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Teoretickou část práce strukturovala do čtyř částí:
V teoretické části se pokusila definovat charakteristiku dětí z první třídy z hlediska čtenářství dětí.
V druhé části zkoumala dětskou ilustraci z hlediska posouzení obrazu a textu. Představila autory 
ilustrací, kteří jsou vhodní pro ilustraci dětské knihy: Terezu Říčanovou a Michaelu Kukovičovou.
Autorka porovnávala knižní ilustrace z hlediska „nejkrásnější – nejprodávanější“ kniha. 
Třetí kapitolou teoretické části byl kýč - popis defektnosti ilustrace. Zmínila rysy kýče jako 
neoriginalita, líbivost, atd. Čtvrtou část pojala jako strategii obrany proti kýči.
V didaktické části konzultovala přístup k ilustraci u třech autorek dětských ilustrací: T. Říčanové, 
M. Kukovičové a E. Volfové.
Na základě výpovědí autorek potom zpracovala téma v realizaci praktické části. Pracovala s koláží, 
sledovala reakce dětí na tuto tvorbu. Zdůraznila důležitost práce s textem – analýzu toho, co je 
výtvarně nosné. 
V reakci na posudky vedoucího a oponenta práce autorka vysvětlila důležitost technik pro motivaci 
výtvarné činnosti, například pro motivaci výtvarně méně zdatných dětí (grafické techniky, aj.)
činnosti. Za přínos práce autorka považuje zjištěné názory učitelů na ilustraci.
Při prezentaci nedokázala dostatečně zřetelně formulovat výzkumné nálezy a závěry, které z nich 
plynou pro obor výtvarná výchova a nastavit kriteria posouzení dětské ilustrace, ke kterým dospěla
porovnáváním velkého množství ilustrací a porovnáváním technik vybraných autorek dětských 
ilustrací.
Nezdůvodnila dostatečně přesvědčivě metododologii výzkumu na vzorku učitelů.
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