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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Autorka pracovala podle zadání bakalářského úkolu. Teoretickou část pojala původně velmi široce 
(inspirace přírodou a přírodním detailem v průběhu vývoje výtvarného umění). Tento záměr pak 
zrevidovala a soustředila se zejména na umění přelomu 19. a 20. století a v návaznosti pak na moderní 
a současné umění. V rámci výtvarné části autorka vytvořila grafický cyklus provedený v technice 
linorytu. Didaktická část zahrnuje pět zpracovaných hypotetických návrhů výtvarných úkolů pro žáky. 
Toto členění je logické.
2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Teoretická část, vzhledem k poměrně širokému časovému záběru, poněkud trpí popisností 
a ilustrativností. Není vždy patrné, co jsou vlastní názory a postřehy autorky a co je přehledný text 
opřený o odbornou literaturu. Rozhovor s malířem a grafikem Daliborem Smutným vhodně doplňuje 
oddíl věnovaný přírodním inspiracím v současném umění.

Soubor grafických listů vykazuje schopnost citlivé a poučené stylizace motivů v závislosti na 
zvolené grafické technice linorytu. Výsledný dojem poněkud umenšuje nevhodná adjustace 
jednotlivých tisků (nalepení popisku přímo na rub listu).

V didaktické části práce jsou zpracované výtvarné úkoly promyšlené i zajímavě sestavené. 
Vzhledem k tomu, že úkoly nebyly zatím ověřeny v praxi, vyvstává otázka o míře jejich obecné 
přiměřenosti vzhledem k žákům 2. stupně ZŠ. V další fázi přípravy by bylo vhodné jednotlivé úkoly 
zacílit na konkrétní skupiny žáků a dále je rozvinout do dílčích, navzájem provázaných, kroků.

Za nedostatek považuji, že chybí závěry či shrnutí jednotlivých částí i celkový závěr práce.
3. Formální náležitosti práce:
Práce je koncipována přehledně, je doplněna vhodnými ilustracemi, kvalita anotace je dobrá. Závažné 
připomínky mám k pravopisné stránce textu. Autorka na mnoha místech chybuje především v 
předložkách a předponách s/z (str. 8, 12), ve skloňování vlastních jmen (Julius
– Julia, str. 8), v čárkách oddělujících souvětí, ale zejména v i/y v přísudku (str. 39, 41, 49). Často 
zapomíná, které slovo je podmětem a jakého je rodu.
4. Přínos práce pro teorii a praxi oboru a osobní rozvoj studenta.
Předložená bakalářská práce beze sporu představuje přínos pro osobní rozvoj autorky a dokazuje míru 
vloženého úsilí. Rovněž v oblasti didaktické práce přináší tvořivé náměty pro práci se žáky.
5. Úkoly pro obhajobu:
a) Uveďte jaké závěry byste ze své práce sama vyvodila (v textu závěr práce chybí).
b) Přibližte stylotvorná specifika technik tisku z výšky.
c) Objasněte, na základě čeho jste usuzovala, že zvolené didaktické výtvarné úkoly jsou přiměřené 
žákům 2. st. ZŠ.
Práci doporučuji jako diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

Klasifikace: velmi dobře

1. 5. 2009 PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.


