
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce
Posudek   -   Závěrečná práce  - CŽV  

Student: Barbora CIMEROVÁ

Obor: učitelství 1. stupně

Název práce v českém jazyce: Role ilustrace na porozumění textu LPDM 
                                                    na 1.st.ZŠ

Název práce v anglickém jazyce: Role of illustration in understanding a text 
                                                         at primary school

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Hausenblas

Oponent práce: PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.

Práce Barbory Cimerové je rozdělena na dvě části. V teoretické části autorka mimo jiné nabízí 
historický přehled ilustrovaných děl sahající od Komenského knižních titulů až po současnost, 
věnuje se však také vymezení role a postavení ilustrátora díla a ve zkratce mapuje dějiny ilustrace 
dětské knihy v novodobém českém jazykovém prostředí. Ku škodě celkovému vyznění práce je 
opomenutí faktů o původním užívání ilustrací v knihách, respektive pozdější novodobý posun 
skupin adresátů některých žánrů (například přisvojování si pohádek původně dospělými a až 
následně dětmi a vliv těchto posunů na podobu ilustrací ve druhé polovině 19. století). Diplomantka 
se ovšem věnuje i čtenářské a vizuální gramotnosti a problematice porozumění textu, a to včetně 
role ilustrace při pochopení smyslu textu. Své teoretické poznatky následně rozvíjí v praktické části 
diplomové práce, kde nabízí obraz přípravy a realizace výukové lekce v 1., 3. a 5. ročníku základní 
školy a krátké charakteristiky knižních titulů, s nimiž pracovala. 

Diplomová práce sleduje otázky významu vizuální knižní struktury, a to s důrazem na praktické 
využití pedagogem při výuce v 1. až 5. ročníku. Jako pozitivní i přínosné jednoznačně hodnotím 
úsilí autorky práce o propojení čtenářské a vizuální gramotnosti a zkoumání vztahu porozumnění 
textu a výtvarné struktury dětské knihy. Snaha o zachycení stratifikace postojů žáků 1., 3. a 5. třídy 
k vnímání ilustrace v dětské knize zůstala naplněny parciálně, komplexnější vyhodnocení by 
vyžadovalo rozšířit nejen množství recipientů, ale i vrstevnatěji pojatý soubor zkoumaných titulů. 

Poznání, k němuž autorka dospěla, tedy, že literární výchova na prvém stupni zahrnuje 
autonomní a plnohodnotnou vrstvu vizuálních sdělení, které tvoří s textem celek knižního díla, je 
závěrem správným. Diplomantka rozvinula teoretické poznatky do podoby praktických výukových 
lekcí, v nichž účelně rezonovaly jak aspekty literární, tak výtvarné.

Za nešťastný je třeba ale označit název dipomové práce „Role ilustrace na porozumění textu 
LPDM na 1.st.ZŠ“, a to nejen pro trojici chyb, které do něj pronikly, ale zejména pro záměnu 
termínů a faktického významu slov „role“ a „smysl“, respektive „poslání“ či „úloha“. Obzvláště 
mrzuté je to proto, že diplomantka o formalizované roli ilustrace nepojednává, neskládá doklady 
svědčící v její prospěch, ale systematicky argumentuje pro podporu smysluplné úlohy, ba 
výsostného edukačního a estetického poslání výtvarné složky literárních děl určených recipientům 
mlůadšího školního věku. 
Práci doporučuji k obhajově a k hodnocení velmi dobře.
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