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Problematika bilingvismu bude v příštích letech v našem školství, více než dnes, v popředí 

pedagogické praxe. Řešit tuto otázku z pozice grafické designérky je náročné téma pro 

složitost a otevřenost možných postupů.  

Studentka zvolila cestu pečlivého shromažďování dat z různých oborů a možných postupů při 

řešení zadání. Dotýká se problematiky…“od řeči, k jazyku až k myšlení.“ Oborové přesahy 

jsou u takto koncipovaného zadání nutné.  Potřeba dvojjazyčné knížky je didakticky vhodným 

postupem při předávání informací. Od tématu se studentka neodchýlila.  

Obsahově je práce náročná. Vyžadovala kromě jiných i vytvoření podrobné studie o 

dvojjazyčnosti v grafickém designu a bilingvální sazbě: Třetí kapitola je profesionálně řešena. 

Parametry jednotlivých segmentů grafické práce jsou objektivně, formálně kvalitně a 

přehledně formulovány. Ukázky schémat možné ho řešení bilingvální sazby jsou dobrým 

návodem a pomůckou pro všechny, kteří se s takovými nároky na sazbu potkají. Pro úplnost 

studentka vybrala a okomentovala pár ukázek dvojjazyčných knih (pohádky, abecední knihy).   

Diplomová práce splňuje požadavky na kvalitu obsahu, rozsah tématu i osobní přínos pro 

obor GD. Úroveň jazykového zpracování všech informačních zdrojů, stylistika, formulace i 

názorová pozice autorky je akceptovatelná. 

Seznam odborné literatury je rozsáhlý, práce s daty je korektní, obrazová dokumentace je  

vypovídající.  

Studentka pečlivě, s prokazatelným zájmem o problematiku zpracovala všechny, pro její práci 

důležité „položky.“ Našla možnosti, jak aplikovat své teoretické znalosti do vlastní výtvarné, 

grafické a ilustrační práce (viz praktická část) s výrazným podílem autorského rukopisu. 

Práci považuji za kvalitní a přínosnou pro obor. 
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