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Bakalářská práce Kristíny Drinkové se snaží najít řešení, jak na Fakultě výtvarných umění v Brně lépe
distribuovat informace o dění ve škole. Takový kanál nyní na FAVU chybí. O školních nebo ateliérových
akcích se často dozvídáme až v okamžiku, kdy už program probíhá nebo dokonce proběhl. Jedinou
možností je multitasking – sledovat facebookové profily všech ateliéru ve škole, také nepříliš přehledný fakultní web, nástěnky a chodby školy.
Původní záměr vydávat tištěný časopis by neměl takový efekt jaký Kristína zamýšlela, proto zvolila veřejnou online platformu, kam může příspěvky vkládat kdokoliv. Administrátorka Kristína Drinková pak
má právo editovat obsah, pokud je irelevantní.
Platformá má jednoduchý modulární vizuál, který umožňuje snadnou orientaci, nabízí snadno čitelné
základní informace a nezahlcuje ničím nadbytečným. Akce jsou řazené chronologicky v boxech připomínající post-it poznámkový systém, ale nekopírují grid kalendáře. To považuji za dobré pro kompaktnost layoutu, ale než si uživatel zvykne, může monotónní grid působit nepřehledně. Lepší orientaci
by pomohlo přidání názvů dnů k jednotlivým příspěvkům.
Vrstva s autorskými video příspěvky dává platformě další rozměr, zásadní názor. Budou-li zde i pravidelné „redakční“ příspěvky v tuto chvíli nevíme. Stejně tak je otázkou, zda Kristína počítá do budoucna
s rozšířením realizačního týmu o pravidelné přispěvatele a naplní tak částečně formát školního časopisu včetně redakční rady.
V textu se Kristína nerozepisuje o sekci „zprávy“, která má sloužit také jako nabídka a poptávka různých služeb či know-how. Nenastane v budoucnu situace, kdy tato sekce inzertní nástěnky upozadí
přehled událostí?
Kristíně přeji, aby se jí podařilo, i za pomoci FAVU, tento smělý nápad brzy dokončit. Těšíme se!
Otázky
Kdo bude za obsah zodpovědný a kdo bude platformu „vlastnit“?
Dokážeš si představit podobný nástroj napříč fakultami VUT? Má projekt takovou ambici?
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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