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Diplomové práce inspirovaně vychází ze zadání diplomové práce a všechny důležité aspekty zadání 

reflektuje. Mohu zodpovědně potvrdit, že kolegyně Lenka Tojnarová vytěžila z tématu velmi mnoho 

podstatného, že vývoj práce nepostrádal logiku a výsledek je závěrem dlouhého procesu, na jehož 

začátku bylo nadšení a povzbudivá zkušenost z praxe ve škole a na jejím konci adekvátní porozumění 

kontextům a velmi kvalitní a aktuálně interpretovaná didaktická aplikace znalostí ve dvou provedeních. 

V klasickém souboru didaktických projektů v didaktické části diplomové práce a pozoruhodná studie 

a přípravná maketa k realizaci interaktivního výukového materiálu. Na padesáti stranách textu 

diplomantka představuje zasvěcenou historickou interpretaci vývoje písma a typografie. Činí tak 

neortodoxně, bez zbytečných a často opakovaných historických klišé. Originalita není ničím více než 

vlastní zkušeností s tématem, tématem nahlíženým systematicky učitelskýma očima, při zachování 

nároků na studium relevantních pramenů. Ty se rekrutují z aktuálních teoretických východisek, pracují 

s relacemi mezioborovými a v hlavních částech práce reprezentují analýzu vizuální, komunikační 

a umělecké řeči písma. Tematická orientovanost kolegyně přináší do tématu diplomové práce vedle 

historických souvislostí, reflektovaných teoretických zkoumání v oblasti komunikace, také inspirace 

v modernistických, experimentálních užití písma ve volné tvorbě, až po aktuální tendence typografie. 

Není divu, že takový rozhled dává příležitost kvalitně a autorsky potencovaně užít jednotlivé inspirace 

ve školní praxi.  

Kolegyně dnes zkrátka věci dobře rozumí. Nejen teoreticky, ale jak ukazuje kvalita typografie samotné 

diplomové práce, stejně jako autorsky komplikované interaktivní prostředí výtvarné práce. Všechny 

části diplomové práce jsou přehledné výtvarně úsporné, prostoupeny jemným smyslem pro humor 

a reprezentují velký vhled do problematiky témat písma a typografie ve výtvarné praxi. 

Doporučuji všem budoucím čtenářům této práce, aby ocenili harmonické užití žákovských realizací 

v částech dokumentujících vývoj typografie a písmových systémů. Doporučuji pozornosti výtečně 

připravený projekt kaligrafických úkolů – například „Strach“ je ukázkou velkého dětského (nejdříve 

samozřejmě učitelského) porozumění problematice obsahu a formy. Doporučuji pečlivě prostudovat 

soubory cest městem plným písma a typografie v připravovaném interaktivním CD. Věřím, že bude 

v blízké budoucnosti realizován buď tento, nebo nový program obdobné úrovně a bude tak otevřena 

nová perspektiva oboru Výtvarné výchovy, jako místa odkud budou vycházet sofistikované výukové 

materiály opřené o hluboké porozumění jednotlivým tématům. 
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