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V centru zájmu výtvarné výchovy je především výtvarné umění. Práce s obrazem. Nechápu  proto
zvolenou strukturu diplomové práce. Studentka staví celou svou diplomovou práci na složitých
filozofických úvahách. Je to sice postup legitimní, ale velmi riskantní, protože teoretické konstrukce a
vývody z první kapitoly se tak staly východiskem pro didaktický projekt  výtvarné výchovy bez toho, že si
ověřila své myšlenky  v obrazech.

Vazba na výtvarné umění se vyskytuje až v závěru celé práce a jsou jí věnovány  tři strany. Z logiky
věci bych předpokládal, že právě výtvarné umění a jím zpracovávaná problematika snů, vzpomínek a
balancování na pomezí mezi snem a realitou se stane východiskem pro celou diplomovou práci. Studentka
by tak získala příležitost porovnávat různé přístupy výtvarného umění, prokázala by tak, že se orientuje ve
výtvarné kultuře, umí myslet kriticky a je schopna posuzovat umění v tak komplikované rovině. V
neposlední řadě by se  při takovém postupu mohla opřít o literaturu, již tak bohatě cituje. Namísto toho nám
studentka předkládá teze z Bergsonovy knihy a velmi málo svých vlastních myšlenek. 

Nerozumím té neuvěřitelné odvaze předstoupit před žáky ve chvíli, kdy si studentka sama PŘEDEM
neověřila (jak vyplývá z textu) ve své výtvarné práci tak složité téma. Mohla by si při tom dobře uvědomit
psychické procesy ve spojitosti s výtvarnou tvorbou. Zjistila by jistě, že mnohé její představy o náplni
vyučovacích jednotek jsou nerealizovatelné ve chvíli, kdy sama studenty nezná, kdy nejsou určitým
způsobem dlouhodobě vedeni a nemají přiměřené (nejen) výtvarné  kompetence, jejichž aktuální úroveň
nemůže předem odhadnout. To nemění nic na tom, že výběr okruhů pro výtvarné zpracování je uchopen
dobře a je nutno podotknout, že studentka při následných reflexích svých hodin vcelku dobře zpětně
rozpoznávala problémy v zadáních a navrhla řešení. V didaktické části mi ale naprosto postrádám jakoukoli
vazbu na RVP. Kdyby se studentka alespoň trochu RVP zabývala, získala by především pro nižší ročníky
víceletého gymnázia velmi dobrou strukturu, která by jí pomohla vyučovací jednotky lépe vybudovat.
Pominutí RVP je dle mého soudu závažným pochybením této práce. Naopak přínosem je pokus o přepis
jejích vlastních motivačních promluv ke studentům. Přibližuje nám tak dobře svou roli ve třídě a způsob
svého uvažování. Velký problém jsem měl s výběrem autorů v hodině „ Otisky vzpomínky“. Předložit
studentům vedle sebe v tomto tématu Čapka a Boudníka je jednoduše podivné.

 Na straně 26 se studentka pokouší vysvětlit  motivace výběru místa, se kterým pracuje. Jestliže je
ale toto místo pro ni subjektivně tak inspirativní, nechápu, proč se to neprojevilo ve vlastní výtvarné práci
studentky, aby vzniklo dílo na trochu vyšší úrovni, než je gymnaziální. Jestli to bylo způsobeno výtvarnými
schopnostmi nebo obtížností úkolu, mohu se jen dohadovat.

Mám také výhrady k formální úpravě diplomové práce. Špatná velikost písma je patrná na první
pohled. Jakmile by studentka formátování upravila podle platné normy, zjistila by, že by objem její práce
neúměrně narostl a musela by více přemýšlet o obsahu, což by práci jistě prospělo. Citovat vlastní
bakalářskou práci  v práci diplomové je myslím zbytečné.

Doporučuji k obhajobě s hodnocením: velmi dobře.

V Praze dne 27.7.2012 Šimon Brejcha

Otázky k obhajobě: 
1/ Vysvětlete nám obsah učiva dle RVP ZV ( resp. nižší třídy víceletého gymnázia ) a posuďte z tohotoho
pohledu jeden z Vašich realizovaných didaktických projektů. 
2/ Zkuste vysvětlit, jaký je rozdíl v práci s pamětí v díle Adrieny Šimotové a Christiana Boltanského, kterého
v práci zmiňujete.


