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Obsah a cíl bakalářské práce je v úvodu jasně a funkčně definován. Předložený text je strukturován na 

teoretickou, výzkumnou, výtvarnou a didaktickou část. Tato bohatá vnitřní struktura by mohla být jasněji a 

logičtěji vymezena v sestaveném obsahu (1.teoretická část – kapitoly: historie, komiks, anime, subkultura 

otaku, kritikaꓼ 2.praktická část – kapitoly: výzkumné šetření (dotazníkové šetření, rozhovor), vlastní výtvarná 

tvorba, didaktika). V teoretické části se autorka věnuje historii japonského malířství, evropskému japonismu, 

tradiční japonské grafice a osobnosti Kacišika Hokusaie, který byl tvůrcem Hokusay manga – patnáctidílné 

sbírky barevných dřevotisků. Autorka zde pracuje se zajímavým historickým pramenem (Hloucha, 1945), 

nicméně k němu chybí bibliografický údaj v soupisu použité literatury. Autorce bych doporučila použít také 

zdroje novější a přístupnější, které nabízejí kompletní obrazovou dokumentaci. (například online katalog  

Pulverer Collection http://pulverer.si.edu/node/663/title). Dále se teoretická část zaměřuje na definování 

komiksu, jeho historii a jeho japonskou podobu – manga. Autorka opět nabízí náhled na historický vývoj a 

dále definuje jednotlivé druhy a žánry. Další samostatnou kapitolu autorka věnuje japonskému anime a jeho 

vztahu k evropským a americkým animovaným filmům. Předposlední kapitola t.č. se věnuje fanouškovské 

subkultuře otaku. V poslední kapitole teoretické části autorka překládá kritické názory na účinky některých 

komiksů a anime s nevhodným obsahem na dětské diváky.  

Praktické části chybí vlastní úvod, který by uvozoval záměr této části. Nelogicky je zde vložena teoretická 

kapitola, která řeší téma dospívání a na ni navazuje kapitola Dotazník, jehož cílem je „prozkoumat do jaké 

míry je anime součástí jejich života (myšleno dospívajících), co je obsahem jejich tvorby a zda sledování 

těchto kreslených seriálů má vliv na styl, námět nebo proporce vzniklých děl“ (str.36).  Jedné z dotazovaných 

je věnována hlubší studie - případová (pouze implicitně – není pojmenováno) vedená formou rozhovoru a 

analýzou jejích výtvarných prací/sešitů, která nabízí podrobný popis vlivu japonské vizuality na výtvarný 

projev respondentky v průběhu jejího dospívání.  

Autorčina výtvarná část práce je tvořena souborem šesti portrétu vybraných anime postav. Velmi by této části 

prospělo, kdyby zde autorka doplnila vizuální východiska své tvorby a bylo tak možno lépe sledovat její tvůrčí 
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intervence. Také by bylo vhodné vysvětlit volbu jednotlivých postav, jejich charakteristiku, roli a příběh pro 

čtenáře BP bez znalosti tématu. 

V didaktické části autorka předkládá tři varianty návrhů zadání výtvarných úkolů pro tři kategorie 

žáků/studentů, jejichž realizaci ilustruje příkladem vypracování jednoho úkolu jednou respondentkou 

z předešlého výzkumu. 

V závěru autorka shrnuje práci jako celek a vyvozuje pedagogické přínosy využití tohoto tématu ve výuce VV. 

Práci hodnotím jako přínosnou a zdařilou. V některých kapitolách bych autorce doporučila redukovat některé 

příliš obsáhlé pasáže (např. příběhy negativních vlivů na konkrétní děti str. 31 a 32). Také bych autorce 

doporučila více využívat vizuální doprovod v teoretické části a důslednější aplikaci vybrané citační normy. 

Formální náležitosti práce jsou až na kratší abstrakt (120 slov oproti požadovaným 200 dle Opadu č. 

37/2017) v pořádku. Práce je nadstandardně rozsáhlá (65 stran). Po jazykové stránce práce obsahuje časté, 

ale drobné stylistické a gramatické nedostatky. 

Práci doporučuji k její obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem jste zvolila výzkumný vzorek respondentů pro dotazníkové šetření? 

2. Uveďte konkrétní vizuální východiska výtvarné části práce. 

3. Prezentaci Vaší teoretické části doplňte vizuálně. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 11.5. 2021                                                                                    Mgr. Zuzana Svatošová 
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