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               Studentka Soňa Vlčková pracuje s tématem, které může být využitelné ve výtvarné výchově.  

Autorka bakalářské práce Soňa Vlčková si zvolila téma jídla jako kulturního a společenského 

fenoménu v kontextu širších sociokulturních a uměleckých oblastí. Představuje téma jídla jako 

formálně zajímavou a obsahově velmi bohatou oblast lidských potřeb. 

               V první ze tří částí, do kterých je koncepce předložené bakalářské práce rozdělena, nám 

studentka předkládá přehledně uspořádaný text, který se věnuje otázkám proměn zvyklostí, spojených 

se stolováním. Uvedené skutečnosti pak dokladuje výběrem vhodných a logicky zařazených příkladů 

ze související umělecké produkce. V druhé části bakalářského textu nám Soňa Vlčková představuje 

možnosti využití čokolády v historii i současnosti gastronomie. Zároveň v textu průběžně zmiňuje 

možné přesahy do výtvarné umělecké oblasti. Kromě pohledu do historie a současnosti čokolády 

podává studentka informace o využití čokolády jako námětu a materiálu ve výtvarném umění.  

               Didaktická část bakalářské práce obsahuje ukázky z realizované hodiny výtvarné výchovy na 

základní škole - projekt „Čokoládové Velikonoce“. Tuto část hodnotím jako zajímavou možnost 

uplatnění tématu v oblasti výtvarné edukace. Celá práce je zpracována studentkou pečlivě, ať již se 

jedná o formulaci cílů práce, metodiky zpracování, úrovně jazykového přednesu i práce s použitou 

odbornou literaturou.  

 

Otázky k obhajobě:  Uveďte další možné uplatnění Vámi řešeného tématu pro výtvarnou výchovu 

 

Souhrnné vyjádření:  Bakalářské práce Soni Vlčkové prokazuje nosnost takto pojatého úkolu a 

splňuje svým obsahem a kvalitním zpracováním požadovanou úroveň, kladenou na tento typ 

závěrečné práce. Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto 

ji doporučuji k obhajobě 
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