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ABSTRAKT 

Bakalářská práce s názvem „Zlin Design Week – modulární systém KOMA“ je rozdělena 

na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována analýze projektu Zlin Design 

Week a dalších akcí podobného rozsahu a zaměření, dále obsahuje návrh design manuálu  

a hledá odpovědi na otázky týkající se dalšího rozvoje. 

Praktická část řeší problematiku ideální lokace Zlin Design Weeku, požadavky ze strany 

organizátorů a vystavujících, představuje modulární systém KOMA a nastiňuje proces na-

vrhování. Výstupem praktické části je realizace návrhu výstavních prostor pro Zlin Design 

Week 2018. 
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ABSTRACT 

Bachelor thesis entitled "Zlin Design Week - KOMA modular system" is divided into a theo-

retical and practical part. The theoretical part is devoted to the analysis of the Zlin Design 

Week project and other events of similar scale and focus, furthermore it contains a design 

manual and it is looking for answers to questions about further development.  

The practical part solves the problem of the ideal location of Zlin Design Week, demands 

from the organizers and exhibitors, it presents the modular system KOMA and outlines the 

design process. The output of the practical part is the design of the exhibition space for Zlin 

Design Week 2018. 
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ÚVOD 

Výběr tématu bakalářské práce byl přirozeným krokem, jelikož mám s projektem Zlin De-

sign Week (dále jen ZDW) osobní zkušenost – v průběhu několika ročníků jsem byl členem 

realizačního týmu. V roce 2016 jsem pro Konferenci design & marketing navrhl a zrealizo-

val scénu, následujícího roku jsem působil jako člen „Art sekce“ a vytvořil návrh expozice 

v prostoru KOMA modulu pro společnost Tescoma. V letošním ročníku zastávám pozici art 

directora v sekci „Design v ulicích“ zaměřující se na práci s KOMA moduly. Když mi byla 

tato pozice nabídnuta, rozhodl jsem se zpracovat problematiku ZDW v rámci teoretické části 

bakalářské práce, shrnout tím své praktické zkušenosti a nabyté poznatky pro příští realizační 

týmy a podnítit tak vznik design manuálu pro efektivnější přípravu projektu. Cílem teore-

tické části je také analýza historie a současného stavu ZDW, do níž plánuji zahrnout osobní 

výpovědi zakladatelů a bývalých organizátorů – jaká měli očekávání a zdali se je daří napl-

ňovat, a najít souvislosti a inspiraci u obdobně zaměřených událostí. Na základě srovnání  

a analýz vznikne návrh nejdůležitějších bodů potřebných pro efektivní průběh ZDW v ná-

sledujících letech. 

Cílem praktické části je návrh výstavních prostor pro ZDW 2018, které budou realizovány 

firmou KOMA Modular za použití produktů z řady „CITY moduly“, s čímž souvisí také 

výběr ideální lokace a navržení sestavy, která divákovi zprostředkuje intenzivnější zážitek 

z expozic.  

Výstupem praktické části bude návrh výstavního řešení realizovaný ve dnech 4.–11. 5. 2018 

na náměstí Míru ve Zlíně v rámci ZDW 2018. Vývoj návrhů bude dokumentován pomocí 

vizualizací a 3D modelů. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HISTORIE ZLIN DESIGN WEEKU 

ZDW je událostí, pořádanou od roku 2015 studenty Fakulty multimediálních komunikací 

(dále jen FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která si klade za cíl seznámit obyvatele 

Zlína a okolí se světem designu. Jedná se o největší a zároveň nejrozsáhlejší projekt pod 

záštitou FMK. Každoročně se na realizaci podílí desítky studentů napříč všemi ateliéry  

a studijními obory této fakulty. Na ZDW 2018 již na různých úrovních participuje přibližně 

sto studentů. 

1.1 Vznik 

Před vznikem design weeku FMK pořádala několik menších projektů, které byly zaměřeny 

především na studenty Ústavu marketingových komunikací, pro které tyto projekty zname-

naly skvělou příležitost, jak aplikovat teoretické znalosti v praxi. Bohužel studenti ostatních 

ateliérů, až na výjimky, jakými byli například Ateliér Grafický design, Reklamní fotografie 

a Audiovizuální tvorba, neměli možnost v rámci těchto projektů využít své odborné zamě-

ření.  

V roce 2014 tak v rámci Komunikační agentury vznikl nový projekt s názvem Zlin Design 

Week, který si kladl za cíl spojit dva obory, jež se na fakultě vyučují – design a marketingové 

komunikace. Za samotným vznikem stojí především paní doc. MgA. Jana Janíková, ArtD., 

toho času děkanka FMK, dále Mgr. Josef Kocourek, Ph.D., ředitel Komunikační agentury, 

a dvě studentky, Markéta Daňková a Adéla Bačová, které se tak staly prvními manažerkami 

tohoto projektu. [1] 

Cílem bylo propojit studenty všech ateliérů a studijních oborů fakulty, naučit je tak práci 

v kolektivu na reálném projektu a zrovnoprávnit pozice všech zúčastněných stran. V prvních 

ročnících to tak opravdu bylo, na jednotlivé pracovní pozice se hlásilo mnoho uchazečů, 

každý chtěl být součástí tak velkého projektu, který je výjimečný tím, že ho celý vytváří 

studenti. To je aspekt, který dělá ZDW jedinečným a odlišuje ho tak od jiných akcí tohoto 

typu. [2] Bohužel v letošním čtvrtém ročníku nastal problém s obsazením některých pozic 

„Art sekce“, ačkoliv se realizační tým každým rokem rozrůstá, což původní záměr značně 

narušuje. 
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1.2 Pojmenování Zlin Design Week 

Může se zdát, že pojmenování projektu na průběh akce nemá příliš velký vliv, ale v případě 

ZDW je to možná právě naopak. Design week vznikl jako studentský projekt a jedním z jeho 

cílů bylo, aby si zúčastnění procvičili práci v reálném prostředí. Jelikož se studenti pochopi-

telně na tomto projektu učí, je tedy nemožné, aby se naprosto vyhnuli všem chybám, které 

v rámci realizace akce tohoto rozsahu mohou nastat.  

Dle Markéty Daňkové, variant, jak pojmenovat nově vznikající projekt bylo hned několik. 

„Většina z nich obsahovala slova jako „Zlin“ a „design“, často doplněné o nějaký jiný, ne 

tak často používaný, výraz. Nakonec jsme se po dlouhých debatách uchýlili k názvu Zlin 

Design Week, který byl natolik všeříkající, že nebylo dále nutné blíže popisovat hlavní za-

měření projektu.“ [3] ZDW byl nový projekt a bylo zapotřebí jasně a srozumitelně komuni-

kovat záměr a význam akce a zamezit záměnám například se studentskou soutěží, výstavou 

klauzur apod. Slovo „Zlin“ určilo místo konání a vymezilo se tak vůči jiným přehlídkám 

designu, „Design“ definoval zaměření projektu a „Week“ délku konání. Již z názvu bylo 

možné zjistit vše potřebné. Samozřejmě tato volba s sebou přinesla jistá omezení a kompli-

kace. Například to, že v období jednoho roku kromě ZDW vznikl i Prague Design Week  

a Czech Design Week, takže přehlídek s tímto názvem tu najednou bylo mnoho. Návštěvníci 

však nedokázali rozdíly v zaměření jednotlivých akcí rozlišit a často podle jedné zkušenosti 

hodnotili i další přehlídky. [3] 

Název Zlin Design Week byl zvolen mimo jiné proto, že v zahraničí už byly akce tohoto 

typu běžné a zakládající členové ZDW chtěli, aby každému bylo jasné, o co se jedná. Spo-

léhali tedy na to, že pojem design week už velká část populace zná. Název tak měl ulehčit 

propagaci a start nového projektu. [4] V samotném začátku byl výběr obecně známého ná-

zvu asociujícího určitou úroveň a typ akce bezpochyby dobrý krok, bohužel tato volba již 

napořád zavazuje organizátory k udržení jistého standardu, který je dnes obtížné stopro-

centně naplňovat. Některým ročníkům by například dostačoval kratší časový úsek, ale o to 

intenzivnější program by mohly mít. Výstav totiž každým rokem ubývá, ale délka akce zů-

stává stejná. 
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Obrázek č. 1: Logo ZDW na náměstí Míru ve Zlíně 

Na webových stránkách organizace Czechdesign je zveřejněn článek, který se o ZDW zmi-

ňuje jako o projektu, který svou atmosférou připomíná festival. [5] Autorka článku, Anežka 

Adamíková, tímto pojmenováním charakterizovala povahu ZDW pravděpodobně výstižněji. 

