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Cílem bakalářské práce Juraje Hatlase má být celkový redesign vizuální identity a webu amerického 
módního návrháře Ricka Owense. Důvody tohoto rozhodnutí popisuje v textové části bakalářské prá-
ce. Juraj se v ní zamýšlí nad vztahem grafického designéra a zadavatele a klade si mimo jiné otázku, 
zda by měl designér čekat na zadání od klienta nebo ho sám iniciovat. Odpovědí je Jurajův selfiniciační 
přístup k zakázce velkého rozměru, kdy po měsících práce na projektu by měl být nic netušící klient 
ohromen a v ideálním případě uzavřít s designérem snový kontrakt. Do jaké míry je tato vize uskuteč-
nitelná, ukáže až čas.

Projekty založené na vlastní iniciativě designérů vítám, musím však přiznat, že mi jsou bližší ty, které 
rozvíjejí oboustranný potenciál spolupráce designér – zadavatel. Juraj se přes svou avizovanou roli 
iniciátora paradoxně sám pasuje do role, kdy jako designér nezmění nic, pokud to nekoupí klient. Jak 
pak máme rozumět jeho tvrzení, že „Designér by měl vědomě analyzovat možnosti, hranice a hledat 
cesty, kde by mohl být nápomocný/užitečný?“ Činí tedy designér Hatlas kroky, kterými by byl skuteč-
ně užitečný ještě někomu jinému než sám sobě?

Původním záměrem práce byl komplexní redesign webu a loga módního návrháře. Na stávající online 
platformě nachází Juraj nedostatky zejména z hlediska funkčnosti UX a UI designu. O jaké konkrét-
ní nedostatky jde se však z práce nedozvíme, musíme se spokojit s konstatováním, že „uživatel se 
po dobu strávenou na webu potýká s neustálými překážkami.“ Je škoda, že analýza UX a UI rozhraní 
zcela chybí. Mohla být právě tím „užitečným“ krokem redesignu. Juraj věnoval největší úsilí jemnému 
redesignu loga a nakreslení dvou nových titulkových písem Rick a Owens. Vznikly dvě vizuálně kvalitní 
verzálkové abecedy, které čeká testování na webu a dopracování minuskové sady.

Hodnocení práce Spring summer 2017 zakončím otázkou: „Ve svém textu uvádíš jako příklad práce 
pro klienta naslepo aplikaci pro přehrávání hudby pro Spinnin’ Records. Ta se po zveřejnění na webu 
šéfům zalíbila natolik, že ji ve spolupráci s autorem zrealizovali. Co je tím sexy momentem, který pře-
svědčí Ricka Owense, že by měl svojí značku redesignovat právě s tebou?“ 
Připojuji přání, ať se ti to povede.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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