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      Diplomantka přistupovala k zadanému úkolu nepochybně s velkým zaujetím, které 
vyplývalo z jejího dlouhodobého zájmu o  „antické“ téma. Tento zájem se pozitivně projevil 
zejména ve nashromáždění mnoha často velmi  podrobných informací o historii Řecka  a 
Říma, zvl. pak o uměleckých dílech, která  se jí stala pramenem k získání poznatků o odívání 
v antickém období. 
        Jevy, na které se v I. ( teoretické) části své DP zaměřila, vyhledávala postupně dle 
jednotlivých vývojových obdobích a oblastí odívání, do nichž zahrnula i  další úpravy 
zevnějšku ( účesy, líčení, zdobení aj.). Nahlížela  na ně prostřednictvím volných uměleckých 
děl malířských a sochařských  i užité keramiky, v nichž byla lidské postavy a úprava jejich 
zevnějšku zobrazovány (viz obrazová dokumentace v textu). Ve snaze podat i společensko- 
historické  kontexty uvádí i informace poněkud nadbytečné ve vztahu k tématu. Naopak 
uvedení typických částí oděvů, spolu s vysvětlením jejich funkce, mohlo být v textu či 
příloze doplněno také jejich kreslenou podobou. Závěru teoretické části by patrně prospělo 
shrnutí všech zjištěných inspiračních zdrojů antického odívání  ve stručném přehledu, popř. 
s odkazem na jejich  současné využití ( v souvislosti s didaktickým zpracováním).  
       Ve II.části ( praktické)  autorka prostřednictvím „Návrhů výtvarných řad“ (kap.6.3)  a 
jejich realizací v práci ukazuje možnou cestu učitele k překonávání ustálených námětových 
stereotypů ve výuce výtvarné výchovy a netvořivých, mechanických, ze vzdělávacího 
kontextu  Vv vytržených „činností s textilem“.  Při volbě námětů projevila autorka  značnou 
nápaditost; zřetelná formulace učiva a úkolů zde však chybí. Orientaci na „učivo“ a řešené 
výtvarné problémy naznačují  zčásti  klíčová slova, „Různá východiska pro výtvarné řady“ 
(s.67) a  popisy ve  „Zhodnocení“ v závěru každé realizace.  Za hlavní úskalí zpracování DP 
považuji její prezentaci jako práce výzkumné; tomu však neodpovídá ani její struktura, ani 
použité metody získávání dat a jejich interpretace. „Zhodnocení“ je více volným vyprávěním 
o tom, co ve výuce postupně proběhlo, než kritickou (sebe)reflexí, strukturovanou podle 
určitých kritérií, která by umožňovala lépe využít uvedených skutečností jako dat pro ověření 
„hypotéz“ diplomové práce (což zde postrádám). Také v bibliografii není uveden žádný titul, 
který se týká pedagogického  výzkumu. 
        Přednosti formálního zpracování spatřuji v obrazové dokumentaci, nedostatky  zvl.ve 
způsobu  jazykového vyjádření  některých myšlenek (vyznačeno v textu). 
       Přes uvedené výhrady je možné považovat tuto DP za přínosnou pro praxi Vv a 
doporučuji ji proto k obhajobě. Věřím, že autorka dopracuje a při obhajobě předloží 
upravené ty  části práce, v nichž byly shledány hlavní nedostatky. Navrhuji proto:  
1) Vysvětlit, jaké bylo skutečné zaměření DP, sledované cíle v teoretické i praktické části. 
Uvést v soulad tyto záměry a obsah, zvl. úvod a závěr práce. 2) Přehodnotit  a přehledně 
uspořádat konkrétní přínosy své DP z kap. 8.Závěr; zformulovat je jako přehledně 
strukturovanou zkušenost, která může být předávána dalším učitelům. 3) Doplnit  alespoň 
ke  dvěma navrženým výtvarným řadám výtvarné učivo; vyjádřit je jako výtvarný úkol – 
problém k řešení a připojit klíčová slova, která jej vymezují. 
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