
Univerzita Karlova v Praze 

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY 

Diplomová práce 
  

Název práce: Učebnice formou komiksu 

Jazyk práce: čeština 

 

Student: Šnajdrová, Marie 

Fakulta: Pedagogická 

Studijní program: Učitelství pro I. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, magisterské studium 

 

Vedoucí / školitel: Jakubcová 

Oponent(i): Mgr. Helena Kafková 

 

Předseda komise: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 

Členové komise: PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 

  PhDr. Jan Šmíd, Ph.D. 

 

Datum obhajoby: 1. 9. 2014 

 

Průběh obhajoby: Diplomantka vymezila pojem komiks, zmínila současný stav kvality učebnic a 

vztahu žáků k nim (dotazníkovou formou), zjišťovala, jak je forma komiksu účinná ve výuce 

jednotlivých předmětů. Dále diplomantka ve své práci vysvětlila pojmy komiks, ilustrace, jazyk a 

symbolika komiksu. Snažila se o nové využití komiksu, jeho vzdělávací potenciál. Komiks chápe 

jako uměleckou formu (sekvenční umění).  

Tématem praktické části práce je rodina. Technikou je černobílá počítačová kresba. Obsahem 

praktické práce byl návrh komiksové učebnice, nikoliv kompletní učebnice (vzhledem k náročnosti 

projektu), ale části. Podle diplomantky je pro dětí práce s komiksovou formou motivující, navazuje 

na blízkost obrazu dětem, učebnici a práci s ní chápou jako hru (interaktivní prvky). Diplomantka 

sebekriticky zmínila i nedostatky učebnice (nerovnoměrnost náročnosti učebnice, málo místa pro 

odpovědi na otázky). 

Vedoucí práce ocenila formální stránku práce, znalost problematiky komiksu. Oponent se dotázal 

na přiměřenost komiksové formy pro jednotlivé případy (obory) výuky. Diplomantka konstatovala, 

pro které předměty je komiks vhodný (vlastivěda, dějepis) a pro které nikoliv (matematika).  

Předsedkyně komise se dotázala na literaturu použitou při teoretickém výzkumu (prozkoumané 

učebnice, z kterých kulturních a jazykových domén). Odpovědí byl nedostatečný a nekonkrétní 

výčet informačních zdrojů. Dále se předsedkyně  ptala na zkušenosti ze vztahu mezi reklamním 

komiksem a komiksovou formou učebnice. Diplomantka chápe komiksovou formu někdy stále 

chápanou jako příliš pokleslou. Oponent naopak zmínil stoupající renomé komiksu jako umělecké 

formy. Členka komise, Marie Fulková, zmínila jako chybu práce nedostatečnost v průzkumu 

stávajících učebnic. Praktickou práci označila jako málo systematickou – chybí ukotvení tématu, 

využití tématu pro další narativní práci s učebnici. Základní chybou je nedostatečnost v základní 

zkušeností s problematikou současné komiksovou učebnice. Diplomantka zmínila vlastní pojetí 

komiksu jako příběhu s izolovanou strukturou příběhu bez dalších vedlejších odkazů. Celkově byl 

konstatován nedostatečný teoretický výzkum (učebnic) a tím neprovázanost praktické části práce 

s teoretickými znalostní tématu práce. Jde o nedodržení původního zadání. 
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