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Anotace
Teoretická část se zabývá definováním
základního pojmu – grafického motivu
na oblečení a hledá důvody jeho vzniku.
Zkoumá jeho politický význam či
parametry současného využití
s ohledem na individuální odkaz. Dále
se pak zabývá výchozími koncepty pro
tvorbu nástroje print-generator. Od
propojení uniformy a potisku, k roli
uživatele jako autora. Věnuje se
problematice základní funkce grafické
úpravy či problematice personalizace
potisku.
Praktická část diplomové práce se týká
koncepce nástroje print-generator,
který je v současnou chvíli primárně
používám pro tvorbu personalizovaného
grafického motivu (na oblečení), kde
základní parametry (obraz/text) dodává
sám uživatel. Výsledkem nástroje je
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grafický potisk, jehož finální podoba
závisí na spolupráci nástroje
s uživatelem.

#potisk
#generator
#triko
#automaticka-uprava
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Annotation
The theoretical part deals with the
definition of a basic concept - a graphic
motif on clothing and seeks the reasons
for its emergence. It examines its
political significance or parameters of
current use concerning for the individual
reference. Next, it is focusing on the
basic concepts for creating a tool called
print-generator. From the connection of
uniform and printing to the role of the
user as an author. It deals with the issue
of the basic function of graphic design or
the issue of personalization of printing.
The practical part of the master thesis
concerns the concept of a tool printgenerator, which is currently primarily
used to create a personalized graphic
motif (for clothing), where the basic
parameters (image/text) are provided by
the user. The result of the tool is
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a graphic print, where the final form
depends on cooperation between user
and tool.

