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                Studentka Monika DOUBKOVÁ si zvolila po domluvě s vedoucím práce téma velice zajímavé, 

přínosné a pro výtvarnou výchovu dobře uchopitelné a hojně využívané. Zvolené téma bakalářské práce nese 

název “KERAMIKA JAKO DRUH UŽITÉHO UMĚNÍ V KONCEPCI VÝTVARNÉ VÝCHOVY“.

Bakalářská práce je rozdělena do tří zásadních celků – teoretické a didaktické části a části, týkající se 

pedagogické praxe. Zvláštní pozornost věnuje studentka jednak kontextům výtvarné kultury, což dokumentuje 

relevantní obrazovou přílohou v textu a také v části, týkající se návrhu didaktického projektu pro hodiny 

keramické tvorby v rámci výtvarné výchovy. 

               V didaktickém segmentu práce představuje Monika DOUBKOVÁ výstupy z realizované hodiny 

keramické tvorby v rámci výuky výtvarné výchovy na základní škole. Jedná se o realizaci projektu  v rámci 

absolvované pedagogické praxe na téma. Tuto část hodnotím opět jako velmi přínosnou v rámci koncepce celé 

práce. Celá bakalářské práce je zpracována studentkou pečlivě, ať již se jedná o formulaci cílů práce, metodiky 

zpracování, úrovně jazykového přednesu i práce s použitou odbornou literaturou, včetně realizovaných a tudíž 

v pedagogickém procesu ověřených zadání a etud. 

              Závěrečná část práce popisuje poznatky a vychovatelské zkušenosti z vlastní pedagogické praxe. To, co 

je z mého pohledu podstatné, je zjištění, že entuziasmus pro studium a zvolení pro výtvarnou výchovu dobře 

uchopitelného tématu je předpokladem pro vznik takto komplexní bakalářské práce. Lze konstatovat, že odborný 

přínos této práce studentky Moniky Doubkové spočívá v možnostech uvědomění si rozmanitosti výtvarných 

impulsů pro myšlení v keramickém médiu – materiálu a v možnostech jejich aplikace do koncepce výtvarné 

výchovy a jako metodický materiál výuky keramiky pro vychovatele v různých typech zařízení, obohacený o 

velmi fundovanou teoretickou základnu. Zaujetí pro keramickou tvorbu a keramiku jako médium, hojně 

využívané v oblasti výtvarné edukace, je patrné, Monika Doubková je keramickou tvorbou v podstatě 

fascinována, což je z práce patrné. Oceňuji schopnost sebereflexe studentky, pravidelné konzultování tématu a 

svědomitost, se kterou Monika Doubková řešila celý proces vznikání své práce. Tato práce může sloužit jako 

poměrně kvalitně řešený, návodný i inspirační materiál pro další kolegy, kteří se tématem keramiky chtějí 

zabývat ve své vychovatelské praxi. 

Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji  

doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce známkou:  výborně
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