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Recenzja pracy doktorskiej przedstawionej przez Panią Aleksandrę Zajdel, zatytułowanej

“Strona internetowa — dostępne narzędzie budowania komunikacji wizualnej

i przekazywania informacji”.

Sporządzona w związku z przewodem doktorskim wszczętym na posiedzeniu Rady Wydziału

Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w 5 lipca 2017 r.

Złożona do oceny praca Pani Aleksandry Zajdel, wykonana pod opieką promotorską

dr hab. Barbary Widłak, prof. ASP z Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie,

jest kompletna, wykonana z należytą starannością i odpowiada stawianym wymaganiom.

Dokumentacja rozprawy doktorskiej zawiera:

1. Opinię promotorską
2. Abstrakt w języku polskim
3. Abstrakt w języku angielskim
4. Portfolio projektowe i dydaktyczne 2015–2022 (wybór)
5. Wymaganą dokumentację (cyfrowa)
6. Pracę doktorską w formie publikacji drukowanej i cyfrowej, zatytułowaną

“Strona internetowa — dostępne narzędzie budowania komunikacji wizualnej
i przekazywania informacji”.

7. Załączniki do rozprawy doktorskiej: 1 – cyfrowa przestrzeń publiczna,
2 – dostępność cyfrowa, 3– WCAG – wytyczne dla twórców stron internetowych.

Życiorys kandydatki

Pani Aleksandra ukończyła studia licencjackie w 2015 r. i magisterskie 2017 r. na Wydziale Form

Przemysłowych ASP w Krakowie. Podczas studiów brał udział w wymianie w ramach programu

CEEPUS (Arts Academy University of Split) i w ramach programu Erasmus ( EASD Ecsuala

de Superior i Desenio Valencia).

Od  2017 r. jest zatrudniona w Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

na Wydziale Form Przemysłowych. Podejmowała pracę w ramach pracowni Projektowania

Komunikacji Wizualnej A, Projektowania Komunikacji Wizualnej B, prowadziła Projektowanie

Uniwersalne w ramach Katedra Metodyki Projektowania oraz Podstawy typografii i komunikacji

wizualnej w Katedrze Podstaw Projektowania. Pracuje również w Chongqing Technology and
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Business University (Chińska Republika Ludowa) jako gościnny wykładowca przedmiotu Design

Material Research dla studentów Komunikacji Wizualnej).

Jest laureatką nagród:

• Projekt Roku STGU 2018/2019 – nominacja w kategorii Świeża krew za projekt strony

internetowej Formy.xyz;

• PGDA Polish Graphic Design Award 2020 – nominacja w kategorii Druki drobne za projekt

informatora dla Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie;

• PGDA Polish Graphic Design Award 2020 – nagroda główna kategorii Okolicznościowe

opakowanie za projekt „Seoulkid”;

• PGDA Polish Graphic Design Award 2021 – wyróżnienie w kategorii Okolicznościowe

opakowanie za projekt „Bug Bag”

Podnosi kwalifikacje na kursach i szkoleniach z zakresu projektowania stron internetowych

i narzędzi cyfrowych. Bierze udział w wystawach zbiorowych.

Portfolio przedstawione do oceny otrzymałam w formie cyfrowej i drukowanej, zawiera opisane

i udokumentowane osiągnięcia projektowe kandydatki. Autorka wykazuje wysoką aktywność

z zakresu projektowania komunikacji wizualnej (identyfikacje, opakowania, strony internetowe).

Przedstawione realizacje wskazują na swobodę poruszania się w obszarze projektowania a na

szczególną uwagę zasługuje elegancja i swoboda graficzna oraz wysoka dbałość o typografię.

Różnorodność i umiejętność doboru środków do osiągnięcia celów zasługuje na uznanie.

Jest autorką projektu poczytnego magazynu o dizajnie – Formy.xyz. Ten cyfrowy projekt

potwierdza systemowość myślenia, otwartość zaproponowanej formuły projektu.

Ocena rozprawy doktorskiej

Praca doktorska w formie publikacji liczy 170 str., stanowi bogaty materiał opisowy oraz

ilustracyjny i zawiera:

● opis celu i tezy
● informacje dotyczące zagadnień: Internet, sieć www, strony internetowe oraz

dostępność cyfrowa
● rozdział dotyczący projektowania strony WFP
● scenariusze zajęć z zakresu dostępności cyfrowej

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska jest ustrukturyzowanym, metodycznie poprawnie

poprowadzonym projektem, który powstał na bazie analiz, prototypowania i wielokrotnego

testowania. Kluczowym elementem, wprowadzonym do projektu, były wytyczne dotyczące

projektowania dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przeszedł weryfikację ze strony

użytkowników ze specjalnymi potrzebami a ich rekomendacje zostały wprowadzone przez

autorkę do projektu.
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Uwagi dotyczące części teoretycznej i kontekstowej.

Pani Aleksandra Zajdel w sposób metodyczny i zrozumiały wprowadza informacje dotyczące

historii, rozwoju, aspektów technicznych i pojęć z zakresu świata cyfrowego. W przystępny

sposób opisuje konteksty, przybliża definicje: internetu, sieci czy strony www, wyjaśnia również

rolę komunikacji cyfrowej w rozwoju cywilizacyjnym. Tym samym, pani Aleksandra Zajdel

wprowadza nas w holistyczny świat projektowania stron internetowych, porządkuje wymogi

dotyczące dostępności informacji, nie pomija takich kwestii jak przyjazne i zrozumiałe

formułowania treści czy wskazywanie zagrożeń.

Opisuje aspekty funkcjonalne, techniczne, wskazuje na infrastrukturę i koszty środowiskowe,

czy też zagrożenia jak chociażby dezinformacja i manipulacja opinią publiczną itd. Przywołuje

badania, statystyki, wytyczne oraz zalecenia. Projektantka zwraca też uwagę na korzyści jakie

świat cyfrowy wniósł dla rozwoju demokratyzacji, nie pomija wątków kulturowo-społecznych

które stoją u podstaw zmiany sposobów zachowań a w konsekwencji oczekiwań wobec

instytucji publicznych. Wskazuje również rozwiązania prawne, w tym prawa gwarantujące

dostęp do informacji, również dzięki internetowi.

Pani Zajdel opisuje także sposób pracy i kompetencje, niezbędne w zespołach zajmujących się

projektowaniem stron internetowych oraz określa typowy przebieg procesu projektowego.

Autorka przybliża też przydatne narzędzia i metody pracy przy projektach stron a co szczególnie

ważne, wskazuje na aspekty badawcze, testowanie projektu/produktu z użytkownikiem.

Z przyjemnością przyznaję, że sposób wprowadzania treści i pojęć, nakreślenie obszarów

problemowych, czyli wszystkie konteksty opisywanej aktywności projektowej są wykonane

wzorowo, napisane logicznym, zrozumiałym językiem a także poparte trafnie dobranym

materiałem wizualnym.

Osobny rozdział pani Aleksandra poświęciła dostępności cyfrowej. Powstały na bazie wielu

źródeł tekst, wprowadza istotne dla doktoratu wątki. Ich znaczenie, rolę i zastosowanie autorka

dokładnie opisała i zilustrowała. W tej części pracy dowiadujemy się jakie są alternatywy dla

osób z dysfunkcjami wzroku w kontekście efektywnego korzystania ze stron www, jakie

wymagania stawia WCAG, jakie rozwiązania mogą być wspierające dla osób niewidomych

i niedowidzących oraz głuchych, z niepełnosprawnością narządów ruchu i niepełnosprawnością

intelektualną. Na tej bazie autorka wprowadza i omawia termin projektowania uniwersalnego.

Tym samym mogę stwierdzić, że część teoretyczna opracowana jest w sposób wyczerpujący i

również w atrakcyjny.

