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Touto oponenturou bych velice rád poděkoval autorce, slečně Michelle Condenárové, pilné  
 a velmi talentované studentce ateliéru Digitálního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  
 
Po pečlivém prostudování teoretické části bakalářské práce, která mne více než uchvátila, 
jsem se velice těšil na část praktickou (nutno přiznat, že jsem při prvním čtení nevydržel a 
otevřel si i přílohy ve formě fotografií, prezentačního videa a .ai souboru). 
 
Pokud bych směl mít výsadu a v budoucnu se podílet na spolupráci s některým studentem, 
pak po zkoumání Black Box a materiálů bych zvolil slečnu Condenárovou.  
Práce samotná (myšleno praktická část) je naprosto úchvatná a brilantní.  
Zpracováním, koncepcí, myšlenkou, zkrátka celé dílo Black Box je pro mě jednou vynikající 
ukázkou nesmírné píle, šikovnosti a intelektu, citu pro detail se zaměřením na funkčnost, tzv. 
estetickou pilulku, kterou jsem poprvé a naposledy požil při rozbalování svého prvního 
iMacu. Možná se zdá, že tímto přeháním, ale ve spojení s načerpanými informacemi 
z teoretické části práce, je tento můj subjektivní pocit opravdový. Myslím si, že forma, kterou 
autorka zvolila, je velmi vhodná, nejen pro svůj čtvercový tvar a dobrou manipulaci (myšleno 
směrem k leporelu), ale zejména jako celek. Název, forma, funkce, estetika, dokonalé. 
S příměsí haptiky, kdy můžeme knihu opravdu držet v ruce, těšit se z doteků jemných niancí 
tisku (které mimochodem pokládám za skvělé - nekazí celek, ale dodávají pro mě jakousi 
lidskost celému procesu tvorby, nebo lépe bych to vyjádřil snad tím, že tyto drobné odchylky 
od původních .ai souborů, jsou pro mne pomyslným jednotícím prvkem, který zceluje a 
završuje celý proces tvorby).    
 
Dovoluji si tvrdit, že kniha - leporelo - jakýkoli název zvolíme (osobně volím pouze Black 
Box), je unikát, který nemá rovného „soupeře“. 
 
Z těchto důvodů za praktickou část volím hodnocení nejvyšší, A. 
 
Přál bych si, aby byla dalšího pokračování, Black Box II. 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
Návrh klasifikace  A - výborně  
 
 
V(e) Znojmě,   dne 24. 5. 2016 
 

      
       Milkov Petr         

......................................……………… 
 podpis oponenta práce  

 
 
 
Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 
 

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

 
 
* nehodící se škrtněte 
 


