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Posudek diplomové práci:  

Studentka si vybrala téma velmi zajímavé a zatím neprobádané. V současné době je možné se setkat 
s řadou velmi krásných publikací pro děti, přesto, že se nejedná o učebnice nebo o komiks, je možné 
je didakticky využít. Ale je k tomu třeba angažovanosti, tvořivosti a řady odborných znalostí na straně 
pedagoga.    

V práci si autorka klade tyto otázky: je možné učebnici transformovat do podoby komiksu a z komiksu 
vytvořit učebnici, tak, aby se z obou "žánrů" neztratilo to podstatné (vizuální stránka z komiksu a učivo 
z učebnice)? Autorce se podařilo na tyto otázky odpovědět osobitým komiksem.  

Práce měla být postavena na výzkumné sondě, jejímž cílem bylo zmapování forem obrazů v učebnicích 
pro I .st. ZŠ. Popis jakým slouží vzdělávacím cílům, jak podávají učivo a jak souvisí s textem v učebnici. 
Dále vymezení rozdílu mezi ilustrací v učebnici a komiksem v učebnici. Zjištěné informace měly autorce 
sloužit, jako podklad pro tvorbu vlastní učebnice -komiksu. Ale od těchto cílů se studentka odklonila a 
více se zabývala možnostmi zprostředkování vzdělávacího obsahu pomocí konkrétního komiksu.  

Stěžejní část práce tak nakonec tvoří vlastní autorský komiks zpracovávající téma rodina v 
mezipředmětových vazbách (výtvarná výchova, matematika, český jazyk, vlastivěda, anglický jazyk). 
Jedná se o osobitou výtvarnou výpověď, která nebývá v takovém rozsahu v tomto typu  studia 
(učitelství pro I. st. ZŠ) obvyklá. Práce je především výpovědí o vlastním pátrání na poli výtvarném a 
učitelském (např. jak určitý vzdělávací obsah převést do podoby komiksových textů a obrazů, jak učivo 
rozčlenit do oken? Atd.). Za cenné považuji autorčino zjištění a závěrečné skromné shrnutí výsledků 
diplomové práce, která má především význam pro autorku samotnou. Až během tvorby komiksu, 
autorce došlo, jak časově náročný je tento projekt a kolik odborných znalostí je třeba při jeho koncepci 
a tvorbě. Přesto, v práci se nachází řada zajímavých podnětů a otázek, na které bude možné navazovat, 
rozvíjet je dál a prohlubovat. Jednoznačně by si takové výtvarné nasazení zasloužilo hlubší testovací 
sondu mezi žáky, o možnosti pak výsledky testování shrnout a zobecnit ani nemluvě. 

Práce je logicky strukturovaná do kapitol, obsahuje všechny předepsané části (teoretická, didaktická a 
výtvarná). S tím, že převažují teoretická (vymezení pojmu a fenoménu komiks) a výtvarná část. Práce 
je psaná čtivě, vhodně doprovozená obrazovými ukázkami. V práci se ale nachází řada chyb a překlepů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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