
Oponentský posudek bakalářské práce
Mgr. Linda Arbanová, PhD., Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze
Autor práce: Kateřina Kofránková
Název práce: Flipbook
Vedoucí práce: PhDr. Martin Raudenský, PhD.
Obor: Specializace v pedagogice – výtvarná výchova
Typ studia: prezenční studium
Odevzdání práce: 2010

Téma, které Kateřina Kofránková zpracovala, je ve spektru běžných témat bakalářských a 
diplomových prací na Katedře výtvarné výchovy zatím celkem ojedinělé. Zdá se, že 
podobných prací bude postupně stále přibývat, protože obor se již nějakou dobu otevírá 
dalším a dalším možnostem, technikám, médiím. Kateřina Kofránková se zaměřila na 
problematiku tvorby animovaného filmu s dětmi, což samo o sobě velmi široké téma, 
studentka jej však zúžila vyzdvihnutím možnostmi flipbooku – tedy animované knihy – při 
výuce animace. V centru práce stojí její teze, že flipbook může být vhodnou metodou pro 
první seznámení dětí s principy animace ještě před samotnou tvorbou filmů. 
Celá práce je výrazně didakticky zaměřená, vyhýbá se proto příliš detailním historickým 
přehledům a encyklopedickým datům, které lze najít v již publikovaných odborných 
knihách. Autorka práce spíše vybírá podstatná období, události a zajímavé autory tak, aby 
naznačila široké spektrum technik a postupů, které spojují animaci a výtvarné umění. 
Práce dokládá na nesčetných příkladech možnosti využití nejrůznějších výtvarných technik 
běžně do výtvarné výchovy zařazovaných právě pro tvorbu flipbooků a nebo animovaných 
filmů.
Celou práci doplňuje přehled některých důležitých českých i zahraničních škol animace. 
Autorce se přitom podařilo navázat s některými kontakt a získat informace a zkušenosti 
přímo od lektorů, kteří se práci s dětmi dlouhodobě věnují.
K tématu flipbooku není u nás dostupná téměř žádná literatura, autorka proto byla nucena 
hledat zejména v zahraničních publikacích a na internetu, přičemž se jí podařilo dát 
dohromady hodnotný přehled českých i světových autorů v oblasti animovaného filmu a 
tvorby flipbooků. 
Velice kladně hodnotím také dobře zvládnutou formální stránku práce a zejména grafickou 
úpravu, která je odlišná o běžného zpracování bakalářských prací, avšak grafické pojetí 
není samoúčelné, má svou logiku a slouží přehlednosti textu.
Protože jsem Kateřinu Kofránkovou měla možnost jako konzultantka sledovat po celou 
dobu psaní bakalářské práce, vím o poctivosti, s jakou k tématu přistoupila. Práce by 
mohla dobře sloužit nejen studentům učitelství výtvarné výchovy, ale i samotným učitelům 
v praxi, stála by za publikování.

Otázky k obhajobě:
1. Ve své práci několikrát zmiňujete, že animace je sice svým způsobem jednoduchá a 

může ji dělat každý, ale zároveň zdůrazňujete, že znalost technického postupů není 
vše, zejména v učitelské profesi. Co podle vás hrozí, pokud se do animace pustí 
učitel, který s ní nemá žádné jiné zkušenosti, kromě technického návodu na 
spojování snímků v počítači.

2. Co pro vás osobně bylo nejobtížnější při vlastní didaktické zkušenosti, kterou 
popisujete v práci (tvorba flipbooků/animací s dětmi).

3. Je podle vás možné tvořit flipbooky v běžné realitě výtvarné výchovy ve škole? 
(Časová dotace, počet dětí, vybavení apod.) Jak byste postupovala?

Práci doporučuji k obhajobě.
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