
Posudek diplomové práce

Téma: Odívání v antických uměleckých dílech jako podklad pro výtvarné činnosti  s textilem 
na 1. stupni základní školy.

autorka: Helena Kubcová
Autorka si zvolila vzhledem k RVP i školní praxi téma aktuální, i když ne vždy krealivně  na
 školách  realizované:  výtvarné  činnosti  s  textilními  materiály.  Šíři  obecného  zadání  si 

vymezila  orientací  na  anticku  kulturu. I  když  ve  středu  zájmu zůstává  antický  oděv  a  jeho 
výtvarné zobrazení,  autorka je si  dobře vědoma všech kulturních souvislostí,  což se promítá do 
konkrétních metodických řad  a s nimi souvisejících  mezipředmětových vztahů. Z tohoto hlediska 
je vymezení tématu správné a přínosné.

Odívání  a  výtvarné  kultuře  starověkého  Řecka  a  Říma  je  věnována  polovina  DP 
z celkového počtu 104 strany). I když je toto téma velmi obsáhlé a lákavé, považuji tuto část za 
příliš  podrobnou,  popisnou  a  bohužel  v některých  detailech  i  nepřesnou.  Např.tvzení:  „Řekové 
v sobě  pěstovali  odlišnost  od  ostatních národů,  které  nazývali  barbarskými“(str.18)  platí   pro 
Římany v době  rozkvětu  impéria.  Nepřesnosti  v popisu  oděvu a  jeho  aranžování  (vzhledem 
k dostupné literatuře)  považuji  rovněž za chybu.  Např.  „chitóny pro ženy se  lišily  střihem“(str.  
str.36)  -ve skutečnosti  pouze délkou,  neboť antický oděv tvořily obdélníky tkaniny,  tvaroval  se 
přímo  na  těle  ovinováním,  podvazováním  a  řasením,  spínal  se  (nikoli  zapínal „na  knoflíčky“ 
str.36.). Římskému odívání je věnován nesrovnatelně menší rozsah, což by tak nevadilo, pokud by 
nedocházelo k nepřesnostem. Např. u tógy není zdůrazněn její sociálně diferencující význam (tento 
oděv byl výsadou -znakem římských občanů, o tógu svého pána pečoval jeho osobní otrok, nikoli 
„komorníci“(str.55).

Druhá část DP je však z hlediska vytčeného cíle  podstatná a má velmi dobrou úroveň. 
Autorka sestavila pět metodických řad-pro každý ročník jednu-a tři z nich osobně realizovala 
v podmínkách ZŠ. Jednotlivé výtvarné úkoly na sebe logicky navazují, jsou pestré, využívají různé 
možnosti práce s textilem i jeho zapojení do dalších výchovně vzdělávacích oblastí.  K některým 
úkolům mám drobné výhrady: VÚ 4 pro 3. roč.- (iniciála dekorovaná textilem)- tvrzení  „Žák...si  
uvědomuje zvláštnosti a krásu latinky“ se mně zdá nereálné, možná by bylo pro žáky zajímavější, 
kdyby si  pro iniciálu  svého jména vybrali  písmeno řecké abecedy (jde v podstatě  o dekorativní 
řešení).  VÚ 1  pro  5.  roč.“Kalokagáthia“-se  mně  jeví  jako  náročný (  během 45  minut  studium 
obrazového materiálu s důrazem na  výtvar. zobrazení těla a oděvu, dále  vlastní skicy zachycující 
tělo  v pohybu,  dále   kresba  figury  v pohybu  a  v oděvu.)  Na  to  navazuje  VÚ  2  -  „vytvoření 
moderního dekoru“ (opět  tisk textil.  tiskátky). Domnívám se, že by bylo logičtější   po úkolu 1 
zařadit „oživlé sochy“ (a nejen sochy) s tím, že by žáci aranžovali oděv sami na sobě (nikoli na 
obkreslených papírových figurinách).
            Metodická část je doplněna barevnými fotografiemi, které  přesvědčivě  dokumentují 
průběh činnosti žáků i výsledké artefakty. Nechybí ani autorčino kritické zhodnocení jednotlivých 
hodin i stanovených hypotéz. Cíl DP byl splněn a metodické řady mohou sloužit jako velmi 
dobrá inspirace pro moderní práci s textilem nejen na 1. stupni ZŠ. DP rozšiřuje možnosti 
práce nejen s lehce dostupným materiálem, jakým je textil, ale i aktivnějšího a atraktivnějšího 
využití dějin kultury ve výtvarné činnosti.

Jazykovou stránku DP poznamenal patrně spěch při přepisu (některá slova vypadla, jiná se 
opakují, což však nebrání pozozumění), za chybu považuji důsledné užívání špatné slovesné vazby 
„byli  zaujati  do  toho“(str.  69,72,74,82,89,99). DP má dostačující  seznam didaktické  i  odborné 
literatury.

Pro obhajobu doporučuji vysvělit (bez ohledu na osobní preference),proč je právě antický 
oděv vhodný jako inspirace pro činnosti s textilem.
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