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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Martin Bryś  

Název práce: Grafický redesign Kralupského zpravodaje 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno:       

Pracoviště:       

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Nemohu posoudit, teze nejsou součástí předložené práce v SIS.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor pracuje s velmi omezeným množstvím odborné literatury.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce b 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů b 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté bez 

udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci k obhajobě 

a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby s autorem bylo 

zahájeno disciplinární řízení.) 

b 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

c 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce b 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  



      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor předkládá praktickou bakalářskou práci v oblasti grafického designu doprovázenou teoretickou částí. 

Teoretická část je v podstatě vysvětlením postupu práce při tvorbě práce praktické. Autor pracuje s minimem 

odborné literatury, ze seznamu literatury uvedené v práci pak fakticky pracuje jen s pár vybranými tituly. 

Teoretická práce postrádá podle mého názoru důležitý aspekt, který by měl předcházet jakémukoliv redesignu, a 

to mapování terénu, vytipování dobré a špatné praxe. Na základě takové rešerše by pak ideálně bylo možné stavět 

novou grafickou úpravu. Stejně se tak neobjevuje v textu ani zmínka o současných trendech v úpravě tiskovin, 

používaných postupech, etc. Text pak trpí i nedostatky jako je používání oborových pojmů (sirotci / vdovy), které 

autor vysvětluje až o několik stran dále, etc. Stejně tak text mohl projít důkladnější korekturou. Obecně ale 

největší problém vidím v tom, že místo aby byl text o grafice používané v tomto typu periodik, většinu prostoru 

věnuje popisu toho, jak autor postupoval při tvorbě vlastní praktické práce.  

Praktickou bakalářskou prací je pak návrh redesignu Kralupského zpravodaje. Autor se pokusil vytvořit 

smysluplnou a přehlednou grafickou úpravu. Využil výrazný font, který používá jak pro nadpisy, tak pro samotný 

text. Text a další prvky grafického zlomu jsou pak oddělovány pomocí velkých obdélníkových bloků střídající se 

bílé a modré barvy.  Tento princip šachovnice výrazně přispěl k zpřehlednění celé tiskoviny, na straně druhé na 

některých místech podle mého názoru nefunguje úplně ideálně (barevné rámečky pod fotografiemi, bílý text na 

modrém pozadí, který je náročný na čtení, etc). V tomto ohledu by místy pravidlo "méně je více" bylo celkem 

vhodné.  

Výsledkem praktické bakalářské práce je každopádně vkusný a čistý návrh grafické úpravy, který by pomohl 

výrazně zlepšit stávající stav periodika. Mezi slabiny práce pak patří především teoretická část bakalářské práce, 

která působí dojmem rychlého zpracování na poslední chvíli. Chybějící teze ve verzi vložené do SIS bude pak 

třeba doplnit. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji připuštění k obhajobě s hodnocením C.   

 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 10.6. 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


