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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Autorka pracovala podle zadání diplomního úkolu, které se jí podařilo v zásadě naplnit. V samotné 
práci však zadání diplomního úkolu chybí. Zvolené téma je pojato osobitě a tvořivě.

2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Práce je logicky koncipovaná. Teoretickou část tvoří přehledová řada kapitol. Text vykazuje vhled 
a zaujetí danou problematikou. Seznam studijních zdrojů je dostatečný.

Didaktickou část představuje kapitola „Manuál ke komiksu“. Formálně tak nenaplňuje strukturu 
návrhů tematických řad, vzhledem k tématu práce však lze dané řešení akceptovat. Jednotlivé úkoly 
a náměty jsou nápadité a poskytují prostor pro samostatnou práci žáků. Zadání byla testována 
pouze na jedné žačce 5. roč., což je samozřejmě malý vzorek k formulování obecnějších závěrů. Zde 
spatřuji slabinu práce.

Výtvarnou část diplomové práce představuje maketa komisového alba. Diplomantka v publikaci 
testuje praktické možnosti média komiksu pro tematizaci vybraných výukových předmětů. Diplomantka 
osvědčila schopnost podřídit vizuální složku interpretovanému obsahu, uspěla i ve volbě výrazových 
prostředků (při vědomí, že v hodnocení kresebného stylu se promítá subjektivní míra vkusu). 
Autorka také zručně zvládá kompoziční podobu publikace (rozmístění panelů / vinět na stránce, 
proměnlivý rytmus optického zahuštění jednotlivých stránek, proložení bloku barevným, respektive 
transparentním papírem, (výkopné chlopně však již v tomto kontextu působí poněkud neústrojně 
i vzhledem k dolepení do původní stránky). Vhodné je i zařazení prostoru, kde je žák vybídnut 
k aktivnímu dotváření příběhu formou dokreslování či doplňování. Celkovému vyznění publikace 
by prospělo konečné vyřazení stran do složek a uplatnění stabilnějšího typu vazby (např. V4).

3. Formální náležitosti práce:
Práce je sestavena přehledně, kvalita anotace je dobrá. Z hlediska formy odborného stylu působí 
text poněkud nevyrovnaně, což je dáno občasným užitím neadekvátních stylotvorných prostředků 
(pojmů, slovních spojení i větných konstrukcí). Text je psán v 1. os. sg., ale v závěru se střídá sg. 
a pl. Je třeba volit jednu osobu a tu užívat důsledně v rozsahu celého textu. Připomínky: časté chyby 
v užití čárek ve větě. Překlepy: v obsahu Vzděávací potenciál / Vzdělávací (opakuje se i na str. 39), s. 
28, 2. odst. uprostřed: Scatt McCloud / Scott. Další chyby: s. 12 posl. ř. […] nejedná se o ona klasická 
umění. Ty jsou […] správně Ta jsou […]; s. 16 3. ř. […] mnoho pedagogů z fakulty UK […] Mělo být 
doplněno o kterou fakultu se jedná (Pedf UK); s. 28, 2. odst. pojem „vychytávka“ neodpovídá stylu 
odborného textu; s. 48 1., 2., 3., odst. – text v závorce musí mít velké písmeno a tečku na konci, jde 
o věty; s. 51, posl. odst. ve větě „Ale až budou na gymnáziu […]“ opakuje se podmět věty „děti“, proto 
v přísudku „y“ – slyšely; s. 59, 2. ř. jehož socha je možno spatřit / jehož sochu je možno spatřit (4. pád); 
s. 63, 2. odst., 2. ř. uvézt, správně uvést (uvedu); ss. 66, 67, 68 , za výčty bodů je třeba napsat čárky, 
na konci tečku; s. 71 , 8. ř. Praotec Čech, má být praotec Čech.

4. Úkoly pro obhajobu:
a) Uvedťe případy, kdy se podle vás prezentace učiva formou komiksu hodí méně, případně vůbec? 

Práci doporučuji jako diplomovou práci k obhajobě. 
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