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1. ANOTÁCIA
 Bakalárska práca sa snaží nájsť riešenie na problém šírenia 
informácií o dianí na Fakulte Výtvarných Umení. V prvom rade som  
sa zamerala na rešerš doteraz fungujúcich informačných prostriedkov 
na škole. Vyhodnotila som ich funkčnosť a dosah. Z pôvodného zá-
meru vydávať tlačený časopis som po rešerši upustila a konštatujem, 
že takéto médium pre školu veľkým prínosom nebude. Forma sa tak 
v procese zmenila na efektívnejšiu webovú platformu. Jej súčasťou sú 
videá, ktoré považujem za články časopisu dnešnej doby.

2. MOTIVÁCIA
 K téme založenia školského časopisu som dospela vďaka tomu, 
že mne samotnej chýbal prehľad o dianí na škole. Presťahovanie 
a spojenie donedávna rozdelenej fakulty do jedného areálu považu-
jem za začiatok novej éry FAVU. Zrazu na chodbách stretávam ľudí, 
ktorých som predtým nevidela. Zaujímalo ma, či je možné vytvoriť 
z FAVU ešte ucelenejšiu komunitu.

3. CIEĽ
 Bakalárskou prácou sa snažím navrhnúť vizuál nezávislého online 
FAVU „časopisu“, ktorý má sprostredkovávať informácie o dianí v ate-
liéroch, výstavách, študentoch či prednáškach v konzistentnej podobe.
 Nová platforma by mala zjednodušiť orientáciu v rôznorodom 
informovaní o aktivitách školy, posilniť medziodborovú spoluprácu 
(zobrazovaním tvorby študentov), ukazovať činnosť školy verejnosti 
a dať možnosť propagovať udalosti prostredníctvom jednoduchého 
zdieľania.

4. PROCES
 Rešerš problematiky informovanosti o dianí na fakulte, som po-
ňala dvomi spôsobmi. Ako prvé som skúmala všetky dostupné zdroje 
informácií. 
 Najpoužívanejším médiom ich šírenia je Facebook. FAVU vlastní 
FB účet s názvom FAVU VUT, ten je síce jednoducho dohľadateľný, no 
len čiastočne aktualizovaný. V prípade záujmu publikovať nejakú ak-
tivitu na FAVU Facebooku, je potrebné ju najprv s predstihom poslať 
paní Monike Šimkovej a poprosiť o zdieľanie. Podobným princípom 
funguje aj školská webová stránka www.ffa.vutbr.cz. Tento proces 
však nepovažujem za ideálny.
 Ďalšou skupinou šírenia informácií na FAVU sú samotné ateliéry. 
V tabuľke nižšie je zoznam ateliérov a doslovné názvy, pod ktorými sú 
na FB dohľadatelné (plus ich webové stránky). Ich názvoslovie nie je 
jednotné a na FB ťažko dohľadatelé. Každý ateliér však zverejňuje rôz-
ne udalosti, pozýva hostí, organizuje výstavy, diskusie a i. V ideálnom 
prípade teda osoba, ktorú toto dianie zaujíma musí na FB sledovať 
stránky všetkých ateliérov, prípadne ich webové stránky (ktoré vo väč-
šine prípadov nie sú aktualizované) aby sa o vytvorených udalostiach 
dozvedela. 4



 Za zdroj šírenia informácií na FAVU sú považované aj nástenky, 
ktorým nie je venovaná mimoriadna pozornosť. Podobým spôsobom 
fungujú aj kôpky letákov položených na vrátnici. Za ich nevýhodu po-
važujem minimálny presah k verejnosti.
 V tomto bode práce, som začala prehodnocovať či má tlačený 
časopisu na FAVU zmysel. S vydávaním periodika mám skúsenosť 
a viem čo všetko tento proces obnáša. Aktivita väčšieho počtu osôb, 
(redaktor, reportér, fotograf, jazykový korektor, grafik), takisto finančný 
obnos na tlač. V tomto smere nevidím dlhodobú perspektívu pre tento 
druh média na FAVU.
 Najdostupnejším a najefektívnejším informáčným médiom je 
v dnešnej dobe online platforma. Navrhujem preto odľahčenú podobu 
„časopisu“ formou reportážnych videí. Tie zobrazujú dianie na škole, 
alebo predstavujú študentov a ich prácu, čo môže byť prínosom aj 
pre nich samotných. Zároveň ponúkajú špecifickú možnosť verejnosti 
nahliadnuť do vnútra FAVU.
 Z psychologického hľadiska som vylúčila profesionálnu formu 
natáčania, ľudia boli pred väčšou technikou (kamera, statív, mikrofón) 
dosť nervózni, videá tak pôsobili neprirodzene, čo nebolo mojím zá-
merom. Natáčanie je teda realizované mobilom, bez postprodukcie.
 V rámci zachovania charakterictického znaku časopisu, akým je 
publikovanie v pravidelných intervaloch, sa uverejňuje nový videoprí-
spevok každý druhý týždeň.