ZDW skutečně více připomíná festival a ke studentskému světu zmíněné pojmenování padne 

lépe. Další asociaci je možné nalézt v hudebním festivalu, který je spojován s určitou vol-

ností a neformálností. Všechny tyto aspekty ZDW splňuje, jelikož se vedle výstav a konfe-

rencí koná řada filmových projekcí, večírků apod., které se vymykají konceptu tradičních 

design weeků.     

Možná by tomuto projektu více odpovídalo pojmenování Festival Designu Zlín. Změnou 

názvu by přestal být ZDW srovnáván s jinými významnými design weeky, kterým se ne-

může z mnoha důvodů rovnat, ale vytvořil by tím vlastní kategorii, ve které by stanovil 

vlastní parametry. Akce by tak mohla každým rokem trvat různě dlouhou dobu; také samot-

nou náplň by bylo možné podle potřeby měnit. Tím, že se tento projekt názvem „zaškatul-

koval“ mezi tradiční design weeky, si organizátoři vymezili úzký koridor, ze kterého se jen 

obtížně vystupuje. Právě studentské projekty nabízí prostor pro jakousi nepředvídatelnost  

a originalitu.  

http://www.czechdesign.cz/
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1.3 Koncept, očekávání, směřování 

Nejzásadnější otázkou, kterou by si měl v první řadě každý organizátor jakékoliv události 

položit, je, čeho hodlá dosáhnout. Je nutné určit koncept, hlavní cíle, specifikovat cílovou 

skupinu a udat směr, kterým by se měl projekt ubírat. Existuje několik základních bodů, 

které je potřeba specifikovat ještě před začátkem plánování.  

Definování cíle je nutné z hlediska efektivního vyhodnocení úspěšnosti akce. Není totiž 

možné posoudit, zdali událost dopadla dle očekávání, pokud nelze zpětně odpovědět  

na otázky, které byly položeny na začátku. Také je nutné stanovit cílovou skupinu, aby bylo 

možné pracovat s očekáváním návštěvníků a docílit tím lepších ohlasů. [6] 

1.3.1 Koncept 

Vytvoření konceptu je dalším nezbytným krokem v rámci první fáze plánování. Z oficiál-

ních zdrojů je však téměř nemožné zjistit, jaký záměr organizátoři s tímto projektem mají. 

Proto se návštěvník nemá možnost ztotožnit s konceptem ZDW a nenastává shoda mezi oče-

káváními organizátorů a návštěvníků.  

Z některých internetových článků vyplývá, že hlavním cílem ZDW je probudit ve Zlíně zá-

jem o design, oživit město po kulturní stránce a v neposlední řadě napomoci tomu, aby  

se Zlín stal opět kolébkou designu. [7] Interním cílem ZDW je mimo jiné snaha propojit 

mladé designéry a studenty marketingových komunikací s již fungujícími firmami. [8] Žád-

nou z těchto důležitých informací se však potenciální sponzor nebo návštěvník na oficiálních 

internetových stránkách ZDW nedozví. 

Z osobních výpovědí všech hlavních manažerů však vyplývá, že záměrem ZDW je uspokojit 

požadavky a potřeby všech stran. [8] Bohužel na úkor jakési nezávislosti ZDW. Dokonale 

to ilustruje současná situace, kdy potenciální vystavující subjekt podmiňuje svou účast  

na akci různými požadavky. Na všech podobných akcích u nás i v zahraničí je však praxe 

opačná, potenciální vystavující se přihlásí o prostor, do určitého data představí návrh a kon-

cept expozice, který musí organizátor schválit. Vystavující doufá v to, že bude vybrán a bude 

se moci zúčastnit dané události. Poté vystavovatel musí poslat podrobnější podklady, jako 

je výkres rozmístění, výkres elektrických rozvodů atd., aby měl organizátor přesnou před-

stavu, co se bude v jeho prostorách odehrávat.  

V rámci ZDW však tyto kroky probíhají odlišně. Organizátoři se snaží firmám všemožně 

vyjít vstříc, aby se na ZDW prezentovali; v lepším případě pak firmy zadají studentům, kteří 
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se ZDW účastní, aby navrhli jejich expozici – takto alespoň realizační tým ví, co ve kterých 

prostorách bude prezentováno a jak. Negativní stránkou věci je, že firma povětšinou spoléhá 

i na to, že studenti pak celou expozici vyrobí a nainstalují. Tím pádem veškerá práce přechází 

z vystavovatele na tým ZDW, který místo aby se plně věnoval udržení konceptu, schvalování 

a řízení, většinu času věnuje vyřizováním požadavků vystavujících. Marketingová sekce pak 

tuto strategii odůvodňuje tím, že firmy vynakládají za prostor nemalé finance, díky kterým 

může ZDW dále fungovat. V konečné fázi lze nabýt dojmu, že nejde o to, co se bude vysta-

vovat, ale kolik finančních prostředků bude mít ZDW na výrobu propagačních předmětů, 

které jsou pro některé členy organizačního týmu možná důležitější než jedna promyšlená 

výstava. Tento problém pravděpodobně pramení z neznalosti realizačního týmu v oblasti 

plánování akcí tohoto zaměření a rozsahu, z nedostatku financí od nevystavujících sponzorů 

a v neposlední řadě z neefektivního hierarchického uspořádání pozic uvnitř týmu ZDW.  

 

Obrázek č. 2: Aktuální hierarchie vedoucích pozic 

 

Obrázek č. 3: Navržená úprava hierarchie vedoucích pozic 

Bohužel nastávají i situace, kdy firma nechce zveřejnit svůj záměr a organizátoři neznají 

vzhled expozice až do termínu instalace. Hladkému průběhu by jistě pomohlo, kdyby tým 
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ZDW nepřejímal pouze název a zaměření akce, ale inspiroval se také v procesu schvalování 

a řízení projektu.   

 

Obrázek č. 4: Expozice Tescoma na ZDW 2017 

 

Obrázek č. 5: Expozice Fatra na ZDW 2017 

1.3.2 Očekávání 

Záměrem manažerů prvního ročníku bylo probudit ve Zlíně zájem o design, založit tradici 

nové kulturní akce a obohatit tak město o nový projekt. Odkazují se často na skutečnost,  

že český design má své kořeny také ve Zlíně. Po druhém ročníku se změnilo vedení akce  

a s ním i očekávání nových manažerů. Tereza Konečná, manažerka třetího ročníku, měla  
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za primární cíl, aby si ZDW užili hlavně lidé, kteří se na projektu podílí, protože to je pro ni 

nejdůležitější. [8] Část týmu vnímá účast na projektu jako určitou formu zábavy, část jako 

příležitost proniknout do reálného pracovního procesu.  

1.3.3 Směřování 

Směřování celého projektu nejlépe popsala Adéla Bačová, zakládající manažerka a členka 

„Art sekce“, která po dobu dvou let ZDW vedla, podle níž by mělo dojít k selekci nejdůle-

žitějších částí projektu a těmto věnovat veškerou pozornost a přivést je k dokonalosti. Ne-

snažit se připodobňovat k akcím podobného typu, ale najít si styl vlastní a tím být originální. 

Pokračovat v tom, co provázelo druhý ročník, a dát prostor vysokým školám a ateliérům, 

které by se zde mohly prezentovat a ukázat tak současnou studentskou tvorbu. [4] 

1.4 Analýza jednotlivých ročníků 

V následující kapitole budou analyzovány jednotlivé ročníky ZDW z hlediska návštěvnosti, 

počtu výstav a partnerů. 

1.4.1 Zlin Design Week 2015 

V roce 2015 se uskutečnil první ročník ZDW s ambiciózním záměrem následovat zahraniční 

trendy v organizaci akcí tohoto typu. [3] Bohužel konkrétní cíle projektu nejsou dokumen-

továny, nelze dohledat počet vystavovatelů ani jejich jména apod. Z oficiálních zdrojů ZDW 

– webu – lze zjistit pouze následující informace: „První výstavy, první úspěchy, první zá-

žitky. Zlín poprvé ožil designem na náměstí díky KOMA modulům. O výstavy na zámku se 

postarala kreativní skupina OKOLO v čele s Adamem Štěchem. Na konferenci přijel  

Maxim Velčovský i Veronika Ruppert. Premiéra se vydařila.“ [9] Více informací o prvním 

ročníku na webových stránkách není uvedeno. Návštěvník se zde nedočte o tom, jaké měl 

tento ročník ambice, ani jestli se mu je jakýmkoliv způsobem podařilo naplnit. 
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Obrázek č. 6: Informace z oficiálního webu o ZDW 2015 

1.4.1.1 2015 – návštěvnost 

Oficiální internetové stránky ZDW uvádějí, že první ročník navštívilo 8 000 návštěvníků.  

Je otázkou, jak přesné číslo je, protože tým ZDW nemá žádný systém na počítání hostů, kteří 

se na program přišli podívat. Uvedený počet je pouze hrubým odhadem. Jediný podložený 

údaj je množství účastníků Konference design & marketing, kde si návštěvníci musí zakou-

pit vstupenku – první konference se tedy zúčastnilo 350 hostů. [9] Zde opět vyvstává otázka, 

na kolik je toto číslo přínosné, protože na konferenci se chodí podívat i většina organizátorů 

ZDW. Například v roce 2018 je v týmu téměř sto studentů a k tomuto číslu je nutné připo-

čítat i zaměstnance fakulty. Dle slov manažerky prvního ročníku Markéty Daňkové, je ale 

konference určena hlavně odborníkům. „Protože jsme zaměření na všechny cílové skupiny, 

má akce tři různé části, konference je pro odborníky z oblasti designu a marketingu, soutěž 

Talent designu je zajímavá pro studenty vysokých škol uměleckých oborů a část Design  

v ulicích touží širokou veřejnost v oblasti designu trošku vzdělávat.“. [7] Otázkou pak zů-

stává, jak velký má tato konference úspěch u lidí mimo Fakultu multimediálních komuni-

kací.  
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1.4.1.2 2015 – výstavy 

V roce 2015 se na ZDW objevilo přibližně 50 vystavujících a instalací. Na různých místech 

Zlína se takto představili studenti, jednotliví designéři, studia a značky. [10] Mezi ty nejvý-

raznější patřily mmcité, TON, Jelínek a v neposlední řadě i KOMA, která současně zajišťo-

vala výstavbu CITY modulů na zlínském náměstí. KOMA Modular byla mimo jiné i gene-

rálním partnerem celého projektu. [11] 

 

Obrázek č. 7: City moduly na ZDW 2015 

1.4.1.3 2015 – partneři 

První ročník ZDW měl na čtyřicet partnerů; tím hlavním byla již zmíněná společnost KOMA 

Modular, dále událost podpořilo i mnoho dalších menších či větších společností  

a firem jako Lasvit, TON nebo Heineken. Hlavním mediálním partnerem byl Czechdesign, 

který se zasloužil o zviditelnění akce na celorepublikové úrovni. ZDW mediálně podpořilo 

také osm dalších partnerů. [12] 

1.4.2 Zlin Design Week 2016 

Velkou výhodou druhého ročníku bylo téměř stejné obsazení realizačního týmu jako v před-

chozím roce. Hlavními manažerkami zůstaly Adéla Bačová za uměleckou sekci a Markéta 
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Daňková za marketing. Pozici garanta projektu nadále zastával Josef Kocourek. Tohle byla 

nesporně největší výhoda. Nabyté zkušenosti organizátoři mohli využít při realizaci druhého 

ročníku a ZDW tak posunout o „krok dál“.  

Při plánování druhého ročníku došlo k velké změně, design week měl mít v roce 2016 jed-

notící téma – „Prachy“. „Všechno se nyní bude točit kolem prachů. Ty zajímají skoro 

všechny. Jsme studenti, my peníze řešíme, stejně tak jsou na tom i profíci.“ [13] Tak zněla 

hlavní myšlenka. ZDW měl tedy peníze v názvu, ve skutečnosti se ale akce potýkala s velmi 

nízkým rozpočtem. Firmy vnímají ZDW jako studentský projekt, do kterého se sice zapojí, 

ale nemají zájem investovat větší množství financí, proto mnohé z nich využívají tým  

studentů jako „pomocnou realizační sílu“. Zde nastává problém, jelikož z většiny studentů 

druhého ročníku, kteří se přihlásí na tento projekt (v rámci povinného předmětu Komuni-

kační agentura) s vidinou příležitosti procvičit si své teoretické znalosti v praxi, se najednou 

stává pouze realizační tým „pro všechno“ a představa studentů není v nejmenším naplněna.  

Bohužel ani o druhém ročníku nejsou na oficiálních webových stránkách dostupné bližší 

informace. Zájemci se mohou podrobněji informovat pouze na facebookové stránce ZDW, 

ale tato varianta je kvůli zdlouhavému hledání v historii značně nekomfortní. Čtenář je tedy 

odkázán na jiné zdroje a články na internetu, protože na oficiálním webu je uvedeno pouze 

pár následujících vět: „I v roce 2016 jsme zaplnili ulice designem. Tématem druhého ročníku 

byly Prachy – a cinkalo to všude. Na výstavách v baťovském areálu Svit i na hlavním ná-

městí, na workshopech Vepřo Knedlo Design i na konferenci, na které tehdy promluvili Otto 

Fabri a Michal Vlček nebo Petr Pištělák.“ [9]  
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Obrázek č. 8: Informace z oficiálního webu o ZDW 2016 

1.4.2.1 2016 – návštěvnost 

Ani v případě druhého ročníku není úplně jisté, kolik lidí ve skutečnosti ZDW navštívilo. 

Organizátoři nemají k dispozici mechanismus pro stanovení počtu návštěvníků a jde tedy 

opět o pouhý odhad. Z oficiálních webových stránek lze zjistit tři číselné údaje. Zaprvé cel-

kový počet návštěvníků, který je odhadován na 12 000. Oproti prvnímu ročníku tedy počet 

návštěvníku vzrostl, podle odhadů organizátorů, o 4 000. Druhou položkou je počet lidí, 

kteří si zakoupili vstupenku na Konferenci design & marketing. Na druhý ročník této kon-

ference přišlo 450 návštěvníků, což je oproti loňskému roku nárůst o 100 lidí. Celkový počet 

návštěvníků se údajně zvýšil, z čehož se dá usuzovat, že první ročník měl úspěch a lidé če-

kali, že druhý na tom bude minimálně stejně. Třetí a poslední položkou, která je na webu 

uvedena, je počet přihlášených prací do soutěže Talent designu. V prvním ročníku ZDW 

bylo přihlášeno 633 soutěžních prací, ve druhém ročníku toto číslo vzrostlo na 1 320. Ačkoli 

je na webových stránkách málo informací, ze kterých se dá vyčíst nějaký vývoj, poslední 

uvedené číslo naznačuje zajímavý aspekt. Je to jediný údaj, který zdvojnásobil svou hodnotu 

během jediného roku. Nárůst celkového počtu návštěvníků je 50 %, nárůst návštěvníků kon-

ference je 28,5 %, ale nárůst přihlášených prací do talentové soutěže je 108,5 %. Tento údaj 

prozrazuje, že největší zájem je právě ze strany studentů a mladých designérů. [9] 

Zlín je studentské město, celý ZDW plánují a připravují studenti, největší zájem mimo město 

Zlín přichází také od studentů. V každém uveřejněném článku je mezi hlavními informacemi 
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zmíněno, že projekt zařizují studenti. Síla ZDW je tedy ve studentech a mladých lidech,  

na které by měla tato akce primárně cílit.  

1.4.2.2 2016 – výstavy 

Počet expozic se oproti ročníku 2015 výrazně snížil. Na několika místech ve Zlíně bylo k vi-

dění přibližně 20 expozic, což je takřka nadpoloviční úbytek. [14] 

 

Obrázek č. 9: City moduly na ZDW 2016 

1.4.2.3 2016 – partneři  

Generálním partnerem ZDW 2016 zůstává KOMA Modular. V mediální podpoře pokračuje 

nadále i Czechdesign. V roce 2016 ZDW podpořilo více subjektů, než tomu bylo v případě 

prvního, premiérového ročníku. Tentokrát se design week dočkal podpory od jednačtyřiceti 

partnerů. [15] 

1.4.3 Zlin Design Week 2017 

Ve třetím ročníku ZDW nastalo několik výrazných změn, které vedly k ovlivnění obecného 

mínění ohledně budoucího směřování. Začaly se dokonce objevovat názory, že ZDW již 

dosáhl svého vrcholu a čeká jej v nejlepším případě stagnace. 
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Zásadní změnou bylo odstoupení dvojice studentek Adély Bačové a Markéty Daňkové z ve-

dení ZDW z důvodu ukončení jejich magisterského studia, které nahradily Tereza Konečná 

za design a Nikola Timkovičová za marketing. Výběr nových manažerů narazil na problém 

s jakousi demotivací studentů – zde se pravděpodobně nejvýrazněji projevil problém ZDW 

spojený s absencí profesionálního kurátora a design manuálu, který by nově příchozím stu-

dentům na vedoucích pozicích pomohl lépe se zorientovat v problematice řízení projektu. 

Největší motivací studentů k zapojení se do projektu je právě možnost získat nové zkušenosti 

v praxi – v případě změny vedení bez předání zkušeností manažerů minulých ročníků nedo-

chází k tomuto poučení, každý nový realizační tým řeší stále tytéž problémy a nedochází 

k rozvoji potenciálu akce. [8] 

Celý systém vedení tak pomalu kolabuje, protože se všechny problémy přesunou na dvojici 

studentů-manažerů, kteří se tímto dostávají do stresující situace. V praxi to pak funguje tak, 

že student „učí“ studenta, aniž by bylo možné ověřit si správnost jednotlivých rozhodnutí  

u profesionálního dohledu. 

