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Ve své teorďcké bokalášké práci se aumrka zabývá trorií 8 !}!Íezením pojou ilus&ace,
zaměřuje se pfudevším na ilustraci asocia1iTú, vědeckou a dětskou. Přib|lž1'je zAe pÍá.i aiú<o|
ilusÉŮora a Ýymezuje také sp€cifické požadavky najeho pIíci' pŤedevším u vědecké a dětské
ilusEale. Zde je role ilustťátora velice důleátá a má své specifické Dáro$ na jeho práci, jak
autorka uviádí'

v kapitole o vědecké kÍesbě a ilustraci s€ sprár'rrě zrniňuje o nezbyhosti spolupníce
ilustnátoÍa s odbomíketn v daném oboru' Nejde zde jen o př€sné překŤeslení Ťeďity, ale také
o odborný pot €d a speciální koťekci s?ecialiýy (omitolog4 mykolog4 entomoIoga...).
U tohoto t}?u ilustrac€ to považuji za outtrost aje dobře, že autolka toto ve své práci uvádí.

v kapitole o dětské ilusuaci mě potěšilo, že se auÚo*a zmiňuje o úloze ilustrriÚor4 kteý
by měl při své tvorbě spolupÍacovat s děfui' Je to táké t!ůj názor a toto úplotňuji také při své
výtva.né p.áci pro bandicapované děti. Ilustátol by měl nacházet odezýu na své ilustrace
u dětí daného věku. Autolka dále lTjmeDovává některé z našicb lejlepších dětských
ilustrátoťů. zde bych jďtě doplnila jedno jméno: Květa Pacovsk4 lÍerá je některýDi autory

' neprávem opomíjeni' přestože má nezasfupit9bé misto meá !ďimi dětslcými ilusÉtory.
MožÉ bych 7Áe zfrltlJ.|a také něktenj ze současných rÍ adších ilustnítorů (napt. Markéta
Pťachaticki-Kolibalová" Renrára Fučíková' vlasta B8ránkov{ Eva Šedivá Galiía Miklínová
aj.). zŤejmě by to bylo ale už témat€m pio další práci. Témajak vědecké, tak i dětské ilustace
je tak široké, žE to dáyá. dobrou p!íležitost autorEe na svou bakalálskou práci v budoucnu
navázat a dáeji roďířit.

PŤi v'ýčtu osobnosti se zde objevily 2 chybičky vejménech: Alois Mucha (Alfoís) str. 20
a Mikuláš Aleš (Mikoláš) stÍ. 20, 37, 39.

v poslední části se autorka věnuje grafickým technikám, jejich stručnému přehledu v časo-
vé posloupaosti.

Pnice splňuje zadání' je qpracovrfuE s přehledem a p€člivosti. Doporuěuji pťáci k publiko-
vání. Molúa by sloúit jako výúo\.ý osteriál pro studenty sředďch uměleckých a ji!ých
výtvaÍných škol. Na!Ťhuji hodnocení ýbomě.

áa W,n,.
v ostravě, dne 19.9.20t0 MgÍ. Šád<a Kolďíková