#print
#generator
#tshirt
#automatic-layout
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Úvod
Tato práce se zabývá personalizovaným
grafickým motivem na oblečení, kde
základní otázka zní: Jak zpětně dostat
potisk (grafický motiv) na oblečení tak,
aby skutečně vyjadřoval individuální
odkaz? Je to v dnešním světě, kde
potisk na oblečení často znamená
pouze profit pro výrobce či zakrývání
kvality výrobku (procesy výroby) za
zakoupení značky/vkusu/statusu, vůbec
možné? V první řadě je pro tuto práci
nutné zavrhnout dosavadní vývoj
a používání potisku na oblečení. Začít
brát tuto možnost prezentace, jako
vlastní prostor, součást osvobozeného
Self-designu. Prvním předpokladem mé
snahy, je poskytnout uživatelům
možnost, podílet se na obsahu/sdělení
potisku. Mít, jako uživatel, nad obsahem
kontrolu. V rámci tohoto projektu tak má
vzniknout nástroj, který je určen pro
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tvorbu/generování personalizovaného
grafického motivu, kde základní
parametry (obraz/text) dodává sám
uživatel. Vzniká tak vize nástroje pro
každého uživatele, který se touží zapojit
do procesu i obsahu výsledného
potisku. O jakém uživateli to ovšem
mluvím? Existují snad nějaké služby,
projekty, značky, korporátní instituce či
komunity, které s uživatelem (v jakýkoli
moment) spolupracují? A kdyby ano, do
jaké míry by byla individuální spolupráce
mezi uživatelem a výrobcem
(designérem/nástrojem) možná?
Celý tento projekt vychází
z několikaletého zájmu o používání
grafických motivů (grafického designu)
v oděvní tvorbě. Zároveň je však
(v poslední době) pro mne tento zájem
poněkud překonaný, především pak
díky současnému stavu konceptů
grafického motivu na oblečení. Tato
práce tak má především za cíl ověřit,
zdali existují (použitelné) cesty k tvorbě
smysluplných potisků na oblečení nebo
je již lépe ponechat oblečení zcela
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prázdné (bez potisků) a soustředit se na
šíření vlastních názorů, iniciativ, vizí
pomocí jiných médií (například
sociálních sítí), které nevyžadují žádné
složité výrobní procesy, především ty,
které bude tolik zatěžovat ekologická
stránka výroby (nemůžeme ovšem
pominout, že ani webové aplikace
uhlíková stopa nemine). Tato práce se
od začátku snaží potvrdit či vyvrátit
hypotézu, že potisk na oblečení (jako
nosné médium) může být ještě
k něčemu užitečný. Z osobního hlediska
vidím jako ideálním výsledkem této
práce, ponechání oblečení zcela bez
potisku (především pak do té doby, než
má samotný nositel dobrý důvod na
oblečení umístit svůj vlastní
obsah/potisk). Nechat produkci
soustředit se především na samotné
výrobní procesy textilního a oděvního
průmyslu, bez zbytečně přidaných forem
– stále vylepšovat jeho základní
parametry a funkce (ochrany těla).
Teoretická část práce se nevyhýbá
základním pojmům, jako vymezení
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grafického motivu na oblečení.
Především jde o průzkum současného
významu potisku a problematiky
ztotožnění se uživatele s motivem. Na
jedné straně v rámci politického
kontextu, na druhé, jako individuálního
odkazu a jeho úlohy na poli Selfdesignu. Následují výchozí koncepty pro
tvorbu nástroje print-generator. Od
vztahu uniformy a potisku, jako vize
ideálního propojení funkčního oblečení
s personalizovaným potiskem, který
skutečně reprezentuje vlastní obsah
uživatele. Přes snahu o definici ideální
spolupráce nástroje s uživatelem,
respektive podílu uživatele na autorství,
kdy se podílí na vzniku grafického
motivu dodáním obsahu ke zpracování.
Důležitou částí práce je zamyšlení nad
skutečným účelem designu a jeho (již
pouhou) nástavbou, zkoumáním
designu v jeho základních (výchozích)
parametrech. Poslední část práce se
zabývá pojmem personalizace
grafického motivu, kde můžeme hodnotit
pozitivní/negativní stránku využití této
“technologie” spolupráce s uživatelem.
Volně tak přechází k technickému
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popisu praktické části práce, kde se
věnuje definici a celkové koncepci
jednotlivých částí nástroje. Jednak
z hlediska dodání dat od uživatele
pomocí aplikace (App), tak i v otázce
grafického zpracování dat pomocí
generování nástrojem (Tool), tedy
i vstupem designérské praxe do
nástroje.
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Grafický motiv na
oblečení, oblečení
jako médium
„I přesto je jeho přesný původ stále
poněkud zahalen tajemstvím“, tak se
vyjadřuje Charlotte Brunel, v knize Tshirt[1], o mýtu trička – jednoho
z nejuniverzálnějších typů oděvu[2].
Stejně jako samotné médium trička
i potisk tohoto kusu oblečení je obestřen
nejasným počátkem jeho vzniku. Pokud
ovšem navážeme na výše zmíněnou
knihu, právě tato nejasnost se stává
(stejně jako u trička[3]) jeho vlastním
mýtem, který možná ani nechceme
poznat a raději se zaměříme na úlohu
a význam v průběhu jeho vývoje.
Samozřejmě bychom mohli začít
u prvních technologií tisku na látku –
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tuto cestu bychom nejspíše odstartovali
v počátcích vzniku sítotiskové techniky
ve starověké Číně a skončili na počátku
20. století jejím zdokonalením v podobě
sítotiskových průmyslových strojů
(neměli bychom pak zapomenout na
historii využití výšivky, která nepochybně
také patří do oblasti našeho zájmu). Na
začátku této stati je ovšem nutné
vymezit samotný termín potisku na látce
v jeho užším smyslu. V našem případě
nás zajímá hlavně potisk, který je na
dané médium, kus oblečení, přenášen
až v momentě jeho dokončení a nikoli
na pás textilu, ze kterého je až následně
daný kus oděvu vytvořen, sešit
dohromady. Zjednodušeně nás tak
zajímá grafický potisk (a jeho médium)
a nikoli látkové vzory (vzor na látce je
zkrátka další široká oblast zájmu, která
v této práci nemá dostatečný prostor).
Kdyby existovala možnost, jak naše
téma specifikovat v naprostém celku,
nemohli bychom pak ignorovat absolutní
základ lidské kreativity v každém z nás
– v rámci termínu personalizace oděvu
či samotného těla (například pomocí
barev či tetování), bychom pak museli
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začít naši rešerši kdesi v dávné historii
mimoevropských civilizací i kmenů.
Celou řadu příkladů duchovních či
zkrášlovacích principů úpravy
a vylepšování vlastního oděvu/těla
bychom pak mohli studovat například
v historii afrických či amerických
(a spoustu dalších) domorodých kmenů
(a nejspíše bychom také zjistili, že
v jejich využití má tato tendence
opravdový/vyšší význam), nicméně
v této práci se budeme věnovat tématu
až v rámci evropských moderních dějin
– od této chvíle tedy mluvíme o potisku
na oblečení, který se začíná rozvíjet
spolu se zdokonalením průmyslových
sítotiskových strojů a speciálních barev
přímo k tomuto účelu, od 60. let 20.
století, nejdříve v USA, postupně pak
i na celém světě – „a potisk na tričku se
tak stal universálním médiem
k prohlašování či šíření jakékoli
zprávy.“[4]
Se začátkem vývoje námi vymezeného
pojmu potisku, budeme vždy mluvit
i o vývoji trička, tedy
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základního/výchozího média pro přenos
potisku, informace, zprávy (v rámci
moderních dějin západní civilizace). Od
počátku vzniku této dvojice
(tričko/potisk) nás bude provázet dvojí
účel využití. Na jedné straně se tak
můžeme zaměřit na potisky triček
určených k identifikaci, šíření a podpoře
– původně v rámci amerických
sportovních klubů či univerzit (například
známá trička Harvard University, které
měli dokonce nahrazovat striktnější
systém školních uniforem používaných
ve Spojeném Království[5]). Na straně
druhé pak význam potisku v politickém
měřítku[6] a to stejně tak k podpoře
určitého politického vymezení či naopak
k rezistenci vůči němu. V obou
případech pak tričko/potisk hrají
základní úlohu v tak zvaném
merchandisingu – tedy komodifikaci,
prezentaci zboží, služby, základnímu
systému reklamy, PR, marketingu
a dalších nám známých „strašáků“
kapitalistické společnosti.
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[1] „All the same, its precise origins are
still somewhat shrouded in mystery“ Viz
BRUNEL, Charlotte. The T-shirt Book.
New York: Assouline, 2002. ISBN 2
84323 346 1, s. 17
[2] „T-shirt's exalted status as
a worldwide, unisex uniform.“ Viz
BRUNEL, Charlotte. The T-shirt Book.
New York: Assouline, 2002. ISBN 2
84323 346 1, s. 11
[3] „Just link jeans, T-shirt became one
of the 20th century's midst universal and
mythical items of clothing – with more
than two billion a year sold worldwide.“
Viz BRUNEL, Charlotte. The T-shirt
Book. New York: Assouline, 2002. ISBN
2 84323 346 1, s. 11
[4] „In the 1960s, with the development
of silkscreen inks, the T-shirt became
the universal, unisex medium for
proclaiming – or just sending–
messages.“ Viz BRUNEL, Charlotte.
The T-shirt Book. New York: Assouline,
2002. ISBN 2 84323 346 1, s. 12
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[5] „In the 1950s, American universities
started to create their own T-shirts. This
item of clothing would replace the crests
decorating student’s blazers in Old
England“ Viz BRUNEL, Charlotte. The
T-shirt Book. New York: Assouline,
2002. ISBN 2 84323 346 1., s. 53
[6] „In 1960, candidates for the
presidential election in the United States
were the first to use the white T-short as
a campaign medium.“ Viz BRUNEL,
Charlotte. The T-shirt Book. New York:
Assouline, 2002. ISBN 2 84323 346 1,
s. 113
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Politický význam
grafického motivu,
prostředek
k podpoře
i odporu
politických sil
Pokud se konkrétněji podíváme na
význam merchandisingu v politické
úrovni, zjistíme, jak je účast
„reklamních“ předmětů, konkrétně
potisku oblečení, textilu (jako média)
stále součást politických i anti
politických kampaní. Tuto tezi bych
konkrétně popsal na srovnání
reklamních předmětů prezidentské
politické kampaně Donalda Trumpa
z roku 2016 a pokusu o rebranding (za
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níž stojí nizozemské grafické duo –
Metahaven) projektu Juliana Assange,
známému jako Wikileaks z roku 2010.
Nesnažím se tedy srovnávat či
poměřovat reklamní strategie volebních
kampaní (či jejich výdaje a tržby za tyto
služby[7]), ale vytyčit dva protichůdné
přístupy ke grafickému zpracování
reklamních předmětů, dvou absolutně
protichůdných politických sil. Proti sobě
tak stojí známá červená kšiltovka
Donalda Trumpa z jejím prostým,
vyšitým nápisem MAGA (Make America
Great Again) a digitálně potištěné šály
Wikileaks, mlhavě zobrazující logo a jím
prostupující obrazovou koláž.
Srovnáváme tak masově úspěšnou
„populistickou“ zprávu, proti nakonec
neúspěšné (redesign od Metahaven se
jednoduše neujal a nebyl nikdy
realizován ve své původní šíři
zpracování – identita, web,
merchandise), sotva čitelné zprávě
o podstatě poslání transparentní
společnosti. Srovnáváme čtyřslovný
slogan vytvořen „tradiční“ výšivkou
a mnohaslovnou zprávu
o neprůhlednosti a průhlednosti[8]
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tištěnou digitální tiskem. Tradice je
ovšem v prvním případu pouze
přikrývkou pravdy, tedy stejně jak tvrdí
Boris Groys: „Nyní, každý druh designu
