
Posudek na bakalářskou práci 

Název: TVOŘÍME Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU 

Autorka: Magdalena Hrstková – Vychovatelství – KS 

 Autorka si zvolila aktuální téma recyklovaného nebo zbytkového materiálu jako 

prostředku výtvarného vyjadřování dětí předškolního věku. Pracuje v Centru pro předškolní 

děti v Domě mládeže a ve skupině, kterou vede, také jednotlivé výtvarné úkoly s dětmi 

realizovala. Práce je strukturována podle témat, která vycházejí ze schváleného plánu 

výchovně vzdělávací činnosti v tomto zařízení, ale jednotlivé úkoly mohou sloužit jako 

inspirace i pro výtvarnou činnost dětí v domácím, nebo naopak školním prostředí. 

 Teoretická část práce se bohužel omezuje pouze na cíle výtvarných činností dětí 

předškolního věku a na problémy, s nimiž se autorka ve své pedagogické praxi setkává. 

Výtvarné techniky, nástroje i pomůcky jsou pouze přehledně vyjmenovány. Chybí hlubší 

teoretické zázemí bakalářské práce i vědomí souvislostí se směrováním současného pojetí 

výtvarné výchovy. V tom spatřuji základní nedostatek předložené práce. 

 Těžiště BP tvoří praktická část, dominantní svým významem i rozsahem. Autorka 

vytvořila dvě metodické řady věnované nejčastěji používaným odpadovým materiálům: 

papíru a textilu. Jednotlivé výtvarné úkoly mají dobrou motivaci, jsou organicky zapojeny do 

dalších ne výtvarných činností dětí, nechybí za každým úkolem reflexe. Ověření jednotlivých 

částí metodických řad bylo pro autorku náročnější, protože v centru dětí pracuje s věkově 

různorodou skupinou, v níž děti 3-6leté mají rozdílné výtvarné zkušenosti. Jednotlivé činnosti 

(i jejich možné uváděné varianty) sledují běh školního roku, využívají jednotlivá období 

s jejich dominantami ( vánoční svátky, velikonoce) a mohou být dobrou inspirací ostatním 

pedagogům v podobném typu zařízení. Domnívám se, že v praxi bylo dosaženo mnohem 

více, nežli uvádějí cíle (ty se často opakují). Dokládá to i obrazová dokumentace dětské 

tvorby. 

Bakalářská práce má všechny předepsané náležitosti 

Pro obhajobu navrhuji okruh otázek: V čem vidí autorka hlavní přínos práce v metodických 

řadách pro vlastní profesní rozvoj. Jakých cílů bylo dosaženo u dětí, zda hodnotili výsledky 

práce dětí i rodiče (případně ostatní pedagogičtí pracovníci). 

 

Návrh na hodnocení práce: dobře 

 

 

V Praze 3.5.2012                                                                 PhDr. Jana Skarlantová 


