na vzdělávání v ob-

lasti kultury a umění. Toto postavení (spojení s technickou 

univerzitou) ji na jednu stranu vymezuje oproti ostatním vy-

sokým uměleckým školám, na druhou stranu bývá v tomto 

kontextu spíše upozaďována, nedostává takovou podporu 

jako ostatní fakulty (například kvůli množství studentů nebo 

zkrátka jinému oborovému zaměření).  

 Kdykoli kdokoliv mluví o naší fakultě (například 

v rámci diplomantské výstavy), zmiňuje její unikátní posta-

vení v rámci technické univerzity. Při rozhovorech s lidmi na 

FaVU ale vyšel najevo zajímavý paradox – fakulta s uni-

verzitou málokdy spolupracuje. Nefunguje zde ani silný 

komunikační kanál, který by FaVU otevíral nebo zpřístupňo-

val ostatním fakultám. 

1 Fakulta výtvarných umění, http://www.ffa.vutbr.cz/favu/
fakulta/historie, (cit. 15. 4. 2016).



Shrnutí 

Lze-li všechny problémy shrnout do jednoho, hlavního, 

na Fakultě výtvarných umění obecně chybí osoba, která 

by se aktivně starala o produkci, marketing a prezentaci 

školy. Práce je směřována na studenty (ve formě příležitosti) 

a na pracovníky školy a pedagogy, kteří dodatečnou činnost 

zpracovávají nad rámec svých úvazků. Chybí zde člověk, 

který by aktivně vytvářel nový obsah pro sdílení a prezen-

taci, který by organizoval a propagoval akce školy, který 

by komunikoval a spolupracoval s rektorátem VUT, jinými 

fakultami a dalšími součástmi. 

 Přestože lze jednotlivé problémy často řešit indivi-

duálně a různými cestami, často souvisejí s absencí aktivní 

osoby. Jistá míra pasivity školy se dá vyřešit jmenováním 

člověka, který bude nové příležitosti pro konfrontaci školy 

s „vnějškem“ vytvářet, k propojení FaVU s VUT může dojít, 

bude-li se o něj snažit někdo konkrétní, úroveň hromad-

ných akcí se může zlepšit, bude-li zde hlavní organizátor 

a koordinátor. Bude-li mít veškerý marketing a vystupování 

školy na starosti jedna osoba nebo jeden tým, jednak se 

tím komunikace školy sjednotí a jednak se tím může většina 

problémů snadno vyřešit.

Současný stav3

Participace studentů 

Jedná-li se o prezentaci jednotlivých ateliérů, většinou se 

studenti rádi zapojují. Jde-li ale o školu jako celek, málo kdo 

se aktivně podílí. Namísto hrdosti jsou studenti motivováni 

malou finanční odměnou (500–1 000 Kč). 

Jednotný vizuál

Do této doby neexistovala jednotná vizuální identita školy. 

Propagaci akcí i samostatné publikace vždy zpracovává 

někdo jiný. Škole byla od minulého roku přidělena nová 

 vizuální identita VUT, která zatím nebyla implementována. 

FaVU stojí stranou VUT

Prezentuje-li kdokoli naši fakultu na veřejnosti, častokrát 

zmiňuje její unikátní postavení v rámci technicky orien-

tované univerzity. Ve skutečnosti ale s jinými fakultami 

nekomunikuje a nespolupracuje (až na výjimky). Jediným 

pojítkem fakulty k univerzitě je její oficiální název – Fakulta 

výtvarných umění VUT v Brně (ne vždy uváděný) a malé 

logo fakulty zpravidla umisťované stranou. 



➃ Kontext

Důležité je zmínit odlišné zaměření všech institucí. Vyso-

ká škola uměleckoprůmyslová klade důraz na propojení 

volného a užitého umění. Ateliéry se zaměřením na design 

jsou na stejné úrovni jako ateliéry umělecké, škola vystupuje 

velmi korporátně, jednotně, staví na tradici a značce své 

instituce. Oproti ní jsou Akademie v Praze i ve Vídni primár-

ně orientované na umění. Obě školy vystupují nejednotně 

v propagačních materiálech, kladou důraz na odbornost 

a kvalitu svých akcí.

 Podle mého názoru se FaVU UMPRUM tolik nepo-

dobá a není potřeba, aby vystupovala podobně jednotně. 

Svým zaměřením se blíží oběma akademiím.

Věřím, že marketing každé školy je individuální a přizpůso-

buje se unikátnímu postavení školy v rámci jejího prostředí.

FaVU je živá, neustále se proměňuje, má své specifické 

místo ve svém městě. Při zaměření na její identitu je třeba 

vycházet z jejího specifického kontextu. U každé ze zmí-

něných institucí (a dalších) jsem se inspiroval zpravidla 

konkrétními typy akcí nebo způsoby prezentace, které jsem 

se snažil aplikovat na prostředí, ve kterém FaVU působí.

Přestože jsem primárně vycházel z rozhovorů s lidmi na 

fakultě, pokoušel jsem se také o důslednější průzkum identit 

škol v České republice i v zahraničí. Nechal jsem se inspi-

rovat především 3 vysokými uměleckými školami: Vysokou 

školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademií výtvarných 

umění v Praze a Akademií výtvarných umění ve Vídni. 

Vysoka škola uměleckoprůmyslová v Praze má jednotný 

 vizuální styl (autorem je od roku 2014 Štěpán Malovec), 

který propojuje logo, barva a grafické uspořádání tiskovin. 

Na nových webových stránkách UMPRUM funguje kalendář 

akcí školy i jednotlivých ateliérů nebo studentů. 

 Důležitá akce, která mě inspirovala, je ARTSE-

MESTR, pravidelné přehlídky studentských prací na konci 

každého semestru. Zajímavou je také výstava UMPRUM 

ATTACK! pořádaná v roce 2016 ve Veletržním paláci, která 

obsahovala kurátorský výběr studentských projektů za 

akademický rok 2014–2015.

Akademie výtvarných umění v Praze oproti UMPRUM nevy-

stupuje tolik jednotně, její propagační materiály a publikace 

sjednocuje pouze logo školy (autorem je Milan Knížák), na-

příklad výstavy diplomantských prací, stejně jako na FaVU, 

nesou každým rokem novou identitu.

 Na Akademii výtvarných umění v Praze mě zaujal 

pravidelný cyklus přednášek Středy na AVU, který pořádá 

Terezie Nekvindová spolu s Vědecko-výzkumným pracoviš-

těm AVU. 

Akademie výtvarných umění ve Vídni podobně jako Akade-

mie výtvarných umění v Praze nevystupuje tolik sjednoceně, 

celková identita se nechová příliš invazivně nebo korporát-

ně, logo pouze doprovází jednotlivé propagační materiály, 

které jsou zpracovávány různými styly. 

 Škola v prostorách galerie pořádá v rámci svých 

výstav množství doprovodného programu s workshopy 

nebo komentovanými prohlídkami.

 Zaujal mě také výstavní formát XPOSIT, na kterém 

pedagogové vybírají 3 práce svých absolventů. Výstava 

probíhá na rektorátu.

Více informací v plném znění textu na adrese: 

animal.ffa.vutbr.cz/~xvkonvica/

Kontext4
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příliš konkrétní aspekt, který by ji jednoznačně odlišoval od 

jiných vysokých škol. Jsem nicméně přesvědčený, že její 

 nejupřímnější identitou jsou osobnosti v ní působící – učitelé 

a studenti. Oni jsou tím, co školu doopravdy formuje. Naše 

škola je založená na individuálním přístupu jednotlivých 

osobností (jak na úrovni ateliérů, tak na úrovni kabinetu 

teorií nebo školy jako celku). Kromě nich je také důležité 

místo, kde škola působí – město a lokalita. Dohromady tvoří 

lidé a kontext základ celé školy, ze kterého lze následně 

odvodit další důležitá témata, která mohou spoluvytvářet její 

identitu: 

◯  Tvůrčí činnost a výzkum 

◯  Dění na škole 

◯  Akce mimo budovy školy 

◯  Spolupráce s institucemi a osobnostmi 

Vhled dovnitř 

Hlavním tématem celého návrhu i jeho primárním zámě-

rem je větší přístupnost, otevřenost a transparentnost 

školy.  Reaguji tím na určitou míru její nepřístupnosti a ne-

čitelnosti. Věřím, že pokud škola udělá takové kroky, které 

jí pomohou dát jasnější zprávu směrem ven – co je FaVU 

– a takové kroky, které jí umožní více se spolupodílet na 

kulturním dění v Brně, veřejnost jí lépe porozumí. Ve spojení 

s větší aktivitou v oblasti propagace a marketingu se může 

zároveň zvýšit zájem veřejnosti a atraktivita. 

Mluvím-li o otevřenosti a přístupnosti, mám tím na mysli 

určitou míru vhledu veřejnosti do instituce. Zde je důležité 

pokusit se tuto míru definovat. 

 Proč by měla veřejnost  mít vhled dovnitř 

 vzdělávací instituce?

 Měla by vůbec vysoká umělecká škola působit 

 otevřeně?

Otevřeností myslím určité množství kroků nebo jistý způsob 

fungování, který dovoluje nahlédnout do běžného dění 

na fakultě. Záměrem těchto kroků je také velmi upřímná 

a srozumitelná komunikace instituce se světem. Na základě 

této upřímnosti lze velmi snadno ukázat, „o čem FaVU ve 

skutečnosti je“. Otevřeností lze také, věřím, zlepšit obecnou 

atraktivitu školy – nepřetvařuje se, nepřehání, pouze pracuje 

se svým obsahem. 

