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Závěrečná práce studentky Jitky Brychtové je kvalitní ukázkou využití principů současné výtvarné 

výchovy pro práci ve školní družině. Studentka má již sice s takovou prací několikaleté zkušenosti, 

ale je vidět, že příprava a částečná realizace projektu Roční období ji posunuly dál a přinesly nové 

výzvy a motivaci k hledání stále vhodnějších metod výtvarně-výchovné práce v rámci zájmové 

činnosti ve školní družině. V úvodu textu studentka shrnula východiska a specifika výchovy a 

vzdělávání ve školní družině, stanovila cíle, které si může jako vychovatelka klást na sebe a na děti 

a charakterizovala současnou projektovou výtvarnou výchovu jako jeden ze základů své práce ve 

školní družině. Tato úvodní analýza je dobře zpracovaná a studentce poskytla rámec pro konkrétní 

didaktickou aplikaci obecných principů, které určují a podmiňují její vychovatelský obor.

V další části práce pak studentka vytvořila celoroční projekt na téma Roční období, který je velmi 

rozsáhlý, avšak dobře strukturovaný, pečlivě promyšlený a připravený. Části projektu se jí již 

podařilo zrealizovat a je vidět, že úspešně.

Práce Jitky Brychtové je zodpovědně vypracovaná. Přináší doklad o tom, jak lze výtvarnou 

výchovu uplatnit mimo vyučování, ale také o tom, že po kvalitní přípravě lze vytvořit projekt, který 

není jen povrchním přejímáním zjednodušených návodů a receptů na výtvarnou tvorbu, ale je 

svébytnou pedagogickou tvůrčí aktivitou, která má své jasné cíle, obsahy a metody. 

Po formální stránce je práce v pořádku.

Proto navrhuji hodnocení VÝBORNĚ.

Otázky k obhajobě:

1. V přípravě projektu uvádíte u každého úkolu příklady/y z výtvarné a vizuální kultury. 

Zajímalo by mě, zda se Vám dařilo je při Vaší výuce zapojit do motivace k jednotlivým 

úkolům, jak sjet s nimi pracovala?

2. Jaké další možnosti využití výtvarné a vizuální kultury v rámci školní družiny navrhujete?

3. Myslíte, že se úsilí a dlouhodobá příprava projektu vyplatily a že budete i nadále věnovat 

plánování výuky takovou pozornost, i když, jak sama píšete, to bylo náročnější, než samotná 

relaizace? Mohla by podle Vás některé vychovatele tato náročnost projektové výuky 

odrazovat? 

V Praze dne 4.5. 2009                                                                  Mgr. Linda Arbanová  


