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   Téma diplomové práce Kryštofa Vancla je nesporně zajímavé, ve školní praxi užitečné, i když 
rozhodně ne nepostradatelné. Je velice obtížné z hlediska jeho „uchopitelnosti“, protože bez 
filozofického východiska by mohl být výsledek zkreslený. V tomto duchu splnil diplomant uvedený 
požadavek na 200%. Žádné procento však nezbylo na výtvarné aspekty ornamentu.  Za pečlivé a 
důkladné prostudování velice dobře vybrané literatury oboru filozofie je třeba diplomanta pochválit i 
argumentace filozofických aspektů ornamentu je přesvědčivá. Problém spočívá jinde.  Pečlivé 
studium odborné filozofické literatury má být prostředkem porozumění sledované problematice, 
nikoliv záměrem zapojit všechny získané informace se všemi detaily do diplomové práce. Odtud 
pramení ambivalence filozofických aspektů práce. Na jedné straně jsou určitě zajímavé, velice 
podnětné a pro pochopení podstaty ornamentu nezbytné. Na druhé straně jsou předimenzované a 
nepřehledně strukturované informace filozofických aspektů spíš na škodu než ve prospěch celkové 
koncepce práce. Zahuštěný sediment filozofického východiska by byl nejen srozumitelnější, ale 
především více funkční v komplexu tematického zaměření – tím spíš, že práce byla zadaná na katedře 
výtvarné výchovy a ne na katedře filozofie. Navíc  ve filozofické části práce – což je vlastně celá 
teoretická část – diplomant často odbočuje od samotné podstaty problému k obecně filozofickým 
aspektům, a tím rozptyluje pozornost a především orientaci čtenáře. Je zřejmé, že chybí promyšlená 
koncepce práce, především z hlediska její strukturace. 
Především nechápu proč práce – až na nepatrné výjimky – úplně postrádá umělecko historické 
aspekty ornamentu v těsném kontextu s filozofickými aspekty. Důsledkem je naprostá absence 
obrazové dokumentace, což by u diplomové práce z výtvarné výchovy mělo být  naprosto vyloučeno. 
Je sice pravda, že práce umělecko historickou část postrádá, přesto se však místy příklad z dějin 
umění objeví – např. na str. 17 diplomant připomíná ornamentálnost obrazu Franka Stelly, dokonce 
v poznámce uvádí i konkrétní dílo. Proč tedy není v obrazové dokumentaci jako doklad předchozí 
argumentace? V celém textu je všeho všudy pět víceméně informačních náčrtků       
Na filozofických aspektech je postavena i Didaktická reflexe ve výtvarné výchově. To ostatně 
zdůrazňuje i diplomant  v úvodní větě: „Naše didaktická reflexe má meditativní charakter krátkých 
úvah nad ornamentem.“  Bez výtvarných aspektů problematiky a jejich pedagogické realizace je 
didaktická reflexe vytržená z kontextu výtvarného umění, což ve výtvarné výchově postrádá smysl.   
Srozumitelnost textu je často oslabena zmatenými formulacemi, což demonstruje např. věta: „Svůj 
tvůrčí akt malíře probíhá v plném vědomí sebe sama.“. navíc je tato věta součástí Didaktické aplikace 
a v této souvislosti se terminologická nepřesnost formulace stupňuje. Mezi „podivné“ věty patří 
např.: „Patočka, jímž se v poslední chvíli hodláme řídit ….“    
Nedostatky se objevují i  v seznamu použité literatury. Diplomant uvádí – ve srovnání se zadáním 
práce – podstatně méně publikací, přitom však v textu cituje autory, kteří v přehledu použité 
literatury nejsou. Navíc údaje o publikacích nesplňují předepsanou normu..  
Na rozdíl od rozpaků, které vzbuzuje teoretická a do značné míry i didaktická část práce, je výtvarná 
část naprosto precizní a o podstatě tématu vypovídá daleko přesněji a přesvědčivěji než text práce.. 
Především kvůli ní doporučuji připustit práci k obhajobě 
Při obhajobě sezaměřte na dva okruhy otázek: 

1. Alespoň v hrubé kostře doplňte filosofickou podstatu ornamentu příklady z výtvarného 
umění – např. na obrazech Franka Stelly, kterého jste několikrát stručně zmínil nebo Petra 
Kvíčaly, případně dalších 

2. Konkretizujte jednu z didaktických reflexí, jak byste ji realizoval při výuce 

Návrh hodnocení 2 (s ohledem na vynikající výtvarnou část práce). 

 

 



 

 

 


