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Diplomantka splnila požadavky diplomové práce.  Téma kočkovitých šelem – tedy i koček domácích 
bylo  zadáno  a  následně  zpracováno  tak,  že   bylo  možné  dokázat   smysl  současné  výtvarné  výchovy 
(v neposlední  řadě  tak  i   eliminovat  obligátní  jednorázové  zobrazování  roztomilých  kočiček,  jak  se 
v pokleslé výtvarné  výrobě mnohde na školách dosud děje.) Všímat si souvislostí, které navozuje určité 
téma, pochopit  tyto souvislosti,  zapamatovat si  je,  třídit  a hledat další,  se zájmem je dál  rozvíjet 
vlastní  úvahou  i  tvorbou,   to  je  základním  kamenem  vzdělávání.  V tomto  smyslu  má  výtvarná 
výchova tedy i závěrečná diplomová práce nezastupitelnou úlohu.

Práce obsahuje  nezvyklých 104 stránek, prokazuje výtvarně pedagogickou invenci. Od zadání práce 
byla diplomantka v pravidelném kontaktu s vedoucí  DP.  Z dílčích celků,  které předkládala,  bylo patrné 
velké nasazení se zájem o vyhledávání a zpracovávání informací jako východisek k výtvarným činnostem. 

Ukázalo se postupně, což netušila ani studentka i vedoucí DP, že  kvalitní literatury a informací na 
internetu je k tématu takové množství. Bylo tedy nutné už od počátku pečlivě informace z publikací, ze 
kterých bylo  čerpáno,  třídit  a  zaznamenávat  prameny přímo do textu,  souhrnně za  kapitoly,  pak i  do  
seznamu v závěru práce.  Byl samostatně stylizován text „teoretické části“, a to tak, aby na první čtení 
nepůsobil  pouze  jako  populárně  vědecké  výtahy  z  publikací  „o  kočkovitých  šelmách“,  ale  poskytoval 
průběžně funkční a  výtvarně nosná východiska k výtvarným činnostem. Diplomantka důsledně dodržela 
v obsahu i kapitolách postupně tři oblasti, které téma zasahuje (přírodu, hmotnou kulturu a umění). 

Bylo nutné si  v záplavě zajímavých informací  stále uvědomovat,  že DP je směrována k výtvarné 
výchově.  Proto  bylo  vhodné,  že  hned  na  prvních  stránkách  byly  pro  přehlednost  předsunuty  bohatě 
zpracované myšlenkové mapy  tématu ve třech oblastech a  souběžně i námětové mapy, které naznačily 
souvislosti s východisky v teoretické části. Ani to však nestačilo. Za dílčí postupně uváděné informace o 
šelmách kočkovitých bylo tedy nutné ihned řadit inspirace pro výtvarné činnosti, foto zvířat, uměleckých 
děl aj.  jako východiska k výtvarné činnosti Dále i stručný popis výtvarného námětu, výtvarného problému 
a techniky, eventuelně ihned ukázku konkrétní výtvarné dětské práce. Tak se stalo, že jde v celém kupodivu 
rozsáhlém textu DP o funkční prolnutí teorie (východisek) a návrhů na výtvarné činnosti. I v takto pojatém 
textu -  prolínání  teorie a  praxe se  lze po chvíli  zorientovat.  Poněkud  ovšem mate dělené stránkování 
teoretických textů a zvlášť stránkované vkládané přílohy. Přesto celek působí kompaktně. Formálně, až na 
drobné překlepy (i/y  a interpunkci)  je  v pořádku.  Někde se až zdá,  že je východisek s citacemi autorů 
populárně vědecké literatury i následných námětů přespříliš. Lze pak pochybovat o jejich možné realizaci, 
zvláště když nabízejí podobné výtvarné problémy. 

I když jistě nelze počítat s tím, že by všechny náměty byly realizovatelné v jakémsi dlouhodobém 
projektu, je tato DP příkladem invenčního učitelského uvažování včetně v závěru vypracovaných příprav. 
Vím ze  zkušenosti,  že  někdy začíná  tvořivému učiteli  jeho  množení  námětů  téměř  „vadit“,  leckdy  se 
v námětech -  nápadech utápí.  Ale  vždycky ví,  kam námět  zařadit  a  co jím lze  sledovat.  V tom je DP 
přínosná. Teprve delší zkušenost  v praxi  prokáže, nakolik jsou náměty realizovatelné a zda jsou informace 
nosné jako východiska pro dětské výtvarné činnosti. Diplomantka rozlišila v ukázkách odlišný výtvarný 
výraz výtvarných prací  dětí  předškolního a školního věku.  Ukázky prácí  žáků ze II.  stupně v podstatě 
dokládají,  že  jimi,  tak  jak  byly  zadány,  lze  překlenout  počínající  krizi  dětského  výtvarného  projevu. 
Diplomantka ve své ped.  praxi náměty ověřovala, učila podle referencí  vedoucí  ped. praxí  s výtvarnou 
erudicí a s určitým přirozeným pedagogickým talentem.

Práci doporučuji zařadit do informačního systému katedry.
K obhajobě doporučuji: 

1) Promyslet stručnou prezentaci DP jak slovní, tak obrazovou - včetně motivačních materiálů.
2) Uvést zkušenosti a nejzávažnější problémy z pedagogické praxe.
3) Předložit a popsat kvalitní dokumentaci dětských prací.

Klasifikace před obhajobou: výborně
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V Praze dne 9. května 2010                                                       Mgr. Karla Cikánová, vedoucí DP