(včetně Self-designu) už není
považován divákem primárně za
způsob, jak odhalit věci, ale za způsob,
jak je skrýt.[9] Nejde tak jenom o selhání
(z našeho odborného hlediska)
zajímavého řešení Metahaven, ale
o děsivou sílu jednoduchých řešeních,
kterých se dá v již estetizované
politice[10] stále využít (skrýt)
a postmoderní způsoby uvažování
(například s pojmem transparentnosti)
jim jen těžko mohou konkurovat.
Naopak, je snad jediným možným
způsobem proti nim bojovat stejnými
zbraněmi, jednoduchého a prostého
sdělení?
Připomeňme si tak alespoň jeden
důležitý úspěch vizuální identity
opozice, a to v podobě „Smějícího se
slunce“ – loga dánské organizace OOA
(the Organisation for Information about
Nuclear Power), které se v 70. letech
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podařilo vyhrát boj proti vybudování
jaderných elektráren na území Dánska.
Velký vliv měl právě dopad podoby
a oblíbenosti loga (mimo jiné taky často
tištěného na tričkách), které vytvořila nedesignérka Anne Lund. Sama tvrdí:
„Nejsem designér – byla jsem pouze
aktivistkou“.[11] Velice jednoduché logo
usmívajícího se slunce doplňuje slogan
v monolineárním grotesku – „Atomová
energie? Ne, děkujeme.“ Nemůžeme
s jistotou říct, co zapříčilo obrovskou
popularitu tohoto loga. Byla to striktnost
sloganu nebo jeho pozitivní, hřejivá
vizualita? Ať to bylo cokoliv, jeho
jednoduchost dokázala čelit tehdejším
státním pokusům o rozšíření jaderné
energie. Koneckonců, jeho funkčnost
dokazuje vznik kolem 60 jazykových
mutací loga[12] a jeho stále používání –
dokonce i na poli memů.[13]
Proti politickému designu se tedy dá
bojovat stejnými prostředky, ale dají se
osvobodit samotná slova, která byla již
v kampaních použita? Dá se z hesla,
přivlastněného naším nepřítelem a jeho
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negativním odkazem, vytvořit heslo pro
všechny? „Nejasným“, symbolickým
gestem Kanye Westa, kdy začal nosit již
výše zmíněnou Trumpovu MAGA čepici,
tak ukončím celý tento pokus o vytyčení
hranic potisku (nejenom na oděvu)
v oblasti politického designu. Kanye
West si tímto gestem vysloužil velkou
řadu kritiky, vytýkající mu jeho příklon
k Trumpovi. Pokusím se však obhájit, že
jeho úmysl byl zcela jiný. Jak sám uvádí
West: „…je to moje čepice, redesignoval
jsem ji, změnil její tvar… a vložil jsem do
této čepice pozitivní energii.“[14] Chce
nám snad West říci, že heslo (slova,
věty) budou vždy nás všech, a tedy se
nemáme bát používat (ve způsobu
apropriace) stejných konceptů, jako náš
„nepřítel“? Poučení může najít každý
z nás jiné – důležité ovšem je, že West
se stává prostředkem k reakci – stává
se nositelem informace (již v pozitivním
slova smyslu), uměleckým dílem – tedy
jak zmiňuje Boris Groyse v textu SelfDesign, or Productive Narcissism:
„Výsledkem je, že design proměnil
samotnou společnost do výstavního
prostoru, ve kterém se jednotlivci
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objevují jako umělci i jako umělecká
díla.“[15] – a West se tak, díky své
„redesignované“ MAGA čepici, stává
dokonalým vizuálním protějškem
Trumpa, jeho pozitivním opakem.
Znamená to snad, že designér už není
designérem? Je aktivistou, hudebníkem,
hipíkem (vzpomeňme na počátky kariéry
Steva Jobse)? Nebo jak tvrdí Groys už
je designérem každý z nás?[16]
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[7] „In 2008, Barack Obama — one of
the first candidates to recognize the
potential of having an online shop and
raising significant funds through
merchandise — spent $1.3 million
producing t-shirts, posters and bumper
stickers.“ Viz PIKE, Helena. Inside the
Business of Trump’s Trucker Hats and
Clinton’s Pantsuit Tees. The Business of
Fashion [online]. London: The Business
of Fashion, 2016, 15 AUGUST 2016 [cit.
2020-01-27]. Dostupné z:
https://www.businessoffashion.com/articl
es/intelligence/inside-the-business-ofdonald-trump-trucker-hats-and-hillaryclinton-pantsuit-tees-politicalmerchandise
[8] „The notion of the scarf talks about
opacity and transparency, which is
exactly what they are about.“ Viz
CHAYKA, Kyle. Graphic Design as
Political Practice: A Conversation With
Metahaven [Part 1]. Hyperallergic
[online]. New York: Hyperallergic Media,
2013, 14 February 2013 [cit. 2020-0127]. Dostupné z:
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https://hyperallergic.com/65187/graphicdesign-as-political-practice-aconversation-with-metahaven-part-1/
[9] „Now, every kind of design—
including self-design—is primarily
regarded by the spectator not as a way
to reveal things, but as a way to hide
them.“ Viz GROYS, Boris. Self-Design
and Aesthetic Responsibility: Production
of Sincerity. E-flux [online]. New York: eflux, 2009, June 2009 [cit. 2020-01-27].
Dostupné z: https://www.eflux.com/journal/07/61386/self-designand-aesthetic-responsibility/
[10] „The problem is that today’s political
sphere has already become
aestheticized.“ Viz tamtéž
[11] BODDINGTON, Ruby. “I'm not
a designer – I was just an activist”: how
The Smiling Sun became one of
history's most iconic logos. It’s Nice That
[online]. London: It’s Nice That, 2018, 8
March 2018 [cit. 2020-01-27]. Dostupné
z:
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https://www.itsnicethat.com/features/ann
e-lund-the-smiling-sun-graphic-designinternationalwomensday-080318
[12] „The Smiling Sun, with its iconic
slogan of “Nuclear Power? No Thanks”
set in block sans-serif letters on
a cheery combination of orange and
yellow has been translated into some 60
languages in the years since.“ Viz
tamtéž
[13] POLÁCH, Jakub. —. In: Are.na
[online]. are.na, 2020, January 2020 [cit.
2020-01-27]. Dostupné z:
https://www.are.na/block/5913201
[14] „…but it‘s my hat, I redesigned it,
I changed the brim I mean changed the
shape right here and I put positive
energy into the Hat“ Viz Kanye West
explains his MAGA hat. In: Youtube
[online]. Youtube, 2018, 29. 9. 2018 [cit.
2020-01-27]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?
v=JggdhUyMgf0 Kanál uživatele The
FADER
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[15] „As a result, design has
transformed society itself into an
exhibition space in which individuals
appear as both artists and self-produced
works of art.“ Viz GROYS, Boris. SelfDesign, or Productive Narcissism. E-flux
[online]. New York: e-flux, 2016, 22
September 2016 [cit. 2020-01-27].
Dostupné z: https://www.eflux.com/architecture/superhumanity/66
967/self-design-or-productivenarcissism/
[16] „Today, everyone is subjected to an
aesthetic evaluation—everyone is
required to take aesthetic responsibility
for his or her appearance in the world,
for his or her self-design.“ Viz GROYS,
Boris. Self-Design and Aesthetic
Responsibility: Production of Sincerity.
E-flux [online]. New York: e-flux, 2009,
June 2009 [cit. 2020-01-27]. Dostupné
z: https://www.eflux.com/journal/07/61386/self-designand-aesthetic-responsibility/
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Individuální odkaz
a jeho úloha
v postupné
proměně
grafického motivu
na oblečení
V předchozí části jsme popsali úlohu
grafického motivu na oblečení
v politickém měřítku. Zde bych se
pokusil popsat, jakou úlohu hraje
grafický motiv na oblečení v rámci
individuálního odkazu.
„V naší době každý politik, sportovní
hrdina, terorista nebo filmová hvězda
generuje velké množství obrázků,
protože média automaticky pokrývají
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jejich činnosti.“[17] Toto „současné“
tvrzení Borise Groyse doplňuje
myšlenky Hannah Arendt, že
„Ukazování se = bytí“.[18] Nicméně,
pokud bychom chtěli odpovědět na
otázku z předchozí kapitoly, tedy jestli
už je designérem opravdu každý z nás?
– výklady Groyse a Arendt by se začali
značně rozcházet. Veřejný prostor se
totiž podle Groyse zásadně proměnil
(vlivem internetu, vznikem sociálních
sítí…) – není tak už jen o „Jednání –
promlouvání = vyjádřit jedinečnost“[19],
především jako činnosti určitého
privilegia. Naopak, Boris Groys tvrdí:
„Tam, kde to bylo kdysi výsadou
a břemenem pro vyvolené, v naší době
se Self-design stal masovou kulturní
praxí par excellence.“[20] Snažím se tak
pouze poukázat na to, že
sebeprezentace/jednání, která byla ještě
pro Arendt spíše otázkou vlastního
odhodlání (tedy, že soukromé se stane
veřejné) se v současnosti proměnila
v nutnost každého z nás (tuto nutnost
sebeprezentace nazývá Groys Selfdesignem). Ať chceme nebo ne, Selfdesign se tak stává hlavním nástrojem
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každého z nás, a je jasné, že se silně
podílí i na způsobu jakým se oblékáme
– a tedy i silně proměňuje význam
grafického motivu na oblečení.
Dříve než se však pokusím definovat
možnosti, jak s údělem Self-designu
(v rámci potisku) pracovat, rád bych se
zabýval rychlým přehledem událostí na
poli vývoje grafického motivu na
oblečení. Charlotte Brunel píše
o pevném spojení potisku a základního
přenosného média – tričku následující:
„…Ať už se jedná o poselství hippies,
„the peace-and-love“, nebo o poselství
Punku, „Fuck You“, nebo dokonce
o chodící billboard pro nadnárodní
korporace, tento symbol konzumní
společnosti se stal králem přenosného
moderního média…“[21] V tomto úhlu
pohledu se tak tričko s potiskem stává
demokratizovaným prostředek k šíření
vlastního názoru – ať už z jakéhokoli
důvodu (reklama, politika, anarchie,
sebevyjádření…). Brunel také zmiňuje:
„…tričko využilo osobního, soukromého
spojení s osobou, která ho nosí.“[22]
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Právě v tomto spojení vidím základní
definici vztahu mezi potiskem
a uživatelem. Na jedné straně se tak
může stát aktem „přivlastnění“ onoho
potisku jeho uživatelem – tedy jakého si
„ztotožnění se“ s potiskem, který vytvořil
někdy jiný. Na straně druhé tu vždy byla
možnost využít medium pro přenos
vlastního obrazu – tedy personalizace
média (jakýmkoli způsobem). V obou
případech získává potisk individuální
odkaz – vzniká zde vztah
potisk/uživatel. Hodlám však tvrdit, že
tyto vztahy si nejsou rovnocenné.
Věnujme se teď převažujícímu způsobu
identifikace za pomoci již výše
zmíněného „přivlastňovaní“. Ahmet Öğüt
v rámci článku From Self-Design to
Algorithmic-Design upozorňuje na
nebezpečí zneužívání Self-designu:
„Self-design je zde způsob, jak hromadit
a označovat identitu prostřednictvím
značky.“[23] Tvrzení, že je tento způsob
„ztotožnění se“, tím nejčastějším,
v současné „fashion marketingu“, nás
asi nepřekvapí. V tomto způsobu
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identifikace, jak píše Bourriaud ve své
knize Postprodukce: „Umělec
konzumuje svět místo diváka a na jeho
účet.“[24]
Zrození Brandingu pak přineslo již od
jeho počátků (spolu s modernistickým
designem – mezinárodním stylem)
velice prostý způsob merchandisingu.
Většinou prostřednictvím jednoduché
aplikace loga na jakékoli médium
(včetně oděvu). Na druhou stranu se
tento fenomén chrlení vizuálních identit,
stal již od 70. let[25], kolébkou
postmoderního uvažování (i když stále
ve jménu modernistického designu)
a tak se pomalu začíná rodit
postprodukční způsob apropriované
práce. Tento typický způsob práce
