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Obsah a cíl práce, struktura práce 

Tématem bakalářské práce je zkoumání leporela jako uměleckého díla či didaktické pomůcky. Práce je 

členěna na teoretickou, didaktickou a výtvarnou část. Teoretická část je obohacena rozhovory s tvůrci, 

kteří mají co do činění s leporely a studentka vhodně doplňuje další podkapitoly teoretické části úryvky 

z této komunikace. Dále probírá původ názvu a vymezení pojmu leporelo, dotýká se postavení média 

knihy v lidské kultuře a detailněji se věnuje žánru dětské knihy či nakladatelstvím, která se v České 

republice na něj specializují či tvoří součást jejich produkce. Jedna podkapitola se věnuje tématu dům / 

domov a knihám s touto tématikou, která také tvoří námět didaktické či praktické práce. Kapitola 

Oblasti a témata žánru pojednává o dětských knihách jako žánru. V poslední kapitole teoretické části se 

probírá leporelo jako didaktická pomůcka a zmiňuje obdobné využití jiných fyzických forem jako 

doplňkových výukových materiálů. 

V úvodu nabízí autorka vlastní hodnocení textu jako „živý“ a kapitoly jako mezi sebou provázané, s čímž 

mohu souhlasit.  

 

Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos 

práce, formulace závěrů) 

Využití formátu leporela probrala studentka z různých aspektů v teoretické části a připravila si tak 

teoretická a metodická východiska pro fyzickou podobu svého didaktického projektu. Velmi precizně 

reflektuje spolupráci s žáky a s nadhledem hodnotí jejich zapojení do práce na výtvarném úkolu.  Výstup 

didaktické části na téma domova je dobře zpracovaný a vedl k zajímavým výsledkům ověřujícím i přes 

omezení způsobená lockdownem v době koronavirové pandemie projektovanou práci s dětmi. 

  

Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých 

děl)  

Praktickou výtvarnou část tvoří dvě autorská leporela. První z nich obsahuje kresby s tématem 

subjektivního vnímání míst, které studentka obývala (Spoludomovení) a druhé představuje mozaikově 

uspořádané fotografie, které v souhrnném vyznění reflektují autorčiny subjektivní vzpomínky na různá 

navštívená místa a tvoří lyrickou vizuální báseň typu roadmovie  (Budosta). Leporelo Spoludomovení 

doplňuje v textové části bakalářské práce velmi obrazotvorný text, který podtrhuje básnické cítění 
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autorky. Citlivé kresby působí živým dojmem, vyznění leporela by podle mě pomohla větší rozrůzněnost 

barevnosti či její omezení pro odlišení jednotlivých ztvárňovaných míst. Přemýšlela bych také o 

umírněnější barevnosti plátna spojujícího fotografické leporelo, aby více vynikla jemná barevnost 

jednotlivých fotografií a sladěných skupin fotografií.  Za velmi přínosnou považuji část textu hledající 

technické možnosti při tvorbě leporela a popis problematiky technického provedení skládané vazby. 

 

Grafické, formální a jazykové zpracování  

Práce je výborně napsaná, vyzdvihla bych autorčin skvělý a svébytný písemný projev, což možná souvisí 

i s jejími básnickými pokusy, o kterých se zmiňuje, a které „chtěla zleporeřit“. Text je prodchnut 

„neuronovými korálky, co tvoří vzpomínky“ a „pulzující mlhovinou“ a až na pár drobných překlepů je 

jazykově výborně zpracován. Vnímání souvislostí s obrazovým doprovodem trochu snižuje uvedení 

popisek jen na konci práce, místo jejich obvyklého vložení také u jednotlivých ilustrací. Také uvedení 

pouhého popisu „Vlastní archiv“ neozřejmuje, co je na obrázku, když je vedle sebe např. více vlastních a 

dětských prací. 

 

Otázky k práci: 

V čem spatřuje autorka přínos použití formy leporela pro vnímání obsahu knížky dětským čtenářem? 

 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 
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