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Lenka Šváchová se rozhodla zpracovat velice aktuální téma - filmovou a audiovizuální 

výchovu v kontextu výuky na prvním stupni základní školy. Větší pozrnost byla doposud 

věnována filmové výchově zejména se staršími žáky a studenty na středních školách. Tam má 

taky filmová výchova určitou tradici. Se zavedením filmové výchovy do výuky na základní 

škole zařazením do Rámcového vzdělávacího programu však vzniká potřeba zkoumat 

teoretické a praktické aspekty práce s audiovizuálními médii i na pravním stupni základní 

školy s podmínkách běžné školní výuky. Lenka Šváchová sama vyzkoušela a zdokumantovala 

několik výukových hodin, ve kterých s dětmi pracovala s postupy klasické animace i hraného 

filmu i s filmovou recepcí a interpretací.

Výuce však musela předcházet nesnadná fáze orientace v teorii pohyblivého obrazu, bez 

které by se s výukou těžko vyrovnávala. Teoretická část práce tak obsahuje shrnutí základních 

pojmů a historického kontextu současné filmové teorie. Zabývá se zejména filmovou řečí 

hraného filmu  a jejími složkami a dále zkoumá základní principy animace, které lze ve výuce 

dobře využít zejména ve spojení s výtvarnou výchovou. Text je doplněn příklady ze světa 

české i světové animované tvorby a je psán s ohledem na praktické využití poznatků ve výce 

včetně zmíněný možných překážek a problémů, které mohou ve výuce nastat.

Realizovaná didaktická řada postupuje od analýzy a interpretace filmových ukázek 

prostřednictvím srovnávání hraného, dokumentárního a animovaného filmu přes praktická 

cvičení a etudy až po realizaci krátkého scénáře a postprodukce zaznamenaného materiálu. 

Celou řadou se průběžně vine podstatné téma reality a fikce filmového obrazu.

Diplomová práce má všechny formální náležitosti a splňuje bezezbytku zadání.

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: výborně.
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