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Kolegyně Kamila Kočová si vybrala v souvislostech svého studia učitelství na 1. stupni kontroverzní  
a složité téma. Bojovala s tématem statečně, a čas a energii, které studiu celé problematiky současné 
ilustrace pro děti věnovala, byl ohromný. Aby také ne. Sama se musela potýkat s vlastním, ne zcela 
pevně zakotveným, světem vizuální kultury tak, jak jí byl vtisknut do její mysli rodinou, školou  
a životaběhem. Bylo pro mne poučné sledovat, jaké možnosti vývoje jsou dispozici, kolik rozmanitých 
vrstev porozumění a poznání je možné a nutné projít. Diplomantka je po podstoupené cestě dobře 
vybavená odbornice pro nekonečné boje s kýčem, nekompetencí a hamižností, jak zasvěcený dobrý 
kouzelník z Tolkiena, či Rowlingové.  
 
Diplomových prací na téma ilustrací, či knih pro děti vzniklo v „mé líhni“ v posledních deseti letech řada,  
ale pokud bych měl soudit, nejtěžší byla pozice Kamily. Sama bez zvláštní tvůrčí zkušenosti (na rozdíl od 
studentek oborových, které prošly sítem talentových zkoušek) dopracovala se odborného vhledu do 
problematiky tvorby pro děti. Kamila Kočová naplnila zadání diplomové práce ve všech jejích částech. 
Práci osvěžuje kultivovaná typografie. Nejsem zcela spokojen s jazykovou stránkou práce, resp. s prací 
s korekturami. V podkapitolách části 2 diplomové práce můžeme nahlédnout do světa diplomantčiných 
(soutěží o nejkrásnější knihu roku ověřených) favoritů, ale dává nám příležitost porozumět složitosti tématu 
v situacích, kdy přijala i nevstřícné autority, ilustrátory, kteří nešli kolegyni naproti. Hezká je anketa se třemi 
ilustrátorkami, jimž byly pokládány kultivované otázky, na které bylo možno odpovídat. 
Ve třetí části práce je prozkoumán pojem kýče. Složitá a zapeklitá věc v dnešní postmoderní kulturní 
situaci, stejně jako v čase vítězné komerce, které dokáží vzdorovat jen připravení. Mám tuto část za 
korektní a kompetentní, předpokládám však, že diplomantka přijme moji upřímně nabídnutou výzvu, 
aby neustala ve zvědavosti, aby neměla svá zjištění za konečná a zůstala otevřená i kontroverzním 
vlivům a vzdorovité tvorbě. 
 
Didaktická část diplomové práce (kap. 4), komplikovaná skutečností, že projekty nebyly vyučovány 
v jedné třídě, těží kvalitně z možností tématu ilustrace. Kolegyně našla několikrát odpovídající 
interpretace ilustrací pro děti přetavené do lekcí adekvátních věku žáků. Modernistická výtvarná řešení, 
která zastupují koláže, jsou v některých případech doložena pozoruhodnými dětskými realizacemi. 
Celková bilance výsledků ze školy sice nevyznívá příliš jistě, dotýká se však podstatných jevů ve školní 
výtvarné výchově, mezi nimiž nejpodstatnější jsou mimo jiné právo dítěte na úspěch a citlivý výběr 
technického řešení ve vztahu k tématu lekce a časové dotaci. Jsou to koncepty, kterým diplomantka 
přitakává, ale nemůže je mít dosud (po několika hodinách praxe) v ruce.  
 
Výzkum má svoji relevanci, přinesl do práce potvrzení některých negativních skutečností ve škole na 
prvním stupni (na 2. nebude situace lepší), přesto se ukazuje, že bez boje není vítězství. Kamila Kočová 
dokázala v rámci své výpravy za učiteli sama ve výzkumných sondách přinejmenším rozkolísat řadu, do té 
chvíle sebejistých expertů na výtvarnou výchovu. Začarovaný kruh byl a věřím, že v příští diplomantčině praxi 
také bude soustavně narušován, děti vytrhovány z obrazové banality a rozšiřován přirozeně okruh budoucích 
čtenářů odbojných nakladatelství (Baobab, Brio, Meander…). Účinnější nástroje, než je sama výchova dětí 
nemáme.  
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