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Studentka pochází z Brna a po absolvování kurzu výtvarné výchovy v Praze dohodla v listopadu
2003 možné téma své diplomové práce. Byla přesvědčena, že trvalou paměť žáků je možné podepřít

citovými zážitky v terénu, pátracími akcemi a následně i výtvarnými aktivitami. Přistoupila pak
k řešení tématu zcela samostatně.
Zadání OP pro město Brno předpokládalo výběr vhodných lokalit, zpracování cílených
vycházek se žáky I. st. ZŠ situovaných do historického prostředí, tvorbu pracovních listů pro výtvarné
aktivity a jejich ověření v praxi.
Na konzultaci se posluchačka dostavila ke konci r. 2005. Soustředila se na svou představu
využít brněnské pověsti a ověřit je výtvarnými aktivitami v praxi na některé brněnské škole. Usoudila
jsem i přes tento časový deficit v plnění požadavků OP, že diplomantka potřebuje účinné přispění
k OP přímo v místě, sjednala jsem pro ni kontakt s didaktičkou výtvarné výchovy PhDr. Hanou
Dvořákovou z brněnské PedF MU, která dlouhodobě vedla ped. praxe brněnských studentú, aby
doporučila vhodnou školu, kde by zkušení učitelé neodmítli diplomantce realizovat a ověřit některé
náměty na aktivní výtvarné činnosti z její OP.
Diplomantka mne pak několikrát v r. 2006 na konzultacích informovala, jak práce pokračuje,
jaké navázala kontakty. Soustředila se na svůj vlastní spíše pohádkový příběh brněnského dráčka,
kterého ve 3. kapitole poetizuje jako prúvodce Brnem z nadhledu. Příběh města začíná dvěma řekami
Svitavou a Svratkou, ke kterým diplomantka vymyslela další svůj pohádkový děj. Řeky mají
symbolizovat ČAS, který protéká městem. Pak již z nadhledů letem nad městem jsou situována další
zastavení, opět je diplomantka nazývá metaforicky úměrně k celistvosti funkcí města jako ZÁKON,
JÁDRO, RŮST, ŽIVOT, RODINA a v závěru se vrací ke svému PRŮVODCI na začátku, k
brněnskému dráčku.
Zdálo se, že konkrétní naplňování metaforických názvů známými i domyšlenými pověstmi
(např. radnice, portál, katedrála, praporky Elišky Rejčky, Veveří) by mohlo fungovat i s průběžně
zařazovanými výtvarnými aktivitami a úkoly pro děti I. st. ZŠ zpracovanými pro zamýšlený účel ve
formě pracovních listů. Přesto diplomová práce působí obsahem i formou poněkud roztříštěně, lze se
v ní s obtížemi orientovat. Například: vložené mapy Brna bez popisku nejsou někde funkčnÍ, není
jasné, co jimi diplomantka sděluje, jaký úkol s některými přímo souvisí. Snad evokují let s dráčkem
z nadhledu(?) Některé pracovní listy nešťastně formulovanými otázkami i úkoly zavádějí (veverky ve
snu, domy nebo krabice, definice funkcionalismu dětmi z I. st ZŠ, počítání křesel a oken?), některé
listy nejsou dořešené graficky.
Jsem si vědoma, že zvolený osobitý přístup diplomantky k tématu vyžadoval i určitou literární,
tvůrčí zkušenost. Nevyhnula se bohužel sentimentu, klišé a plevelným nic neříkajícím větám. Některá
místa s neobratnou stylizací a nelogickými formulacemi jsem vyznačila u textů tužkou na okraj. stejně
tak jsem označila i některé pravopisné "překlepy". Neobratným formulacím se diplomantka
nevyhnula ani v závěru OP.
Diplomantka nepředložila do tohoto data dokumentaci výtvarných prací. Pokud v závěru tvrdí,
že si "děti s inspirativním tématem pověstí poradily velmi dobře", mohu jen doufat. že bude při
obhajobě toto její mínění potvrzeno. Možná že spolupráce s místními brněnskými pedagogy k práci
přispěla a děti potvrdily nosnost některých námětů v navržených pracovních listech.
Navrhuji před obhajobou klasifikační rozmezí: dobře - velmi dobře

V Praze dne 7. dubna 2006
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