W rozdziale czwartym Pani Zajdel przechodzi do części analitycznej. Przywołuje wytyczne WCAG

oraz analizę poprzedniej strony WFP, w zakresie potrzeb użytkowników. Ocena potrzeb

i oczekiwań powstała w Pracowni Interakcji WFP a przygotowana została przez dr Kamila

Kamysza i dr Anna Anzulewicz. Wytyczne i wnioski, sformułowane na podstawie wspomnianych
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materiałów, pozwoliły na rozpoczęcie procesu projektowania nowej strony Wydziału Form

Przemysłowych w Krakowie.

Projekt zawiera: wskazanie zakresu i treści, architekturę strony, projekt sposobu nawigacji

i oczywiście kluczowe elementy wizualne. Dodatkową częścią opracowania stanowią

scenariusze zajęć dydaktycznych wraz z załącznikiem Dostępność cyfrowa. Wszystkie wskazane

elementy projektu strony WFP powstały w zgodzie z wytycznymi o dostępności stron www.

Szczególnie cenne i interesujące są przeprowadzone przez panią Aleksandrę Zajdel testy

użyteczności. Opracowane wnioski wypływające z tych działań przełożyły się na wprowadzenie

do projektu istotnych korekt. Zgodnie z prawidłami sztuki, projekt został zrealizowany

responsywnie i poddany audytowi pod kątem dostępności. Efektem jest strona www będąca

udanym połączeniem funkcjonalności i potrzeb wizerunkowych. Mam jednak poczucie, że ukłon

w stronę estetyki i wizerunku, utrwalonego dzięki świetnej jakości druków WFP, jest jednak zbyt

duży. Moje wątpliwości budzi bowiem stosowanie szarości w typografii i pomimo, że kolorystyka

w projekcie spełnia wymogi WCAG, to jednak jest blisko granicy ryzyka, szczególnie gdy

weźmiemy pod uwagę różne monitory czy wyświetlacze o różnej jasności. Problematyczne jest

też zastosowanie szarości w elementach klikalnych ponieważ w większości Design Systemów –

szarość stosowana jest dla stanu nieaktywnego a w przypadku omawianego projektu wskazuje

na wyróżnienia takie jak: tytuły (napisy duże); dopowiedzenia – np pełna nazwa kierunku,

breadcrumbs(okruszki), strzałki – więcej i wspomniane wyżej oznaczenie stanu nieaktywnego

(małe napisy).  Drobne wątpliwości dotyczą ilości rozróżnień stanu hoover, są to bowiem: różne

kolory, ramki i podkreślenia cienkie i grube, przy czym np button szukaj – nie posiada stanu

hover. choć być może jest  to już problem wdrożenia a nie projektu.

Inne uwagi dotyczą typografii. W opisie dzieła wskazano poprawne zastosowanie punktacji,

interlinii, świateł międzyliterowych i międzywyrazowych, jednak w przypadku kroju Stratos,

a zwłaszcza jego grubszej odmiany, pojawiają się wątpliwości dotyczące czytelności np napisów

w listwie górnej. Stratos ma pewne niekorzystne z punktu czytelności cechy w postaci bardzo

zamkniętych liter: e, c, a. Pomimo nadania pożądanych świateł, konstrukcja kroju sprawia, że

kłopotliwe stają się sąsiedztwa takie jak np “cia”, “dia” itd. Pomimo, iż krój jest stosowany w

czasopiśmie Formy xyz, to przy projekcie strony która ma być przykładem dostępności, ten

wybór budzi moje zastrzeżenia. Według mnie niewystarczająco wspiera rozróżnialność znaków

i nie komunikuje konieczności wyboru kroju o wysokich parametrach czytelności. Mało

zrozumiała wydaje się też ikona dźwięku i jej stanu, w zasadzie nie wiadomo czy jest znak

włącz/wyłącz i czy dotyczy dźwięku. Żeby sprawdzić funkcjonalności, zapoznałam się z obecną

stroną, trudno bowiem ocenić projekt na prezentowanych ekranach bez przygotowanego do