Dalším podstatným krokem byla změna názvu studentské soutěže z Talent designu na Best 

in Design. Talent designu se stal již zavedenou akcí, na kterou bylo v předchozím roce při-

hlášeno 1 320 soutěžních prací.  Do soutěže Best in Design o rok později se však přihlásilo 

jen 726 prací, což evidentně zapříčinila transformace názvu. [16] 

 

Obrázek č. 10: Informace z oficiálního webu o ZDW 2017 
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1.4.3.1 2017 – návštěvnost 

Ani v roce 2017 ZDW nemá k dispozici metody pro stanovení reálné návštěvnosti, na ofici-

álních webových stránkách se však objevuje číslo 15 000 návštěvníků. Oproti roku 2016  

se tedy návštěvnost zvýšila o dalších 3 000 účastníků. Podle tohoto odhadu se zdá, že ZDW 

se těší čím dál větší oblibě. Další dva údaje však tak optimistické nejsou.  

Čísla podložena reálným počtem zakoupených vstupenek prozrazují jinou skutečnost. Kon-

ference design & marketing měla v roce 2017 jen 304 účastníků. Pro připomenutí, první 

ročník měl 350 návštěvníků, druhý 450. Z údajů tedy vyplývá snižující se tendence zájmu. 

Tato skutečnost je o to závažnější, že velké množství návštěvníků považuje konferenci za 

nejlepší část celého ZDW. [9] 

1.4.3.2 2017 – výstavy 

Třetí ročník zaznamenal také pokles počtu jednotlivých instalací. Tentokrát se v modulech, 

které opět poskytla firma KOMA Modular, prezentovalo jedenáct vystavujících.  

Další expozice, umístěná v prostorách zlínského zámku, prezentovala projekty vybrané  

z Open callu (veřejně vyhlášená soutěž ZDW) na téma „Omezení“, které představovaly 

různé úhly pohledu i zpracování od designérů, studentů a dalších účastníků. [17] 

Uceleným konceptem se prezentovala také samotná Fakulta multimediálních komunikací 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jednalo se o výstavu „Voda pro všechny“, která předsta-

vila rozsáhlý celofakultní projekt. [17] Poslední větší expozicí byla výstava „Mezi limity“, 

kterou zajišťovala kreativní skupina OKOLO pod kurátorským dohledem Adama Štěcha. 

Projekt byl umístěn na travnatých plochách nedaleko zlínského zámku v osmi modulech 

firmy KOMA. [17] 
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Obrázek č. 11: City moduly na ZDW 2017 č. 1 

 

Obrázek č. 12: City moduly na ZDW 2017 č. 2 
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1.4.3.3 2017 – partneři 

Společnost KOMA Modular se opět stala generálním partnerem akce, která tento rok po-

skytla 24 modulů. [18] Hlavním mediálním partnerem byl již potřetí Czechdesign. Mimo 

tyto dva podporovatele uvádí ZDW ve svém videu dalšího významného partnera, firmu Ele-

ments. ZDW podpořilo ještě 27 dalších společností, oproti dvěma přecházejícím ročníkům 

se však jedná o značný pokles. [19] 

1.5 Výjimečnost 

Jak již bylo dříve několikrát zmíněno, ZDW je čistě studentským projektem, čímž se na-

prosto odlišuje od akcí tohoto typu. S tím se ztotožňují členové týmu napříč všemi ročníky  

i zástupci z řad vystavovatelů. Podle Adély Bačové je síla právě ve studentech, s čímž sou-

hlasí i její nástupkyně pro třetí ročník ZDW Tereza Konečná; ta uvádí, že tímto je ZDW 

výjimečný v celé Evropě. [8] 

Z toho vyplývá, že by ZDW měl klást větší důraz právě na fakt, že se jedná kompletně  

o studentský projekt a využívat této výjimečnosti mnohem více. Možným řešením by bylo 

pozměnit zaměření a cílovou skupinu. Změna zaměření by spočívala primárně v prezentaci 

studentských projektů českých i zahraničních vysokých škol. Cílem těchto prezentací by pak 

bylo ukázat firmám a odborné veřejnosti potenciál mladých designérů a poskytnout tím pro-

stor pro případné navázání spolupráce – zatímco v současnosti jde spíše o prezentování pro-

dukce lokálních firem. Sekundárním cílem by se stal současný záměr ZDW probudit ve Zlíně 

zájem o design, založit tradici nové kulturní akce a obohatit tak město o nový projekt.  

1.6 Cílová skupina 

Změna cílové skupiny již byla naznačena v předchozí podkapitole (1.5 Výjimečnost). V sou-

časnosti má každá část ZDW odlišnou cílovou skupinu. Studentská soutěž Best in Design 

(dříve Talent designu) je zacílena na studenty středních a vysokých škol se zaměřením na 

design u nás i v zahraničí, na jejich pedagogy a mladé designéry. Konference design & mar-

keting cílí především na odbornou veřejnost a zaměstnance firem z oblasti designu a marke-

tingu. [3] Ačkoliv byla z počátku konference zaměřená i na studenty středních a vysokých 

škol, z finančních důvodů je však pro většinu studentů nedostupná. Poslední součást ZDW, 

Design v ulicích, je primárně určena široké veřejnosti, respektive obyvatelům města Zlína; 
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samozřejmě cílí také na studenty, pedagogy a odbornou veřejnost. [8] Z tohoto širokého za-

cílení vyplývá nedostatečná koncentrace členů týmu na základní důležité body organizace 

projektu a jejich energie je tak rozptýlena mnoha směry. Tento stav je značně neefektivní. 

ZDW by mohla pomoci jasnější profilace a stanovení jediné cesty, kterou se bude dále ubírat. 
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2 PODOBNÉ UDÁLOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ 

Jak již bylo zmíněno, ZDW není z mnoha důvodů srovnatelný s žádným z evropských de-

sign weeků. [20] Ani v našem prostředí neprobíhá událost podobného rozsahu a zaměření, 

která by se dala s ZDW porovnat. Ačkoli následující příklady více či méně ZDW rozsahem 

převyšují, lze na nich ilustrovat zásadní rozdíly v přístupu k realizaci.   

2.1 Milan Design Week 

Milan Design Week je událostí, na první pohled velmi odlišnou od ZDW jak svou velikostí, 

tak mírou prestiže, se kterou se ta zlínská z pochopitelných důvodů nemůže srovnávat. Ač-

koli se v současnosti jedná o akci velkých rozměrů, historie milánského design weeku začala 

v roce 1961 jako relativně malá výstava italského nábytku pod názvem Salone del Mobile. 

Teprve postupem času se akce rozšířila do dnešní podoby, získala „neoficiální“ nový název 

a Salone del Mobile se stalo pouze jednou z několika částí, ke které se přidružilo mnoho 

dalších událostí. [21] Je nutné podotknout, že Milan Design Week není žádnou centrálně 

organizovanou akcí, nemá dokonce ani vlastní webovou prezentaci; jedná se spíše o jakési 

označení události, jejíž části jsou organizovány různými skupinami nebo jednotlivci. K tra-

dičním výstavním celkům, jako jsou Salone del Mobile, Brera Design District, Ventura Pro-

jects (Ventura Lambrate a Ventura Centrale), se každoročně připojuje řada menších studií, 

obchodů s designem a jiných subjektů. 

Jistou podobnost s ZDW lze však sledovat ve srovnání s konceptem Ventura Lambrate. Pre-

zentují se zde většinou vysoké umělecké školy z celého světa a menší začínající firmy  

a ateliéry. Velkou zásluhu na neformální atmosféře celé akce má v neposlední řadě i lokace 

– nevyužité průmyslové sklady. Svou originalitou tato akce lákala stále více pozornosti  

a postupem času se v rámci Ventura Lambrate prezentovaly i společnosti jako například 

IKEA. Ukázalo se, že zájem veřejnosti o projekt, který se vykazuje právě zmíněnou nefor-

málností, je obrovský. Díky mladým vystavovatelům, organizátorům a návštěvníkům tato 

oblast „žije ve dne v noci“ a člověk zde může navázat užitečné kontakty nejen s designéry 

z celého světa.  
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Obrázek č. 13: Jeden z výstavních prostorů Ventura Lambrate 

Pro ZDW z toho plyne jedna důležitá věc – měl by efektivněji využívat potenciálu mladých 

lidí, jelikož velká koncentrace nadějných začínajících designérů postupně přirozeně přiláká 

i zástupce úspěšných firem. 

2.2 Bratislava Design Week 

Bratislavský design week je tomu zlínskému mnohem blíže než ten milánský, především 

díky rozsahu akce. Další souvislost lze nalézt v kategorii návštěvníků, která se od milánské 

značně liší. Zatímco Miláno láká zájemce z celého světa, bratislavská akce je určena přede-

vším lokálnímu publiku. 

