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Tématem bakalářské práce Magdaleny Hrstkové je Tvorba z odpadového materiálu. Východiska a důvod výběru 

tématu jsou ekologická: „V našem Centru s dětmi třídíme odpad a i děti nám pomáhají sbírat odpadový materiál. Během 

některých výtvarných činností, kdy vzniká odpadový materiál (např. odstřižky papírů nebo látek), vedeme děti k tomu, aby 

zbytky papírů nebo látek nevyhazovaly. Zbytky dáváme do krabiček a používáme je při dalších výtvarných činnostech. 

Snažíme se co nejméně používat nový zakoupený výtvarný materiál. I děti vedeme k ochraně životního prostředí.“ 
(bakalářská práce s.10) Ekologická témata jsou důležitá. Učit děti třídit odpad je jistě nezbytné. Odpadový materiál se mi 

nejeví jako šťastné východisko pro série úkolů ve výtvarné výchově. Výběr materiálu se stává prioritou a téma práce se 
stává druhořadým. Témata jednotlivých činností nejsou výtvarně nosná. (PANÁČCI ODPAĎÁČCI, DOMEČKY PRO PŘÍŠERKY, 
…), anebo nejsou výtvarně uchopená (Cirkus, Anděl, Mikulášův pytel). Užití odpadového materiálu má, jak autorka zkušeně 
uvádí, určité bezpečnostní limity. Tím pádem se odpadový materiál redukuje na papír a textil.  

 
V tématech Anděl, Cirkus, Co přinese Mikuláš, Zraněný medvídek, Dort pejska a kočičky aj. se autorce nedaří 

dotýkat se jejich podstaty. Je škoda, že Anděl zůstává povrchně materiálový a nestává se příležitostí k poetickému uchopení 
subtility, lehkosti a tajemství. Anděl z ruličky toaletního papíru je prvoplánový. Mrzí mě, že ani v „Reflexi anděla“ si autorka 
neuvědomila možnosti práce ve výtvarné výchově. Píše: Dětem se na této výtvarné činnosti asi nejvíce líbilo, že mohly při 

tvorbě anděla použít netradiční materiál. (tj. papírové role z kuchyňských utěrek, staré papíry popsané z jedné strany, 
zbytky bílého krepového papíru, zbytky žluté vlny nebo žluté proužky papíru ze skartovačky) Co je na tomto materiálu 
netradičního? 

 
Metodická řada Papír sestává z necelé dvacítky úkolů. Navržené činnosti nepovažuji za výtvarně nosné. Metody se 

neobměňují ani negradují, nelze tudíž hovořit o metodické řadě, spíše o sérii úkolů. V jednotlivých tématech se stále 
opakuje se kreslení, stříhání/ trhání/mačkání a lepení. Některé činnosti jsou značně mechanické: např. mačkání a lepení 
papírových kuliček - lampiček v cirkusu, mačkání koulí pro sněhuláky atp. Ve výtvarných činnostech bych se snažila vyhnout 
používání omalovánek (zvířata v cirkusu) a podporovala bych samostatné pokusy o ztvárnění témat na základě dodaného 
obrazového materiálu, projekce filmů atd. Práce s papírovými šablonami, které vystřihne paní učitelka, je zařazována často.  

Stejné činnosti (kreslení, stříhání/ trhání/mačkání a lepení) se opakují i v metodické řadě textil. Autorka nepracuje 

s povahou materiálu a jeho specifiky. Textil lepí na papír. Např. v úkolu Zraněný medvídek je prostor pro práci se skutečnou 
hračkou, tedy v prostoru.  

 
V úvodu bakalářské práce postrádám jakákoli teoretická východiska z oblastí výtvarné edukace, pedagogiky, 

psychologie, teorie umění aj. Chybí též reflexe ekologického tématu, kterým autorka zdůvodňuje výběr tématu bakalářské 
práce. Práce sestává pouze z popisu dvou realizovaných výtvarných řad.  

Autorka uvádí v literatuře sedm přečtených titulů, ale nijak s nimi nepracuje. Necituje, neuvádí žádné poznatky 

autorů publikací. Chybí poznámkový aparát. Seznam literatury je velice omezený. Sestává z několika didaktických publikací 
nebo návodů na rukodělné činnosti. Chybí teoretické, umělecko-historické aj. odborné tituly. 

Práci dále chybí zakotvení ve výtvarném umění. Nepracuje se s příklady z oblasti umění a vizuální kultury. 
 
V metodických řadách uvádí sice autorka cíle každého úkolu. Ve většině případů jsou však cíle stále stejné. Jsou to: 

rozvoj jemné motoriky a rozvoj fantazie. Někde se objevují komunikace a spolupráce. V průběhu celoročního projektu by 

cíle jistě měly být různorodější.  Jaké specificky výtvarné cíle si autorka klade? Jaké kompetence děti během práce získaly?  
 
Práce oponenta byla ztížena tím, že autorka k práci nepřipojila zadání práce, což je závažný nedostatek. 
 
Autorka se, podle mého soudu, nevěnovala zpracování bakalářské práce dostatečně. V bakalářské práci shledávám 

zásadní nedostatky. Práci nedoporučuji k obhajobě. Předpokládám, že autorka doplní a relevantně vysvětlí u obhajoby níže 
uvedené požadavky a projeví dostatečnou orientovanost. 

 

Otázky k obhajobě: 
1)Doplnit odbornou literaturu (Pedagogika, psychologie, teorie umění, ekologická výchova…příp. další) 
2)Formulovat úvodní teoretickou část, obsahující teoretická východiska práce 
3)Nastudovanou literaturu propojit s vlastním textem práce(odkazy, poznámky) 
4)Přepracovat 3 výtvarné úkoly tak, aby měly jasně definované obsahy a cíle  
5)Do 3 výtvarných úkolů (např. Cirkus, Anděl, hudební nástroj) zapracovat díla umění nebo produkci vizuální 
kultury  
6)Prostudovat RVP PV a specifikovat kompetence, které si děti osvojily 
 
Klasifikace: nedoporučuji k obhajobě 
 
V Praze dne 3.5. 2012     Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D 


