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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Předložená diplomová práce Lenky Tojnarové svědčí o zaujetí autorky zvoleným tématem. Oceňuji též 
její kultivované vyjadřování a celkově tematicky sevřený text.
2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Práce je logicky koncipovaná. Teoretickou část tvoří přehledová řada kapitol věnovaných tématu písma 
nazíraného z více úhlů pohledu. Výklad jednotlivých vývojových etap a tendencí opírá diplomantka 
o poučený výběr autorských osobností. Text vykazuje vhled a zaujetí danou problematikou. Seznam 
studijních zdrojů tvoří základ pro zdařilou sumarizaci tématu, ale chybí odkazy na zahraniční literaturu.

Didaktickou část tvoří tematické řady rozčleněné do tří okruhů, ve kterých autorka rozvíjí možnosti 
uplatnění písma ve výtvarné výchově. Jde o náměty nápadité a tvořivé (viz též zdařilé přílohy). V rámci 
jednotlivých úkolů jsou využity vlastní pracovní listy, písmo je v zadání vztaženo k atraktivnímu 
 historickému rámci, nabízí literu jako samostatný výrazový prostředek a nebojí se žáky zapojit do 
materiálových experimentů. Velký důraz je kladen na samotný proces psaní a kresby, jehož výsledkem je 
výrazová kvalita znaku.

Výtvarnou část diplomové práce představuje interaktivní výukový materiál tematizující prostředky 
vizuální komunikace ve veřejném prostoru. Materiál je žákům předkládán formou mapy, jež nápaditě 
propojuje jednotlivá témata. Diplomantka osvědčila schopnost podřídit vizuální složku interpretovanému 
obsahu, uspěla i ve volbě výrazových prostředků (kontrast geometrických forem a linorytových struktur).
3. Formální náležitosti práce:
Práce je sestavena přehledně, v příloze je doplněna vhodným obrazovým materiálem, kvalita anotace je 
dobrá. Oceňuji účelné a vizuálně sjednocené grafické řešení všech částí práce. Upozorňuji na chybné 
užíváni čárek v některých souvětích. Např.: s. 25 „Zjednodušit problém, i přes to…“ (vynechat čárku), 
s. 26: „Písmo v umění jako druhá formulovaná kategorie, směřuje k experimentům…“ (vynechat čárku), 
s.  29: „Pro vývoj českého umění sehrávají svou roli, ve využívání netradičních výrazových technik, 
koláže…“ (vynechat obě čárky), na s. 35 „Guilliame Apolinaire“ se skloňuje – má být ve větě v 2. pádě: 
„Guilliama Apollinaira“.
4. Přínos práce pro teorii a praxi oboru a osobní rozvoj studenta.
Práce odráží nadšení autorky pro dané téma, představuje její osobní přínos a dokazuje míru vloženého 
úsilí. Interaktivní mapa může posloužit jako příklad pro obdobně koncipované výukové materiály.
5. Úkoly pro obhajobu:
a) Co vám při řešení diplomového úkolu dělalo největší obtíže a jak jste se s nimi vyrovnala? 
b) Podle jakých kritérií jste volila jednotlivé typografy ve výběru?
c) Jaké aspekty podle vás charakterizují podobu aktuální scény vizuální komunikace?
Práci doporučuji jako diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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