
„Financial Crisis: Institutions and Policies“ je prvním dílem
ze série ekonomických publikací autorského kolektivu
Lacina, Rozmahel, Rusek vydané nakladatelstvím Martin
Stříž. Cílem grafického zpracování obálky bylo vytvořit
takový motiv, který by trefně a jednoduše vystihl téma,
o kterém publikace pojednává (dopady ekonomické krize
na Evropskou Unii). Tomu je přizpůsobena jak hlavní
ilustrace, tak použitá barevná kombinace.

KNIŽNÍ OBÁLKA



Další z dílů tematických publikací o finanční
a ekonomické krizi udržuje grafický styl a zásady
nastolené první částí. Na první pohled je tak
zřejmé, že se jedná o na sebe navazující sérii.

KNIŽNÍ OBÁLKA



Responsivní webové stránky hudební
skupiny Eyesore. Cílem bylo přenést
atmosféru a náladu písní do vizuální
podoby a dotvořit tak celkovou image
kapely. K účelům prezentace návrhu
byla vytvořena ilustrace monitoru
a telefonu.

WEB



Vektorová ilustrace znázorňující
animované postavičky z videoklipu
„Coffee & TV“ hudební skupiny
Blur za účelem následné výroby
skutečných rekvizit.

ILUSTRACE



Tato vektorová ilustrace vizuálně znázorňuje zajímavá
fakta o České republice. Stěžejní myšlenkou je umístění
textu do prostředí a kontextu, ve kterém by jej člověk
nečakal - v tomto případě do rozhraní mobilní aplikace,
potažmo céleho mobilního přístroje. Z hlediska obsahu
jsou tak jednotlivá fakta stylizována jakožto zprávy
v aplikaci a společně vytváří na sebe navzájem navazující
komunikaci, čímž dodávají celku další rozměr.

INFOGRAFIKA



Zadáním tohoto studijního úkolu bylo vytvořit
umělecký typografický plakát, který by kromě
základních jednoduchých tvarů obsahoval pouze
znaky písma Gotham. Celkové ztvárnění mělo
zároveň vystihovat charakter a vlastnosti tohoto
písma, které vychází z nápisů na různých
budovách New Yorku z poloviny 20. století.

Plakát stejně jako písmo Gotham využívá
geometricky přesný vzorec a ztělesňuje tak
charakter amerických měst, jejich přesnou
hierarchii a strukturu ulic a mrakodrapů.

PLAKÁT



SVATEBNÍ
BLAHOPRÁNÍˇ

Záměrem jednoho z návrhů svatebních blahopřání pro
firmu „ILIS – pohledy & přání“ bylo skloubit klasický
vzhled s moderními prvky. Takové blahopřání se na

první pohled dokáže odlišit od těch tradičních, zároveň
je však stále přístupné i konzervativnější klientele.



KNIŽNÍ
OBÁLKA

Obal ke sbírce uměleckých prací "Wolf - The
Evolution" nastiňuje téma publikace, a to evoluci

nejen druhovou, ale především evoluci stylů,
myšlenek a uměleckých prostředků. Pojítkem
všeho je vlk, prostřednictvím něhož je daná

evoluce znázorněna.