 Školu vnímám jako otevřený systém, jako spe-

cifickou organizaci, která by neměla zůstávat uzavřená. 

Bez neustálé komunikace a konfrontace se světem může 

snadno ztratit na aktuálnosti nebo důležitosti. Diskuze, 

rovnocennost názorů a kritické myšlení jsou jedny z nejdů-

ležitějších věcí, které si na FaVU cením. Nebude-li ale tento 

systém otevřený vlivům a aktuálnímu dění zvenku, snadno 

V rámci své diplomové práce jsem se rozhodl zpracovat 

nový plán prezentace Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. 

◯  Jedná se o externí komunikaci školy směrem k ve-

řejnosti, uchazečům, partnerům a univerzitě. Nejde o interní 

systém fungování, přestože se ho často návrhy dotýkají. 

◯ Diplomová práce je teoretickým návrhem, kterým 

bych chtěl otevřít diskuzi s vedením a osobnostmi školy, 

kteří jediní, budou-li změnám naklonění, mohou cokoliv 

změnit. Některé konkrétní návrhy jsem realizoval. 

Návrh prezentace vychází primárně z rozhovorů s osob-

nostmi fakulty, celou situaci ale hodnotím také z vlastní pozi-

ce, školu navštěvuji šestým rokem a mám k ní blízký vztah. 

MOTTO:
Obsah tvoří formu 

Při konzultacích s panem děkanem jsem narazil na zajíma-

vý názor. Vysoká škola, především pak škola umělecká, by 

neměla (nebo by nemusela) využívat podobné strategie jako 

ty, které produkují dnešní firmy a korporace (jako příklad 

lze uvést reklamní kampaně VUT). Škola je o něčem jiném. 

Jejím cílem není prodávat produkt, ale vytvářet ideální pod-

mínky pro studium a příležitosti studentům a pedagogům. 

Naše fakulta je státní institucí, jejímž primárním zájmem je 

kvalita prostředí pro studium a generování silných osobností 

současného světa umění a designu. 

 S panem děkanem souhlasím v tom názoru, že 

přehnaně populární marketingová kampaň není tím, co by 

tvořilo identitu naší nebo kterékoliv jiné školy. Na druhou 

stranu zastávám názor, že přehnaná uzavřenost a pasivita 

mohou být druhým extrémem, který může zapříčinit nezá-

jem veřejnosti. 

 Na rozdíl od běžného uvažování, kdy je subjektu 

nasazen vizuální styl, který má jeho identitu vytvářet, lze 

v mnoha případech (a obzvlášť v tomto) uvažovat odlišně. 

Protože je prioritou školy poskytovat prostor a příležitosti 

pro vzdělávání se, vizuální identita, jakkoli bude silná nebo 

odlišná od ostatních, nikdy nebude stoprocentně plnit funkci 

nejdůležitějšího faktoru při výběru školy. Od konkurence 

jiných škol je zapotřebí odlišit se také jinými kroky než jen 

novým logem a hlavičkovým papírem. Proto mé uvažování 

směřuje k otázkám: 

 Co tvoří identitu naší školy?

 Co ji odlišuje od ostatních?

V případě Akademie výtvarných umění v Praze můžeme 

uvažovat o jisté tradici a historii, u UMPRUM zase o mo-

delu elitní školy. V případě brněnské FaVU nenacházím 

Návrh➄
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se z demokratického systému výměny názorů může stát 

v sobě uzavřený sebereferenční kruh. Mluvím zde sice o ná-

zorové výměně, která probíhá uvnitř celého systému, pevně 

ale věřím, že jakákoliv prezentace nebo image školy by měla 

jít ruku v ruce s touto upřímností a otevřeností na vnitřní 

úrovni. Škola by se měla snažit zůstávat otevřená a přístup-

ná pro člověka, ať už na úrovni studenta samotného, tak na 

předchozí úrovni uchazečů nebo širší veřejnosti. 

 Při konzultaci se slečnou Pavlou Ondruškovou 

z marketingového oddělení rektorátu VUT jsem se dozvě-

děl, že propagace a marketing VUT musí vždy prezentovat 

univerzitu v dobrém světle. V případě vysoké umělecké 

školy jako je FaVU si troufám tvrdit, že tomu tak být nemusí. 