z „referencemi“, který ve světech
streetwear i vysoké módy (tedy i potisků
na oblečení, často užívaný například
značkami Supreme, Palace či
Vetements) rezonuje a možná i pomalu
končí právě v současné chvíli[26], bych
zde rád nejenom popsal – jako jeden ze
zásadních přístupů k vytváření
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grafických motivů na oblečení
současnosti, ale také ho rád ukotvil
v rámci jeho původu ve volném umění.
Základy apropriace můžeme spatřovat
již v práci Marcela Duchampa, tedy jak
zmiňuje Bourriaud: „Duchamp tvrdí, že
k uměleckosti konání stačí samotný akt
volby… „dát novou ideu““[27]. Cesta od
„nové ideje“ readymade k zjednodušené
zkratce, kterou umožnila fotografie už
nebylo daleko a fotografie tak „jen
technicky zjednodušila a zprůhlednila
takové krádeže – zdvořile nazývané
„apropriace“ – které byly ve „výtvarném
umění“, jehož v zásadě dekorativní
status fotografie nyní odhaluje, vždy
endemické“[28] Připomeňme tak
alespoň jednu z nejznámějších prací
umělkyně Sherrie Levin, kdy „V roce
1980 ve své sérii Untitled, After Edward
Weston očividně pirátsky okopírovala
skupinu snímků Westonova mladého
syna Neilo z roku 1925.“[29] Volné
umění tak nastartovalo a legitimizovalo
základní pravidlo idealistické představy
postprodukce. A jak sám zmiňuje
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Bourriaud: „Přisvojování je vskutku
prvním stádiem postprodukce: nejde už
o výrobu předmětů, nýbrž o to vybrat
z již existujících věcí jednu a nějak ji
použít nebo ji s určitým záměrem
přetvořit.“[30]
Zajímavý výklad cesty apropriace ke
grafickým potiskům na oblečení podává
jedna z prezentací přednáškového cyklu
Kapitoly z populární kultury Michala
Nanoru, s názvem Peter Saville, Raf
Simons, fans, apropriace[31]. Pokusil
bych se zde v krátkosti interpretovat
Nanorovo tvrzení, že apropriace, jako již
typický způsob užívání v současné
módě má kořeny u postupu práce
grafického designéra Petera Sevilla.
Nanorova prezentace vysvětluje
v zásadě jednoduchý princip tvorby
Sevilla, který při svém studiu grafického
designu začal užívat způsobu
apropriované práce tím způsobem, že
v lokálních knihovnách a galeriích
nacházel v knihách a katalozích různé
obrazy, kompozice, fotografie, které si
volně přisvojoval a většinou doplnil
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typografií či jiným elementem. Toto
gesto, jak už jsme vysvětlily
v předchozím odstavci tedy plynule
navazuje na způsob užívaný ve volném
umění od 80. let – což se v podstatě
volně kryje i se začátky Sevillovy
grafické práce. Jmenujme tak alespoň
plakáty pro The Factory či grafickou
úpravu coverů alb Joy Division, později
New Order. Nanoru na těchto ukázkách
poukazuje na fakt, že každá tato práce
obsahuje apropriovaný motiv. Nanoru
tak ovšem i naráží na problematiku
apropriace či až leckdy absurdní dopad
tohoto „komunismu forem“.[32]
Na příkladu Sevillova obalu pro kapelu
New Order – Power, Corruption & Lies,
z roku 1983 nám Nanoru představí
nejenom až neuvěřitelný příběh legální
apropriace obrazu růží malíře Henriho
Fantin-Latoura[33], ale provede nás
ukázkami dalších apropriovaných
použití tohoto coveru – například jeho
aplikaci na oficiální britskou poštovní
známku, až po užití motivu obálky na
jednom z kusů oděvu Rafa Simonse. Na
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příkladu Rafa Simsonse nám pak
Nanoru ukazuje, že jeho způsob práce
je v podstatě naprosto totožný s postupy
práce Sevilla (oba jsou již „pouze“
designéři) – tedy jednoduché přejímaní
obrazu do vlastního kontextu. Důvod
a kontext užití coverů alb vybraných
kapel Rafem Simonsem, již jako potisku
na oblečení, Nanoru jednoduše
vysvětluje citací Virgila Abloha:
„...It’s generational. I was born in 1980.
I always thought that us buying a rare
Supreme shirt is like buying a print for
a previous generation.”[34]
V rámci potisku na oblečení se tak
ocitáme v oblasti touhy kolektivizace či
sběratelství „popkulturního printu“ –
tohoto „umění pro všechny“, které snad
jen zaměňuje médium, v rámci hodnot
dané generace. Od poštovních známek,
přes obaly LP až po tričko? Není to však
médium přenosu, které mi dělá starosti
v otázce posunování hranic a významu
potisku. V samotném principu
apropriace a tvorby s ní spojené, totiž
vidím určitou vrcholnou formu v tvorbě
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„printů“ a zároveň i důvod jejich cyklení
až do samotného vyčerpání „samplů“
i jejich referencí. „Nakupuji, tedy jsem,
napsala tehdy Barbara Kruger. Šlo o to
ukázat předmět z hlediska popudu ke
koupi, z hlediska touhy, kdesi napůl
cesty mezi nedostupným
a dostupným.“[35] Je opravdu zábavné,
že právě toto dílo Kruger, posloužilo
jako náhodná inspirace k vytvoření loga
značky Supreme a dokonce zbytek
citace přesně popisuje jejich současné
(nezdravé) marketingové strategie. Od
prvního ukradení loga Ford značkou
Fuct [36], v rámci streetwear,
skateboard komunity, po apropriování
log jako je Nike či Marlboro, pro letáky
rave projektu s názvem Nasa[37] – se
značka Supreme stala ukázkovým
případem této přivlastňovací
postprodukční techniky. Není však nutné
osvětlovat jednotlivé případy „krádeží“
a referencí (to za nás dělá například
projekt Supreme Copies[38]), ale spíše
její schizofrenní postoj k tématu
apropriace. Kdyby se snad její tvůrci
a kreativní tým pokoušeli o naplnění
otázky Bourriauda: „Spěje snad svět ke
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kultuře, která bude opomíjet copyright
ve prospěch všeobecně povoleného
přístupu k umělecký dílům, tedy
k jakémusi pokusu o komunismus
forem?“[39], mohl by se tento projekt
opravdu stát ukázkovým případem
Bourriaudových postprodukčních metod.
Bohužel, trh kapitalismu zřejmě nikdy
nebude připraven přijmout pravou
povahu apropriačních metod, a to ačkoli
už i Duchampův „…readymade staví na
roveň vybírání a vyrábění, spotřebu
a výrobu.“[40] Mohli bychom tak už jen
vypisovat kolikrát se Supreme snažil
vytvořit copyright svého „ukradeného“
loga (stále neúspěšně). Stejně tak
i nejeden ze svých apropriovaných
potisků[41] či se v nejabsurdnějším
případě začal soudit v rámci
„kopírování“ jejich již zcela ukradené
estetiky. Nakonec i Barbara Kruger se
v reakci na Supreme staví spíše do role
vlastníka „Futury v červeném
obdélníku“. Je tak nanejvýš jasné, že
model modernistického autora (kdy
i výběr jednoho fontu vždy poslouží jako
jeho podpis[42]) je stále s námi
a koncepce komunismu forem je tak
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stále otázkou svobodnější vize
budoucnosti.
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[17] „In our time, every politician, sports
hero, terrorist, or movie star generates
a large number of images because the
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activities.“ Viz tamtéž
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Dostupné z:
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peace-and-love message of the hippies
or the „Fuck You“ message of the Punks
or even as a walking billboard for
multinational corporations, this symbol
of consumer society has turned into
a king of portable modern medium…“
Viz BRUNEL, Charlotte. The T-shirt
Book. New York: Assouline, 2002. ISBN
2 84323 346 1, s. 12
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a Renaissance portrait of a dark prince.
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Wilson, I’m sure we can make an
exception in this case’“ Viz GRUNDY,
Gareth. Peter Saville on his album cover
artwork. The Guardian [online]. The
Guardian, 2011, 29 May 2011 [cit. 202001-27]. Dostupné z:
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Výchozí koncepty
pro tvorbu
nástroje Print
Generator
Pokud bych se měl pokusit vystihnout,
primární téma, které práce na nástroji
print-generator přináší, mohl bych
se jednoduše vrátit k otázce, kterou si
pokládám hned v úvodu této práce,
tedy: “Jak zpětně dostat potisk (grafický
motiv) na oblečení tak, aby skutečně
vyjadřoval individuální odkaz?”… a s tím
i dále spojenou otázku: “Jak osvobodit
graficky potisk na oblečení z jeho
současného významu a užívání?
V této kapitole se tak zaměřím na čtyři
důležitá témata, které se stali výchozími
body celého projektu.*
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*Tato kapitola je především zamyšlením
nad různými tématy, které je nutné
v rámci nástroje print-generator
vnímat specifickým pohledem. Jde tedy
o osobní pohled, osobní definici pojmů –
glosář výchozích témat, které se
prolínají v principech tvorby nástroje.
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Uniforma a potisk
Přijmutí uniformy, jako výchozího typu
oblečení, je pro význam potisku v rámci
nástroje zásadní. Uniformou je zde
myšleno jednotné oblečení, sloužící
svému primárnímu účelu (ochrana těla,
pohodlí člověka), odporující podpoře
sociálního statusu (v současné době
například pomocí značek).
Jako konkrétním příklad toho, co se za
definicí uniformy může v současnosti
skrývat, reprezentuje projekt
LOT2046[43], který do nedávné doby
(fyzické produkty jsou od doby
koronavirové pandemie pozastaveny)
nabízel základní set oblečení,
jednotného střihu a barvy – právě pod
definicí the Uniform (uniforma). Projekt
LOT2046 se také vyznačuje komunitní
bázi odběratelů, kde si projekt bere za
cíl proměnit vztah značky a odběratele,
jako člena/přispěvatele komunity.
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Původní idea nástroje printgenerator vznikla se záměrem
nabídnout tento “modul”
personalizovaných potisků právě
projektu LOT2046 (jehož jsem
i odběratelem). Nástroj se však za dobu
svého vývoje posunul spíše k obecnější
vizi layoutového generátoru, který
podporuje více médií – platformu
LOT2046 tak můžeme vnímat hlavně
jako dobrým příkladem toho, kde by se
úzce specifikovaná poloha nástroje
mohla využít.
Prezentace pomocí značky a jejího
obsahu je v současné společnosti
standardním postupem, jak jedinec
reprezentuje vlastní názor, postavení,
status určité kultury či subkultury.
Značka, potisk, vzor, pak hrají jen určitý
typ obrazu, který jedinec jednoduše
přijímá (nejčastěji jeho zakoupením)
jako znak, který ho dále reprezentuje –
respektive dochází k jakému si
ztotožnění se uživatele s obrazem.
Práce na tomto nástroji by se dala lépe
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charakterizovat jako určité rozvíjení
individuality v konceptu Norm-core, nežli
nějakého jasně definovaného
kulturního/subkulturního hnutí. Koncept
uniformy a potisku se snaží být jaksi nad
těmito úzce specifikovanými skupinami.
V představě, kdy jedinec přijme formu
uniformy, jako výchozího typu oblečení,
se tak vymaňuje z kolotoče ekonomiky
pozornosti, kterou generuje současná
kapitalistická kultura – nereprezentuje
tak už nic víc než sebe sama.
Respektive z jeho zevnějšku již nelze
tohoto jedince jakkoli zařadit – v rámci
fyzického světa se reprezentuje pouze
svými činy a komunikací. A právě
v tomto momentu vidím ve spojení
uniformy a personalizovaného potisku
ideální protipól k současnému stavu
a využití těchto dvou “objektů”.
Uniformní oblečení slouží dokonale
svému účelu ochrany a komfortu
uživatele – personalizovaný potisk
