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Posudek:  
Diplomová práce Aleny Gratiasové má výslednou formu publikace s titulem Čtení, psaní a design. 
Ambicí knihy, jak definuje sama autorka, bylo „usnadnit studentům grafického designu přístup  
k oborovým znalostem“. V tomto smyslu se práce přiřazuje k trendu patrnému v posledních několika 
letech, kdy studenti pociťující nedostatek teoretické a kritické reflexe v prostředí grafického designu, 
berou iniciativu do svých rukou. Symbolem této strategie se stala diplomová práce PROTO Roberta 
Jansy na pražské UMPRUM, na které spolupracoval s Petrem Bosákem. Jejich práce tvoří 
kompendium původních i převzatých textů a vizuálních příkladů na téma grafický design a současné 
umění. Klíčové bylo, že nezůstala pouze ve formě školní práce, ale byla následně vydána a dostala se 
do klasické knižní distribuce. Jako další příklad, tentokrát přímo z prostředí brněnské FaVU, můžeme 
zmínit loňskou diplomku Anny Štysové Je to potřeba, která se zabývala rolí autora, kurátora, instituce 
a grafického designéra. Je příznačné a sympatické, že na měnící se roli i sebevědomí svého oboru 
nejaktivněji reaguje právě nejmladší generace. 
 
Práce Aleny Gratiasové vychází z teoretického zázemí knihy Design/Writing/Research designérů  
a teoretiků Elleny Luptonové a Abotta Millera. Diplomantka se rozhodla otestovat teoretické postuláty  
v praxi prostřednictví trojice workshopů, které uspořádala pro kolegy z Ateliéru grafického designu I  
v průběhu akademického roku 2014–2015. Jejich témata, průběh a výsledky jsou také obsahem 
publikace. Je třeba ocenit, že kniha má po redakční stránce velmi profesionální úroveň, především 
naprosto jasnou koncepci a strukturu. Grafické řešení podporuje záměr knihy, slouží k přehledné  
a rychlé orientaci. Také zvolený formát, písmo i papír jsou, z mého primárně uživatelského pohledu, 
zcela adekvátní pro koncepci knihy. Jako celek působí publikace velmi vyzrálým dojmem. 
 
Ke kladům je třeba přičíst několik dalších aspektů. Autorka dokázala vygenerovat vlastní, silné téma 
pro diplomovou práci, které navíc není samoúčelné, což v oboru grafického designu není samozřejmé. 
Prokázala hlubokou znalost aktuálního teoretického diskurzu. Dokázala na tématu pracovat 
kontinuálně a systematicky. Prokázala schopnost kooperace v rámci rozšířeného pole grafického 
designu a přesný výběr spolupracovníků (Kateřina Přidalová, Jan Brož, Jan Čumlivski). V neposlední 
řadě je mi velmi sympatická osobní zodpovědnost za obor, jeho aktuální stav i budoucnost. 
 
Otázky k rozpravě: 
Nakolik lze v pedagogické praxi s úspěchem aplikovat postuláty převzaté z teoretických textů? 
 
Závěrečné hodnocení: 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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