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1. Cíl práce 

Cíl práce byl naplněn po formální i faktické stránce. 

2. Stručný komentář hodnotitele 

 Autorka přišla do ateliéru Komiks a ilustrace pro děti po absolvování bakalářského studia v ateliéru 

Kniha a tvarování papíru. Její zaměření na práci s papírem se přirozeně projevilo i ve volbě tématu diplomové 

práce. Rozhodnutí vytvořit autorskou pop-up knihu tak bylo logickým vyústěním předchozího studia i 

individuálních předpokladů studentky, která vždy tíhla spíše ke knihařině než ke kresbě.  

 V textové části knihy využila slečna Černá vlastní, v minulosti sepsané říkanky. Ač některé verše 

nepostrádají vtip, celkově by jim prospěl zásah citlivého editora. Techniku kresby pastelkou v kombinaci 

s akvarelem používala autorka ve svých ilustracích již dříve, ale nikoli v tomto rozsahu. Zvolená technika 

koresponduje s námětem knihy i s jejím zaměřením na dětského čtenáře. Z kresebného hlediska považuji za 

nejzdařilejší dvoustránku se záhonem mrkví, rozkládací komiks s nočním příběhem s ježkem a stranu 

s kosicí a kosáčaty. Nejzajímavějšími prostorovými prvky jsou pro mne chaloupka s lesem a slepice. Ta by na 



dětského čtenáře zapůsobila ještě silněji, kdyby byla větší. Na ostatních stranách využívá autorka základní 

prvky pop-upu, které doplňuje výklopnými a posuvnými prvky. Práce s papírem a aktivní zapojení dětského 

čtenáře do „četby“ příběhu patří mezi hlavní přednosti práce. Osobně bych v knize uvítala více 3 D 

konstrukčních prvků (jako je např.: již zmíněná chaloupka), obzvláště porovnám-li ji s diplomovými 

pracemi, jež v ateliéru v minulých letech na stejné téma vznikly (Malý myší příběh, Jednoho podzimního dne). 

Autorka se tvorbě diplomové práce věnovala soustavně a svědomitě, což velmi oceňuji, především s ohledem na 

její další pracovní vytížení. Přesto se domnívám, že ve výsledné podobě knihy mohla výrazněji uplatnit své 

schopnosti a dovednosti. 

3. Vyjádření o plagiátorství 

Dílo nepovažuji za plagiát. 

4. Navrhovaná známka a případný komentář 

Navrhuji známku velmi dobře. 
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