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Tématem teoretické části práce je historický a výčtový souhrn informací o nejvýznamnějších světových 
výstavách, a poté o novodobé speciální formě v podobě design weeků ve světě a ČR. Téma přesně 
odpovídá i řešené problematice v praktické části bakalářské práce, což bývá podmínkou pro zadání 
v AGD. Student pracoval samostatně, jazyková úroveň je na slušné úrovni, počet citací je optimální. 
Postrádám pouze více komentářů k vizuálním stylům, propagaci v kapitole 5 DESIGN WEEKY, kde by 
se mohly objevit autorské komentáře vztahující se k úrovni propagace, vizuálů těchto přehlídek, autor 
by tím práci více nasměroval k řešenému tématu v projektu. Zaznamenal jsem na jiných místech v textu 
i množství autorových úvah, názorů, stanovisek. A to zejména v úvodu obhajoby praktické části práce, 
kde je cítit upřímné zaujetí projektem a osobně mi přijde tato část velmi zajímavá svou expresivitou 
popisu geneze autorova působení v projektu Zlin Design Week. Tento popis se mi zdá i přes místy 
nadbytečné informace jako jedinečný z hlediska autentičnosti a je velmi poučný pro další následníky 
v projektech školní agentury KOMAG. A navíc je dost čtivý. I přes tuto pochvalu nemohu někde nevidět 
možná místy zbytečné sebevědomí, ale to k dnešnímu mládí asi patří, daleko více, než bývalo zvykem 
v dobách minulých. Bohužel opožděně dodaná volně zpracovaná verze je i přes snad docela dobrý 
záměr velmi amatérsky provedeným knihařským způsobem značně degradována, je to škoda a nedá 
se to jen tak přehlédnout. Je to škoda, pokazit si takto celkově příznivý dojem z celé práce. 
Mohu tedy konstatovat, že i přes mou minimální šanci konzultovat celou práci mohu tuto práci doporučit 
k obhajobě.  
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Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 
 

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

 
 


