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Volba tématu je přiměřená výtvarné a didaktické erudici diplomantky. Podle referencí z konkrétní 
souvislé pedagogické praxe si diplomantka počínala velmi nápaditě, zvládala bez problémů výuku, 
komunikaci s dětmi. Výsledky výtvarných činností byly na  velmi dobré úrovni. 

Diplomantka si je vědoma, že filmová tvorba je výrazným mnohdy určujícím  médiem profilování  
zájmu dětí. Film a audiovizuální média mají  více využitelných funkcí, které diplomantka zmiňuje.  Téma 
DP je ojedinělé a lze je považovat za odvážnější praktický pokus uvést je do školních individuálních 
plánů. Výtvarná výchova v těsnějších vazbách by se  jistě mohla médiím věnovat krátkým projektem. I 
když všichni učitelé na 1. st. ZŠ nebudou  mít dostatečné technické zázemí, a také především profesní 
znalosti v oboru, byť  někteří jako amatéři  umějí zacházet se snímáním situací, nebo zkouší animovat 
v programu PC. (V  TV existuje instruktivní pořad „Filmová škola“, je velmi názorný.)   Bylo by vhodné  
navázat na disertační práci Mgr. Arbanové, Ph.D. a třeba i za přispění některého odborníka FAMU 
vytvořit vhodnou  metodiku, která by byla ověřovaná v praxi studentů, odpovídala postupně vznikajícím 
využitelným možnostem škol. Ve vyučovacích plánech katedry Vv jsou disciplíny, zabývající se médii, 
animací, filmem, poměrně nově zařazené od r. 2009, 2010 (např. Animovaný svět od r. 2010, Film a 
škola od r. 2010,  Dílna 1, 2 multimediální prezentace). 

V dílčích celcích DP je  vyhledávání a zpracovávání informací na  dobré úrovni, někde se jeví 
poněkud zkratkovité, ale je jisté, že DP nemínila mít širší „učebnicový charakter“. Bohatá uvedená 
literatura v seznamu poskytne orientačně více konkrétních faktů. Příjemně v DP překvapila 
experimentální část, popisy gradovaných hodin a jistě i žákovská videa. (Promítla jsem si je.) Zaujal 
cvičný snímek s „plížením“ či „mizením“ aktérů, ale i naukový film o vajíčku. (Připomínám, že na  
vynikající úrovni s  větším propojením s výtvarnými aktivitami jsou inspirativní ukázky žákovských prací 
– animací na internetu vedených učitelem Mgr. Brejchou na ZŠ i G.) Je škoda, že diplomantka neoživila  
popis vstupních i následných vyučovacích bloků snímky - ukázkami z použitých filmů, které například 
rozlišují různé způsoby animací, a to vzhledem  pro informace k dalšímu  využití DP.  Popisy hodin jsou 
méně konkrétní. (Některé formulace, že děti byly nadšeny, nestačí.)  

Zdá se, že byl poněkud agresivní scénář k „mandarince“ zřejmě inspirován některou ukázkou 
z filmů J. Švankmajera, nebo  sklonem dětí k destruktivním dějům v počítačových hrách. Je jistě více 
jiných možností k animacím předmětů. (J. Barta – Rukavice, J. Trnka – Ruka, H. Týrlová - Uzel aj.)  
Podle realizace se na  animaci nejen mandarinky podílelo  akcemi méně žáků, mnozí byli bavícími se 
diváky (str. 63. Jaký je tedy ideální počet dětí?) V kombinaci s konkrétním námětem v hodinách běžné 
výtvarné výchovy (s využitím např. nefixované koláže, postupné roláže, práce s fóliemi, postupně 
xeroxované fáze pohybující se příze, xeroxované kresby na fóliích, asambláže)  by bylo zaměstnáno více 
žáků. Je škoda, že se neobjevil námět stínového divadla, nebo práce se  zpětným projektorem, kde by bylo 
možné volit z „přípravných“ výtvarných aktivit optimální možnosti k realizaci nápadů pro film, i tím by  
bylo aktivizováno více dětí. Hodiny výtv. výchovy by tak zůstaly širší inspirativní základnou či „dílnou“.  

DP je obsahově i formálně logicky uspořádaná, má všechny náležitosti, vhodně formulovanou 
anotaci,  stylizace je na úrovni, pravopisná korektura stran interpunkce byla méně důsledná.  

Doporučení k obhajobě: 
1. Uveďte možnosti konkrétních výtvarných námětů z výuky výtvarné výchovy, které by se daly 

využít např. k animaci filmem (s využitím malby, kresby, nefixované koláže, roláže, objektové tvorby aj.)  
2. K vašemu výběru ukázek uváděných animovaných filmů (str. 60)  uveďte další možnosti 

konkrétních filmových děl vhodných k rozboru s dětmi.  
3  Pokud se zmiňujete v příloze na str. 100 v kapitole „Kde hledat pomoc“, sdělte jakým způsobem 

některý z programů pracuje, co nabízí, jak je možné ho v praxi cíleně k některému předmětu (Vv) využít?  
4.  Uveďte další interakce s dramatickou či literární výchovou, kdy činnost zaměstná více dětí. 

Před obhajobou lze nahlížet diplomovou práci jako velmi dobrou. 
 
V Praze 3. dubna 2011                                                                                Mgr. Karla Cikánová 


