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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Autorka pracovala podle zadání diplomního úkolu, které se jí v zásadě podařilo naplnit. Zvolené 
téma je pojato v dostatečné šíři.

2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Práce má přehledový charakter. Text vykazuje vhled a zaujetí danou problematikou. Seznam studijních 
zdrojů vytváří základ pro sumarizaci tématu, chybí však v širším rozsahu odkazy na zahraniční 
literaturu. Diplomantka s odbornou literaturou pracuje adekvátně, nejen že cituje, ale kriticky zdroje 
hodnotí a dospívá k vlastnímu pojetí (tvorba ilegálního graffity jako určitá forma iniciace). Oceňuji, 
že autorka čerpala z diplomových prací vztahujích se k tématu a které již byly dříve na katedře VV 
Pedf UK obhájeny.

Poukázat lze na poněkud nevyrovnaný rozsah i výběr témat ve výkladu a popisu jednotlivých 
oblastí vizuální komunikace zvláště v prvním oddíle „Znak“. Přespříliš tezovitý popis historického 
vývoje oboru typografie i drobné nepřesnosti v textu (doba vzniku prvních bezpatkový abeced je již 
polovina 19. století, Jan Tsichold byl autorem programního textu i čelním představitelem hnutí tzv. 
Nové typografie, jako kmenový pedagog však na Bauhausu nepůsobil) lze akceptovat i  vzhledem 
k obecnějšímu zaměření celé práce a hlavně ve směřování k praktické aplikaci tématu ve škole.

Didaktickou část tvoří tematické řady, ve kterých autorka rozvíjí možnosti uplatnění širokého 
spektra grafických struktur ve výtvarné výchově. Jde o náměty tvořivé. Byly realizovány se žáky 
ZŠ (4. a 8. roč.). Práci doplňuje výzkumná sonda, v jejímž rámci chybí obecná metodologická část, 
pojednání o možnostech, konstrukci, užití a vyhodnocení techniky dotazníku. Diplomantka pracovala 
s dotazníky ve výuce jako s východiskem k diskuzi. Jejich vyhodnocení není ani kvantitativní ani 
kvalitativní, proto závěry z nich vyznívají obecně. Tvrzení, že žáci vyššího stupně jsou vyspělejší 
a mají větší životní zkušenosti je obecně známo a lze ho vyvodit i bez výzkumné sondy.

3. Formální náležitosti práce:
Práce je sestavena přehledně, v příloze je doplněna vhodným obrazovým materiálem, kvalita anotace 
je dobrá. Připomínka: na str. 13 , prostř. odstavec věta: V knize M. Slezáka, […] v kapitole Vznik 
a vývoj písma (20 str.) konstatuje, že […], lépe: V knize M. Slezáka […] Vznik a vývoj písma (str. 
20) autor konstatuje […]. Na str. 29 je citována DP. Pod čarou je třeba uvést i školu a rok napsání 
(v seznamu literatury jsou tyto údaje uvedeny).

4. Úkoly pro obhajobu:
a) Zdůvodněte použití techniky dotazníku.
b) Pokuste se alespoň o částečné kvantitativní vyhodnocení použitých dotazníků.

Práci doporučuji jako diplomovou práci k obhajobě. 
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