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Tabulka A – hodnotí náročnost tématu, nikoli zpracování

Úroveň
Hodnocení náročnosti tématu:
                                                                                        nadprůměrná průměrná podprůměrná
Teoretické znalosti x
Praktické zkušenosti
Sběr a zpracování 
podkladů a 
vstupních dat

x

Specifické nároky 
tématu (originalita, 
rozsah,

x

statistické 
zpracování dat, 
interpretace závěrů 
apod.)

x



Tabulka B – hodnotí úroveň zpracování tématu

Úroveň
Kritéria hodnocení práce:

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit
Splnění cíle 
práce

 

Samostatnost 
při zpracování
Metodologická 
kvalita postupu 

x

Úroveň 
teoretické části 

x

Práce 
s literaturou 
(citace)

x

Úroveň 
analytické části 

x

Adekvátnost 
použitých 
metod

x

Úroveň návrhu  
řešení  
(realizace)

x

Jazyková 
úroveň práce 

x

Formální 
úroveň  (text, 
grafy, tabulky)

x

Přehled 
literatury 
(rozsah, 
kvalita)

x

Jiné kritérium 
(novost,  přínos 
praxi)

x

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X v příslušné úrovni. V dalším 
hodnocení pokračujte na druhé straně formuláře.



Připomínky a otázky k obhajobě:

(Na tomto místě oponent práci slovně zhodnotí, uvede připomínky především k obsahu, 
tedy nejen k formě – není třeba jmenovitě uvádět, že na straně té a té chybí čárky, odkazy na 
prameny atd. I nezasvěcený čtenář by měl po přečtení slovního vyjádření získat představu o 
práci jako celku. Oponent položí tři odborné otázky, které student zodpoví při obhajobě 
práce. Otázky, které oponent položí, budou vycházet především z obsahu práce).

Lukáši  Pertlovi se podařilo velmi zdařile zmapovat "výskyt" písma ve veřejném prostoru, 
byť pojmenování některých kategorií názvy "propagace a dekorace" by si ještě zasloužilo 
zvolení vhodnějších slovních výrazů. Přínos práce vidím především v její přehlednosti a 
myšlenkové dotaženosti. Lukáš Pertl shromáždil informace, které by se daly využít jako 
neocenitelný zdroj vědomostí zejména pro studenty grafického designu. Písmo, které nám 
totiž veřejně dennodenně slouží, považujeme za samozřejmost, ale především grafičtí 
designéři by si měli být vědomi také všech jeho významových"vrstev" a jeho možných 
aplikací ve veřejném prostoru, aby s ním dovedli vědomě správně nakládat. Z tohoto 
pohledu se teoretická diplomová práce Lukáše Pertla velmi povedla. Z formálního hlediska 
jí lze vytknout především práci se zdroji infomací. Neexistují citace a poznámkový aparát. 
Těžko se pak určuje, co je přejatá myšlenka a co komentář autora. Také wikipedii nelze 
považovat za seriózní zdroj, navíc v době, kdy veřejně přístupné knihovny u nás (např. 
studovna Moravské galerie, Uměleckoprůmyslového muzea nebo VŠUP) nebo na 
Slovensku (knihovna Slovenského centra designu) nabízejí oporu v poměrně rozsáhlé 
literatuře z oboru. Práce rovněž neprošla jazykovou korekturou.

Otázky:
1) Zajímá mě, zda-li diplomant považuje virtuální prostředí dnešních digitálních sociálních 
sítí (internet, facebook) také za veřejný prostor, a jak se tam podle něho pracuje s písmem.

2) V diplomové práci se hovoří o projektu "Atlantic" Jenny Holzer. Jak se jmenuje 
významná česká sochařka a konceptuální umělkyně, která před časem uskutečnila svůj 
vlastní projekt "Atlantic wall". Ať diplomant tento projekt blíže popíše, popř., ať uvede 
ještě další autorčiny umělecké realizace písma ve veřejném prostoru.

3) Na závěr práce se hovoří o "kultivovanosti veřejného prostoru". Jakou diplomant vidí v 
této oblasti právě roli písma?

Poznámka na závěr:
kategorie v hodnotící tabulce "Praktické zkušenosti" a "Samostatnost při zpracování" 
nedokáži bez bližší znalosti autora ohodnotit. Kategorii "splnění cíle" nemohu hodnotit, 
protože si autor nestanovil žádný cíl.
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Na svoji v bornou teoretickou diplomovou práci Luká  Pertl ani napodruhé nedokázal
odpovídajícím zp sobem navázat také ástí praktickou - i kdy  ledacos vylep il a
nakonec snad dosáhne i k lep ímu kone nému v sledku. Op t se práce skládá ze t í
ástí. U dvou z nich budu áste n  opakovat svoje p edchozí hodnocení, t etí z nich je

v ak úpln  nov  projekt, proto se mu budu v novat více.

