
Zlínská zastávka putovní výstavy #zapixely je tady! 

Tisková zpráva, 4. 4. 2016, Czechdesign 

Výstava Digitální design: Pohled za pixely, kterou v Praze loni na podzim představily organizace 

CZECHDESIGN.CZ a Asociace UX, přijíždí do Zlína! 

První putovní zastávka #zapixely v roce 2016 je v baťovském Zlíně. V 14|15 Baťově institutu, který se 

nachází v továrním areálu Svit, bude během dubna k vidění výstava představující návštěvníkům téma 

digitálního designu. 

Co se děje za displeji a obrazovkami 

Webové stránky, mobilní aplikace, výběry z bankomatů… Věci, které důvěrně známe a denně 

používáme, nicméně je mnohdy bereme jako samozřejmost. Putovní výstava o digitálním designu 

ukazuje, co se děje ve světě za pixely – kdo jsou digitální designéři, v čem spočívá jejich práce, příběh 

vzniku digitálních produktů a jak tento obor přináší do světa byznysu konkurenční výhodu. 

Czechdesign a Asociace UX toto téma představují širšímu publiku. Začalo to minulý rok v Praze a letos 

se i zájemci mimo Prahu mohou těšit na celistvé představení tohoto oboru. 

Na obsahu výstavy se podíleli přední odborníci na digitální design. Dominika Potužáková, Berka, Jakub 

Krčmář, Martin Kopta, Jakub Franc, Jakub Goldmann, Peter Štědrý, Ondřej Válka, Radek Pavlíček, Jan 

Řezáč představili témata jako strategie, typografie, uživatelské testování, designový proces a další. 

Doprovodné přednášky představí konkrétní příklady 

Organizace zlínské zastávky se chopili studenti ateliéru Digitální design z Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně. Ti připravují propojení výstavy s bližším poznáním svého ateliéru, který je s takovým 

zaměřením zatím jediný v Česku. V posledním dubnovém týdnu a také posledním týdnu výstavy se 

stanou #zapixely součástí 2. ročníku designového festivalu ZLIN DESIGN WEEK. 

Kromě výstavy samotné se připravuje doprovodný program sestávající se převážně z přednášek. 

Podrobné informace o doprovodném programu budou postupně zveřejňovány na webu 

czechdesign.cz/zapixely a na facebooku Czechdesign a partnerských organizací – Ateliéru Digitální 

design a ZLIN DESIGN WEEK. 

Pro koho je výstava určena? 



Jakkoliv abstraktně téma digitálního designu zní, je výstava určena široké veřejnosti. Výstava 

seznamuje návštěvníka s novým oborem krok za krokem. A tak může být návštěva přínosná jak 

nedigitálním designérům, protože se seznámí s příbuzným oborem, tak firmám, neboť jim pomůže 

pochopit, že investice do digitálního designu je potřeba. Studenti zase poznají možnosti budoucí 

kariéry. V neposlední řadě jsou dveře otevřeny komukoliv dalšímu, kdo se chce dozvědět více o oblasti, 

která je u nás teprve v plenkách, nicméně se dere dopředu a hlásí se o slovo. 

Do Zlína a ještě dál 

Zlín je však jen první zastávka putování, které mají #zapixely tento rok před sebou. Další města, která 

se seznámí s tímto mladým dynamickým oborem, jsou Brno a Plzeň.  

„Máme radost, že myšlenka byla natolik silná, že se nyní výstava dostává mimo Prahu k dalším lidem. 

Znalosti z oboru digitálního designu se tak můžou dál šířit a inspirovat řadu dalších lidí. Ideální je, aby 

došlo k propojení jednotlivých zájmových skupin – aby designéři všech zaměření a firmy dokázali 

společně pracovat na projektech komplexně a konzistentně,“ říká k putování výstavy její kurátor Lukáš 

BoB Marvan.  

