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Ve své práci se  Barbora Cimerová pustila do důležité oblasti čtenářství, a to jak do 
vztahu k četbě, tak do porozumění tomu, co text sděluje. Diplomantka si zpracovala 
ilustrování knih LPDM z hlediska vývojového, protože k dnešnímu čtenáři přicházejí 
jak knihy ilustrované dnes, tak ty z minulosti. Vysledovala pro své poučení i vlivy 
dobové z časů žijících generací, i rozpětí mezi kvalitní a nekvalitní ilustrací. Pro 
zpracování tématu si potřebovala také vymezit, jaké místo má vnímání vizuální v 
čtenářské gramotnosti a postupech k porozumění textu.
Z těchto východisek pak mohla připravit a ověřit své vyučovací jednotky s dětmi. 
Obě části práce mají význam také pro Barbořinu učitelskou specializaci  - výtvarnou 
výchovu. Oceňuji také péči diplomantky o to, aby práce poskytla inspiraci nebo 
orientaci učitelům ve výuce literární výchovy.
Postřehy o povaze ilustrací v určitých obdobích nedávného vývoje LPDM jsou cenné 
proto, že diplomantce i případným čtenářům DP pomáhají všímat si v ilustracích 
toho, jakým způsobem ilustrace promlouvá ke čtenáři a jaký obsah nese. Podobně 
důležité bylo pojednat význam toho, že některé knihy pro děti jsou psány i 
ilustrovány týmž tvůrcem – úzká spojitost mezi obrazem a slovem je tu dobře 
vysledovatelná.
K tomu, abychom chápali, jak se vizuální vnímání propojuje s vnímáním verbálního 
sdělení, je dobré, že si diplomantka pečlivě vymezila pojem gramotnosti (čtenářské) 
ze současných pramenů. Barbora velice vhodně dokládá různá vymezení a svá 
zjištění příklady knih a v DP také předkládá snímky vhodných ilustrací. 
Složky ilustrace i jejího přijímání čtenářem se Bára snaží popsat skrze čtenářské 
vývojové kontinuum z projektu Pomáháme školám k úspěchu (materiál je dosud 
neveřejný, v procesu vývoje a ověřování). Bližší vhled do procesů čtení využila Bára 
k tomu  aby vyhodnocovala, jak důležité jsou ilustrace právě pro chápání významu v 
textu a smyslu celého textu.
V praktické části své DP Barbora nejen naplánovala k dobře vybraným ilustrovaným 



textům cíle a aktivity, ve kterých mohla sledovat, jak děti s ilustrací pracují, ale právě 
z práce dětí mohla vyvozovat své postřehy a závěry o tom, jakou roli ilustrace v 
recepci textu u dětí určitého stupně rozvoje čtenářského  hraje. Cenné informace o 
tom podává vždy v oddílu Závěr z odučené lekce.
Pro diplomantku je ovšem cenné i to, že ji práce na DP přivedla do velmi těsného 
kontaktu s pracujícími čtenáři. Porozumět tomu, jak ilustrace u čtenáře funguje, co 
mu přináší za výzvy a efekty, a také jak posléze coby učitelka pracovat s dětmi a 
ilustrovanými knihami, se dá z teoretických pojednání jen sotva.
Provedené lekce s dětmi jsou zřetelně nasměrovány právě na žákovskou reflexi role 
ilustrací, ale přesto se v aktivitách kolem čtení děti zabývají také obsahem, posláním 
textů. Díky tomu můžeme více důvěřovat tomu, co děti o ilustraci a její roli pro 
porozumění říkají.
Barbora opatřila svou DP velmi důkladným závěrem, v němž svá zjištění uvádí  
srozumitelně a přínosně.
Oceňuji, že Barbora samostatně a rozsáhle vyhledávala a studovala prameny 
tuzemské i zahraniční, a zároveň podala nabídku kvalitních ilustrovaných knih, jichž 
by učitelé mohli účinně využívat v literární výchově. Přidala několik příloh,které 
pomáhají čtenářům této DP v orientaci v problematice.
Diplomantka by mohla u obhajoby předvést, jak v plánování učební jednotky spojuje 
cíl a zadání jako důkaz o učení – v některých lekcích se tyto dvě položky hodně liší, 
třebaže s obě dobře dotýkají  toho, co se v hodin děje. Důkaz má být dokladem toho, 
že žák dosáhl stanoveného cíle.
Práce by si baly zasloužila pečlivější korekturu, i když vad pravopisných v ní není 
mnoho.
Diplomovou práci Barbory Cimerové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako 
výbornou.
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