Bratislava Design Week má o šest let delší historii, tudíž nelze srovnávat aktuální ročníky. 

Zajímavé je ale porovnání prvních ročníků obou přehlídek. V Bratislavě v roce 2009 začali 

s akcí, která původně nesla název „Dizajnvíkend“. Organizátoři nevěděli, jaký bude mít oh-

las, a tak se omezili na pouhý víkend. Úspěšná událost se postupně rozrůstala a v roce 2013 

se změnil i název na Bratislava Design Week. [22] 
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Obrázek č. 14: Módní přehlídka na Bratislava Design Week 

V případě ZDW to však probíhalo jinak, začalo se s akcí, která měla trvat týden, ale s přibý-

vajícími ročníky se objevují tendence událost zkrátit, což však koliduje se samotným ná-

zvem, který jasně vymezuje časové rozpětí. Bylo by tedy nutné uvažovat o změně názvu.  

Je patrné, že v prvním případě šlo o změnu pozitivní – akce byla úspěšná, a proto se rozrostla, 

zatímco v druhém případě se jedná o jev opačný – zkrácení akce vyvolává dojem neúspěchu. 

ZDW by se měl soustředit na několik stěžejních aktivit, kterými se bude jasně profilovat  

a nejprve vyřešit všechny organizační problémy s nimi spojené; až poté bude možné program 

rozšiřovat.  

2.3 Designblok 

Třetím projektem pro srovnání je pražský Designblok. Ačkoli se náplní blíží tradičním de-

sign weekům, svým názvem vybočuje.  

„Designblok, Prague International Design Festival, je největší výběrová přehlídka designu  

a módy ve střední Evropě. (…) Pražského týdne designu se každoročně účastní přes 200 

vystavovatelů v hlavním prostoru Designbloku, který tvoří Superstudio, Openstudio a Art 

House. Kromě centrálního prostoru se během Designbloku otevírá celá řada galerií, showro-

omů a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální program pro návštěvníky.  
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Designblok každoročně přiláká více než 50 000 návštěvníků všech věkových skupin z České 

republiky i zahraničí.“ [23] 

Volba názvu projektu byla v případě Designbloku velmi rozumná, jelikož se předem k ni-

čemu nezavazuje – může trvat dva dny anebo měsíc, podle potřeb organizátorů. Dalším 

aspektem, který lze u zmíněných dvou akcí srovnávat, je množství informací a jejich pre-

zentace na webových stránkách. Jak již bylo zmíněno, na oficiálních stránkách ZDW mnoho 

informací chybí. Absence základních údajů týkajících se vzniku, jednotlivých ročníků,  

chybějící seznamy realizačních týmů, reportáže z akcí, rozhovory, archivace článků jak 

vlastních, tak z médií apod. – to vše je běžnou součástí prezentace událostí tohoto typu. Ne-

výhodou ZDW může být to, že každým rokem je vizuální styl zpracováván novým týmem 

grafiků, kteří vše zpracovávají vždy od začátku a kvůli absenci grafického manuálu nedodr-

žují žádná jednotící pravidla. Z toho důvodu snad každý rok prochází redesignem i logo  

a dochází ke změně oficiálních webových stránek, které nepočítají s archivací informací 

z uplynulých ročníků v plné míře. Se změnou webu souvisí jeden zásadní problém. Na in-

ternetu je mnoho odkazů na články z minulých ročníků ZDW, které čtenáře přesměrovávají 

na oficiální webové stránky, ale článek je již nedostupný a objeví se proto upozornění „Page 

not found“. Oproti tomu na webu Designbloku se dají jednoduše vyhledat všechny potřebné 

informace o aktuálním ročníku, historii i cílech akce. Od roku 2011 jsou archivovány se-

znamy všech výstav, hostů, přehlídek, podrobné statistiky atd. [23] Jak již bylo zmíněno, 

webové stránky ZDW poskytují o uplynulých ročnících pouze tři statistické údaje. [9] 

 

Obrázek č. 15: Informace o smazaném článku na oficiálním webu ZDW 
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3 STANDARDY OBDOBNÝCH AKCÍ  

Příprava jakékoli události se musí řídit pravidly, která dopomáhají k hladkému průběhu  

a dalšímu vývoji. Čím větší a komplexnější akce je, tím více podkladů je potřeba. Před prv-

ním ročníkem se událost menšího rozsahu obejde bez podrobného plánu, avšak po skončení 

je nutné zpracovat vyhodnocení a návrh manuálu, který pomůže při plánování následujících 

akcí.  

3.1 Design manuál 

Design manuál je návod, ve kterém je uvedena každá jednotlivá část projektu a postup jejího 

řešení. Tento manuál bývá většinou velice obsáhlý a platí pravidlo, že čím větší je akce, tím 

podrobněji je manuál zpracován. Obecně známější je grafický manuál, který má k dispozici 

každá společnost s profesionálně zpracovanou vizuální identitou. „Obsahuje definice jejích 

jednotlivých částí, např. podoby loga, výběr fontů, specifikaci barevného schématu. Součástí 

grafického manuálu jsou i pravidla a doporučení, jak s těmito částmi nakládat, například ur-

čení minimální vzdálenosti loga od dalších objektů a podobně.“ [24] Bez důkladně zpraco-

vaného manuálu je téměř nemožné udržet ucelenou prezentaci projektu nebo společnosti. 

Význam manuálu pak roste úměrně s počtem lidí, kteří se na projektu podílí. [24] Pokud  

je manuál dobře zpracovaný, ulehčí a zefektivní práci všech členů týmu, jelikož při jakém-

koliv problému lze v manuálu najít potřebnou sekci a v ní odpovědi na většinu otázek. Sníží 

se tím mimo jiné tlak na hlavní organizátory. Po skončení projektu se provede analýza  

a manuál se aktualizuje. Vzor grafického manuálu viz. Příloha P VII. 

Realizační tým ZDW design manuál bohužel postrádá, takže je velmi komplikované udržet 

s každým ročníkem a změnou týmu určitý standard. Tento rok probíhá již čtvrtý ročník  

a zatím neexistuje ani základní manuál, ze kterého by organizátoři mohli vycházet.  

3.2 Vyhodnocení a kritika 

Budoucímu rozvoji ZDW by pomohla důkladnější analýza jednotlivých ročníků, proto je po 

skončení každé události nutné, aby vzniklo vyhodnocení akce jako celku a jednotlivých slo-

žek s maximální kritičností. Například v nadnárodních korporacích jsou lidé zaměstnáváni 

na pozicích, kde mají za úkol konstruktivně kritizovat průběh i výsledek akce. Tito lidé jsou 

ohodnocováni za přínos, nikoli deklasováni. Pro přátelskou atmosféru v týmu organizátorů 
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je určitě pozitivní, že si navzájem chválí výsledky svého snažení, ale pro rozvoj ZDW bude 

přínosnější, pokud se po skončení zpracuje zmíněné vyhodnocení s návrhy řešení.  

3.3 Strategie v rozhodovacím procesu 

Jedním z největších úskalí tohoto projektu je bezesporu rozhodovací systém v týmu. Valnou 

většinu pozic zastávají studenti, kteří mají srovnatelné zkušenosti, a proto vznikají diskuze 

o pravomocech v oblasti rozhodování. V letošním ročníku ZDW se již začínají objevovat 

pozice, které naznačují hierarchii schvalovacího procesu, bohužel praxe je stále taková, že  

o některých záležitostech rozhodují lidé odlišného profesního zaměření. Zejména u akce 

typu ZDW by o hlavních záležitostech týkajících se designu měl rozhodovat člověk se zku-

šenostmi v oboru i ve výstavnictví. V ideálním případě by se mělo jednat o kurátora, který 

má určitý odstup od vnitřních záležitostí fakulty.  

3.4 Návrh nejdůležitějších bodů  

Nejdůležitější body pro efektivní vývoj dalších ročníků ZDW. 

1. Vytvoření design manuálu 

2. Externí kurátor celého ZDW 

3. Závěrečné zprávy s kritickým pohledem na věc a návrhem řešení 

4. Upřesnit pravomoc jednotlivých pozic v hierarchii ZDW 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

V této kapitole bude věnována pozornost lokacím, v nichž se odehrává jedna z hlavních částí 

ZDW. Jedná se o území, na kterém se každým rokem instalují výstavní moduly a tyto slouží 

po celý týden jako externí galerie.  