potom skutečně definuje a reprezentuje
vlastní obsah uživatele. Je už ale pouze
na něm, jestli chce něco sdělit, cokoli
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předat či se jednoduše ozdobit. V tomto
úhlu pohledu by se tak význam potisku
mohl alespoň okrajově přirovnat
k tetování či různým ozdobným kusům
oblečení domorodců.[44]
Nakonec i umístění potisku je pro
nástroj print-generator jasně dané.
Potisk je záměrně umístěn na zadní
straně oblečení, kde je lidské tělo
anonymizované a těžko identifikovatelné
(bez obličeje) – splňuje tak primárně
funkci přenosu informace, se kterou
uživatel nonverbálně komunikuje. Spíše
tak rozšiřuje svoje vyjadřovací
schopnosti o jiný typ komunikace
(z přední strany by tak médium oblečení
mělo být vždy ponecháno bez potisku).
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[43] LOT2046 [online]. [cit. 2020-09-04].
Dostupné z: https://www.lot2046.com/
[44] LÉVI-STRAUSS, Claude. Smutné
tropy. Vyd. 2. V Praze: Rybka, 2011.
ISBN 978-80-87067-11-6, s. 159
[43] LOT2046 [online]. [cit. 2020-09-04].
Dostupné z: https://www.lot2046.com/
[44] LÉVI-STRAUSS, Claude. Smutné
tropy. Vyd. 2. V Praze: Rybka, 2011.
ISBN 978-80-87067-11-6, s. 159
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Uživatel jako autor
Nástroj print-generator od počátku
staví na nutné spolupráci uživatelem
a nástroje. Ve svém vývoji se však od
spolupráce dostal až k představě
uživatele jako autora samotného,
kterému nástroj “pouze” pomáhá
s finalizací jeho nápadu, úpravou jím
dodaného obsahu.
Koncepce nástroje věří, že designérem
může být každý (pokud zahrneme teze
z předchozí časti teoretické práce
o Self-designu, pak už možná ani
jednotlivec nemá na výběr, a dokonce
jím musí být), pokud k tomu má ideální
prostředky, tedy pokud existuje jasně
daný protokol a způsob, jakým mají
konkrétní návrhy vznikat. V případě
nástroje je tímto způsobem editace
a formátování dodaného obsahu.
Základní problematikou je zde otázka,
jaká je nejuchopitelnější, nejjednodušší
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cesta, jak uživatel může kamkoli nahrát
svůj obsah (obraz či text)? Řešení
nástroje je velice prosté. Vychází
z předpokladu, že většina uživatelů,
jakéhokoli počítače + operačního
systému, je schopna používat
primitivní/základní komponenty
systému, jako jsou složky či textové
editory. Uživatelé jsou tak spíše v roli
jakého si editora, který
dodává/rozděluje/třídí obsah pomocí
složek či edituje/formátuje textový obsah
pomocí Markdown značkovacího jazyka.
[45] Nástroj potom tuto práci bere jako
výchozí rozhodnutí pro grafickou úpravu
obsahu.
Nástroj se koneckonců zabývá
i problematikou pozitivního využití
velkého množství obrazového obsahu
(tak zvaného User-generated
content[46]), který je neustále
“generován” milióny uživatelů nejenom
mobilních zařízení. Ptá se, zdali existuje
nějaký pozitivní účel, k čemu obrazový
i jiný uživatelský obsah využít nebo je už
od počátku odsouzen k prosté digitální
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konzumaci či ke zneužití v rámci
marketingu a reklamy. Právě možnost
vzbudit v tvůrci obsahu možnost, že
obsah, který tvoří neslouží pouze
k neustálému generování, bez předem
jasného účelu, ale spíše k další, vlastní
autorské práci, je určitou vizí a nejspíše
i utopií tohoto projektu.
Tento projekt se tak jednoduše snaží
zjistit, zdali má opravdu každý z nás co
říct, co sdělit, čím se prezentovat? Touto
otázkou se opět vracím na počátek této
kapitoly, kde se víra v tezi, že každý
z nás je autorem, opírá o nutnost
existence nějakého prostředku k této
schopnosti. Nástroj print-generator
tak má právě tuto ambici – poskytnout
uživateli prostředek ke změně způsobu
uvažování nad prací z jeho vlastním
obsahem.
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[45] GRUBER, John. Markdown. Daring
Fireball [online]. 2002, 17 Dec 2004 [cit.
2020-09-04]. Dostupné z:
https://daringfireball.net/projects/markdo
wn/
[46] WUNSCH-VINCENT, Sacha
a Graham VICKERY. PARTICIPATIVE
WEB: USER-CREATED CONTENT
[online]. 12-Apr-2007n. l. [cit. 2020-0904]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/3
8393115.pdf. OECD – Organisation for
Economic Co-operation and
Development.
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Defaultní/výchozí grafická
úprava
Jedná se o problematiku rovnováhy
mezi dodaným obsahem uživatele
a grafickou úpravou, která splňuje
nároky funkčního layoutu. Výsledná
grafická úprava tohoto nástroje se tak
snaží být co nejméně nápadná,
respektive pracovat s co nejzákladnější
úpravou a do dodaných hodnot
zasahovat co nejméně.
Na rozdíl od možnosti poskytovat
uživateli více šablon (templates) (což je
v současné době běžným postupem
kustomizace u služeb typu Adobe) se
nástroj snaží vytvořit pouze jednu verzi
úpravy. Uživatel tedy musí na tuto
úpravu nejprve přistoupit. Nástroj ovšem
nechce uživatele nějak znevýhodňovat.
Naopak má mít jedno, minimalistické
řešení za cíl oprostit se od hledání
perfekcionistické úpravy a spíše se
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soustředit na samotný obsah a záměr
uživatele.
Nástroj tak hledá rozdíly mezi účelem
a nástavbou grafické úpravy. Stejně jako
podoba samizdatu jednoznačně vychází
z procesů a použitých technologií tohoto
typu tiskoviny (tedy tiskového stroje
a ručního zpracování tiskoviny) se
nástroj print-generator snaží
vycházet s úpravy pro editaci obsahu
v běžných textových editorech (od
programu Microsoft Word po aplikaci
Dropbox Paper). V obecném pohledu se
tak jedná o problematiku
neutrální/výchozí grafické úpravy, která
se snaží být pouze pomocnou složkou
v procesu editace a třízení obsahu
uživatelem – má mít formu spíše
něčeho absolutně/vrcholně normálního.
[47] Výchozím písmem nástroje se tak
stává například font Arial (třeba místo
nového “updatu” Helveticy – Helvetica
Now), nikoli pro jeho (řekněme lehce
pochybnou) kvalitu, ale především pro
jeho známost širokou veřejností.[48]
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[47] “the greatest degree of normality
possible, „normality „ in its ontological
form, its quintessential perfection” Viz
FUKASAWA, Naoto a Jasper
MORRISON. Super Normal: Sensations
of the Ordinary. Zurich: Lars Müller
Publishers, 2019. ISBN 978-3-03778106-7, s. 5
[48] Nakonec ve stejné logice “Worse Is
Better” (Viz Worse Is Better.
WikiWikiWeb [online]. [cit. 2020-09-04].
Dostupné z: http://wiki.c2.com/?
WorseIsBetter) se koncepce nástroje
raději přiklání k jakékoli výrobní kvalitě
potisku, za cenu výroby v co nejbližší
blízkosti uživatele, nežli na nejnovějším
typu profesionálních tiskových strojů
firmy DTG (Viz M2 DTG Printer VS
Brother GT-381. DTG Printer Machine
[online]. [cit. 2020-09-04]. Dostupné z:
https://dtgprintermachine.com/m2-dtgprinter-beats-brother-gt-381/), které jsou
nejspíše stovky kilometrů dál.
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Personalizace potisku
V této části práce je zásadní definovat
rozdíl mezi pojmy kustomizace
a personalizace z pohledu práce na
nástroji print-generator.
Kustomizaci vnímám jako proces při
němž uživatel pouze upravuje již
existující/hotové vzory do své verze
a často je při tomto úkonu omezen
možnostmi, které proces umožňuje.
Zmiňme tak alespoň projekt
Unamde/UMd[49], kde má zadavatel
u každého výrobku možnost upravit
(podle jasně daných možnosti) již
existující vzory, před jejich vlastní
výrobou. Výrobní procesy jsou zde
soustředěny na tzv. Knitting Industry
a jsou schopny výroby od jednoho kusu
(Print On Demand). U tvorby potisků
v rámci tohoto nástroje tak spíše
upřednostňuji pojem personalizace,
který pro mě více odpovídá procesu
tvorby vlastního potisku, pouze za
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pomoci či asistence nástroje.
Personalizaci v úpravě obsahu pak
můžeme vnímat z pozitivního
i negativního pohledu. Jako pozitivní
způsob personalizace vnímám proces,
kdy není zadavatel jakkoli omezován
v tvorbě svého potisku. Designér/nástroj
tak přebírá úlohu až na samotném konci
procesu, kdy na sebe bere odpovědnost
za finální grafickou úpravu, nikoli za
obsah samotný. V negativním pohledu
zase spatřuji způsob personalizace, kdy
je v rámci poskytované služby
přenesena veškerá odpovědnost na
zadavatele (tedy odpovědnost jak za
dodání obsahu, tak i jeho grafické
zpracování). Služba se tak skládá pouze
s výrobních procesů (mluvím tu
o postupu většiny Copy center či
menších tiskáren). Služba je prováděna
zcela bez zásahu do designu
zadavatele a tento proces často končí
úpadkovou formou grafické úpravy.
U těchto služeb tak jde především
o naplnění poptávky.
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Často však i tyto menší podniky nabízejí
službu úpravy obsahu na počkání, kde
se uplatňuje místní grafik. Je tedy
otázka, do jaké míry je při tomto
neustále se opakujícím procesu
“skládání textů a obrázků (etc.) do
smysluplných celků”[50] zapotřebí lidský
element. Na kolik se jedná
o smysluplnou či naopak
frustrující/prekérní práci a jestli by se
nemělo jednat spíše o automatizované
procesy.
Ve výrobních procesech se pak význam
personalizace zdá být ještě složitější.
Na rozdíl od jiných typů oblečení
(například bot) technologie potisku
textilu již dávno podporuje celou řadu
decentralizovaných, digitálních a printon-demand typů výroby. V kritickém
pohledu bychom však tomuto směřování
k “totální průmyslové personalizaci”
mohli vyčítat její možný dopad na
ekologii či udržitelnost. V této
problematice se zdá být pojem
personalizace ve schizofrenní situaci.
Ve spekulativním odhadování, vidím na
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jedné straně cestu, kde personalizovaný
potisk může jednoduše vést k další
nadprodukci (nadprodukci
individualizovaných Self-designů). Na
straně druhé však může stát za
zvýšením citového pouta mezi
uživatelem a produktem. Právě tato
druhá, pozitivnější cesta odpovídá
představě jakési “ekologické
personalizaci”, která jednoznačně
zapadá do stejného úhlu pohledu
“omezení”, jako přijmutí uniformy za
výchozí způsob oblékání.
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[49] Unmade. Unmade [online]. [cit.
2020-09-04]. Dostupné z:
https://www.unmade.com/unmade-os/
[50] BOSÁK, Petr, Robert JANSA a Petr
BABÁK. Proto: grafický design
a současné umění. V Praze: Tranzit.cz,
2013. ISBN 978-80-87259-22-1. Viz
Reprodukce na obálce: Zbyněk
Baladrán, Věta o dvaadvaceti bodech,
2013
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Definice
a technický popis
nástroje Print
Generator
Definice nástroje
úzce specifikovaná definice
nástroje (současnost):
print-generator je nástroj
pro tvorbu personalizovaného
grafického motivu (na
oblečení)*, kde základní
parametry (obraz/text)
dodává sám uživatel.
Výsledkem nástroje je
grafický potisk, jehož finální
podoba závisí na spolupráci
nástroje s uživatelem
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*Triko je zatím jediné médium
podporované nástrojem
obecná definice nástroje (možná
budoucnost):
print-generator je
veřejný nástroj/služba), která
slouží k úpravě dodaného
obsahu uživatelem, který sám
nastavuje konkrétní
médium/layout a základní
parametry výsledné úpravy