Dle mého názoru je ale právě sebekritika a upřímnost tím, 

co opravdu prezentuje školu v dobrém světle. Nemusí být 

špatně, mluví-li škola o svém současném stavu upřímně 

nebo třeba i v negativním světle. Samozřejmě existuje určitá 

míra a škála, na které si lze tuto prezentaci představit. Mno-

hem hůř ale vnímám především takovou prezentaci, která je 

neupřímná a vytváří dojem z instituce, který neodpovídá re-

alitě. Z tohoto důvodu zastávám názor, že je zapotřebí školu 

prezentovat otevřeně, upřímně a pravdivě. Z toho vyplývá – 

škola by měla dělat takové kroky, které ji budou prezentovat 

takovou, jaká ve skutečnosti je. Postrádá-li kvalitu a úroveň, 

není třeba se tvářit odlišně. Disponuje-li špičkovými umělci 

a pedagogy, nechť se jimi pyšní. 
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FaVU Backstage 

FaVU Backstage je akce, kterou pořádám od roku 2013. 

Jedná se o bloky krátkých prezentací studentů Fakulty 

výtvarných umění, na kterých mají možnost představit svou 

práci veřejnosti. Akce má formu poměrně rychlých prezen-

tací u projektoru, je podobná formátu pecha-kucha. 

 Téma prezentací, tedy i výběr samotných studentů 

byl prozatím vždy odlišný. Poprvé v roce 2013, kdy proběhla 

na Ateliéru grafického designu Ⅰ, na ní prezentovali své mi-

moškolní projekty studenti grafického designu. Druhý ročník 

proběhl v roce 2014 v Univerzitním kině Scala. Na ní byly 

představeny nejnovější publikace, které fakulta vydala za 

uplynulý rok. Knihy představili jejich autoři spolu s grafický-

mi designery. Akce byla součástí OFF Programu 26. Bienále 

grafického designu Brno. Třetí Backstage proběhla 7. 4. 2016 

v brněnské Industře a kurátorský výběr studentů vytvořil 

teoretik Michal Trávníček (na základě návštěvy výstavy 

ateliérových prací v lednu 2016). 

Věřím, že má akce velký potenciál. Skrze neformální setkání 

dovoluje nahlédnout detailněji na tvorbu vybraných stu-

dentů a tím také zpřístupnit dění na fakultě. Po jednotlivých 

prezentacích je dán prostor pro diskuzi, veřejnost tak může 

vést se studenty dialog. Akce může konfrontovat tvorbu 

studentů se širší veřejností. Na druhou stranu má akce vý-

znam i pro samotné studenty, kteří se skrze tuto akci mohou 

dozvědět o tom, na čem pracují jejich spolužáci v jiných 

ateliérech. 

Akce 

Komentované prohlídky 

Návrh reaguje na současný stav dnů otevřených dve-

ří. Rozhodl jsem se uspořádat komentovanou prohlídku 

 ateliérových prací právě v rámci dnů otevřených dveří 

na konci zimního semestru (23.–24. 1. 2016). Podle mého 

názoru by komentované prohlídky mohly mít dvojí pozitivní 

účinek: návštěvníci by se živou formou o dílech více dozvě-

děli (stejně jako o ateliérech nebo chodu školy) a zároveň 

by jich přišlo více než obvykle („přijít na konkrétní akci“ na 

rozdíl od „přijít na déletrvající výstavu“). Často má u uchaze-

čů nebo veřejnosti největší váhu právě to, jakým způsobem 

o škole mluví samotní studenti – škola se může propagovat 

určitým způsobem, ale ty nejupřímnější a nejpřímější infor-

mace o škole vyplývají často přímo z rozhovorů se studenty. 

 Za tímto účelem jsem oslovil v každém ateliéru 

na Rybářské jednoho nebo dva studenty, kteří měli za úkol 

v krátkém časovém úseku (10 min.) představit ateliér a 3 až 

5 ateliérových prací. 

 Komentované prohlídky by mohly probíhat nejen 

v době dnů otevřených dveří, ale také například v době 

konání diplomantské výstavy v létě. 

Aplikace➅
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Vizuální identita 

Pojící prvek – designer 

Bude-li chtít škola přistoupit na jednotnou vizuální identitu 

a tím pádem i lepší rozpoznatelnost, musí namísto spolu-

práce s různými studenty zvolit spolupráci s jedním grafic-

kým designerem nebo studiem. Tato spolupráce se může 

dlouhodobě vyvíjet, nebo naopak může škola spolupracovat 

s různými designery v kratších intervalech (1 až 2 roky), kteří 

by identitu neustále vynalézali. Škola nemusí být svázána 

jednotným vizuálním stylem, může se proměňovat spolu 

s aktuálním děním. Její vizuální identitu bude mít ale na 

starosti jeden člověk nebo jeden tým lidí, jejichž rukopis 

propojí všechny její materiály a dopomůže lepší rozpozna-

telnosti. 

