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Obsah a cíl práce  

Diplomová práce se zaměřuje na portrét a identitu a na didaktické možnosti tohoto tématu ve 

školním prostředí ve výtvarné výchově. Hlavní částí práce je vlastní didaktický projekt, doplněný 

výzkumem a analýzou. V teoretická část se zaměřuje zejména na vývoj portrétu a autoportrétu 

v dějinách umění, konkrétně zejména ve fotografii.  Cílem práce je vytvoření didaktického projektu 

„Jak se vidím já, jak mě vidí ostatní“ pro různé typy škol, který pracuje s tématem portrétu, 

autoportrétu a identity a je doplněný výzkumem a analýzou. 

 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce se skládá ze tří částí - teoretické, didaktické a výtvarné, je velmi precizně a podrobně členěna 

na kapitoly a podkapitoly. Teoretická část je strukturovaná a členěná pro účel seznámení 

s jednotlivými oblastmi, kterými se studentka dále zabývá v didaktické práci. Po stručném popisu 

vzniku fotografie postupně krátce popisuje začátky portrétní fotografie a na vybraných autorech 

ukazuje různé přístupy k portrétní fotografii v dějinách fotografie. Dostává se až do současné doby, 

kde zmiňuje i fenomén selfie. Na část věnovanou portrétu navazuje tématem identita a kapitolou o 

dětském výtvarném projevu. Didaktická část velmi strukturovaně a podrobně probírá přípravu, 

průběh i finální reflexi výtvarného úkolu.   

 

Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos 

práce, formulace závěrů)  

Studentka velmi pečlivě zpracovává téma z mnoha stran, nejsilněji a nejvíce metodicky a inovativně 

působí didaktická část, která tvoří nejzásadnější a nejvíce rozpracovanou část diplomové práce. 

Výborně hodnotím velmi osobní a komplexní přístup k vytvoření vlastního didaktického projektu a 

podrobný popis cesty k němu. Důležitou součástí práce je i otevřená a sebekritická osobní reflexivní 

bilance první pedagogické zkušenosti a z ní vycházející upravené a modifikované zadání pro vlastní 

didaktický projekt.  

Součástí je i rozsáhlá realizace projektu a analýza dat s použitím dotazníků a kódování prací. Vysoce 

hodnotím i reflexi vztahu žáka a učitele na výslednou práci i důraz na nepovrchní hodnocení 

studentských prací, důležitou součástí projektu výuky je reflexivní dialog mezi učitelem a žákem. 

Součástí didaktického projektu je i jeho ukotvení v Rámcově vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání. 
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Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace 

uměleckých děl) 

Výtvarná část velmi dobře doplňuje zvolené téma diplomové práce. Studentka vytvořila autorskou 

knihu „My učitelky“, kde pracovala velmi hravým způsobem s tématem sebepoznání skrze poznání 

svého nejbližšího okolí  - svých spolužaček. Kniha působí velmi autenticky a vysoce hodnotím i 

interaktivitu knihy, kdy její součástí jsou i vložené obálky.    

Dokumentace práce je výborně zpracovaná. 

 

Správnost citace a odkazů na literaturu 

Citace a odkazy na literaturu jsou rozsáhlé a bez problémů. 

 

Grafické, formální a jazykové zpracování  

Grafické zpracování je velmi precizní, výtvarně čisté. Diplomová práce obsahuje na vložených arších 

papíru velmi pěkně zpracované grafy a tabulky, vycházející z analýzy dat. Vše je výborně dotažené do 

uceleného jasného celku. 
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