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Anička je v našem ateliéru ojedinělým typem sudentky grafického designu: primárně se zabývá 
kódováním stránek a tyto schopnosti už uplatnila v mnoha školních projektech. Nepřekvapilo mne 
proto, že tématem její bakalářské práce bude web. Thelucycollective.com je doména organizace, 
která spravuje zatím dvě sesterské databáze, zabývající se příběhy významných ženských postav –  
historických a fiktivních: Women of History a Women of Fiction. Tyto databáze budou uživatelsky 
editovatelné – uživatelé si zde budou moci vytvářet seznamy žen a přidávat vlastní odkazy. Svou 
práci Anička prezentuje naprogramovaným demo webem Women of History.

V obhajobě Anička definuje svou práci jako hledání vlastního pracovního procesu a obecně role 
grafika-kodéra. Během konzultací jsme často řešili právě proces navrhování. V jaké fázi navrhování 
je důležité řešit design? Jak pomáhá vizualita informací jejich hierarchii? Anička nejprve detailně 
propracovala strukturu a jasně si definovala funkcionalitu stránek. Zvolila metodu kódování „mobile 
first“, která jí umožnila pečlivě odladit responzivitu webu – stránky se bez problému zobrazují  
a vypadají dobře na všech velikostech displejů včetně velkoformátových.

Podobu designu Anička nějaký čas hledala a osobně ho zatím nepovažuji za finální. Hlavním 
vizuálním prvkem návrhu je typografie v kombinaci s barevným gradientem v pozadí a fotografiemi 
jednotlivých žen databáze. Na homepage je patrné, že žádný z prvků designu nedominuje, vše je sice 
přehledné, ale zároveň bez výraznější emoce. Vzhledem k silnému tématu, kterým se Anička zabývá, 
by si weby zasloužily názorově vyhraněnější styl. Možná odvážnější práci s písmem, ale snad ještě 
více s obrazovým materiálem, který ve své různosti skvěle ilustruje kategorie Women of History  
a Women of Fiction.

Otázky k projektu    Uvažuješ, že bys projekt realizovala. Jak dáš o webu vědět komunitě uživatelů- 
-přispěvatelů do databáze? A jak odpovíš na otázku, kterou si sama kladeš v popisu projektu?  
„Pokud jde o strukturu, setkala jsem se s momenty, kdy se prostý technický či grafický problém 
projevil jako mnohem hlubší, konceptuální, nebo téměř politický. Jen jeden z mnoha příkladů:  
v designu prominentně zobrazuji příslušnost ženy k menšinovým skupinám (jiná barva pleti, LGBT, 
postižení), a v databázi je možné podle těchto vlastností vyhledávat. Z technického řešení věci je  
tedy možné filtrovat i tak, že se zobrazí pouze ženy které do této skupiny nepatří – není ale taková 
možnost v podstatě nekorektní? Pokud ji ale vynechám, rozbije mi absence odkazu design. Jak se 
rozhodnout?“

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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