
Oponentský posudek bakalářské práce „Výtvarné činnosti pro děti s odkladem 

povinné školní docházky“ 

Autorka: Ludmila Bartoňová 

Studijní program: Specializace v pedagogice (B7507), studijní obor: B SPG-VV 

(7506R028, 7504R235) 

Oponent: Mgr. Helena Kafková, Ph.D., KVV PedF UK  

Akademický rok 2021/22 

 

Autorka se zaměřuje na děti s odkladem školní docházky, u části z nich předpokládá 

problémy s vývojem motoriky. Předpokládá také negativní vztah těchto dětí 

k pracovním listům zaměřeným na rozvoj grafomotoriky a snaží se jej vylepšit skrze 

využití výtvarných činností, zejména skrze malbu. Autorka deklaruje v práci snahu o 

“tvůrčí pojetí pracovních listů”, ovšem chápání tohoto pojmu autorkou se mi zdá velmi 

problematické. S tím souvisí, že později, v praktické části, autorka v roli učitelky-

badatelky dětem při práci diktuje pracovní postup. Nezakrývají v textu používané 

termíny jako “tvořivost”, “uměleckost”, “sebevyjádření” redukci výtvarných činností na 

činnosti pracovní? Vraťme se ještě k teoretické části práce. Zde se studentka věnuje 

problematice speciálně-pedagogické, týkající se např. “školní zralosti”, kterou 

nemohu kvalifikovaně posoudit. Pokud jde o jejich aplikaci v praktické části textu, 

nemohu říci, zda má pregraduální studentka posuzovat, zda předškolní děti se 

„specifickými vzdělávacími potřebami“ jsou nebo nejsou v normě s ohledem na svůj 

psychomotorický vývoj, ale i v případě, že tak činit má, myslím, že by se práce bez 

těchto nelaskavě působících diagnóz obešla, protože nejsou zapojené do žádné 

systematické analýzy. Teoretická část textu se zabývá vývojem a charakterizací 

specifik dětského výtvarného projevu, tato část práce je zpracovaná v souladu se 

zvyklostmi bakalářských prací v tomto oboru. Nezaznamenala jsem ovšem v 

teoretické části práce stopy po tematizování problematiky “tvořivosti”, “umění”, 

“sebevyjádření”. Nezaznamenala jsem ani ozdrojování tezí týkajících se: 

“…kreativního smýšlení, které je diametrálně odlišné od myšlení ryze racionálního“. 



Pokud jde o praktickou část práce, obsahuje aspekt didaktický a výzkumný. 

Z didaktického hlediska je problematický způsob formulace výtvarného úkolu, který je 

zde redukovaný na návod k produkci. „Kompetence k řešení problémů“ je pak 

reprezentovaná např. tím, že dítě „ví, že se má držet předlohy“.  

Text provázejí četné reference o tom, že děti práce „bavila“, zdá se, že o tyto 

reference autorka opírá v příliš velké míře průběžné i závěrečné hodnocení 

úspěšnosti své didaktické práce a vyznění závěru je, že je považuje také za 

badatelský úspěch. Ani v případě, že by tyto dětské ohlasy nebyly vedeny snahou 

potěšit paní učitelku při vzniku její závěrečné práce, nebylo by možné na jejich 

základě vyhlásit úspěšnost didaktického a badatelského projektu, byla by potřeba 

daleko důkladnější reflexe.  

Pokud jde o výzkumnou část práce, oceňuji jasný popis použitých metod, i to, že 

studentka pokud možno jasně formuluje cíl práce, že sepisuje její závěry. V tomto 

ohledu je práci věnovaná přiměřená pozornost. Domnívám se, že na základě 

analyzovaných grafomotorických cvičení nelze dělat dalekosáhlé závěry o deficitech 

existující nabídky, prozkoumaný vzorek není reprezentativní. 

Práce s odbornými pojmy není zcela v pořádku. Studentka vidí kategorii „rizika“ 

(termín z RVP PV) např. v tom, že se děti zašpiní temperou, a jako „očekávaný 

výstup“ (termín RVP) prezentuje svou vlastní (vzorovou) malbu.  

Jazyková úroveň textu kolísá, místy se vyskytují neobratná až těžko pochopitelná 

slovní spojení: 

„dokončuje již začatý tvar na podkladě viditelného vzoru“ 

„V oblasti grafomotoriky stagnuje, ovšem v pozitivním slova smyslu“ 

Některá tvrzení jsou velmi nespecifická a kontext nenabízí jejich vysvětlení: jde o to, 

jaký pocit měly v průběhu samotného tvoření. 

U činnosti nazvané „Malované počasí“ bych očekávala odkaz na knihu O. Sekory, na 

kterou název zjevně odkazuje. 



Použité zdroje skládají poměrně krátký seznam a je zde málo odborných textů z 

výtvarné oblasti, chybí uvedení literatury k výzkumu. 

Členění práce na kapitoly je logické. 

Práce naplňuje své zadání. 

 

Přes četné výhrady doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

V diskusi se kriticky zmiňujete o knize k nácviku grafomotoriky Jiřiny Bednářové: 

“Celá kniha je zpracovaná jako soubor pracovních listů, které mají minimální nebo 

jen částečnou spojitost s celkovým prožíváním dětí.“ Co máme chápat jako „prožívání 

dětí“ a co byste z této knihy mohla převzít z toho, co je v předškolním věku pro děti 

zvláště důležité?  

„V průběhu mého výzkumu šlo právě o to, aby se děti umělecky rozvíjely i mimo 

danou grafomotorickou činnost.“ Vysvětlete blíže, v čem to spočívalo, co tím míníte. 

Proč je ke grafomotorickému rozvoji dětí potřeba právě prostředí pracovního listu?  
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