Za svého působení poslední semestr jsem všechny materi-

ály školy zpracovával s použitím jednoho písma, mimo něj 

jsem také dodržoval poměrně jednoduchou kompozici nápi-

su uprostřed formátu, s informacemi při horním okraji (tato 

kompozice navazuje na skupinu předešlých plakátů, které 

pro školu vznikly v minulosti) a striktním umístěním loga 

VUT do pravého horního rohu. Propagační materiály jsem 

také propojil principem oslovení konkrétních studentů, kteří 

měli možnost spolupodílet se na celém procesu. Za jejich 

pomoci vznikly hlavní motivy aplikované na plakát a další 

propagační materiály. 

Nemyslím si, že je dobrý nápad zůstávat u oslovování růz-

ných studentů bez větší kontroly. Nechávat tuto práci stří-

davě na různých lidech s sebou může nést velké množství 

problémů (nejednotné vystupování, kolísavá kvalita různých 

přístupů, neznalost některých existujícíh pravidel stanove-

ných školou, nezodpovědnost apod.).

Otevřené středy 

Během mého studia proběhl několikrát den otevřených dve-

ří ve středu – v době klasických konzultací z důvodu konání 

veletrhu vysokých škol Gaudeamus na brněnském výsta-

višti. Tento formát dnů otevřených dveří většina studentů 

i vedoucích chválila, uchazeči o studium měli možnost na-

hlédnout na živé dění uvnitř, dozvědět se více o škole a jejím 

fungování. Přítomno ve středu bývá zpravidla minimálně 

90 % studentů. 

 Tato akce s sebou může nést několik nevýhod jako 

narušení běžného konzultačního dne nebo pohyb větší-

ho množství cizích lidí po prostorách školy. Věřím ale, že 

i přesto má tento formát velký význam. Pokud by škola akci 

pořádala pravidelně jednou nebo dvakrát každý semestr 

a termíny oznamovala a propagovala vždy na začátku 

akademického roku nebo semestru, popularita akce by ještě 

více stoupla. Odstraní se tím jistý pocit elitářství nebo nepří-

stupnosti školy. 

 Je také dobré zmínit, že oproti dnům otevřených 

dveří, které škola pořádá běžně o víkendech po obhajobách 

v prázdné škole, pořádání této akce ve středu, kdy je škola 

živá, ji má smysl nazývat skutečně dnem otevřených dveří. 

Sdílení akcí

V současnosti se studentům dostávají informace o dění 

v jiných ateliérech prostřednictvím webových stránek FaVU, 

VUT zpráv a školních e-mailů nebo prostřednictvím doporu-

čení. Tyto kanály (a případně některé další) nejsou využí-

vány pokaždé, většinou v závislosti na snaze a možnosti 

„otevřít akci ostatním“. 

 Jako řešení navrhuji vytvořit jednoduchý kalen-

dář na webových stránkách fakulty, který by umožňoval 

 ateliérům zapsat akci na  konkrétní termín. Sloužil by nejen 

studentům, kteří by tak měli lepší představu o dění v ostat-

ních ateliérech, ale také pořadatelům těchto akcí, kteří by 

mohli lépe volit své termíny (na základě obsazenosti jiných). 

Byl by ale i upřímným zrcadlem dění uvnitř FaVU pro veřej-

nost. Dění na FaVU by opět samo o sobě vytvářelo identitu 

školy. Vedoucí ateliérů by dostali základní školení  –  jak s ka-

lendářem zacházet a jak do něj nahrávat události. I přesto, 

že jde o krok, který je navíc (události jsou často určené 

primárně studentům daného ateliéru), věřím, že podstoupí-li 

vedoucí ateliérů nebo studenti tento jednoduchý krok, lze 

jeho prostřednictvím snadno předat to, jak je FaVU zajímavá 

a co všechno se na ní děje. 

 Návrh zasahuje do webových stránek školy. 

Struktuře tohoto webu bych se rád věnoval při další práci 

na tomto návrhu.
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FaVU a VUT 

Jako řešení pro Fakultu výtvarných umění navrhuji používá-

ní primárně korporátní značky VUT (čtverec s písmenem T), 

která je poměrně jednoduchá (a nejméně invazivní) a tvoří 

srdce všech ostatních variant. Jedná se o značku, která je 

již poměrně známá a díky níž dá fakulta jednoduše najevo, 

že spadá pod technickou univerzitu. Logo navrhuji používat 

striktně v pravém horním rohu na plakátech a pozvánkách.

VUT pravidelně pořádá tzv. road shows, výjezdy na vybrané 

technicky orientované střední školy (zaměřují se přede-

vším na 4. maturitní ročníky). Dozvěděl jsem se, že Fakulta 

výtvarných umění i Fakulta architektury z těchto výjezdů 

zpravidla odpadají kvůli předčasnému přijímacímu řízení. 

Dle mého názoru se jedná o ignoranci. Řešení spatřuji ve 

vytvoření speciálního týmu (FaVU + FA), který by navštěvoval 

střední umělecké školy a gymnázia. 

