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Teoretická práce Zuzany Čičové se zaměřuje na slovenskou literaturu pro děti.  

V první části jsou stručně nastíněny dějiny slovenské literatury až po současnost. I když se 

jedná o poměrně dlouhé období, autorce se podařilo vše shrnout a zároveň popsat 

nejdůležitější osobnosti slovenské literatury píšící pro děti. 

Zvolené téma je velmi obsáhlé, a proto vybrala autorka na ukázku deset autorů slovenských 

pohádek. Tyto knihy posuzuje nejen po obsahové stránce, ale také po stránce ilustrátorské a 

grafické. Přidává své postřehy, vzpomíná, jak na ni působily ilustrace v dětství, čím si získaly 

její pozornost a naopak co jí na knihách vadilo.  

Vzhledem k tomu, že si Zuzana Čičová jako svou praktickou práci vybrala ilustraci a 

zpracování známé slovenské pohádkové knihy Márie Ďuríčkové Danka a Janka, byla tato 

rešerše velmi důležitá a potřebná. Celý rozbor je studentkou subjektivně a emotivně 

komentován. Jedná se o její názor, který v jejím autorském pojetí můžeme akceptovat. 

Další část se zmiňuje o slovenské Asociaci ilustrátorů a Bienále ilustrací na Slovensku.  

Ve své práci také představuje nejdůležitější vydavatelství na Slovensku, tedy pouze ta 

vybraná, kvalitní a prověřená. Možná by neškodilo zmínit se i o malých alternativních 

vydavatelstvích.  

Poslední kapitola je věnována rozboru tvorby knihy. Stručně popisuje její náležitosti, mj. 

výběr papíru, písma, barevnost, formát či knižní vazbu. Pro vhled do problematiky knihy tato 

stručnost postačí, protože je to téma velmi obsáhlé a vydalo by na další práci.  

Své zkoumání a pohled na slovenskou literaturu studentka zúročí ve své praktické práci.  

Práce splňuje požadovaný rozsah, poznámkový aparát je zpracován dobře a přehledně. Musím 

také vyzdvihnout grafické zpracování teoretické práce, které zapadá do konceptu práce 

praktické.  

Návrh klasifikace B – velmi dobře 

 

Ve Zlíně dne 25. 5. 2017 

 

......................................……………… 

podpis vedoucího práce  

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 

 
 A – výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

* nehodící se škrtněte 
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Ilustrovat dětskou knihu by se nám dospělým mohlo zdát jako jednoduchý úkol. Ale opak je 

pravdou. Děti jsou často větší kritici než dospělí a vzpomeňme si, jak jsme knihu nezřídka jen 

kvůli ilustracím odložili. Nedosti na tom – tím, kdo knihu vybírá jako první, ale zpravidla 

bývají rodiče. Zaujmout a zavděčit se v záplavě knih na současném trhu je věru velmi 

nesnadné. 

Přesto si tento nelehký úkol dala studentka Zuzana Čičová a ztížila si jej o to víc, že si vybrala 

známou pohádkovou knihu Márie Ďuríčkové Danka a Janka. Je to příběh dvou holek - dvojčat 

a popisuje jejich dobrodružství. 

Kniha má čtvercový formát, který se dobře drží a čte. Použitá vazba V8 zaručuje, že se hned 

tak nerozpadne. Obal knihy je doplněn o přebal, který si děti mohou rozložit a pověsit jako 

plakát. Kniha je bohatě ilustrovaná v Zuzčině stylu. Je vidět, s jakou chutí a fantazií 

pracovala. Zpracování ilustrací je nápadité, vtipné a vysvětlující. Typografie je doplněna o 

ručně psané nadpisy kapitol. 

Autorka pro svou knihu vytvořila spoustu doplňků, a tak mohou děti s Dankou a Jankou pít z 

„jejich“ hrníčků, spát v „jejich“ povlečení či je nosit na triku. 

Bonusem je návrh loga vlastního nakladatelství ve tvaru písmen Z, které má evokovat knihu. 

Práci považuji za velmi zdařilou. Myslím, že by se dětem líbila. Dokázala bych si tyto 

ilustrace představit i jako animace třeba ve večerníčku.  

Doporučuji ji k obhajobě. 

  

Návrh klasifikace A – výborně 

 

 

Ve Zlíně dne 25. 5. 2017 

       

..............................……………… 

 podpis vedoucího práce  

 

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 

 
 A – výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 

* nehodící se škrtněte 

 


