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Slovní hodnocení:
Po té co jsem byl emailem seznámen s tématem práce, jsem si vyžádal osobní prezentaci a práci Kristýny 
žáčkové jsem měl možnost prostudovat zevrubně za přítomnosti autorky. Vnímám pozitivně, že si autor-
ka zvolila vytvoření komplexní vizuální identity projektu, který bude realizován mimo akademickou půdu. 
Obsah projektu vznikal v součinnosti poměrně rozsáhlého realizačního týmu, který je složený ze studentů 
uměleckých škol, ale přesto se jedná o práci, která vyžadovala více profesionální, než ryze studentský příst-
up. Kristýna musela na potřeby tohoto týmu reagovat, splnit zadání a vytvořit design, který bude naplňovat 
nejen estetická kritéria autorky a zadavatele, ale který bude pro danné zadání funkční. Výstup bakalářské 
práce je tedy potřeba vnímat jako plnohodnotnou designérskou realizaci se všemi důsledky, které grafická 
činnost tvorby na zakázku obnáší. Zdůrazňuji že tento přístup vnímám veskrze pozitivně, neboť díky tomu, 
že si studentka prošla celým procesem od zadávací dokumentace, přes představení návrhu, jeho obhajobu 
i přijetí pravděpodobných kompromisů během spolupráce s klientem, pracovala způsobem, který do značné 
míry přesahuje tvorbu studentské práce. 

Úkolem bylo vytvořit rozsáhlou vizuální identitu nevšední cestovní kanceláře. Ta upozorňuje na nepříjemný 
fenomén turisty přeplněného centra Prahy a snaží se prostřednictvím originálně komponovaných výletů 
rozptýlit turismus mimo centrum hlavního města. Základní symbolika je prvoplánově utilitární obrys České 
republiky, který je rozvedený do animace, jejíž vybrané snímky v různých polohách deformace mapy figu-
rují i v aplikacích, které animované zobrazení neumožňují, tedy v tiskovinách. V tomto případě se nejedná 
o formální hru, ale hodnotím kladně, že vybrané snímky utváří systém. Cestovní kancelář nabízí 6 výletů 
a každý z nich zastupuje originální logo v podobě jinak deformované mapy. Není to systém, podle kterého 
by se vnější pozorovatel mohl snadno orientovat (snažší identifikaci na první pohled zprozstředkovává 6 
vybraných barevných schémat), ale identita díky němu působí zábavně a hravě.
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Zábavnou částí je i práce s fotografickými kolážemi, které kombinují autorkou vybrané fyzické rastry (ubrus, 
závěs, struktura překližky…) s komponovanými fotografiemi, vytvořenými k tématům jednotlivých výletů.
Hravý obrazový doprovod doplňuje přijatelně srozumitelná infografika. Řazení jednotlivých informací je pře-
hledné, struktura textů má srozumitelnou hierarchii. Webové stránky působí kompaktním dojmem přes celou 
svou strukturu, neměl jsem tendenci se ztrácet nebo složitě hledat informace, které bych chtěl číst na první 
nebo druhý pohled. Zábavně trashovým způsobem “co Google dal” jsou řešeny fotografické ikony v detailech 
jednotlivých výletů.

Utilitární typografické pojetí projektu je ale dle mého názoru zároveň jednou z jeho slabin. Chápu že celý pro-
jekt má poměrně úzkou skupinu potenciálních zákazníků, výlety ani nemají být organizované jako masová 
zábava, nicméně přísné zarovnání textu všude a pouze do tabulek i na místech, kde to jde proti smyslu 
sdělení (věta se třemi řádky textu zabírá tři oddělené buňky tabulky), působí zbytečně dogmaticky. Systému 
by pomohlo ve správných místech jeho porušení, uvolnění nebo popření. Jako divák bych si v některých 
pasážích rád odpočinul a nebyl všude svazován přísnými rámečky a rámečky v rámečcích. Všudypřítomná 
vrstva tabulek a volba písma s uniformní šířkovou proporcí v titulcích dělá z cestovní kanceláře pocitově 
kancelář projekční. Nevnímám to jako fatální řemeslné pochybení, chápu že záměr autorky je jít proti milo-
milému vizuálu pláží, modromodrých bazénů a drinků s deštníčkem, jen si nejsem jistý že volba suchosuché 
typografie k tématu výletů, které jsou založeny na zážitcích, mnohdy i emočně intenzivních (Upcycling 
Reality), je ta jediná správná. Podobný pocit, že s projektem Praha není Česko nebudu mít možnost utéct 
z pravých úhlů každodenních povinností, ve mě vyvolává i šedomodrá barva základního vizuálního sché-
matu, která odkazuje k tradiční barevnosti Dacií a Favoritů z osmdesátých let. Vzhledem k tomu že tým 
nahradil podnikové, zmrtvělé slovo “zájezd” mnohem přístupnějším a nadějnějším “výlet”, tato nostalgie po 
autorkou neprožité šedi osmdesátých let překvapuje, resp. ji cítím jako pravděpodobnou podřízenost krát-
kozrakým vizuálním trendům. Pro další kariérní výstupy bych doporučoval více osobitějšího přístupu a větší 
míru empatie k nově přicházejícím tématům.

Projekt je nicméně plnohodnotnou grafickou realizací, která přesahuje měřítka akademické práce. 
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Práci doporučuji k obhajobě.
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