VUT provozuje webové stránky www.zvut.cz, jedná se o in-

formační portál s novinkami a aktuálním dění na univerzitě. 

Největší úspěch zde mají blogy studentů. Funguje to dobře, 

aktivní studenti dávají čtenářům nezaujatý náhled na stu-

dium a školu, dávají také přímý feedback univerzitě. Pokud 

by se na FaVU našel aktivní student, který by vedle (nebo 

v rámci) svého studia psal o své škole, myslím, že by se jed-

nalo o skvělou cestu k propojení naší fakulty s univerzitou.

Propagace 

Stanovil jsem základní seznam míst v Brně, na kterých se od 

začátku semestru objevují akce FaVU. Záměrem je stano-

vit ve městě místa, na kterých se vždy bez výjimky objeví 

plakáty s děním na FaVU. 

Seznam míst 

Střední škola umění a designu, Husova 

Střední škola umění a designu, Francouzská 

Dům umění města Brna 

PRAHA / Fórum pro architekturu a média 

INDUSTRA 

Všechno jsou to místa, která buď s FaVU spolupracují, mají 

něco společného nebo je navštěvuje stejná cílová skupina. 

Seznam blogů 

Artalk 

Artmap 

jlbjlt 

Za pomoci paní Moniky Šimkové jsem také vypracoval nový 

seznam středních uměleckých škol a gymnázií v Česku, na 

které se pravidelně rozesílají pozvánky. 

Fakultě jsem také navrhl možnost propagovat její akce 

v Univerzitním kině Scala, se kterým spolupracuji. Scalu 

denně navštěvuje velké množství mladých lidí nejen v rámci 

kina samotného, ale také v rámci přednášek a akcí Masary-

kovy univerzity. FaVU má možnost formou placené inzerce 

propagovat své akce přímo na plátně před filmovou projek-

cí. Na realizaci se pracuje, prozatím byly v kině propagová-

ny Dny otevřených dveří a FaVU Backstage. 

 Všechno jsou to kroky, které k ničemu nebudou, 

nebude-li existovat osoba stanovená fakultou, která by se 

o propagaci starala pravidelně. 
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Galerie 
a další způsoby prezentace 

1 – Vnější svět uvnitř FaVU 

Vystavování ve školních galeriích by mohlo mít velký poten-

ciál, kdyby bylo zaměřené primárně na prezentaci součas-

ných českých i zahraničních umělců škole. Kdyby byl její 

program určený primárně jejím studentům, kteří by se tak 

naživo mohli seznamovat se současnou tvorbou (jakkoli by 

to studenti měli dělat mimo školu). Skrze aktivnější prezen-

taci by se škola mohla prezentovat zajímavými osobnostmi, 

které vystavují na její půdě. 

2 – FaVU uvnitř vnějšího světa 

Na tomto místě lze uvažovat o výstavním prostoru uvnitř 

centra města, na kterém by se v pravidelných intervalech 

představovali studenti Fakulty výtvarných umění. Podobnou 

funkci zastává každoroční výstava diplomantů FaVU v Domě 

pánů z Kunštátu. Fakulta výtvarných umění by tak potřebo-

vala nalézt vhodný partnerský výstavní prostor, na kterém 

by se pravidelněji mohla prezentovat.  

V rámci lepší komunikace mezi Fakultou výtvarných umění 

a Vysokým učením technickým v Brně navrhuji také vytvořit 

výstavní prostor na rektorátě, na jedné z ostatních fakult 

nebo v prostorách univerzitního kampusu VUT pod Palac-

kým vrchem. Výstavy studentů a absolventů FaVU by v tom-

to kontextu měly za úkol přibližovat dění na fakultě ostatním 

studentům a pedagogům univerzity. Výstavy by mohl do-

provázet další program ve formě komentovaných prohlídek, 

workshopů a přednášek. FaVU by na takové pozici mohla 

sloužit nejen k otevírání sebe samé v rámci své univerzity, 

ale také jako instituce nabízející náhled do současného 

světa umění ostatním fakultám. Věřím, že by tato akce měla 

smysl. FaVU může ostatním fakultám nabídnout vzdělávání 

v rámci vizuální kultury nebo nový úhel pohledu.

