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Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce se zabývá využitím A.I. – umělé inteligence v prostředí grafického 

designu. Cílem práce je popsat současný stav využití A.I. a algoritmizace pro grafický design a 

kriticky, na základě provedeného šetření, zhodnotit potenciál těchto nástrojů. 

Práce disponuje kvalitním teoretickým nástinem předloženého tématu, autor téma podrobil velice 

rozsáhlé a přesvědčivé rešerši a kritice. Tato část práce je na vysoké akademické úrovni a jistě 

přispívá vědeckému diskurzu v této oblasti. V rámci empirické části práce autor předkládá šest 

hypotéz, jež ověřuje skrze metodu dotazování.  

Celá práce je koherentní, logická a dobře strukturovaná. Autor ji přehledně člení a v rámci 

teoretické rešerše i metodologie zahrnuje všechny důležité aspekty. Metodologie odpovídá 

nastíněnému cíli práce a umožňuje fundovaně hypotézy prozkoumat a posléze přijmout či 

odmítnout. Formální úroveň práce odpovídá standardům na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, autor se v žádné části práce nedopouští dramatických formálních chyb. Práce je psaná 

v anglickém jazyce, přičemž i úroveň angličtiny odpovídá vysokým nárokům mezinárodní 

akademické komunity. Autor práce odpovídajícím způsobem pracuje se zásadními prameny z dané 

vědecké oblasti, podrobuje je kritice a vhodně interpretuje jejich výsledky. Je si vědom limitů 

vědecké práce a jeho analýza dokazuje, že je schopen v akademických pramenech odhalit případné 

problematické body. 

Po formální i obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní obhajobě. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“. Práci doporučuji k obhajobě.  

 



Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné zpracování tématu 32 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 17 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů 20 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů 

gramatika textu 5 0 – 5 bodů 

CELKEM 89  

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 24.8.2020  Michaela Slussareff 

jméno a příjmení zhotovitel/-ka posudku 

 