Technický popis nástroje
aplikace vznikala za spolupráce
s kodérem/programátorem Janem
Vojířem
nástroj je rozdělen na dvě hlavní
části:
I. Aplikace (App), která slouží
k dodání/nahrání obsahu
uživatelem
II. Nástroj (Tool), který slouží
k úpravě/generování obsahu

74 print-generator → struktura →

aplikace (app) → moduly

picture

settings

draw

word

folders

(etc)

instractions/
protocol

app

tool

(adding content)

(layout-generator)

print-generator

Aplikace (App) slouží k dodání/nahrání obsahu uživatelem
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1. Aplikace (App)
v této aplikaci by měl uživatel mít
možnost nahrát, editovat či
formátovat svůj obsah, který
následně odesílá k finální úpravě
do nástroje (Tool)
aplikace je rozdělena do tří
základních modulů/kategorií:
I. Složky (Folders)
II. Nastavení (Settings)
III. Informace (Informations)
1. Složky (Folders)
tento modul slouží k nahrání
obsahu uživatelem
uživatel má možnost pomocí běžně
dostupných primitivních/základních
komponentů operačních systému,
tedy složek – nahrávat, editovat
a třídit svůj obsah:
uživatel má v rámci aplikace
možnost ovlivnit výslednou
grafickou úpravu tím, jak třídí
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a upravuje svůj dodaný
obsah.
na výsledku se tak podílí jeho
rozhodnutí, konkrétně kolik
složek a v jakém pořadí
složky poskládá
také záleží i na formátování
obsahu v jednotlivých
složkách
tento modul pracujeme s dvěma
typy výchozích* složek:
I. Text (Word)
složka pro psaní/dodání
textu
v této složce by měl mít
uživatel možnost
formátovat text za
pomocí Markdown
značkovacího jazyka,
možnost přidávat Emoji či
internetové odkazy, které
by se ve výsledné úpravě
zobrazovali ve formátu
QR kódu
II. Obraz (Picture)
složka pro dodání
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II.

obrazového materiálu
zde má uživatel stejné
možnosti jako u složek
samotných, tedy stanovit
pořadí obrázků
všechny tyto volby jsou
nástrojem respektovány,
nástroj je vždy vnímá
jako výchozí parametry
pro finální úpravu