4.1 Analýza současného stavu 

Výstavní moduly firmy KOMA Modular se každoročně v největším počtu instalují na zlín-

ském náměstí Míru, které se nachází v samotném centru města. Ve skutečnosti se však ne-

jedná o „pravé centrum dění“. Náměstí spíše funguje jako průchozí prostor a návštěvník 

nemá potřebu ani důvod se zde déle zdržovat. V průběhu několika posledních let prošlo za-

jímavou rekonstrukcí několik míst, kde se návštěvníci tráví čas mnohem více – například 

Park Komenského nebo Gahurův prospekt. Velká koncentrace lidí je i v bývalém továrním 

areálu Svit, který postupně prochází renovací a přitahuje stále větší pozornost – více než 

samotné náměstí. Požadavkem organizátorů ZDW však bylo umístit většinu výstavních mo-

dulů právě na náměstí, protože v týmu převažuje myšlenka, že se zde vystřídá největší množ-

ství potenciálních návštěvníků. 

 

Obrázek č. 16: Linie nejhustšího pohybu návštěvníků č. 1 
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Obrázek č. 17: Linie nejhustšího pohybu návštěvníků č. 2 

Náměstí křižují dvě tepny – linie nejhustšího pohybu návštěvníků – ze kterých jsem vycházel 

při navrhování vhodného místa pro umístění modulů na zlínském náměstí Míru. 

4.2 Fotodokumentace 

Přiložená fotodokumentace ukazuje současný stav zlínského náměstí, základní linie, po kte-

rých se lidé pohybují a místa, ze kterých jsou snímky pořízeny.  
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Obrázek č. 18: Místa, ze kterých je pořízena fotodokumentace 

 

Obrázek č. 19: Náměstí Míru č. 1  
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Obrázek č. 20: Náměstí Míru č. 2 

 

Obrázek č. 21: Náměstí Míru č. 3 
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Obrázek č. 22: Náměstí Míru č. 4 

 

Obrázek č. 23: Náměstí Míru č. 5 
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4.3 Analýza jiných lokalit ve Zlíně 

Jak bylo již zmíněno v teoretické části, ZDW v některých směrech působí více jako festival  

a proto by mu dle mého názoru „slušelo“ i jedno charakteristické místo, které by bylo s touto 

týdenní akcí spjato. Místo, kde by organizátoři nebyli tak omezováni (například požadavky 

ze strany Odboru městské zeleně a podobně). Tým ZDW by tak měl určitou volnost v reali-

zaci výraznějšího návrhu a lidé by si toto místo navždy spojovali se ZDW. V poslední době 

se totiž CITY moduly firmy KOMA vyskytují na náměstí poměrně často v rámci různých 

akcích jako Zlín Film Festival nebo v nedávné době pro prezentaci společnosti CREAM 

Real Estate. V druhém ročníku se část ZDW odehrávala na ploše, která vznikla po zbourání 

několika budov v areálu Svitu. Toto místo se nachází ihned za budovou 14|15 Baťova Insti-

tutu, ve kterém se nachází Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská galerie vý-

tvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zmíněná lokace se pro 

ZDW jeví jako ideální, jelikož na platformě těchto dvou budov se také každoročně koná 

zahájení samotného ZDW.  

 

Obrázek č. 24: Plocha vzniklá po zbourání dvou budov v areálu Svit 
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5 ZADÁNÍ A POŽADAVKY 

Když jsem byl osloven, abych se podílel na ZDW 2018 v roli jednoho z organizátorů, měl 

jsem konkrétní požadavek mít na starosti právě práci s KOMA moduly; a současně, na vše 

týkající se této části projektu, budu mít rozhodovací pravomoc. Tato skutečnost mi byla při-

slíbena již v srpnu toku 2017, mimo jiné také proto jsem přijal možnost opět se na ZDW 

podílet. Tentokrát však v pozici, ze které budu schopen ovlivnit kvalitu výstavních prostor.  

5.1 Požadavky ze strany ZDW 

První požadavky ze strany manažerů ZDW nebyly nikterak obsáhlé. Nebyl zatím definován 

ani konkrétní počet modulů, který bude k dispozici. V návrzích se však již mělo počítat s in-

fopointem, jakožto základnou pro organizátory, s kavárnou a designshopem. Mimo tyto tři 

hlavní funkce, které měly moduly zajišťovat, bylo mimo jiné důležité počítat s určitým po-

čtem výstavních prostor. Důraz byl kladen na vytvoření kreativního a odvážného řešení, 

které by i pro samotné KOMA Modular bylo dostatečně zajímavé. Toto první zadání bylo 

stanoveno koncem září 2017 a dosud nebylo zřejmé, kolik výstavních modulů bude potřeba 

a kolik firem bude mít zájem vystavovat. Protože však byla firma KOMA Modular vždy 

generálním partnerem, předpokládalo se, že čím více modulů se použije, tím zajímavější 

objekt budeme moci postavit a jak KOMA, tak ZDW bude mít efektivnější reklamu. Já, jako 

autor prostorového řešení, jsem od projektu očekával zajímavou příležitost, která obohatí mé 

dosavadní zkušenosti.  

5.2 KOMA Modular 

Společnost KOMA Modular byla založena v roce 1992 a je propagátorem modulárního sta-

vebnictví. Firma se nejvíce proslavila realizací českého pavilonu na světové výstavě EXPO 

2015 v Miláně, který byl oceněn bronzovou medailí za architekturu. [25] 
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Obrázek č. 25: Český pavilon Expo 2015 

5.2.1 City moduly  

KOMA Modular na svých webových stránkách uvádí, že City moduly jsou unikátní přede-

vším svým atypickým tvarem, který umožňuje architektonicky a umělecky atraktivní modu-

lární sestavy. [26] Podrobné informace o modulech a jejich použití jsou uvedeny v příloze 

této práce s označením „P VIII“. 
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6 PROCES VÝVOJE 

Následující kapitoly přiblíží vývoj navrhování; na reálném příkladu bude popsán průběh 

práce na jedné části ZDW. Poslední z uvedených návrhů bude realizován na letošním ZDW. 

Nejedná se o podobu, se kterou bych byl osobně nejvíce spokojen, ale na tomto příkladu lze 

demonstrovat, jak probíhají jednotlivé fáze přípravy prostorového řešení u projektu tohoto 

rozsahu.  

Na první schůzku s firmou KOMA Modular jsem přichystal tři návrhy, jejichž záměr byl 

velmi podobný. Chtěl jsem upozornit na modulárnost systému vrstvením jednotlivých pater, 

a vytvořit tak zajímavě prostorově řešenou sestavu. V ideálním případě by pak nebylo třeba 

dalších výstavních prostor, ale celý ZDW by se odehrával v této modulární výstavbě na jed-

nom místě. 

6.1 Návrh č. 1 

 

Obrázek č. 26: Návrh č. 1 – perspektiva č. 1 

První návrhy, realizované zatím bez jakéhokoliv zadání již v průběhu října 2017, byly od-

vážné. Jejich účelem bylo zaujmout zástupce firmy KOMA Modular již na první schůzce. 

Ačkoli jsem požadoval alespoň základní podklady týkající se možností práce s moduly, bylo 

mi sděleno, že podrobnější informace budou projednány až při prvním setkání. Byl to tedy 
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do jisté míry „uzavřený kruh“; musel jsem navrhnout řešení, aniž bych věděl, jaké má doda-

vatel představy.   

Nedostatek informací v začátcích práce poskytoval spíše jakousi volnost. Bylo možné na-

vrhnout řešení, které splňovalo mé představy, jak by měl ZDW zaujmout okolí. Jediným 

dopředu známým zadáním bylo místo instalace modulů – náměstí Míru, potřeba zázemí pro 

kavárnu, infopoint a designshop a požadavek, aby sestava zaujala jak představitele KOMA 

Modular, tak návštěvníky ZDW.  

Dle mého názoru by se měl ZDW koncentrovat na jednom místě. Návštěvníci by se tak ne-

rozprostřeli po celém Zlíně, ale mohli se navzájem potkávat a rozmlouvat o designu se stu-

denty, organizátory a dalšími návštěvníky. Mým záměrem bylo navrhnout prostor, jasně vy-

mezený pro ZDW, který by zůstal zároveň prostorem veřejným. Místo, které by nikdo ne-

přehlédl a bylo navždy spojováno se ZDW 2018.  

 

Obrázek č. 27: Návrh č. 1 – pohled shora 

Navrhl jsem tedy sestavu skládající se ze tří hlavních částí. Každá z těchto částí obsahovala 

osm modulů – celý objekt by pak byl sestaven z 24 dílů. Při navrhování jsem vycházel z po-

čtu, který byl k dispozici v předcházejícím roce. Rozložení těchto tří segmentů bylo navr-

ženo tak, aby vytvořilo malé náměstí na náměstí, ale zároveň respektovalo dvě hlavní prů-

chozí trasy vedoucí skrze náměstí Míru. Každá část měla sloužit jednotlivým účelům, které 
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byly na začátku definovány manažery projektu. Jedna část tedy obsahovala infopoint, druhá 

kavárnu a třetí designshop, pro něž byly vyčleněny vždy 4 moduly ve spodní části, další 4 

moduly byly výstavní. Tato varianta poskytovala 12 volných modulů pro vystavovatele.  

Popsaný návrh nezahrnuje bezpečnostní prvky, řešení schodiště do patra apod., šlo spíše  

o prezentaci možného využití modulů jak manažerům projektu, tak zástupcům firmy KOMA 

Modular.  

 

Obrázek č. 28: Návrh č. 1 – perspektiva č. 2 

6.1.1 Připomínky k návrhu č. 1 

Hned první návrh měl u hlavních manažerů velký úspěch a byl záměr tuto variantu prezen-

tovat jako finální. Organizátoři už v této fázi požadovali řešení schodiště se zábradlím do 

patra, ale dle mého názoru bylo zbytečné řešit tyto technické detaily ještě před první schůz-

kou s firmou KOMA. 
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6.2 Návrh č. 2 

 

Obrázek č. 29: Návrh č. 2 – perspektiva č. 1 

Druhý návrh stále zachovával princip tří hlavních segmentů a každý opět obsahoval 8 mo-

dulů. Každý jednotlivý segment pak poskytl zázemí pro kavárnu, infopoint nebo designshop. 

Také v tomto případě vzniklo uprostřed sestavy centrální místo, kde se měl návštěvník cítit 

jako v srdci ZDW. Největší změnou oproti prvnímu návrhu bylo to, že tyto segmenty byly 

pohledové ze všech stran a umožňovaly průhled skrz celý prostor. 
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Obrázek č. 30: Návrh č. 2 – pohled shora 

 

Obrázek č. 31: Návrh č. 2 – perspektiva č. 2 
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6.3 Návrh č. 3 

 

Obrázek č. 32: Návrh č. 3 – perspektiva č. 1 

Z pohledu manažerů byl tento návrh z tří předložených nejvíce kontroverzní. Dle mého ná-

zoru však patřil k těm zajímavějším ze všech variant, které v průběhu roku vznikly. Opět 

jsem chtěl vytvořit „veřejně soukromý“ prostor, který by návštěvník rád prozkoumával; 

přece jen tématem tohoto ročníku je „Hra“. Vznikla tak centrální stavba, do jejíhož nitra 

vedly úzké nepřímé průchody, takže by nebylo ihned nevidět dovnitř. Záměr byl vzbudit 

v lidech určitou zvědavost. Uvnitř by se návštěvník cítil jako v oáze ZDW. Moduly směřující 

ven by obsahovaly výstavy, ale vnitřní prostor by patřil výhradně studentským projektům. 

Měly zde být instalovány obrazovky, na kterých by se promítaly zajímavosti o UTB, jednot-

livých ateliérech apod. Měl to být takový mozek, centrum všeho dění. Jakmile by návštěvník 

vešel dovnitř, ihned by na obrazovkách spatřil, jaké akce probíhají v různých částech Zlína 

a na co se může těšit, sestřihy z jednotlivých dnů atd.   
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Obrázek č. 33: Návrh č. 3 – pohled shora 

 

Obrázek č. 34: Návrh č. 3 – perspektiva č. 2 
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6.3.1 Připomínky k návrhům č. 1–3 

Manažeři ZDW tyto návrhy prezentovali zástupcům firmy KOMA Modular a představili 

záměr vytvořit zcela odlišnou sestavu od všech předchozích z minulých ročníků. Cílem bylo 

navrhnout scénu, která bude navržena „na míru“ ZDW a bude natolik zajímavá, že utkví 

návštěvníkům v paměti. Mohla by se tak zrodit tradice, že se každým rokem navrhne nová 

unikátní modulární stavba, která by se mohla stát zajímavou prezentací i pro samotného 

sponzora, firmu KOMA Modular. Preferovaným řešením manažerů ZDW byl návrh č. 1.    

Ačkoli na počátku zástupci firmy KOMA Modular očekávali originální a zajímavé řešení 

(nebyla předem stanovena žádná omezení), první prezentace návrhů vše změnila. Zpětná 

vazba nebyla pozitivní, údajně jsme myšlenku špatně uchopili a v žádném případě nelze sta-

vět moduly na sebe, jelikož na to nejsou konstrukčně uzpůsobeny.  

6.4 Návrh č. 4  

 

Obrázek č. 35: Návrh č. 4 – perspektiva č. 1 

Po první schůzce jsem tedy dostal upřesňující informace k zadání. V žádném případě není 

možné stavět moduly na sebe, což je dle mého názoru velká škoda a celý systém se stává 

mnohem méně variabilním. Obdržel jsem také seznam modulů a jejich variant, které jsou 

momentálně k dispozici. Pokud bychom chtěli použít modul s jinými stěnami, bylo by nutné 
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jej upravit. Ani jeden modul však nebyl ve variantě, která by nám vyhovovala. Podrobný 

seznam modulů je uveden v příloze P IX. 

Ze seznamu vyplývá, že jsou k dispozici také moduly v bílém provedení. Rozhodl jsem se 

tedy tyto bílé varianty zakomponovat do upravené sestavy. Barva jednotlivých modulů tak 

měla ještě více odlišit, které části jsou výstavní a které slouží dalším potřebám. V bílých tedy 

byla umístěna kavárna, infopoint a designshop a šedé byly určeny jednotlivým expozicím. 

Infopoint se v tomto návrhu skládal ze čtyř modulů z důvodu vytvoření zázemí pro konání 

přednášek a workshopů.   

 

Obrázek č. 36: Návrh č. 4 – pohled shora 
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Obrázek č. 37: Návrh č. 4 – perspektiva č. 2 

6.4.1 Připomínky k návrhu č. 4 

Návrh č. 4 se jevil jako ideální řešení, splňoval všechny požadavky ze strany manažerů ZDW 

a respektoval také konstrukční omezení stanovené KOMA Modular. Bylo by nutné vyměnit 

některé stěny jednotlivých modulů, ale vzhledem k variabilitě systému by to neměl být pro-

blém. Bohužel, v průběhu listopadu si organizátoři uvědomili, že provozovat v modulech 

kavárnu je velmi komplikované. Musel by se řešit přívod pitné vody, odvádění vody znečiš-

těné a podobně. Bylo tedy rozhodnuto, že s kavárnou se dále nepočítá a tuto skutečnost je 

třeba zohlednit i v návrhu.  
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6.5 Návrh č. 5 

 

Obrázek č. 38: Návrh č. 5 – perspektiva č. 1 

Pátý návrh vychází z předchozího uspořádání. Nechtěl jsem opustit myšlenku o vytvoření 

centrálního místa ZDW, proto jsem předchozí návrh pouze upravil. Zrušil jsem jednu část 

z bílých modulů, která měla sloužit jako kavárna, a nahradil ji šedými výstavními moduly,  

z nichž jsem vytvořil dvojice, které byly navrženy i pro ulici Soudní. Vzhledem ke skuteč-

nosti, že loni bylo použito 24 modulů, mi bylo přislíbeno, že v návrzích mohu počítat se 

stejným počtem a podle potřeby i s větším. Tento návrh tak obsahoval celkem 16 výstavních 

ploch, které by dle mého názoru poskytly dostatek prostoru pro většinu programu ZDW. 
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Obrázek č. 39: Návrh č. 5 – pohled shora 

 

Obrázek č. 40: Návrh č. 5 – perspektiva č. 2 
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6.5.1 Připomínky k návrhu č. 5 

Návrh byl opět zaslán na schválení do firmy KOMA Modular. Počátkem prosince však přišla 

nečekaná odpověď, která výrazně zasáhla do plánů organizátorů ZDW. V předchozích letech 

byla společnost KOMA Modular generálním partnerem projektu a moduly byly zapůjčovány 

jako sponzorský dar, ovšem v roce 2018 nastaly určité změny a na navrženou sestavu přišlo 

kompletní ocenění, které bylo vysoce nad rámec rozpočtu ZDW. Bylo tedy nutné návrh ra-

zantně změnit, a především co nejšetrněji pracovat s úpravami jednotlivých modulů. Z pů-

vodních požadavků, navrhnout něco jedinečného a unikátního, se tedy stal požadavek jediný, 

navrhnout něco opravdu levného.  

6.6 Návrh č. 6 

 

Obrázek č. 41: Návrh č. 6 – perspektiva č. 1 

Návrh č. 6 vznikl do jisté míry kuriózním způsobem. Nejspíše vzhledem k ceně, jakou by 

pátý návrh stál, došlo k dalším změnám v zadání. Zrušil se designshop, který měl být umístěn 

v rámci stavby, a infopoint se měl zmenšit na jeden modul. Tyto změny proběhly v lednu 

2018. Původní myšlenka, spočívající ve vytvoření centra celého ZDW z KOMA modulů, se 

rozplynula. Nové řešení se muselo omezit pouze na šedé moduly, a především na snížení 
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jejich počtu. Padly i návrhy na využití mobilních skleníků namísto dosud preferovaných 

KOMA modulů.  

