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Téma bakalářské práce Vizuální podoba katalogů soutěže „Nejkrásnější české knihy roku jako 

zrcadlo dobových tendencí grafického designu“, které si Eva Mertová vybrala, patřící 

převážně do oblasti grafické designu, tedy do oblasti zabývající se vizuální stránkou knihy jak 

z hlediska estetického, tak z hlediska technického, je blízké jejímu současnému profesnímu 

působení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.  

Zvolená struktura práce, jejímž těžištěm je analýza vnější a vnitřní podoby jednotlivých 

katalogů, dokumentujících soutěž NČKR, doplněná osobními výpověďmi autorů  grafické 

úpravy katalogů a následovaná komparacemi výsledků analýz  vyhovuje zadání bakalářské 

práce.   

Úvodní kapitoly věnované metodologii a historickým souvislostem tématu práce 

srozumitelně a bez zbytečných odboček představují, jakou metodu práce autorka zvolila a 

jaký je historický kontext současné podoby soutěže o nejkrásnější české knihy roku. 

V ústřední části práce autorka prokazuje, že se orientuje jak v pojmosloví, tak reflexi 

grafického designu (ve většině případů se autorce podařilo vystihnout, v čem spočívá 

originální řešení grafického návrhu obálky).  Reprezentativní soubor výpovědí autorů grafické 

úpravy katalogů je jedinečným svědectvím nejen o přístupu aktérů ke grafickému designu 

katalogů, ale rovněž o proměnách podoby a významu soutěže. Obsahuje širokou škálu 

výpovědí ꟷ  osobností působících jak v minulém století (J. Solpera, R. Vaněk), či současných 

představitelů grafického designu (P. Babák, F. Hejduk). Důsledné sledování polygrafického 

zpracování jednotlivých katalogů odhaluje silné stránky i slabiny zvolených řešení celkové 

grafické úpravy a odkazuje tak k celkové úrovni domácí knižní produkce.  



V závěrečných kapitolách práce autorka shrnuje poznatky získané v předchozích kapitolách a 

konstatuje, že „zvláště co se týká kvality papíru, tiskové kvality a polygrafického zpracování 

představují soutěžní katalogy domácí knižní produkci, což sice platí, ale tato skutečnost není 

jinde než v oblasti soutěžních katalogů sledována. Nepovažuji absenci analýz další knižní 

produkce za nedostatek této práce, protože rozsah takového zkoumání by překročil tuto 

kategorii kvalifikační práce.  K úrovni grafického designu v uvedených letech je třeba uvést, 

že originalita řešení grafického designu se v době široce sdílených technologických možností 

projevuje spíše experimentálním přístupem k celkové koncepci katalogu než v pouhé jeho  

grafické podobě, jak autorka v závěru uvádí.  Zmapovat vývoj grafického designu na konci 20. 

a na začátku 21. století a vřadit do tohoto vývoje výsledky analýzy soutěžních katalogů by 

bylo téma pro další práci kunsthistorického charakteru. 

Práce vykazuje schopnost kritického myšlení, použitý jazyk a styl jsou adekvátní zvolenému 

tématu a přístupu. Autorka prokázala obeznámenost s odbornou literaturou v oblasti, která 

je v práci reflektována.  Soupis literatury není patřičně strukturovaný.  

Tato bakalářská práce není svých charakterem kompilační, přináší originální poznatky a vhled 

do tématu, které se dosud v odborné literatuře neobjevily. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bakalářské práce  

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Metodologie a věcné zpracování odpovídá 

zvolenému tématu  

32 bodů  

přínos  Originální poznatky  20 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

Citování je korektní, informační zdroje dílčí  10  bodů  

slohové zpracování  Práce je čtivá, odborný styl práce a rozsah 

dodržen  

15 bodů  

gramatika textu  Drobné chyby  4 bodů  

       

CELKEM   81 bodů  

 

V Praze 27. 8. 2018                                                           Alena Petruželková 