Lze vybírat z mnoha způsobů prezentace studentů FaVU, 

určitým způsobem tuto funkci splňuje FaVU Backstage nebo 

pravidelná diplomantská výstava, která se nachází v centru 

Brna. Zůstaneme-li u formátu výstav (přeci jen jsou výstavy 

tím nejpřímějším způsobem prezentace), v Brně existuje 

velké množství výstavních institucí, se kterými by FaVU 

mohla pravidelněji spolupracovat (Industra, Moravská ga-

lerie, Dům umění města Brna, Fait Gallery, Galerie mladých 

atp.). Nabízí se možnost vytvořit nový formát pravidelných 

výstav konajících se ideálně na začátku jara (po zimním 

semestru) v centru města, které by sloužily k častějšímu 

prezentování studentských projektů i projektů pedagogů 

FaVU. Může se jednat například o kurátorský výběr prací, 

o tematickou výstavu nebo prezentaci vybraného ateliéru.  
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Situaci zkomplikovaly omítky, které plotrovanou lepící 

folii vyloženě odpuzovaly, proto po pár nervy drásajících 

pokusech jsem v některých případech přistoupil k alter-

nativnějšímu řešení tisku informací na formát A2. Kromě 

označení ateliérů jsem také budovy opatřil jednoduchými 

nápisy / směrovkami (například Ateliér grafického designu 

Ⅰ ↗, Ateliér grafického designu Ⅱ ↗ apod.). Sloužily k jasné 

orientaci po budově. 

Plakát

Pro spolupráci na plakátu jsem oslovil nový Ateliér foto-

grafie Ivarse Gravlejse. Ten informace předal studentům, 

z nichž jsem finálně plakát realizoval s Poli Davydenko 

(1. ročník). Pro motiv na plakát jsme vytvořili fotografii 

z místnosti samotného ateliéru na Údolní, která byla připra-

vena pro návštěvníky dnů otevřených dveří jako kamera 

obscura. Všechny otvory, kterými šlo dovnitř světlo, byly 

zakryty. Zůstala pouze malá dírka o průměru asi 3 cm, 

skrze kterou se dovnitř místnosti promítal obraz z ulice.

Propagace 

V rámci propagace jsem se postaral za pomoci paní 

 Moniky Šimkové o rozeslání pozvánek na seznam středních 

uměleckých škol a gymnázií v České republice. Pozvánky 

obsahovaly plakát pro vyvěšení ve školách, informační leták 

FaVU a formální pozvánku na A4. Osobně jsem se postaral 

o roznos plakátů na vybraná místa po Brně, založení face-

bookové události a propagaci na webu. Fakulta výtvarných 

umění také poprvé inzerovala na plátně Univerzitního kina 

Scala. 

Další 

Protože si myslím, že formát, ve kterém do této doby dny 

otevřených dveří fungovaly (budova mimo centrum, nikde 

nikdo), nejen že nepřiláká mnoho lidí, ale také nemusí vů-

bec lidi zaujmout, navrhl jsem několik novinek, které měly 

tento formát změnit. Pro to, aby se lidé rozhodli dojít až na 

Rybářskou prohlédnout si výstavu ateliérových prací, jsem 

chtěl jednoduše uspořádat jednorázovou akci, na kterou by 

lidé dorazili spíš (unikátnost jednorázovosti). Inspirací mi 

byla vernisáž celé výstavy, kterou v rámci  ARTSEMESTRU 

pořádá pražská UMPRUM. Tu by ale bylo obtížné na FaVU 

pořádat kvůli problematickému rozdělení do dvou budov. 

O vernisážích výstav ateliérových prací půjde uvažovat, jak-

mile se fakulta přestěhuje do nových budov na Údolní ulici. 

Namísto vernisáže jsem proto zvolil formát komentovaných 

prohlídek se studenty. Navrhl jsem také rozšíření propaga-

ce, která by zahrnula celý týden včetně obhajob, tento návrh 

ale nebyl realizován (nebylo schváleno vedením).

Na začátku mé diplomové práce jsem se rozhodl starat se 

během letního semestru 2016 o hlavní akce školy, tedy dny 

otevřených dveří a výstavu diplomantů. Kromě grafického 

designu jsem si vzal na starost také organizaci akcí samot-

ných. Mým záměrem nebylo pouze akci uspořádat, chtěl 

jsem fungování akcí kriticky zhodnotit a navrhnout řešení, 

která by jim mohla pomoci v dalším fungování. 

Názvy 

Přestože jsem v rámci propagace původní název – Enter 

FaVU převzal a zopakoval, pohlížím na něj zpětně jako na 

nedostatečný a nevhodný. Ikdyž vybízí k aktivitě, týká se 

spíše tématu přijímacích zkoušek a vybízení uchazečů sa-

motných. Také to, že se jedná o angličtinu, lze snadno zkri-

tizovat (škola ani neposkytuje možnost studia v angličtině). 

