
Posudek vedoucího bakalářské práce pro                                 Silvii SEHNALOVOU
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Typ studia: kombinované                                                          Ročník: 5., ak. rok 2010-2011
Obor studia: navazující magisterské studium
Specializace: pedagogika předškolního věku
Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Šmíd, PhD.
Oponent:                             
Datum odevzdání bakalářské práce: duben 2011
Téma bakalářské práce:

Vizuální kultura a současná média ve výtvarné výchově a vzdělávání
u dětí předškolního věku, se zaměřením na reklamu.
        
Studentka Silvie Sehnalová řeší ve své diplomové práci o téma „Vizuální kultura a současná média ve výtvarné 
výchově a vzdělávání u dětí předškolního věku, se zaměřením na reklamu“. Diplomová práce se zabývá 
problematikou vizuální kultury a médií, velký důraz je kladen na specifické téma reklamy. Tento prvek nutně 
patří do současné (nejen vizuální) kultury a je pozitivní, že Silvie Sehnalová zpracovává ve své diplomové práci 
právě tuto podstatnou část. Celá problematika je řešena jako součást výtvarného vzdělávání dětí předškolního 
věku. Reklama jako svébytný prvek vizuální kultury je mimořádně ovlivňujícím faktorem právě pro dětskou 
populaci a je nezbytné, aby učitelé uměli s tímto fenoménem kvalitně pracovat, aplikovat jej do výuky a 
zpřístupňovat dětem racionální pohledy. Obdivuhodné je především to, že Silvie Sehnalová řeší ve své 
diplomové práci téma s dětmi předškolního věku.

Součástí práce je dotazníkové šetření dětí mateřské školy a jejich rodičů se zaměřením na vnímání a vliv
reklamy ve vztahu k současným médiím. Cílem výzkumu je získání základní znalostí, postojů a představ dětí o 
reklamě a také názorů rodičů na to, jakým způsobem a do jaké míry ovlivňuje reklama jejich děti. Výzkumná 
část se prolíná s didaktickými řadami, které mapují vztah dětí k reklamě a přivádí je tak k reflexi jejich práce i 
myšlení. Výsledky činností poukazují na možnost využití prvků mediální výchovy v souvislosti s výtvarnými 
činnostmi v mateřské škole. Realizace výtvarné činnosti mohou sloužit jako návody pro kantory, kteří by rádi 
uchopili nějaké „mediální“ téma, ale nemají k dispozici inspirace.

V pedagogické části, označené jako praktická, se Silvie Sehnalová zaměřuje na možnosti aplikace tématu a jeho 
využití v koncepci předškolního vzdělávání. Pedagogická část diplomové práce je uchopena jako teoreticko 
praktická exkurze do problému, kde velmi oceňuji ověření a realizaci nápadů přímo v praxi při výuce výtvarné 
výchovy, propojené s výchovou mediální.

Práce je kvalitně uchopena ve dvou zastřešujících částech, do kterých je rozdělena. Členění a přehlednost je 
dodrženy. Promyšlená koncepce dokládá schopnost samostatného přemýšlení v různých souvislostech a dává tím 
studentce výborný předpoklad pro výstavbu přesně definovaného prostoru pro řešení problému. 
             
Studentka Silvie Sehnalová ve své diplomové práci představuje poměrně rozsáhlou a specifickou oblast, 
zaměřenou nejen na výtvarné, ale i psychologické aspekty tématu. Celý text zpracovala jako ucelenou, teoreticky 
podloženou a obsahově přehlednou sondu do této oblasti.
             
Silvie Sehnalová dle mého názoru splnila zadání diplomové práce a projevila tím zájem o téma a erudici na poli 
výtvarné edukace. Celou práci hodnotím jako výbornou, splňují požadavky na obsahovou a formální stránku 
diplomové práce.
             
           Závěrečnou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Před obhajobou navrhuji klasifikaci výborně.
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