
Posudek na diplomovou práci: 

ŠPERK A OZDOBA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Autorka: Iva Dvořáková – Učitelství pro 1. st. ZŠ – prezenční forma studia 

Diplomantka si zvolila zajímavé, ale jen zdánlivě jednoduché téma, jak je patrno již 
teoretické části práce. Pečlivou odbornou i didaktickou přípravou však zvládla realizovat 
svůj projekt v podmínkách ZŠ originálním způsobem. Předložila DP výborné úrovně. 

Teoretická část je velmi obsáhlá (40 str.), neboť zpracovává přehledným způsobem 
historii ozdob, která sahá doslova k počátkům lidské společnosti. Autorka pracovala 
s odbornou literaturou citlivě, vytvořila tak ucelený přehled vývoje šperku-ozdoby 
s upozorněním na úskalí i proměny jeho hodnocení a klasifikace. Záměrně věnovala velkou 
pozornost modernímu šperku, jeho široké škále materiálových i inspiračních možností. 
Věnuje se i přehledu tradičních i méně tradičních materiálů, které jsou pro moderní šperk 
typické (kap.4). V centru pozornosti je současný textilní šperk (kap.5), neboť ten je 
východiskem pro didaktickou část práce a je v promyšleném projektu dětmi realizovaný. 

Didaktická část nabízí dvě propracované výtvarné řady, které jsou určeny pro  1.st. 
ZŠ. Diplomantka si jejich realizaci z velké části sama ověřila v 3. ročníku ZŠ Hanspaulka, Praha 
6. Autorka přistoupila k tématu šperku-ozdobě originálním způsobem, kterým rozbila 
zaběhané klišé, kdy je východiskem materiál a technika zpracování. Cílem diplomantky bylo 
dát dětem prostor a možnost pro setkání s moderními výtvarnými díly, které se stanou 
inspirací pro jejich vlastní tvorbu šperku. Východiskem je tedy obraz, jeho procítění a 
pochopení - a to je určující pro výběr materiálu a jeho zpracování do podoby šperku. 
Jednotlivé výtvarné náměty mohou být realizované v ucelené řadě, nebo relativně 
samostatně ve spojení s dalšími výtvarnými úkoly, kde nemusí být finálním výsledkem šperk. 
Všechny výtvarné náměty spojuje jedno: interakce s uměleckými díly známých malířů 
reprezentující různé směny abstraktního umění (op-art, pop-art, orfismus a další). Právě tato 
zajímavá práce s uměleckým dílem jako východiskem pro vlastní výtvarnou činnost v této 
oblasti užité tvorby je zajímavá a pro školní i mimoškolní výtvarné aktivity přínosná. 

Autorka pracuje s myšlenkovou a námětovou mapou, z ní pak vytvořila dvě výtvarné 
řady. Výtvarnou řadu „Plstěný šperk“ spojuje i jednotný, lehce dostupný a pro děti tohoto 
věku i dobře zpracovatelný textilní materiál. Každému výtvarnému úkolu předchází „hra“ 
s jednotlivými prvky nefigurativního umění (např.VN 6  a 7 vycházející z díla V.Kandinského). 

Výtvarná řada „Abstrakce ve šperku“ rozšiřuje inspirační možnosti i materiálovou 
škálu výrazových prostředků i o méně obvyklé materiály, jako jsou barvy na sklo, polymerová 
hmota Fimo apod. Výsledky výtvarné činnosti dětí 3.roč.ZŠ jsou pozoruhodné, což ilustruje 
přesvědčivě výtvarná  dokumentace přiložená na CD jako součást DP. Autorkavěnuje 
závěrečnou kapitolu podrobné reflexi realizovaných úkolů. I toto hodnocení může být 
přínosem každému, kdo chce originálním a zajímavým způsobem pracovat s dětmi v tomto 
oboru užité tvorby. 

Návrh hodnocení: výborně 

Pro obhajobu doporučuji zaměření na tyto oblasti: 1) secesní šperk a jeho představitelé 

                     2) období Art-deco a jeho přínos 
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