*V budoucích iteracích by se však
mohlo počítat i s rozšířenou nabídkou
modulů. Od doplnění těch základních,
jako je například modul Kresba (Draw)
k více autorským. Zde jsem se například
zamýšlel na zapojením současně
oblíbené technologie GPT (GPT-3) ke
generování dalšího textu či obrazu na
základě uživatelského popisu či
možnosti nahrávání videí, které by byl
nástroj schopen rozložit na jednotlivé
snímky a s těmi dále pracovat (jedná se
pouze o vize, nápady, jak moduly dále
rozšiřovat)
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v rámci vývoje nástroje vznikla
i alternativní koncepce zobrazení
obsahu v tak zvaném modulu
Bloky (Blocks), který by umožňoval
vedle sebe nahrávat různé druhy
obsahu (ve výchozím prostředí
tedy texty a obrazy). Je to opět
jedna z budoucích iterací, která by
umožňovala další možnosti
formátování (tento způsob
nahrávání obsahu používá
například platforma Are.na)
2. Nastavení (Settings)
tento modul slouží uživateli
k nastavení základních parametrů
výsledného motivu, jedná se
o výchozí/zásadní rozhodnutí,
které ovlivní výslednou úpravu
obsahu
tento modul je rozdělen na tři části:
I. Médium (Medium)
zde si uživatel nastavuje
preferované médium, pro
které chce svůj obsah
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I.
nechat upravit
II. Potisk (Print)
tato část slouží k výběru
barevného rozhraní
grafického výstupu
(uživatel vybírá mezi
škálou šedé či
plnobarevným obrazem)
a typem
layoutu/uspořádání
obsahu
u layoutu uživatel vybírá
ze dvou možností:
I. režim mřížky (Grid
mode)
II. režim náhody
(Random mode)
III. Produkce (Production)
nástroj se přiklání
k decentralizované
výrobě u lokálních
výrobců
uživatel tak má možnost
stáhnutí výsledného
motivu ve formátu PDF
(zdarma nebo později
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III.

v rámci
propracovanějšího
ekonomického systému
formou mikro platby)
a s tím spojenou
decentralizovanou
výrobou dle vlastního
uvážení
v budoucí iteraci se
nabízí vyvinout
a implementovat další
“nástroj”, který by se dal
zahrnout pod kategorii –
Produkce. Zde by bylo
uživateli automaticky
nezávazně doporučeno
několik z nejbližších
lokálních výrobců
(například podle
dojezdové vzdálenosti či
kvalitě tisku
a technologie), popřípadě
celý rejstřík všech
výrobců. Jednalo by se
však už o zapojení další
komplexní “služby” –
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III.

v tuto chvíli se tak jedná
pouze o ideální
představu dalšího
zjednodušení procesu
pro uživatele
nakonec se můžeme
zabývati i takovou vizí,
kdy si tento nástroj
pořizuje samo Copycentrum, které by tak
mělo možnost
automatizovat
a standardizovat
dodávaný obsah všech
zadavatelů

3. Informace (Informations)
tento modul slouží uživateli
k informacím o funkci aplikace,
technické podpoře či použitým
metodám a archivu předchozích
obsahů
tento modul zahrnuje:
I. základní instrukce (Basic
instractions)
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I.

tyto instrukce slouží
k vysvětlení funkce
nástroje a celého
procesu od dodání
obsahu po odeslání
a stáhnutí/výrobu
výsledného grafického
motivu
II. technickou specifikaci
a formátování (Content format
support)
jedná se o informace
podpory podporovaných
souborů napříč
jednotlivými typy složek
nebo vysvětlení
případných hlášení
technických problémů
III. Metody (Methods)
zde by měli být uživateli
transparentně
zprostředkovány všechny
používané metody na
zpracování jeho obsahu
jedná se tedy
o jednoduchou
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III.

“prezentaci” a výčet
použitých metod –
pravidel a strategií, které
určují výslednou úpravu
IV. Archiv (Archive)
jde především o možnost
uživatele, vracet se ke
svým předchozím
projektům

84 print-generator → struktura →

nástroj (tool) → moduly

variable
parameters

fixed
parameters

design
system

app
(adding Jontent)

rules and
strategies

tool
(layout-generator)

print-generator

Nástroj (Tool) slouží k úpravě/generování obsahu

pre-export
operations
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2. Nástroj (Tool)
tato druhá část nástroje navazuje
a dokončuje proces nahrání
obsahu (v aplikaci nástroje (App))
a jeho úpravou ve výsledný
grafický motiv/potisk
nástroj funguje na bázi spolupráce
mezi uživatelským formátováním
obsahu
(viz. Aplikace (App) → 1. Složky
(Folders)) a základními pravidly
a strategiemi
propojením těchto dvou částí
procesu, nástroj generuje
výslednou grafickou úpravu motivu
nástroj tvoří:
layout (pravidla a strategie)
design system (grafická úprava
obsahu)
export (příprava dat do tisku)
1. layout (pravidla a strategie)
tyto parametry jsou komplexní
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systém pravidel a mikro nástrojů,
které mají za cíl co
nejkonzistentnější výsledky (tedy
potlačení co nejmenšího počtu
chyb v úpravě obsahu)
ve skutečnosti se jedná o základní
parametry, které se skládají
z mnoha dalších specifikací
a nástrojů:
I. kompoziční pravidla úpravy
jsou základními
definicemi, kterými se
nástroj při úpravě obsahu
řídí
rozdělují se na dva
základní typy kompozice:
I. režim mřížky (Grid
mode)
nástroj upravuje
obsah na
striktní mřížce
pode jasně
daných pravidel
II. režim náhody
(Random mode)
nástroj upravuje
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I.

II.

obsah
náhodně/volně
podle méně
ohraničený
pravidel
II. kompoziční strategie úpravy
strategie rozšiřují funkce
základních pravidel
jedná se spíše o různé
možnosti skládání na
základě předvolby
kompozice
kompozičních strategií
lze uplatnit vícero
najednou
mezi kompoziční
strategie například patří:
zlatý řez (Golden
cut)
absolutní náhodnost
(Total random)
zákaz zvětšovat
původní velikost
obrazu (Don‘t
resize)
v jiném pohledu lze obě kategorie
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ještě rozdělit na:
I. fixní parametry
parametry, které mají
jednu konstantní hodnotu
například, že vždy
píšeme zleva
doprava, odshora
dolů
II. variabilní parametry
parametry, které mají
více nastavitelných
hodnot
například, že se
počet sloupců
layoutu zvyšuje
s počtem dodaného
obsahu
v současné chvíli jsou všechny
parametry tvořeny intuitivní
metodou*, která vzniká pomocí
diskuze mezi designérem
a kodérem.** Ta se skládá
z rozhodovací procesu, který
obsahuje několik jednoduchých
otázek:
I. Jaké řešení spadá do první
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I. iterace a jaké by už mělo být
v iteraci následující?***
II. Jaké řešení přináší, co
nejméně práce pro kodéra?
III. Jaké řešení může být
vyřešeno defaultním
nastavením?
IV. Jaké řešení se zdá být
v daném momentu
nejjednodušší/nejlogičtější?
*Jedna z budoucích vizí je tuto intuitivní
metodu (a tedy až moc
osobní/individuální) proměnit v metodu
data setů, ze kterých by se “živě”
pomocí technologie umělé inteligence
odvozovali jednotlivé, ideální typy
layoutů
**přičemž oba aktéři využívají znalosti
ze svého oboru a pomocí konsenzu
potom dochází k výslednému rozhodnutí
**První iterací je zde myšlena první
verze jakéhokoli úkonu tak, aby byl
funkční – tedy aby obsahoval svoji
nejzákladnější funkci. Teprve další
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iterace by měli zanášet do nástroje
komplikovanější/dokonalejší řešení,
technologii etc. První iterace znamená
nepřeskakování verzí za účelem
lepšího/dokonalejšího výsledku
v kratším časovém úseku
2. design-system (grafická úprava
obsahu)
grafická úprava tohoto nástroje se
snaží být co nejméně nápadná,
respektive pracuje s co
nejzákladnější úpravou a do
dodaných hodnot zasahuje co
nejméně
nástroj tvoří pouze variace jedné
verze úpravy s cílem oprostit se od
hledání perfekcionistické úpravy
a soustředit se tak především na
samotný obsah/koncept/záměr
uživatele
design-system nástroje (v první
iteraci) upravuje tři základní
elementy:
I. obraz
obraz design-system
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I.

upravuje pouze na
základě uživatelova
výběru barevnosti motivu
v modulu Nastavení
(Settings)
plnobarevný obraz
nechává zcela bez
úpravy
v případě volby
jednobarevného potisku
nástroj upravuje obraz
do:
I. škály šedé
(v případě
plnobarevných
obrazů)
II. autotypického rastru
(v případě hodně
nekvalitních
podkladů – například
pod rozlišení 72 dpi)
III. vytvrzené verze
černobílého obrazu
(pouze v případě
dodání černobílého
obrazu, především
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I.

