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Teoretická práca Emy Cepkovej je postavená v logickej štruktúre. Rozoberá v nej vznik a 
históriu vizuálních identít, ich delenie a postupne prechádza na vizuálne identity miest. Začína 
kladnými príkladmi svetových miest, postupne prechádza na české a zároveň aj slovenské 
mestá, pričom sa nevyhýba aj negatívnym príkladom. Dokazuje tak široký rozhľad v danej 
problematike a preukazuje kritické myslenie s jednoznačným názorom napríklad pri logu 
mesta Michalovce. Študentkyn záujem o tému dokumentuje aj vypracovaný dotazník, 
s ktorým oslovila obyvateľov mesta a jeho výsledky zahrnula do teoretickej práce. Autorkyno 
skúmanie, rešerš a výsledky z dotazníka sa stali základným odrazovým mostíkom pre 
praktickú časť bakalárskej práce.  
Teoretická práca je napísaná pútavým jazykom a ľahko sa číta. Grafická úprava práce je na 
dobrej úrovni, vyplýva z návrhu princípov používaných v navrhnutej identite mesta. Miestami 
však nerozumiem úprave začiatku článkov, ktoré nie su vždy jednotné. Narábanie s citáciami 
je decentné, stávajú sa organickou súčasťou textu. Obrazová príloha je relatívne rozsiahla, 
dobře ilustruje témy spomínané v texte.  
Jedinú výhradu mám k forme prezentovaných výsledkov dotazníka. Študentka siahla po příliš 
konzervatívnej úprave s nelogickou farebnosťou, vďaka čomu vyskakuje táto časť z ucelenej 
úpravy práce. Forma úpravy výsledkov dotazníka ostáva pre mňa nevyužitým potenciálom, 
ktorý však predstavuje len veľmi malú časť z celej teoretickej práce. Študentka sa venovala 
viac podstatnejším častiam svojej práce a preto táto malá slabina neovplyvňuje jej celkový 
výborný dojem. 
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Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 

 A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


