
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

akademický rok 2011/2012

Vysokoškolská kvalifikační práce (ateliérová práce) 
posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta      Lenka Vomelová

Název práce      Pomyslná řešení Pomyslné reportáže

Posudek

Lenka Vomelová studovala převážnou část svého bakalářského studia v ateiéru Papír a kniha. 
Poslední ročník, po změně ateliéru na Grafický design 2 jsme se společně věnovali grafické úpravě. 
Snad i proto se Lenka pokusila spojit tyto dva přístupy v jednu závěrečnou práci. Ke své oblíbené 
knize Pomyslná reportáž o americkém pop-festivalu přistoupila jak z pohledu výtvarného  
a koncepčního, tak z pohledu průmyslového zpracování.

Záměrem bylo vytvořit set knih které slouží různým účelům a ověřit si úskalí se kterými se autor 
grafické podoby při takovém zpracování může setkat. Ve třech naprosto rozdílných formátech  
(a vysvětlujících plakátech) máme možnost i my si jasně uvědomit vzhled, funkci knihy a její podobu 
v závislosti na jejím určení a pochopit tak proces hledání ideální podoby, kterým si prošla i Lenka 
Vomelová. Zvolené materiály a precizní knihařské zpracování záměru plně odpovídají. Tři koncepce – 
kapesní, vydavatelská a bibliofilská – jsou dobře zvoleny a autorce se podařilo mít dostatečný odstup 
od příběhu, aby dokázala obsah knihy uchopit pokaždé jiným originálním způsobem. Ověřila si jak 
variabilní a různorodé může zpracování být při jasně ohraničeném zadání. Zvolila navíc jednotné 
písmo pro všechna tři vydání, což její práci do určité míry ztížilo, ale čtenářům přiblížilo důležitost tak 
jemných detailů, jako je zvolená velikost písma v knize.

Velkou hodotu spatřuji ve výběru tématu a přístupu Lenky k bakalářské práci. Ideálně zhodnotila 
vědomosti z předchozího studia v ateliéru Papír a kniha a pustila se s odvahou do grafického 
zpracování. Velmi kladně hodnotím její úvahu, že jedině skrze proces hledání a ověřování určitých 
principů a pravidel můžeme získat svobodu a nadhled tato pravidla v budoucnu porušovat.
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