1) Znovu musím konstatovat, e instalace t í citát  Tomá e Bati ve form  prostorov ch
nápis  poskládan ch z erven ch cihel p ed zlínsk m supermarketem Lidl, radnicí a
spo itelnou pova uji za nejzda ilej í ást práce. Luká i Pertlovi se poda ilo vtipn
zkombinovat ba ovského "ducha" m sta s nará kou na sou asné "pom ry". Vyu ití
erven ch cihel je zárove  v tvarn  zajímavé a také je tam dal í jasná ba ovská

paralela.

2) O podobn  mnohozna n  v raz se diplomant pokou í také v projektu nazvaném
"Kone ná". Je to manifestace, protest a komentá  dohromady. Na ukon ení provozu
oblíbeného klubu upozor uje instalací prostorového nápisu "kone ná" na vn j í i vnit ní
ásti oken zmín ného klubu. Okna ústí do ulice a kolemjdoucí si ho tak mohou, pokud

mají zájem", p e íst. Dob e mín nému zám ru se staví do cesty celá ada p eká ek. S
velkou pe livostí z polystyrenu vyrobená bílá písmena opticky spl vají z ní e polo en m



(také) bíl m nápisem "nábytek" a vytvá ejí tak necht né spojení. koda, e nápis
"kone ná" nemá alespo  jinou barvu, serióznost a uniformní oby ejnost zvoleného
sanserifového písma zaniká v okolních komer ních nápisech. Ideov  protest zde nebyl
podpo en vhodnou grafickou prezentací gerilového typu. Autorovi bych doporu il pou it
se na p íkladech tvorby pra ské skupiny PodeBal nebo nap . akcemi lidí z ilinského
kulturního centra Stanica (nap . Living Vandalism nebo Urban Tero®), pop . doktorskou
prací z pra ské V UP "Písmo ve ve ejném prostoru"od Michala Rydvala. Dob e mín ná
my lenka toti  v jakémkoliv oboru vizuální komunikace sama o sob  nesta í, pokud není
podpo ena adekvátn  zvolenou grafickou formou. Zcela zám rn  jsem zmínil gerilov
p ístup k upozorn ní na problém ukon ení oblíbeného klubu. Myslím si toti , e na
daném míst   neosloví nikoho, kdo by mohl na situaci kolem klubu cokoliv zm nit. Aby
ne lo jenom o skleníkov  pokus "v k iku z okna", bylo jist  lep í instalaci provést
nap íklad p ed okny vedení univerzity, na chodbách koly atd. Daleko v razn j ím a
sv m vizuálním dopadem mnohem ú inn j ím se mi jeví ernobíl  plakát - tzv. manifest
k ukon ení klubu "dvanáctka". ernobílá strohost spolu s dynamikou zkoseného písma
ve tená i zcela jist  vyvolávají mnohem v t í naléhavost ne  polystyrenov  nápis na
budov  b valého Svitu. P es v echny moje v hrady pova uji projekt "Kone ná" za
v razn  zda ilej í ne  "Triko z nápisem" z první verze diplomové práce z ervna
leto ního roku.

3) Luká  Pertl, bohu el, nenahradil sv j nejslab í projekt. - konceptuální e ení tzv.
"kr ku" – vn j í st ny spojovací chodby mezi dv ma budovami Univerzity Tomá e Bati.
Ji  v ervnu jsem kritizoval skute nost, e cel  projekt stojí a padá na aktivní ú asti
stafá e iv ch figurant , bez nich  ztrácí smysl a my lenkovou logiku - a pokud u  autor
trval na zachování hesla "bu  moje forma, já budu tv j obsah", mohl fasádu univerzitní
budovy  pojednat mnohem kreativn ji a nemusel se ohlí et pouze na taková e ení,
která umí také sám vyrobit - úpln  by posta ila p esv d ivá 3D prezentace (doporu uji
mu si t eba vzpomenout, jaké typografické fasádní zdi na leto ním sympoziu p i
brn nském bienále p edvedli Lizá Ramalho a Artur Rebelo z Portugalska...).

Pokud bych m l stru n  hodnotit diplomovou práci Luká e Pertla, nazval bych jí jako
"promarn nou anci" - a proto hodnotím stupn m D (uspokojiv ).

Návrh klasifikace  .........................D - uspokojiv ...............................
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  ......................................………………  podpis oponenta práce