Ateliér Facebook stránky Webové stránky

Ateliér environmentu Ateliér Environment environment.ffa.vutbr.cz

Ateliér video Ateliér video FaVU VUT Brno avi.ffa.vutbr.cz

Ateliér multimédií Atelier Multimedia FAVU Brno multimedia.ffa.vutbr.cz

Ateliér fotografie Ateliér fotografie FAVU VUT Brno

Ateliér performance ateliér PERFORMANCE (FaVU VUT) performance.ffa.vutbr.cz

Ateliér tělového designu Ateliér tělového designu FaVU atd.ffa.vutbr.cz/prace.php

Ateliér malířství 1 AM1 am1.ffa.vutbr.cz

Ateliér malířství 2 Ateliér Malířství 2 FaVU

Ateliér malířství 3 Ateliér malířství Petra Kvíčaly - AM3 am3.ffa.vutbr.cz

Ateliér sochařství 1 AS1 afs.ffa.vutbr.cz/language/en

Ateliér sochařství 2 AS2 FAVU BRNO ans.ffa.vutbr.cz/index.html

Ateliér kresby a grafiky FaVU / Ateliér kresby a grafiky

Ateliér grafického designu 1 Ateliér grafického designu FaVU VUT Brno

Ateliér grafického designu 2 AGD2 FaVU VUT agd2.ffa.vutbr.cz

Ateliér intermédií Ateliér intermédia ain.ffa.vutbr.cz

Ateliér produktového designu Ateliér produktového designu FaVU VUT Brno apd.ffa.vutbr.cz
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5. POPIS  PLATFORMY
 Základom bolo nájsť vhodný princíp na zhromaždenie už exis-
tujúcich aktivít roztrieštených po rôznych informačných kanáloch na 
jedno miesto. Nejde o nahradenie fakultných či ateliérových FB strá-
nok ani FAVU webu, ale o sústredenie ťažko dohladateľného obsahu 
na jedno miesto, dostupné všetkým bez ohľadu na to, či majú konto 
na sociálnych sieťach.
 Názov stránky fa-vú vychádza z názvu fakulty a mohol by byť 
jednoducho zapametatelný. Štruktúra webu prešla výraznou reduk-
ciou z viacerých funcií na minimum. Bolo pre mňa dôležité aby web 
pôsobil jednoducho a intuitívne a neodradil tak potencionálneho pri-
spievateľa svojou formou.
 Vizuál je založený na scrollovaní kalendáru, pričom systém vždy 
vyroluje na homepage aktuálny mesiac. Ten pozostáva z nástenky 
udalostí, ktoré nesú podobu štítkov s informáciou. Po kliknutí odkazu-
jú priamo na zdroj publikovanej udalosti, kde je možné sa dozvedieť 
viac. Po kliknutí na farebný roh štítku, sa zobrazí doplnková informácia 
vysvetlujúca o aký druh zdelenia sa jedná (výstava, workshop, správa, 
prednáška). Scrollovaním stránky nahor sa pohybujeme do budúcnosti 
a opačne do archívu. Vzniká tak nekonečný pás diania na FAVU. Ar-
chív je možné prehľadávať aj kliknutím na lupu. V spodnej časti púta 
pozornosť jazdiaci pás textu, ktorý v deň návštevy webu informuje 
o aktuálnej alebo najbližšej udalosti v kalendári.
 Pridanie príspevku je možné po kliknutí na symbol +, objaví sa 
tabulka s možnosťami vloženia príspevku. Tie sú obmedzené na vlo-
ženie udalosti, videa alebo správy. Vkladanie príspevku je dostupnou 
funkciou pre všetkých užívateľov, bez odradenia registrácie a prihla-
sovania sa. Na zabránenie preplnenia sa stránky nerelevantnými in-
formáciami má administrátor právo mazať príspevky, ktoré nespadajú 
pod aktivitu študentov FAVU, ateliérov či pedagógov.
 Pre pridanie udalosti, ktorá sa nekoná v danom mesiaci, ale naprí-
klad až o pol roka, vytvorí systém nový kalednárny mesiac, ktorý sa chro-
nologicky zaradí za ostatné. Nevznikajú tak prádzne nástenky bez diania 
a vždy je viditeľný len mesiac, v ktorom sa nejaká aktivita vyskytuje.
 Reportážne videá sa nachádzajú vo vrstve nad textom, neodka-
zujú na youtube ale spúšťajú sa priamo na stránke. Je však možné ich 
jednoducho vypnúť.
 Stránka postavená na klikateľnom systéme bez špeciálnych 
efektov je ľahko pretransformovateľná aj do mobilnej verzie. Z tej sa 
vytráca pojazdný text aktualít. Nahradený je funkciou ktorá po otvore-
ní stránky nascrolluje najaktuálnejšiu udalosť na homepage.
 
6. ZÁVER
 Výstupom je online maketa webu a prezentácia ktorá vysvetluje 
orientáciu na stránke. Možnosti funkcionality som počas navrhovania 
konzultovala s programátorom a vytvorila tak balík dát pripravených 
na realizáciu. 
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homepage

zobrazenie pohiblivých a statických prvkov pri scrollovaní



administrátor si vyhrazuje právo mazat
příspěvky nesouvisející s fakultou 

kristina.drinkova@gmail.com

zobrazenie doplnkovej informácie štítkov, 
pridanie udalosti / videa / správy

stručná informácia o platforme



responzivita

květen 2017



ukážky z videí o študentoch a ich aktivitách na FAVU