Stejně jako Enter FaVU i samotný název DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ je zavádějící. Člověk si pod ním představí možnost 

navštívit instituci v běžném provozu, pohybovat se v ní od 

rána do večera, dozvědět se co nejvíce informací o kaž-

dodenním fungování. Oproti tomu klasické dny otevřených 

dveří na FaVU zvou veřejnost na akci / výstavu v prázdných 

budovách školy. Ani Enter FaVU, ani Dny otevřených dveří 

tedy nejsou vhodné názvy této akce. Místo nich lze uvažovat 

o celé události jako o výstavě ateliérových prací, ve spojení 

s rozšířením propagace obhajob můžeme mluvit o klauzu-

rách, obhajobách ateliérových prací, výsledcích semestru 

apod.:

◯ FaVU Letní semestr 2016 

◯ FaVU Léto 2016 

◯ Obhajoby FaVU Letní semestr 2016 

◯ FaVU Art Week 

◯ FaVU Art Weekend 

◯ FaVU Víkend 

Navigace 

Zorientovat se v obou budovách školy může být pro ná-

vštěvníky, kteří FaVU neznají, náročné díky  komplikovanému 

půdorysu. Pro Enter FaVU jsem proto vytvořil jednoduchou 

mapu formátu A4 s půdorysy obou budov a vyznačenými 

ateliéry a dalšími důležitými místnostmi školy ( knihovna, 

přednášková místnost, dílny). Ty všechny by měly dle 

nařízení v době dnů otevřených dveří být lidem přístupné 

(a uklizené), nestará-li se ale někdo o stanovení konkrétních 

zodpovědností pro konkrétní akci, místnosti přístupné ani 

uklizené většinou nejsou. Kromě oboustranné mapy na A4 

jsem se také pokusil o jasnější označení všech ateliérů. Roz-

hodl jsem se pro vyplotrování velkých nápisů názvů ateliérů, 

jména jejich vedoucích a asistentů a jednoduchý odkaz na 

internet (stránka nebo facebook ateliéru). 

Realizovaná 
akce

➆



Závěr➇

Zodpovědná osoba nebo tým určený fakultou by měl 

na starosti následující: 

◯ Organizace akcí prezentující školu jako celek

 (diplomantská výstava, dny otevřených dveří,

 výstavy ateliérových prací, komentované prohlídky, 

 křest knih, FaVU Backstage apod.)

◯ Komunikace s VUT

◯ Aktivní webová propagace 

 (facebook, blogy, web školy)

◯ Aktivní mediální propagace a roznos tiskovin

◯ Prezentace tvůrčí činnosti (publikace FaVU)

◯ Úzká spolupráce s designerem

Během práce na tomto návrhu jsem se rozhodl potlačit 

nutkání vytvářet pro FaVU novou vizuální identitu založenou 

na novém logu a dalších materiálech. Namísto toho jsem 

se snažil zaměřit na současné problémy, kterým škola čelí. 

Ty spatřuji v organizaci některých akcí nebo v absenci větší 

aktivity školy jako celku. Proto jsem navrhl jednotlivé kroky, 

celkový přístup a nové akce, které mají tento stav zlepšit. 

Teprve potom, podnikne-li škola některé z nich, nebo se 

bude jednoduše aktivně starat o to, jak se prezentuje, bude 

možné uvažovat o dalších stupních identity a o tom, co mo-

mentálně bude FaVU v rámci svého vystupování potřebovat.

Nová budova školy, rozpoznatelný vizuální styl, který zpra-

covává 1 grafický designer, nová komunikační a marketin-

gová strategie založená na transparentnosti a přístupnosti, 

množství nových akcí, skrze které dá škola jasnou zprávu, 

co je to FaVU, větší provázanost a spolupráce s mateřskou 

univerzitou a aktivní přístup v sebeprezentaci a komunikaci 

směrem ven. Taková je má vize nové a silnější FaVU. 

Bude vůbec FaVU nakloněná tomuto návrhu?

Změní se opravdu současný stav díky této práci? 

Dokáže se FaVU pohnout z místa nejen na mapě? 

Existuje člověk, který by tolik hořel pro svou školu? 

Bude mít o něj FaVU zájem?

A bude mít pak o FaVU zájem i veřejnost?

Závěr8



Za vše děkuji Žanetě a Lukášovi.

Za lásku děkuji Pavlovi.

Za přátelství děkuji Kristiánovi, Máci, Lucce, Terce a Nele.

Za konzultace a oponentský posudek děkuji Janě Kořínkové.

Za rozhovor děkuji Milanu Houserovi, Ireně Armutidisové, 

Monice Šimkové, Markétě Žáčkové, Mikuláši Macháčkovi, 

Šárce Svobodové, Svätopluku Mikytovi, Michalu Gabrielovi, 

Tomáši Medkovi, Báře Lungové, Janu Zálešákovi, Václavu 

Magidovi a Pavle Ondruškové.

Za spolupráci děkuji celé Fakultě výtvarných umění VUT 

v Brně, Poli Davydenko, Nele Klímové, Terce Bierské, 

Michalu Trávníčkovi, Petrovi Jamborovi, Tomáši 

Pavlackému, Přemyslu Procházkovi, Juraji Hatlasovi, 

Evě Lukešové, Univerzitnímu kinu Scala a dobrovolníkům 

v Industře.

Poděkování9