V Praze #zapixely oslovily přes tisícovku návštěvníků 

Během šesti týdnů uspořádali organizátoři přes deset akcí doprovodného programu. Celkově se 

s tímto rozvíjejícím se oborem seznámilo přes tisíc návštěvníků. 

CZECHDESIGN je organizace, která dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi. Odborné i širší 

veřejnosti přináší aktuální informace – provozuje webový portál o českém designu, podporuje a 

propaguje české designéry, v rámci poradenských služeb poskytuje konzultace, pořádá designérské 

soutěže, tendry, mediální kampaně a výstavy. www.czechdesign.cz 

Asociace UX je oborová organizace, jejíž hlavní činností je směřovat, rozvíjet a formovat lokální UX trh 

s ohledem na zahraniční trendy a zkušenosti, zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice HCI 

(Human-Computer Interaction), UX (User Experience) a poskytovat podporu UX specialistům, business 

i akademické sféře. www.asociaceux.cz 

Ve zkratce 

KDY: 6. 4. – 1. 5. 2015 

KDE: 14|15 Baťův institut, foyer 15. budovy – Krajská knihovna Františka Bartoše, areál Svit 

TÉMATA: Uživatelský výzkum, Ideace / Strategie, Designový proces, Interakční design, Vizuální design 

digitálních produktů, Digitální typografie, Přístupnost, Testování použitelnosti, Průnik se skutečným 

světem 

ODBORNÍCI PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝSTAVĚ: Jakub Franc, Jan Řezáč, Petr Štědrý, Ondřej Válka, Jakub 

Krčmář, Jakub Goldmann, Radek Pavlíček, Martin Kopta, Dominika Potužáková, Berka Berka UX 

GRAFIKA: Richard Jaroš 



DOPROVODNÝ PROGRAM:  

- Lukáš BoB Marvan, přednáška Úvod do UX designu, 14. 4. 2016 

- Martin Kopta, přednáška na téma uživatelské testování, datum bude upřesněno 

- Jablotron, přednáška úspěšné české firmy vyrábějící zabezpečovací zařízení a průkopníka v 

inovacích, datum bude upřesněno 

- Exkurze do ateliéru Digitální design FMK UTB, 27. 4. 2016, odpoledne 

Změna doprovodného programu vyhrazena! Pro aktuální informace průběžně sledujte #zapixely na 

webu Czechdesign.cz a sociálních sítích. 

Užitečné odkazy: 

- Press kit (TZ, vizuály): www.czechdesign.cz/press > Putování výstavy Digitální design: Pohled 

za pixely 

- Rozhovory a články k #zapixely:  www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/digitalni-design  

Kontakt pro média: 

Aneta Sládková, sladkova.a@gmail.com, +420 777 773 110 

Organizátoři: 

Partneři: 

Lokální partneři: Ateliér Digitální design FMK UTB, ZLIN DESIGN WEEK, 14|15 Baťův institut 

Hlavní partner: MSD 

Společnost MSD působí v České republice od roku 1992 a patří mezi největší farmaceutické firmy 

na světě. V oblastech biologické léčby, kardiologie, léčby astmatu a alergie, diabetu, infekčních chorob, 

vakcín a péče o zdraví žen a dětí se řadí mezi světové leadery. V Praze otevřela společnost MSD v roce 

2014 svůj IT hub (MSD IT Global Innovation Center), kde vyvíjí specifická řešení pro výzkum a vývoj, 

výrobu, vedení společnosti a projektové řízení, a také řídí správu infrastrukturních platforem a aplikací. 

Více o MSD IT Global Innovation Center v České republice najdete na www.msdit.cz. 

Partner putování: Jablotron 

Partneři: NetSuit, LMC, WebExpo, Designblok, Paralelní polis 

Mediální partneři: ArtMap, Radio1, Médiář, Designreader.org, Design Portál, Lidovky.cz, Design 

Cabinet CZ, Artikl, Insidecor, Design Mag, Kulturissimo, Typo 
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