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Radmila Pešlová si ve své bakalářské práci pouští do velmi náročného úkolu. Na pozadí 

vývoje a proměn výtvarného umění ve dvacátém století usiluje nastínit vývoj fotografického 

obrazu člověka. Rozsah bakalářské práce nutně limituje i šíři jejího záběru, ale autorka se       

i přes tato omezení zhostila své práce se ctí.  

V teoretické části se sice nepouští do zcela neznámých oblastí, ale přesto její práce 

nepůsobí jako nudné opakování běžných informací. Text, využívající obratné a výstižné 

formulace, plyne klidně a vyrovnaně, jistotu mu dodávají i vhodně vybrané a rozvážně 

využívané vazby na odborné prameny. Za pozornost stojí třeba její stručná, ale v rámci

generačního pohledu výstižná charakteristika padesátých let u nás. 

Autorka srozumitelně definuje oblast svého zájmu takovým způsobem, že se jí daří 

opustit tradiční „stopu“ fotografického portrétu a formulovat vlastní náhled, který je potvrzen 

i v praktické tvůrčí části. Vyhledává problémovější vidění světa a lidí v něm a svůj autentický 

tvůrčí přístup vřazuje do již existující výrazové škály. Posuny a proměny, které ve své práci 

sleduje, dovede charakterizovat osobitě, ale zároveň výstižně a srozumitelně. 

V praktické části práce autorka využívá možnosti moderní techniky, které jsou 

dostupné i při práci ve škole a výsledkem je svěží, dynamická a expresivní výpověď, dotažená 

i v oblasti použitého zvuku.

Didaktická část přináší řadu dobrých a realizovatelných nápadů. Doporučuji autorce 

věnovat více péče předpokládané motivaci žáků (je třeba mít na paměti, že v uvedených 

ročnících se výtvarná výchova i na gymnáziích učí většinou v celých třídách) a nutnému 

materiálnímu vybavení. 

Myslím, že práce Radmily Pešlové může být obhájena s hodnocením výborně.



Otázky pro autorku:

1) Na jaká úskalí můžete narazit ve třídě s tématem Moje rodina? Uveďte pět možných 

problémů z oblasti sociálních vztahů. Podívejte se do Rámcového programu pro základní 

vzdělávání  a promyslete si, jaké mezipředmětové vztahy byste mohla v tomto tématu využít. 

2) U tématu Moje město si přejete nahlížet město „jinak“. Co si pod tímto pojmem 

představujete a jak byste žáky motivovala, pokud byste zjistila, že jim toto „jiné“ vidění dělá 

problémy. Uměla byste pro ně definovat „běžné“ vidění?

3) Podívejte se lépe na svou kapitolu Poetismus v Čechách a formulujte pro ni 

přesnější název. 
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