oceny Design Systemu i możliwości sprawdzenia nawigacji.
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Zdaje sobie sprawę, że projekt i wdrożenie mogą się od siebie różnić i że podczas wdrożenia

pojawia się wiele nieoczekiwanych ograniczeń a także trudności, doceniam więc tym bardziej

efekt, mimo wspomnianych uwag. Moje wątpliwości które raczej nazwałabym niepokojami niż

błędami, dotyczą detali oraz integralnych decyzji projektantki do których ma prawo i które

respektuję. Chcę równocześnie podkreślić, iż niezaprzeczalną zaletą przedstawionej pracy jest

jej kompleksowość która absolutnie nie ogranicza się do projektu graficznego. Pani Zajdel nie

tylko umiejętnie wykorzystała przeprowadzone wcześniej analizy, doprowadziła do nowej

propozycji struktury, zaangażowała specjalistów weryfikując rozwiązania, zwracała uwagę na

komunikatywność zamieszczanych treści, miała też wpływ na sesje fotograficzne i obrazy

ruchome a wszystkie te działania realizowała w rygorze ograniczeń związanych z dostępnością.

Tym samym projekt pani Aleksandry postrzegać należy w kategorii całej usługi obejmującej

organizację zespołu, pracę ze zleceniodawcą, troskę o zawartośc merytoryczna i jej jakość oraz

wytyczne do wdrożenia a w końcu weryfikacje i planowanie kolejnych kroków. Tym samym

pragnę stwierdzić, że pracę nad projektem jaki i efekt końcowy oceniam wysoko. To właśnie

planowanie całego procesu i zarządzanie nim w tak szerokim zakresie, wskazuje na prawdziwe

predyspozycje projektantki, jej świadomość i szereg kompetencji.

Panie Aleksandra Zajdel jednak nie poprzestała na wymienionych działaniach. Rozprawa

doktorska zawiera również scenariusze zajęć w obszarze tematycznym Projektowanie

Uniwersalne – Dostępność cyfrowa. Opracowanie teoretyczne zostało doskonale wykorzystane

dla celów dydaktycznych. Program zajęć jest opracowany całościowo i w przystępny sposób

wprowadza zagadnienia dostępności w tok nauczania komunikacji wizualnej. Dzięki części

dydaktycznej młode pokolenia projektantów będą świadomie działać na rzecz osób narażonych

na wykluczenie cyfrowe w tym użytkowników z niepełnosprawnościami. Doświadczenie, pani

Zajdel, zdobywane w pracy zawodowej i podczas podnoszenia kompetencji zaowocował dojrzałą

i współczesną propozycją programu dydaktycznego bez którego trudno sobie wyobrazić

odpowiedzialne kształcenie w zakresie komunikacji wizualnej. Szczerze gratuluję projektu

i pragmatycznego podejścia do opracowania teoretycznego które zaowocowało programem na

tak wysokim poziomie.

Konkluzja
Projekt “Strona internetowa — dostępne narzędzie budowania komunikacji wizualnej
i przekazywania informacji” stanowi realną zmianę w stosunku do stosowanych dotychczas
rozwiązań i wprowadza rozwiązania z zakresu dostępności bez utraty informacji czy jakości
wizualnej. Pani Aleksandra Zajdel osiągnęła zamierzone efekty oraz dostosowała swoją
propozycję do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest wykonany zgodnie
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z metodologią projektowania uniwersalnego. Wnosi wysoką wartość w kontekście
projektowania dostępności jednostek akademickich.
Jest autorskim projektem z zakresu wzornictwa przemysłowego i jako taki odpowiada
wymaganiom określonym w art. 13, ustawy z dnia 14. 03. 2003 r. (wraz z późniejszymi
zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki. Tym samym uważam, że przedstawiona praca doktorska predysponuje autorkę do
otrzymania stopnia doktora o który się ubiega.
Składam wniosek do Rady ds Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie, o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz
popieram wniosek o nadanie Pani Aleksandrze Zajdel stopnia doktora sztuki,
w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

dr hab. Justyna Kucharczyk
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