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Diplomantka systematicky a pečlivě zpracovává náročné téma. Práce je logicky 
strukturovaná, teoretická část je poměrně rozsáhlá, diplomantka se orientuje v historii a 
současnosti grafického znaku ve městě, a vytváří si názor pro didaktickou část a výzkumnou 
sondu.

Cíl práce je na jejím začátku jasně vymezený, diplomantka si klade otázku po rozdílech 
vnímání znaku dětmi různého věku a po vhodnosti metod práce se znakem ve vlastní praxi. 
Obě otázky v průběhu práce řeší, a v závěru shrnuje svoje poznání. 

V teoretické části diplomantka se zaujetím a vhledem mapuje aspekty tématu, a díky této 
důkladnosti je schopná v didaktické části navrhnout a realizovat původní výtvarné řady, které 
vycházejí z náhledu, který si sama utvořila, a provázet je promyšlenou diskusí. Diplomantka 
používá relevantní literaturu, ze které v teoretické části nepořizuje jenom výpisky, ale 
dokládá, že o studovaných otázkách (jako je tvořivé proměňování veřejného prostoru) 
uvažuje, a že pro ni mají závažnost. 
Text je přehledně a jasně strukturovaný. V didaktické části diplomantka jasně vymezuje 
didaktické kategorie, adekvátně používá oborový slovník a dikci RVP, a zároveň uplatňuje 
autonomní vhled do problematiky a pedagogickou invenci. Otevírá prostor pro kritické 
tematizování otázek, například otázky legálnosti grafického znaku ve městě. Jednotlivé 
hodiny mají logickou návaznost a odůvodněnou gradaci. V reflexích jednotek diplomantka 
prokazuje schopnost kritického náhledu na vlastní praxi.  
V tradičně nejnáročnější části diplomové práce diplomantka používá metodu dotazníkového 
šetření, což není nejvhodnější možná volba, ale její přednost je v zapojení dotazníku do 
výuky.
V interpretaci získaných dat v jednom okamžiku diplomantka zdůrazňuje vývojové hledisko, 
které je v daném diskursu legitimní, ale neposkytuje teoretickou oporu pro objevnou 
interpretaci. Výklad, který se opírá o motiv relevance tématu vzhledem k dětským zájmům 
v daném věku, je zajímavější. Oceňuji, že otázky v dotazníku jsou promyšlené, a odpovídání 
na ně mohlo vést žáky k dalšímu chápání tématu výtvarné řady. 

Práce nemusí být přínos jen pro diplomantku, která v průběhu jejího psaní získala 
porozumění studované oblasti, ale může inspirovat další praxi.

Diplomantka pracuje s relevantní literaturou, kterou náležitě cituje a parafrázuje. Obrazová 
dokumentace dobře ilustruje text. Po formální stránce je práce v pořádku a odpovídá 
nárokům kladeným na diplomovou práci. 
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