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

1.1
1.2
1.3

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
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka ve struktuře práce dala větší váhu vizuální stránce pražského metra. Menší část věnuje reflexi
v médiích. Tato změna je logická, protože se ukázalo během práce, že obsáhlost tématu je větší než původní
předpoklad.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru

Hodnocení známkou
A
A
A
A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka zevrubně popsala vznik a vývoj vizuálního stylu pražského metra od začátku plánování až po
současnost včetně plánu na modernizaci. Na začátku práce stanovila teoretická východiska a následně věnovala
každé etapě samostatnou část. Nechybí ani medailonky hlavních autorů vizuální koncepce metra. Popsala
záměry i nedostatky v realizaci vizuálních prvků. Zpracování je velmi podrobné od loga až po jednotlivé detaily
celé koncepce jednotného stylu pražského metra. Práce je cenná, neboť není dosud tato tematika nikde
zpracována v takovém rozsahu.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující)
3.1
3.2
3.3
3.4

Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
Zvládnutí terminologie oboru
Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci

Hodnocení známkou
A
A
A
A

3.5
3.6

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

A
A

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce Terezy Ťopkové má logickou strukturu, množství obrazových příloh, dobrou jazykovou úroveň i grafickou
podobu.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce Terezy Ťopkové má vynikající úroveň. V takovém rozsahu nebyla dosud vizuálnímu stylu pražského
metra věnována žádná studie a jsem rád, že si toto téma zvolila, protože problématika veřejného prostoru stále
zůstává stranou širšího zájmu. Autorka prokázala, že téma dokáže zpracovat na vysoké úrovni. Použila množství
dostupných pramenů i vlastní podklady při studiu pražského metra v jednotlivých trasách a stanicích, což nebylo
vzhledem k minulé situaci vůbec jednoduché. Velkou pozornost věnovala vzniku a vývoji loga, písmu,
bannerům, piktogramům aj. Vše v jejich vývoji až po současnou podobu. Jednotlivé prvky porovnávala se
zamýšlenou podobou v grafických manuálech DP hl. města Prahy. Ukázalo se, že vlasně nikdy nedošlo
k naprostému naplnění zamýšlené koncepce.
Diplomová práce Terezy Ťopkové je výborná a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Porovnávala jste pražské metro i s jinými. Jak hodnotíte úroveň jeho vizuálního stylu?
5.2
Máte dojem, že snaha o úplné sjednocení grafické podoby metra dojde naplnění?
5.3
5.4
6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU
Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND.
Komentář pro případnou shodu nad 5%:
6.1
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

A
B
C
D
E
F

výborně
velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: 17.6.2020

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek
nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje
v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.

