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Teoretická část DP je obsažná, obsáhlá, zvládnutá tematicky i jazykově a pro obor přínosná. Struktura členění logická a nápaditá, názvy pro nashromážděný a do témat roztříděný materiál jsou autorčiným osobním vkladem. Historický exkurz je podstatný ve vyhledaných stěžejních událostech vzhledem k danému tématu typografie jako inspirace a experiment.
Jazyk je věcný ale ne nudný. Autorka se nepouští do filozofických vývodů, ale s poměrně bohatou slovní zásobou a ladnou stylizací popisuje díla umělců a typografů, kteří ji výjimečně zaujali a na současné výtvarné scéně zanechávají výraznou stopu zcela originálními přístupy v práci s písmem. V textu je znát, že nové pohledy a techniky studentku zajímají a dokáží ji upřímně nadchnout.
Výčet osobností a způsobů práce s písmem jako uměleckým artefaktem je bohatý. Ilustračních fotografií je rovněž velké množství, nechybí dlouhý seznam webových adres 
a videí, ze kterých pochází ukázky.
Fascinace širokou škálou přístupů v umělecko-řemeslné práci s latinkovým i nelatinkovým písmem přesahuje rámec grafického designu a představuje písmo jako výrazový prvek ve 3D objektech, špercích, oděvech, módních doplňcích, architektuře, nábytku, osvětlení i jako prostředku konceptuálního způsobu vyjádření. Instalace v prostoru, obří světelná výzdoba budov, apely a knihy-objekty, reklama, ilustrace a kaligrafitti, popsaná těla a fotomontáže – tady všude autorka nalezla málo známé nebo neznámé doklady o pestrosti a zdá se nekonečných možnostech práce s literami.

Teoretická práce je více stěžejní ve vyhledaných obrázcích než v textu, což výtvarníci ocení. Ale i tak je s počtem více než 80 stran (bez úvodu a explikace praktické práce) dostačujícím a naplněným předmětem hodnocení. Doporučuji k obhajobě jako poctivě zvládnutou a na profesionální úrovni.


































Návrh klasifikace  	A - výborně...........................................................


V(e) Zlíně......................................   dne 25. 5. 2011 ......................................

 							       ......................................……………… 	podpis vedoucího práce 



Pro klasifikaci použijte tuto stupnici:

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


* nehodící se škrtněte
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Slovy soudního žargonu: „nemám námitek“. Nemá, co vytknout, všechno, co mohu říct je pouhým popisem. Spolupráce se studentkou byla bezvadná, kolegiální, průběžná a tvůrčí. Osobnost Lídy Dvořákové je zralá, v grafickém designu zkušená, poctivě tvůrčí a přitom je pokorná, jdoucí dál do hloubky tématu  v přípravě i realizaci díla. V tomto případě se jedná o autorskou knihu, která byla předem pečlivě připravená, promyšlená, postupem času graficky a typograficky vycizelovaná, opatřená autorsky sestaveným textem a množstvím kaligramů. Předcházela jí jiná autorčina kniha na totéž téma, která se před dvěma lety jevila jako hotová, ale ve světle nové propracovanější podoby nyní vyznívá skoro jako přípravná maketa. Ale již s touto knižní předchůdkyní získala studentka Ocenění za nejlepší práci v mezinárodní studentské soutěži Fenomén kniha v Brně.
Kniha Příběhy noční oblohy obsahuje bohaté množství kaligramů – ilustračních hříček s použitím písmen, typografických značek a symbolů. Ke každému souhvězdí bylo vypracováno množství přípravných variant kaligramických ilustrací, než bylo rozhodnuto pro tu pravou a nejvýstižnější. Některé vznikaly lehčeji, jiné těžce. Pouhé malé zvětšení nebo zmenšení jednoho znaménka, drobný posun neřkuli výměna fontu znamenaly velkou změnu ve vzezření zvířete, bájné bytosti, předmětu či člověka.
Citlivě vybraný font DynaGrotesk koresponduje s typografickými ilustracemi, má pěknou a výraznou dekorativní kurzívu, dobře a bezproblémově drží blok textu a je příjemný ve střídání celkem kontrastních řezů i velikostí. Díky své skromné zdobnosti nevyznívá bezbarvě ale ani se sobecky neprotlačuje do popředí na úkor vyznění ilustrací.  
Poctivost a neúnavné úsilí v nekonečných předělávkách hlavně ilustrací, ale i opravy textu, obálky, starost o tiskové zpracování, shánění dobré tiskárny, problémy s tiskem a knižní vazbou, ke kterým docházelo a které bylo nutné reklamovat, to vše se díky včasné průběžné přípravě nakonec v konečném výsledku zúročilo v osobitý typografický názor, jehož trojrozměrnou podobu držíme nyní v rukou.
Koncepce autorské knihy Lídy Dvořákové působí čistě, lehce, vycizelovaně. Vynaložená dřina není vidět a tak to má být. Všechno, co má smysl, se rodí z trápení. Než se člověk stane ve svém oboru profesionálem, projde mnoha zkouškami. Tato diplomová práce zrála bezmála dva roky a bezesporu profesionální je.
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