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Obsah a cíl práce  

Bakalářská práce se věnuje japonskému umění a jeho vlivu na evropské umělce. Zabývá se především 

japonskými komiksy manga a kreslenými animovanými seriály anime a zkoumá jejich vliv na dětský výtvarný 

projev. Praktickou část práce tvoří série portrétů postav z anime a manga, u kterých se studentka snažila 

zdůraznit evropské rysy. V didaktické části navrhuje hodiny výtvarné výchovy vycházející z tématiky manga a 

anime. Jedním z cílů práce je ukázat kulturu anime v širším kontextu, což se studentce velmi dobře daří a 

vychází z mnoha dostupných pramenů. Dalším cílem práce je ukázat na zvolených příkladech vliv anime na 

výtvarný styl dospívajících.  

 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce je logicky a podrobně členěna do kapitol, od obecnějšího historického úvodu se postupně zaměřuje na 

japonský komiks a tvorbu manga, na anime a subkulturu těch, kteří sledují anime nebo čtou manga (takzvaní 

otaku). Stěžijní část práce tvoří zkoumání vlivu anime na vývoj výtvarného projevu, na kterou navazuje 

důkladně rozčleněná didaktická část. Důležitou součástí je kapitola věnující se kritickým postojům vůči 

komiksům a anime a vlivu anime na mládež, kdy vychází ze studie představené na mezinárodní konferenci 

Lancomm.  

 

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

formulace závěrů)  

Studentka věnovala bakalářské práci velké úsilí a z různých úhlů se pokusila nahlédnout na zvolenou 

problematiku. Vychází z mnoha pramenů i studií a pracuje i s dotazníkem zkoumajícím vliv anime na život a 

výtvarný výraz mládeže. Vliv na vybrané téma měla sestra Pavlíkové, která měla od dětského věku velký 

zájem o anime seriály a jejíž výtvarný projev anime výrazně ovlivnilo.  Rozbor její tvorby také tvoří zásadní 

podíl na výzkumné části práce. Diplomantka mohla během mnoha let detailně pozorovat, jak anime silně 

zasahuje do výtvarného výrazu její sestry, i když blízký vztah mezi sestrami je náročnější pro nalezení 

nadhledu a zhodnocení vlivu japonské kultury na její tvorbu. 

Je škoda, že v době vzniku bakalářské práce se kvůli uzavření škol v době pandemie nedalo více věnovat 

výzkumu vlivu japonského anime i na školách. Bylo by přínosné vidět výstupy z odučených hodin, které 
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studentka navrhuje, a které by mohly přinést další poznatky o vnímání anime a japonské kultury i mezi 

studenty, kteří nejsou tak úzce zaměření na tuto oblast. Oceňuji, že přesto studentka našla několik 

"respondentů" a pracovala s nimi.  

 

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

Ve výtvarné části se studentka věnovala realistické kresbě portrétů, kdy přetvářela původní stylizované 

postavy z anime seriálů. Výsledné portréty, vzniklé kresbou v počítači, považuji za zdařilé. Považovala bych 

za přínosné představit je spolu s původními anime postavami, ze kterých studentka vycházela, a ukázat jak 

posunula stylizovaný styl anime do svého realismem ovlivněného výtvarného výrazu.  

 

  

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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