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Jméno	a	příjmení	studenta,	vč.	titulů:	

BcA. Anna Hrabalová 

Název	práce:	

Výroční zpráva o Ateliéru grafického designu 1 

Slovní	hodnocení:	

Anna Hrabalová si pro svoji diplomovou práci vybrala téma prezentace a identity Ateliéru grafického designu 

1 za posledních šest let. Zároveň se zamýšlí nad tím, jak prezentovat ateliér veřejnosti, potažmo budoucím 

uchazečům o studium. Od pojetí výroční zprávy ateliéru se postupně dobrala k mnohem udržitelnějšímu  

a flexibilnímu řešení, které má velký potenciál do budoucna. Navrhla nástroj, jak fluidně zpřístupňovat 

informace o činnosti ateliéru formou zinu, který lze generovat prostřednictvím aplikace Export.are.na do 

tiskového pdf. Pomocí této online aplikace autorka rozšiřuje a optimalizuje možnosti stávající online 

platformy Are.na. Ta nově slouží pro studenty ateliéru jako jakési úložiště jejich rešerší a ateliérových úkolů. 

Anna si zvolila přístup, který reflektuje palčivé téma automatizace činnosti designérů. Prostřednictvím 

projektu si zároveň klade otázku, jak a do jaké míry je možné činnost designérů automatizovat pomocí 

digitálních nástrojů, vytvářením kódů a algoritmů, které by mohly nahradit ryze mentální lidské procesy.  

Z tohto pohledu vnímám diplomový projekt Anny Hrabalové jako přínosnou kritickou sondu do tématu 

současné a budoucí profese grafického designu obecně.  

Autorka si klade za cíl kriticky zhodnotit činnost AGD1 (A), dokumentovat a archivovat rešerše studentů (B), 

zapojit současné téma automatizace a demokratizace v grafickém designu obecně (C) a navrhnout vhodné 

médium, jak zprávu o AGD1 zpřístupnit (D). Z bodů A až D, které si autorka předsevzala se jí nepodařilo 

naplnit bod A. Myslím, že ve výstupu nejde primárně o kritické zhodnocení fungování AGD1, ale spíše  

o reflexi možného vývoje grafického designu. "Automatizovaná" podoba pdf dokumentů, které lze z aplikace 

Export.are.na vygenerovat je sběrem vizuálů, textů a dalších dat, které studenti na web Are.na vloží. Aby se 

kriticky postavila k tomu, jak ateliér funguje, nestačí jen sesbírat a vygenerovat data do tiskového pdf pomocí 

sofistikované aplikace. Postrádám interpretaci toho, co se v ateliéru děje, proč a za jakým účelem. 

Dokumentace, archivace a zpřístupění není kritickým zhodnocením. Proto je také problematickým bodem 

zpřístupnění AGD1 veřejnosti. Ukázka zinu, který autorka v dokumentaci diplomové práce představuje může 

dobře sloužit dovnitř ateliéru, méně však navenek, k veřejnosti a uchazečům o studium. V tomto směru by 

měla kriticky zvážit obě cílové skupiny (studenty a veřejnost), které mají různá očekávání a potřeby 
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komunikace. Obávám se, že zin tak jak je obashově pojatý nyní nebude pro veřejnost dostatečně 

srozumitelný. Postrádá jasný tón komunikace a editorský vklad. Nastoluje se otázka, zda není právě 

automatizované editování dat v tomto směru spíše na škodu. Navrhuji tento klíčový bod projektu přehodnotit 

a komunikaci s veřejností optimalizovat. 

Je zřejmé, že autorka věnovala velkou péči technologickým otázkám a grafickému pojetím aplikace – forma 

layoutu, barvy, písma apod. Podařilo se jí navrhnout responzivní systém, který funguje. Otázkou je, zda není 

místy několikasloupcový layout a zahlcení různými písmy místy příliš komplikované z hlediska čtení  

a orientace v dokumentu. Především pak ve vztahu k veřejnosti (viz výtka výše).  

Závěrečné	hodnocení:		

Práce je stále v procesu, autorka si vybrala nelehký úkol, který se jí pomalu, ale jistě daří formovat správným 

směrem. Přes veškeré výtky je práce Anny Hrabalové velmi cenná. Její přístup je důležitý pro vývoj oboru  

a uvědomování si jeho možností a limitů. Navazuje také na v současnosti rozšířený trend kritické, potažmo 

spekulativní praxe designu, kterou ve vzdělávání grafického designu v ČR ve většině případů stále zatím 

postrádáme. Oceňuji také, že o projektu uvažuje na mnoha úrovních. Aplikace Export.are.na by do 

budoucna mohla sloužit nejen studentům AGD1, ale celkově i uživatelům platformy Are.na, potažmo dalším 

ateliérům grafického designu. Na skutečný výsledek si ale musíme zatím počkat.  

 

Otázky	k	rozpravě:	

Zhodnoťte kriticky svoji práci. Jaká úskalí jste musela překonávat, co jste si při práci uvděomila? O AGD1  

a grafickém oboru obecně?  

Jaký přínos má pro Vás automatizace? 

Myslíte si, že lze řemeslo grafického designéra plně nahradit automatizovaný procesem? 

Chcete informovat a motivovat budoucí uchazeče o studium v AGD1. Co by podle Vás měli tito uchazeči 

splňovat? Popište jak se proměňují schopnosti, dovednosti a předpoklady jak být dnes grafickým 

designérem.  

Zvažovala jste nějakou formu propojení s projektem Nely Klímové? Případně jak? 

Návrh	klasifikace:	

A	

Posudek	vypracovala:	

Mgr.	Kateřina	Přidalová	

Datum:	5.	5.	2018	
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