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Hodnocení práce:
Hana Kvašinská se ve své práci zabývá obecným tématem „Nábytek“. V souladu s formulací
cílů se pokouší o historickou analýzu a teoretickou studii. Teorii doplnila didaktickou částí aplikovala téma „Nábytek“ do výtvarné výchovy
V úvodu práce autorka v několika kapitolách podrobně i v širších souvislostech převádí
informační zdroje do vlastní prezentace historie nábytku. Rozvíjí úvahy o významu a hodnotě
nábytku pro společnost: „Jinak tedy bude vypadat hodnocení např. obyčejného člověka,
kterého bude především zajímat, zda je nábytek pohodlný a vzhledný, lékař bude nejspíše
pátrat po kvalitách přínosných pro zdraví člověka, historik zřejmě upřednostní funkce
historicko-kulturní, umělec bude hledat uspokojení v estetické hodnotě věci“ (str. 36).
Nábytek je představen v kontextu s jeho sociokulturními, užitnými a výtvarnými hodnotami.
Autorka po úvaze dospívá např. k následujícím formulacím: “ Z výše uvedených definic
kultury lze tedy vyvodit, že pro společnost je velmi důležité a žádoucí v rámci „ jejího
hodnotového nastavení“, uchovávat a předávat historické hodnoty dalším generacím pro
zachování svébytné národní identity, pro zdokumentování vývoje a činnosti lidstva, ale taktéž
pro návaznost na vývoj a výzkum ve všech oblastech lidských činností, tak aby bylo možné
tyto historické poznatky aktivně využívat a dále je rozvíjet (str. 42).
Na základě vlastní zkušenosti s přestavbou kuchyně se zabývá Hana Kvašinská také
současnou produkcí nábytku pro komerční trhy.
Na velice dobrém formálním dojmu a úrovni zpracování práce má významný podíl i výborná
úroveň jazykového vyjadřování. Někdy je však autorka odborným výrazivem příliš zaujata a
vytváří věty se zbytečným nadužíváním cizích výrazů. Např.: „Celá práce je doplněna o
vizuální přílohu v kontextu s danou problematikou“ (str. 4). (Zjednodušeně by šlo říci: „Celá
práce je doplněna obrazovou přílohou v souladu s danou problematikou“).
Kapitola Výtvarná výchova jako předmět všeobecného rozvoje v podkapitolách Hledání
talentu a Systém vzdělávání řeší problematiku vzdělávání v estetických oborech. Autorka
teoretickou část uzavírá slovy: „Domnívám se, že výtvarná výchova je natolik všestranný
obor, že prakticky není omezený myšlenkami, formami a obsahy, které bychom chtěli
ztvárnit. Na rozdíl od jiných oborů jako matematika, fyzika, chemie, kde jsou jasně dané
postupy a často pouze jeden výsledek je správný, výtvarná výchova dává neomezený prostor
v individuálním vyjádření. Neexistuje zde pouze jeden správný postup a výsledek, nelze jasně
říci, že pouze jedno konkrétní ztvárnění je správné. Výtvarná výchova je naopak směrována
k samostatnému myšlení, fantazii, kreativitě jednotlivce
a originalitě zpracování.“
Hana Kvašinská ve spolupráci se ZUŠ Na Střezině připravila a realizovala velice zajímavé
výtvarné úkoly na náměty Dřevo, Tvar v prostoru, Boulleho technika, Konstrukce nábytku a
Kancelář „pro“. Zadání a výchozí podmínky pro řešení výtvarných úkolů je dobře připraveno,
škoda, že kromě fotodokumentace (zejm. úkolu Kancelář „pro“) chybí další údaje o průběhu
řešení úkolů a výsledcích pedagogické praxe.

Otázky k obhajobě:
1. Jak hodnotíte průběh a výsledky aplikace tématu „Nábytek“ do zadaných výtvarných
úkolů?
2. Jaké další využití nabízí téma „Nábytek“ pro estetickou výchovu?

Souhrnné vyjádření:
Hana Kvašinská předložila velice zajímavou bakalářskou práci. Úroveň její teoretické části,
formální i obsahová, přesahuje běžnou úroveň. Zpracování didaktické části je kvalitní
v teoretickém základu a příprava na řešení praktického úkolu je velice dobře zpracována.
Podle dokumentace některých úkolů jsou výsledky žákovských prací velice pěkné. Hodnocení
pedagogické praxe bude jistě předmětem obhajoby bakalářské práce.
Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji
doporučuji k obhajobě.
Celkové hodnocení práce známkou:

