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Disertační práce Eriky Grendelové je velmi soustředěnou studií, která sleduje důležité 
aspekty dlouhodobě aktuální tematiky komiksu, a to v kontextu výtvarné pedagogiky i v kontextu 
teorie současného výtvarného umění. Komiks již delší dobu patří k těm typům výtvarného projevu, 
který je stále výrazněji využíván jako inspirativní umělecká zóna pro praxi výtvarné výchovy, ale 
současně je pro svou různorodost, aktuálnost i společenský přesah bývá tématem diplomových prací 
i prací disertačních. Autorka tedy musela najít svůj osobní metodologický náhled a výzkumnou 
cestu – její zaměření na principy vyprávění a zlomkovitost či útržkovitost narace je zpracováno 
s velkým zaujetím.

Struktura práce nabízí poměrně osobité pojetí, jehož jednou výraznou kvalitou je méně 
tradiční pojetí heuristické práce s literaturou. Odkazy na aktuální teoretické zdroje totiž autorka 
plynule začleňuje do celkové struktury práce, aniž by kritickou reflexi stávající vybrané literatury 
zpracovala jako samostatný oddíl či kapitolu. Toto metodologické pojetí má nejvýraznější výhodu 
v tom, že odkazy na použité zdroje jsou přesně tematicky začleněny do dílčích kapitol a jsou velmi 
funkčně významově propojeny s vlastním autorčiným textem a výzkumem. Ovšem je tu i patrná 
nevýhoda, neboť některé důležité tituly nejsou v práci vůbec zmíněny. I když zúžené obsahové 
zaměření na naraci v komiksové tvorbě vedlo autorku k přísnému tematickému výběru použité 
literatury, přece jen je třeba respektovat skutečnost, že v českém prostředí k celkové tematice 
komiksu přespříliš rozsáhlá literatura není. A když rok před předložením této práce byla v rámci 
stejného doktorského programu obhájena práce mimořádně blízkého zaměření, je s podivem, že s ní 
Erika Grendelová nepracovala (Jitka Kratochvílová Umělecko-pedagogické pojetí streetartu a jeho 
společenský účin, Ústní n. L. 2013), stejně jako ignorovala dřívější české tituly (Overstreet 2006, 
Pospiszyl – Lekó 2007). Na straně druhé si autorka zaslouží ocenění za práci s aktuálními tituly 
zahraničními, především pak za dobře zacílený tematický výběr zdrojů.

Jednou z podstatných kvalit předložené práce jsou kapitoly, v nichž Erika Grendelová 
přináší propojení reflexe odborné literatury a vlastních zjištění ze zahraničních stáží a z praktického 
výzkumu v prostředí výuky výtvarné výchovy na středních školách (viz str. 130 aj.). I tam, kde se 
v konkrétní práci se studenty zaměřila na kvalitativní aspekty v akčním výzkumu, propojuje vlastní 
zjištění s odkazy na vhodně vybranou odbornou literaturu. Práce tím dostává velmi komplexní 
charakter a jednotlivá osobní autorská zjištění jsou díky tomu zasazována do více objektivního 
kontextu. A i když by některé závěry z výzkumu mohly být vnímány jako jistá míra manipulace či 



mírně násilného formulování nějaké „objektivní“ struktury (viz Logika narácie v komise – str. 138 – 
141), právě obeznámenost s literaturou i aktuálními výstavami (mj. výstava komiksu v Helsinkách) 
pomáhají autorce zachovat zaujatý a informovaný nadhled nad sledovanou problematikou. To je pak 
patrné ve dvou závěrečných sumarizujících kapitolách, v nichž autorka skutečně uzavírá celou práci 
vymezením nejdůležitějších aspektů. V této souvislosti je třeba ocenit i kvalitní práci s použitou 
terminologií, která při rozsáhlém použití zahraničních zdrojů mnohdy u podobných prací přináší 
některé jazykové problémy.

 
Sledujeme-li formální kvality předloženého spisu, pak je třeba poukázat na drobné kolize 

mezi češtinou a slovenštinou (mj. v citaci na str. 13), opomenutí, že za tečkou a za oddělující čárkou 
je třeba ponechat mezeru (při označení strany u citací, např. na str. 10 „Barthes,2004, s.111“ – 
správně by mělo být „Barthes, 2004, s. 111"). S jistým otazníkem je třeba hodnotit i použitý model 
uvádění titulů v seznamu literatury. Naopak je třeba výrazně kladně ocenit celkové vizuální řešení 
předloženého spisu a kvalitně zvládnuté citlivé typografické ztvárnění.

Závěry:
Předložená disertační práce je kvalitně zvládnutým badatelským výkonem, je po tematické i 

metodologické a terminologické stránce hodnotným odborným spisem, vycházejícím z čitelného a 
přesvědčivě formulovaného autorského stanoviska i pečlivého výzkumného přístupu. Stanovené cíle 
byly naplněny, diskusi o problematice komiksu obohacuje spis Eriky Grendelové o upřesňující 
pohled na principy narace. Po obsahové stránce, ale i z hlediska rozsahu, struktury členění i 
formálního zpracování se jedná o originální a kvalitní práci.

Disertační práce Eriky Grendelové splňuje všechny podmínky kladené na závěrečný 
spis doktorského studijního programu, splňuje podmínky kladené na doktorské řízení 
a prokazuje schopnost samostatné tvůrčí odborné práce. Doporučuji proto postoupení 
předložené práce k obhajobě.

Doporučení k     diskusi při obhajobě:  
Lze uvést příklady z tvorby předních současných českých výtvarných umělců, kdy principy 

komiksové narace prostoupily volnou tvorbu, aniž by výsledné dílo bylo zjevně zařazováno do 
kategorie komiksu? Lze definovat několik nejvýraznějších charakteristik, pro které je komiks od 
ostatního volného umění oddělován, a naopak nějaké aspekty, které jsou důkazem jeho přirozeného 
propojení s volným uměním?

V Brně 28. 8. 2014                        dr. Radek Horáček