III. pak z důvodu
možnosti škálování
velikosti obrazu)

II. písmo
design-system
v současné podobě
pracuje s fontem Arial
v jednom řezu Regular*
(v podstatě by se ale
mohlo jednat o jakýkoli
“defaultní” grotesk)
font má mít především
funkci přenosu informace
nežli zaujmout svou
tvarovou originalitou
podmínkou výběru fontu
bylo dostatečné vědomí
o existenci tohoto fontu
širokou veřejností a co
největší jazyková
podpora fontu
III. barva
nástroj co nejvíce
respektuje barevnost
dodaných podkladů
v případě
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III.

jednobarevných motivů
(písmo + černobílý obraz)
nástroj pracuje s černou
a bílou barvou, které
automaticky nastavuje
v závislosti na barvě
podkladu, kterou vybírá
sám uživatel

*V případě uživatelské volby: formátové
možnosti code box ve složce Text
(Word), se výchozí písmo mění za typ
monospace/strojové abecedy, konkrétně
jde o font Courier (jde o standardní
postup při uplatnění tohoto formátování
v jazyce Markdown)
3. export (příprava dat do tisku)
exportní část řeší finální část
procesu:
I. kontrolu a případnou opravu
rozlišení všech dodaných
obrazů na tiskovou kvalitu 300
dpi
nástroj by měl počítat
s prostým faktem, že
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I.

většina uživatelů nebude
dodávat obrazový obsah
v tiskové kvalitě (budou
to například fotky
s mobilních zařízení,
obrázky stáhnuté
z internetu atp.). Je tedy
nutné zajistit
přerastrování / zvýšení
rozlišení obrazu. Tento
krok je nepochybně
jedním z nutných částí
procesu, které
v představě fungujícího
veřejného nástroje nelze
vynechat
II. export výsledného motivu do
tiskového PDF
uživatel má možnost po
odeslání obsahu
stáhnout finální grafickou
úpravu ve formátu PDF
výsledný potisk by tak
měl být kompatibilní se
všemi digitálními
tiskárnami na potisk
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II.

textilu
termotransferový
tisk (termografický
tisk)
sublimační tisk
nástroj tedy přenechává
výrobní proces na
uživateli a doporučuje
výrobu v co nejbližším
možné vzdálenosti (viz.
Aplikace (App) → 2.
Nastavení → Produkce)
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Závěr
Tato práce se snaží najít alternativní
cestu k vnímání potisku (grafické
motivu) na oblečení, která by vedla
k jeho proměně, jako individuálního
odkazu jednotlivce. Konkrétně se jedná
o pokus zprostředkovat široké veřejnosti
nástroj, jenž by byl pomocníkem při
tvorbě vlastních potisků. Právě
spolupráce nástroje a uživatele se stává
zásadním předpokladem, ke změně
standardního způsobu “ztotožnění se”
uživatele z již existujícími potisky/obrazy
– vymanění se ze současných postupů
exkluzivních a jedinečných obrazů, které
za nás vytváří někdo jiný. Kde uživatel
stojí až na samotné konci procesu
a splňuje tak pouhou funkci
konzumenta.
Mluvím zde především o uživateli, který
si dobře uvědomuje současné postupy
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“ekonomiky pozornosti”, ze kterých by
se rád vysvobodil. Uživateli, který raději
upřednostňuje oblečení bez potisku, do
té doby, dokud sám nemá dobrý důvod
vytvořit svůj vlastní. Uživateli, který
chápe pozitiva ve spojení “uniformy
a potisku”. Uživateli, který chce proměnit
svoje pasivní postavení konzumenta
v pozici kontributora či samotného
autora.
Práce však nechce a ani nemůže tvrdit,
že neexistují žádné alternativní projekty,
které by se tématu spolupráce uživatele
(ať už se jedná o různé formy vstupu do
procesu) nevěnovaly. Připomeňme
alespoň zásadní projekt LOT2046, který
se stal výchozím podnětem k tvorbě
nástroje “personalizovaných potisků
triček”. Původním cílem bylo dokonce
nabídnout tento úzce specifikovaný
“modul” potisků, jako rozšíření projektu
LOT, který už dlouhodobě rozvíjí
možnosti zapojení uživatelů/kontributorů
do samotných procesů komunity. Nástroj
print-generator tak měl přispět
k této myšlence spolupráce, ovšem
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rozvíjet i určitou absenci jednoznačných
protokolů, jak se jakýkoli uživatel může
do procesů “tvorby” v projektu LOT
zapojit.
V obecném měřítku by tak měl printgenerator sloužit veřejnosti, jako
pomocný nástroj k finalizaci a realizaci
jejich vlastních představ. Má mít za cíl,
zbavit uživatele nároků na znalost
grafické úpravy jejich návrhů –
respektive jejich dodaných obsahů.
Jedná se tak o jakýsi poslední krok
procesu, kdy na základně stanoveného
formátování a nastavených parametrů
uživatelem, nástroj vytvoří pomocí co
nejjednodušších kroků/pravidel finální
grafický návrh. Uživatel se tak může
soustředit na důležitější část procesu,
tedy na obsah a koncepci vlastní
představy (nemusí se trápit estetickými
pravidly). Nástroj by tak mohl řešit
typickou problematiku laické úpravy
většiny dodaných návrhů uživatelem
v rámci decentralizované výroby napříč
všemi možnými Copy-centry a menšími
tiskárnami, které na dodané podklady
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často nekladou žádné nároky.
Nakonec se koncepce nástroje během
jeho vývoje výrazně proměnila v jeho
obecnější představu, spíše jakého si
layout generátoru, který by se měl
v budoucnu zabývat jakoukoli úpravou
tiskovin, dokumentu či prezentace. Tato
práce se však (i v rámci nástroje)
konkrétně zabývá (výchozím) médiem –
oblečením a jeho potiskem. Jedná se
tak o první médium, na které by měl být
nástroj schopen generovat výsledný
grafický motiv.
Z hlediska tohoto současného stavu
nástroje se tak i teoretická práce
zaměřuje na personalizovaný motiv na
oblečení a problematiku úpravy dalších
typů médií nechává prozatím otevřenou.
Snaží se o definování základního pojmu
grafického motivu na oblečení, stejně
tak i hledá moment, od kterého se
oblečení stává médiem přenosu této
informace. Hledá význam potisku
v rámci individuální hodnoty, kde se
zabývá i prací uživatele s obsahem.
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Dále se pak věnuje významu potisku
v politickém měřítku či síle tohoto
způsobu sdělení. Práce se tak tímto
průzkumem snaží ověřit, zdali má potisk
na oblečení v naší společnosti, této
post-digitální éře, ještě vůbec nějaký
vyznám či budoucnost.
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Obrazová
příloha

102 print-generator → prototyp →

aplikace (app) → modul "folders"
(složky)

Tento modul slouží k nahrání obsahu uživatelem
Uživatel má možnost pomocí bežně dostupných
primitivních/základních komponentů operačních systému,
tedy složek – nahrávat, editovat a třídit svůj obsah:

print-generator → prototyp →
aplikace (app) → modul
"settings" (nastavení)
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Tento modul slouží uživateli k nastavení základních parametrů
výsledného motivu, jedná se o výchozí/zásadní rozhodnutí, které
ovlivní výslednou úpravu obsahu

104 print-generator → prototyp →

aplikace (app) → modul
"informations" (informace)

Tento modul slouží uživateli k informacím o funkci aplikace,
technické podpoře či použitým metodám a archivu předchozích
obsahů

print-generator → prototyp →
aplikace (app) → složka "picture"
(obraz)

Složka pro dodání obrazového materiálu
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106 print-generator → prototyp →

aplikace (app) → složka "word"
(text)

Složka pro psaní/dodání textu

print-generator → prototyp →
aplikace (app) → výsledek
nástroje (obraz)
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*Náhodně použitý obsah viz:
https://www.are.na/dackdel/i-want-this-on-a-tshit
Náhled (předpokládané) výsledné úpravy nástrojem, který se
uživatelovi zobrazí po odeslání obsahu

108 print-generator → prototyp →

aplikace (app) → výsledek
nástroje (Text)

*Náhodně použitý obsah viz:
https://www.are.na/block/5928503
Uživatel zde má také možnost stáhnout finální grafickou úpravu
ve formátu PDF

print-generator → prototyp →
nástroj (tool) → pracovní
prostředí
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Tato druhá část nástroje navazuje a dokončuje proces nahrání
obsahu (aplikace (App)) a jeho úpravou ve výsledný grafický
motiv/potisk

110 print-generator → prototyp →

nástroj (tool) → ukázka
formátování obsahu

Nástroj funguje na bázi spolupráce mezi uživatelským
formátováním obsahu a základními pravidly a strategiemi
Uživatel má v rámci aplikace možnost ovlivnit výslednou grafickou
úpravu tím, jak třídí a upravuje svůj dodaný obsah.

print-generator → prototyp →
nástroj (tool) → layout (pravidla
a strategie)
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Tyto parametry jsou komplexní systém pravidel a mikro nástrojů,
které mají za cíl co nejkonzistentnější výsledky (tedy potlačení co
nejmenšího počtu chyb v úpravě obsahu)
Rozdělují se na dva základní typy kompozice: režim mřížky (Grid
mode) a režim náhody (Random mode)
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Závěr
Obrazová příloha
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Grafická úprava této práce byla
vygenerována pomocí nástroje
print.are.na (https://print.are.na/).
Technické a typografické nedokonalosti,
které se objevují v této práci jsou tak
způsobeny stávajícími procesy tohoto
nástroje.

