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Anna Hrabalová svou diplomovou práci definuje jako reflexi ateliéru grafického 
designu 1 (dále jen AGD1), ve kterém absolvovala bakalářský cyklus. V rámci 
dokumentace své diplomové práce popisuje analogii, která ji vedla k rozhodnutí 
principiálně využít spíše roli archiváře a vytvořit dlouhodobě udržitelné a aktuální 
médium (aplikace) pro prezentaci sběru těchto dat s možností archiv neustále 
doplňovat. Samotnou dokumentaci vnímám jako zdařilé zamyšlení nad AGD1 a 
diplomantčiny závěry nepostrádají logiku. 
 
Výsledná praktická část diplomové práce obsahuje aplikaci, která dokáže 
automatizovaným způsobem vytvářet kompilát v tištěném i elektronickém formátu, 
který sdružuje záznamy z průběhu semestru. Anna z pozice editora dochází 
k závěru, že není nutné publikovat výsledné studentské práce, ale často je 
zajímavější části pro pozorovatele samotné přemýšlení nad zadáním, inspirační 
zdroje, použitá literatura, atd. Jako zdařilé řešení vnímám vytvoření aplikace, která 
dokáže poloautomaticky vygenerovat výsledný kompilát na základě 
předdefinovaných parametrů. Pracuje tak se současným tématem algoritmizace 
řemeslných procesů v grafickém designu a snaží se tak předejít stavu, kdy po 
několika vydáních opadá nadšení, nebo lidově řečeno „není čas“ a magazín zaniká. 
Důležité je také rozhodnutí využívat jako zdroj informací online platformu Are.na, 
která AGD1 slouží jako prostor pro vytváření rešerší k ateliérovým zadáním a je 
s každým ateliérovým projektem aktualizována všemi studenty. Toto uvažování 
považuji za kvalitní přístup k navrhování.  
 
Následné technické řešení považuji za vyzrálé a adekvátní pro studenta 6. ročníku. 
Systém šablon a vytvoření několika stovek kombinací layoutů je možné vnímat jako 
lehce předimenzované a v závěru práce zbytečně naplňující představy o práci 
grafického designéra. Na druhou stranu velmi pozitivně vnímám autorčinu pracovitost 
a chuť důsledně otestovat vizuální a estetickou část této práce. K diskuzi se také 
nabízí otázka, proč tisknout informace přístupné online. Osobně tuto možnost kvituji, 
sám bych při představování ateliéru např. na středních školách ocenil, mít k ruce 
několik digitálně vytištěných kompilátů s informacemi, které bych si mohl na základě 
předkládané aplikace custom a jednoduše vytvořit pro danou příležitost. 
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