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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Teoretickou část tvoří přehledová řada kapitol pojednávající vztah dítěte ke knize. Jako důležité 
téma se pro autorku jeví vymezení kvalitní ilustrace vůči kýči. Autorka podává na příkladech 
charakteristiku vybraných autorských přístupů, ve vzájemném srovnání se pokouší odvodit znaky 
kvality ilustrace. Autorka oslovila na dané téma pomocí zaslaných otázek tři ilustrátorky a formou 
dotazníku i učitele. Didaktickou část tvoří čtyři realizované náměty na výuku spojené s tématem 
knihy a ilustrace. Praktická část je zaměřena na výzkum věnovaný zvolené tématice.

V rámci rozšíření dosud obhájených prací na katedře VV zaměřených na ilustraci je přínosné za-
měření textu na nejmenší čtenáře. Struktura práce otevírá řadu zajímavých témat (kýč, znaky kva-
lity, specifika pro danou skupinu čtenářů). Ocenění zaslouží i snaha navázat osobní kontakt se sou-
časnou scénou a lépe tak pochopit procesy které vedou ke zkoumanému stavu.

Podle mého názoru však autorka přistoupila ke zpracování úkolu až příliš ze široka. Většina uve-
dených témat proto zůstává pouze „načrtnuta“v podobě obecného úvodu, stejně tak chybí přesněj-
ší vymezení cíle celé práce, které by vedlo k větší sevřenosti textu. Diplomantka se snažila se po-
stihnout příliš mnoho oblastí na úkor hlubšího a osobitějšího záběru.

2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Zmíněný příliš vágní cíl práce i cíle jednotlivých částí vedly k některým metodologickým nedostatkům. 
Zejména dotazník pro učitele měl patrně otevřené otázky (text dotazníku není přiložen), které pak 
autorka kategorizovala a dostávala tak odpovědi těžko srovnatelné, které neumožnily vyvození 
obecnějších závěrů.

3. Formální náležitosti práce:
Po stránce formální je práce přehledná, dobře členěná, bez mluvnických nedostatků. Chybou jsou 
však nesprávné citace. Autorka současně střídavě používá několik způsobů odkazu na literaturu 
či jiné zdroje. Většina odkazů neodpovídá ČSN pro citace.

4. Přínos práce pro teorii a praxi oboru a osobní rozvoj studenta.
Přes zmíněné nedostatky práce přináší řadu zajímavých poznatků, zejména názorů ilustrátorek 
a učitelů. Také vlastní didaktické pokusy lze považovat za celkem zdařilé a jistě přispějí 
k pedagogické přípravě autorky.

5. Úkoly pro obhajobu:
1. Zamyslete se nad širšími příčinami nezájmu dětí a mládeže o četbu (na vině není jen nevhodný 

výběr literatury v dětství).
2. Rozveďte úvahu ohledně výběru výtvarných technik umožňující dětem zažít překvapení, 

úspěch atd. (viz str. 71).
3. Zdůvodněte volby otevřených otázek v dotazníku.

Předloženou diplomovou práci hodnotím: velmi dobře.
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