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Téma světlo a osvětlení nebývá nejčastějším námětem DP na KVV, je to s podivem, protože právě světlo, je 
základním kamenem jakékoli výtvarné tvorby. Z tohoto hlediska hodnotím téma jako dobře zvolené, atraktivní, s 
velkým potenciálem pro didaktické zpracování.

 Jako stěžejní a kvalitativně dobře zpracovanou hodnotím zejména část výtvarnou. Studentka zde ukazuje 
velkou míru osobní investice a zaujetí pro zvolené téma. Námětem a motivací je jí zcela běžná až banální zkušenost 
– pronikající sluneční paprsky oknem a kresba stínů na podlaze ateliéru. Zájem o prosté každodenní zážitky a jejich 
transformace, tzv. vyzdvižení z každodennosti, je od doby Marcela Duchampa považováno za jeden ze základních 
principů umění. V současné době tento princip znovu ožívá a nabývá nových významů. Ot. 1) Zajímalo by mě, která 
z vyučovacích hodin navržených v DP tento princip využívá a jak s ním žáci výtvarně pracují? Samotná realizace 
svítidla tak jak je popsána v DP, je dokladem o mnoha úskalích, které autor/designér musí překonávat, zejména pak 
při hledání takových technických parametrů, které podpoří výtvarný aspekt díla. Za velmi cenné jak pro autorku 
samotnou,  tak  pro  širší  uplatnění  DP považuji  blízkou  spolupráci  autorky  s jedním z designérů  -  Alexandrem 
Dubským. 

Přes  výše  uvedená  pozitiva,  chci  výtvarné  části  práce  vytknout  jeden  aspekt,  a  to  umístění  osvětlení 
v prostoru. Autorka sama svou realizaci takto nazývá – světlo v prostoru,  ale z DP není patrné, jak s prostorem 
výstup pracuje. Autorka nepopisuje ani nereflektuje, jak působí vybraný prostor beze světla a jak vytvořené světlo 
tento vybraný prostor ovlivňuje (obr. R7). Autorka nenabízí varianty různých prostorů a jejich proměn pod vlivem 
jejího  světla.  Domnívám  se,  že  tím  potenciál  svého  světla  dostatečně  nevytěžila,  jakoby  opomněla  nebo  si 
neuvědomila možnosti, které popisuje např. v kapitole 3.1.2.1. (str. 30).

Navazující teoretická část je rozdělena do pěti hlavních částí – světlo v architektuře, světlo ve scénografii, 
světlo ve filmu a světlo ve fotografii a český světelný design a netradiční materiál. Jak sama autorka podotýká, 
jednotlivé části jsou tak obsáhlé, že by mohly být tématem pro samostatnou DP. Pro teoretickou část jsou vybráni 
aktuální, kvalitní a pro didaktické zpracování zajímaví zástupci a díla. V teoretické části práce postrádám kapitolu 
věnovanou vztahu současného člověka ke světlu, část, která by také teoreticky zastřešovala autorčinu výtvarnou 
realizaci. Za zdařilou považuji analýzu a informační vytěžení rozhovorů se dvěma vybranými designéry (A. Dubský, 
Z. Soukup). V teoretické části chybí shrnutí podstatných zjištění, na která pak má navazovat didaktická část práce.

Didaktická část práce je rozpracována do myšlenkové mapy, která čtenáře seznamuje se základní strukturou 
konceptů vztahujících se k tématu DP. Mapa ale není konkrétně a jasně vztažena k  uváděným návrhům výuky. 
Didaktická řada čítá 9 návrhů vyučovacích hodin. Z toho 5 hodin bylo autorkou zrealizováno a zdokumentováno, 
rozebráno v reflektivních bilancích a byla navržena alternativní řešení. V teoretické části autorka popisuje několik 
zajímavých jevů, které se mi zdají být nosné pro didaktické zpracování. Ot. 2) Z toho plyne moje druhá otázka: Jak 
byste ve výuce o světle využila Storyboard (str. 23) a „příběh světla v inscenaci“ (str. 40)? Přesto, že didaktická řada 
je poměrně konzistentní, autorka by měla lépe zvážit od jakého konceptu, kam směřuje, logika provázání úloh není 
zřejmá – postupné rozvíjení tématu, nabalování znalostí, atd. 

Po obsahové stránce je DP velmi dobrá, odpovídá požadavkům kladeným na DP. K formální stránce DP 
mám několik  výtek:  A)  Citace  jsou  většinou  bez  komentářů  vloženy do  textu  DP,  spíše  jako  motta  než  úvod 
do polemiky. B) V DP je obrovské množství překlepů, chyb v pádech, chybějících písmen apod. C) Doporučila bych 
v obsahu popsat všechny přílohy, čtenář je pak poněkud překvapen, když v textu narazí na „viz obrazová příloha E“ 
(str. 32) a neví, kde ji má v DP hledat. D) v úvodu bych doporučila vysvětlit, jak DP číst a co kde v DP čtenář najde 
(slovník pojmů, co je seznam jednotek, kde se nacházejí přílohy a co je jejich obsahem).

Návrh okruhů témat k obhajobě:
1) viz text výše
2) viz text výše
3) V obrazové prezentaci uveďte, jak se vyvíjel vztah člověka ke světlu, nebo význam světla v lidském životě 

a jak se ve spojitosti s ním vyvíjela forma osvětlení. (Pojměte prezentaci jako součást prezentace DP.)
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