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Název práce: Design a nanotechnologie  

Typ práce: bakalářská 

Hodnocení práce: dobře 

Vedoucí práce: Mgr. Dita Malečková, Ph.D.  

Oponent/-ka práce: Mgr. Jakub Fiala 

Konzultant/-ka práce:  

Řešitel/-ka práce: Dominika Čužnová 

Slovní hodnocení práce 

Bakalářská práce se zabývá tématem nanotechnologií se zřetelem k využití v oblasti umění a 
zároveň poskytuje přehled různých oborů lidské činnosti, v nichž nanotechnologie nachází 
své místo. Práce stručně definuje pojem nanotechnologie, uvádí oblasti, v nichž se využívá a 
zaměřuje se na situaci v České republice. Tu autorka mapuje pomocí rozhovorů s odborníky 
působícími v této oblasti.  
 
Text poskytuje přehled instituciálního zajištění výzkumu nanotechnologií v šesti státech, než 
přistoupí k situaci v České republice, zmiňuje obor materiálové inženýrství a jeho vztah k 
nanotechnologii a věnuje se i rizikům, která mohou být s nanotechnologií spojená, tedy 
především rizika zdravotní a ekologická.  
 
Co se týče samotné oblasti umění, úvodní historický exkurz je spíše sporný, následují 
příklady uměleckých děl, výstav a tvůrců využívajících ke své práci nějaký typ 
nanotechnologií. Autorka zmiňuje i tři české zástupce nanoartu, čímž je přehled v podstatě 
vyčerpán. Je evidentní, že širší využití nachází tato technologie v oblasti designu, především 
textilu a architektuře a že se právě zde otevírá pole budoucích možností. Oblast kultury potom 
slouží jako prostor reflexe nadějí a obav spojených s nanotechnologií obecně.  
 
Přehledová část práce je doplněná o informace z dotazníku, na který odpovědělo pět českých 
odborníků na nanotechnologie a představuje tak zajímavý, jakkoli v mnoha bodech 
předvídatelný vhled do problematiky.  
 
Text jistě vykazuje nedostatky. Autorka rozhodně mohla využít více zdrojů a metod 
průzkumu. Práce v této podobě je spíše přehledem institucí, osobností a názorů vztahujících 
se k nanotechnologiím. Tento přehled je nicméně zpracován přiměřeně pečlivě a je oživen 
zmíněným dotazníkovým šetřením.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.  
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

20 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 5 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

14 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 11 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 55  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze       dne 24.8.2019 ......................  Mgr. Dita Malečková, Ph.D. 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 