Tato situace velmi výrazně ovlivnila veškeré přípravy ZDW a podepsala se na také na psy-

chickém rozpoložení vedoucích členů týmu. Nejvíce tuto komplikaci vnímaly samozřejmě 

manažerky projektu. S těmi nejlepšími úmysly podpořit mne a pomoci v této nelehké situaci, 

se samy pokusily navrhnout možné řešení – tím je návrh č. 6. Tato varianta se však bohužel 

neshoduje s mou představou centrální stavby, čímž ztrácí původní záměr vytvořit „soukromě 

veřejné“ místo pro setkávání lidí. 

Osobně si velmi vážím takové snahy, v reálném prostředí by však tato situace nikdy nena-

stala. V praxi by se problém řešil vždy v rámci jednotlivých pracovních skupin a manažer 

projektu by jen strategicky rozděloval úkoly, tzn. například marketingový tým by se snažil 

najít další sponzory, aby mohl být původní záměr realizován v co největší míře, tým desig-

nérů by pracoval na pozměnění návrhu tak, aby byla původní myšlenka sice zachována, ale 

snížily se náklady na realizaci atd.     

Bohužel, značná část problémů v organizaci ZDW se řeší ústupky z nároků a kvality, místo 

aby se věnovalo větší úsilí získávání více financí.   

 

Obrázek č. 42: Návrh č. 6 – pohled shora 
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Obrázek č. 43: Návrh č. 6 – perspektiva č. 2 

6.7 Návrh č. 7 

 

Obrázek č. 44: Návrh č. 7 – perspektiva č. 1 
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Po neustálém snižování počtu modulů v předchozích variantách jsem se rozhodl celý návrh 

pozměnit. Odpoutal jsem se od myšlenky zachovat hlavní průchozí trasy na náměstí a vy-

tvořil jsem z modulů širší centralizovanou sestavu, která má být srdcem celého ZDW. Ná-

vštěvník se zde má cítit doslova „obklopen designem“, měl by mít možnost uniknout od 

veškerého okolního ruchu; zároveň má tato kompozice vzbuzovat zvědavost a touhu ko-

lemjdoucích, aby se přišli podívat dovnitř. Tuto zvědavost by měly podpořit polepy na zad-

ních stranách modulů, které naznačí, co se uvnitř odehrává.  

Do středu kruhu jsem strategicky umístil lavičky, místo k odpočinku, které by uvnitř 

„stavby“ udržely větší množství lidí. Jakmile by si návštěvníci měli možnost sednout a zdržet 

se delší dobu, mohli by intenzivněji vnímat atmosféru ZDW, rozmlouvat o expozicích, které 

by je obklopovaly apod.  

 

Obrázek č. 45: Návrh č. 7 – pohled shora 
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Obrázek č. 46: Návrh č. 7 – perspektiva č. 2 

6.7.1 Připomínky k návrhu č. 7 

Sedmý návrh byl tedy finální a začátkem února 2018 bylo jisté, že se bude realizovat tato 

centrální varianta. Poté začali organizátoři ZDW oslovovat potenciální vystavovatele. Zájem 

bohužel neprojevilo tolik firem a studií jako v minulých letech, takže se nenašlo využití pro 

všech 12 modulů a proběhla další redukce na konečných 11.  
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6.8 Návrh č. 8 

 

Obrázek č. 47: Návrh č. 8 – perspektiva č. 1 

Poslední návrh tedy obsahuje zmíněných 11 modulů, cože je oproti původně plánovaným 24 

značný rozdíl. Kruhové uspořádání zůstává a do samostatného modulu, který vznikl odstra-

něním nadbytečného segmentu, jsem umístil infopoint. V této poslední variantě, která je vý-

sledkem postupných změn v zadání a jejich upřesňování, již není bohužel patrná modulár-

nost systému, což je samozřejmě jeho největší hodnota.  

KOMA Modular je spojena se vznikem ZDW, výstavy v modulech byly jednou z nejzají-

mavějších věcí, která odlišovala ZDW od jiných podobných akcí. Je proto škoda, že nemohl 

být modulární systém prezentován originálněji. 
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Obrázek č. 48: Návrh č. 8 – pohled shora 

Organizátoři mimo jiné rozjednali spolupráci se společností mmcité, aby se jejich mobiliář 

mohl objevit na náměstí uprostřed sestavy modulů. Byl jsem ujištěn, že se obě strany do-

hodly a mohu spoléhat na dodání laviček od této firmy. V návaznosti na „sezení“ mezi mo-

duly jsem byl požádán, abych zpracoval i návrh expozice mmcité před Městským divadlem 

Zlín, kde se bude konat Konference design & marketing.  

Ovšem 26. dubna jsem od manažerů ZDW obdržel zprávu ohledně expozice mmcité, a tudíž, 

že společnost mobiliář zapůjčí pouze pro expozici před divadlem. Tato skutečnost velmi 

zasáhla do celkového dojmu z instalace modulů. Dle mého názoru je nevyužitím potenciálu 

vystavit mobiliář pouze jeden den před divadlem, které je stranou od zbývajícího dění ZDW, 

místo toho, aby byl po celý týden prezentován v samotném centru města i ZDW.  
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Obrázek č. 49: Návrh č. 8 – perspektiva č. 2 
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ZÁVĚR 

Velmi si cením příležitosti zpracovat téma ZDW, konkrétně části týkající se zaměření, kon-

ceptu a výstavních možností, jako svou bakalářskou práci. V rámci konzultací s vedoucím 

práce jsme dospěli k názoru, že nejpřínosnější by mohlo být pojmout teoretickou část práce 

spíše jako analýzu jednotlivých ročníků, s přihlédnutím k osobním zkušenostem zúčastně-

ných členů realizačního týmu, a poukázat tak na okolnosti komplikující hladký průběh pří-

prav akce.  

Skutečnost, že jsem se na tomto projektu podílel v různých funkcích již několikrát, mi po-

mohla vidět souvislosti v daleko širším měřítku. Na téma ZDW bylo zpracováno už několik 

závěrečných prací, ale většina z nich byla zaměřena na marketing. Žádná nebyla věnována 

například problematice výstavnictví apod.  

Pro mne, jakožto zástupce „art sekce“, bylo velice přínosné po celý rok komunikovat a snažit 

se hlouběji pochopit problematiku příprav z hlediska marketingu. Proto si myslím, že ZDW 

nutně potřebuje hlavního art direktora, od kterého se naopak budou moci učit i studenti 

z marketingové sekce, což umožní všem stranám reálnější náhled do skutečné praxe.  

Byl bych velice rád, kdybych se mohl každoročně vracet do Zlína na ZDW a být hrdý na to, 

že jsem stál u zrodu a dopomohl k jasnějšímu směřování tohoto projektu. Za každým ukon-

čeným ročníkem je spousta hodin úsilí velkého množství lidí a byla by velká škoda, kdyby 

toto úsilí bylo zbytečné. V průběhu čtyř ročníků prošlo realizačním týmem nespočet lidí  

a každým rokem se přišlo na mnoho „zádrhelů“, bohužel kvůli absenci manuálu tyto kom-

plikace nemohly být v uceleném celku předány budoucím realizátorům, tudíž se z nich ne-

mohl nikdo poučit a neměl možnost se jim vyhnout.   

Pokud hodnotím praktickou část, jsem velice rád, že se podařilo prosadit alespoň malou 

změnu v podobě odlišného přístupu k práci s výstavními moduly oproti předchozím roční-

kům a mnoha členům týmu jsem mohl ukázat, že design nespočívá jen práci s produkty, ale 

velice záleží také na tom, kde a jak se tyto produkty prezentují. Aby se návštěvník přišel 

podívat na expozici, je potřeba ho nejprve „přilákat“ blíž, čehož jde docílit právě řešením 

prostoru, ve kterém se výstavy konají. Na tomto projektu jsem zatím v největší míře pocítil, 

jak důležité je v začátcích navrhnout projekt na 200 %, aby na konci bylo alespoň 50 % 

realizováno. Věřím, že účast na realizaci ZDW mne dostatečně připravila pro práci na dal-

ších podobných událostech.  
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Jsem si také plně vědom skutečnosti, že toto téma je velice obsáhlé a složité a v rámci baka-

lářské práce nebyl prostor pro podrobnější analýzu všech aspektů týkajících se organizace 

projektu tohoto rozsahu; doufám však, že mé poznatky podnítí vznik podrobného manuálu 

a alespoň částečně pomohou dalším organizátorům vyvarovat se co nejvíce chyb a celý pro-

jekt s již tak velkým potenciálem se bude postupně zlepšovat.  
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