
Posudek oponentky k diplomové práci Ivany Vášové: Voda jako životní fenomén a výtvarný problém nejen ve 
fotografii. 
 
Obsahová stránka práce: 

Autorka si vybrala téma, které je ve výtvarné výchově velmi oblíbené. Je to téma, které je možné 
zpracovávat mnoha různými výtvarnými postupy, technikami a využít k tomu nejrůznější materiály. Je to téma, 
které se žáků vždy nějak osobně dotýká a není těžké je pro něj motivovat. Téma vody je velmi bohaté, má řadu 
symbolických významů, dokáže vyvolat silné zážitky a emoce a navíc je to téma, které se v mnoha podobách 
objevuje (nejen) ve výtvarném umění. 

Autorka se zaměřila na téma vody zejména z přírodovědného pohledu. Na tom by nebylo nic špatného, 
pokud by práce alespoň částečně také zvažovala umělecké a filosofické konotace tématu. Ty v teoretické části práce 
zcela postrádám. Práce výhradně vychází z publikace J. Němce (Voda v České republice, 2006), z níž přebírá 
(kopíruje) fakta, čísla a údaje. Autorka ale tyto nijak nevykládá, neuvažuje o nich jako o obsazích výtvarné výchovy 
(viz např. Charta o vodě, str. 21). Zarážející je také desinterpretace řady prezentovaných informací, například se jí 
autorka dopouští v kapitole 1.7 Škodlivé účinky vod a v související podkapitole 1.7.1 Povodně. (Chtěla bych autorce 

doporučit ke zhlédnutí dokumentární seriál BBC Earth s názvem Nature´s great events, který u nás vyšel pod názvem Fascinující 

proměny přírody v roce 2011. Doporučuji zejména díly Povodeň v poušti a Velká cesta.) Informace, které autorka 
v teoretické části sepisuje, jsou zcela jistě velmi zajímavé a podstatné, a je skvělé, když má pedagog takové znalosti. 
Otázkou ovšem je, jak tyto znalosti dokáže transformovat do učiva výtvarné výchovy. Z toho plyne má první otázka: 
Jak konkrétně jste (byste) využila fakta o vodě jako výtvarný prostředek ve výuce výtvarné výchovy?  

V praktické části práce se autorka zabývá RVP pro ZV. V několika vzdělávacích oblastech (str. 59 - 61) 
hledala, jakým způsobem je téma vody v RVP zahrnuto. Autorka svou analýzu bohužel nekomentuje ani neshrnuje 
do konkrétního závěru (dvě věty na straně 60). Z toho plyne moje druhá otázka: Dokázala byste vysvětlit, proč se 
téma voda neobjevuje v RVP ve výtvarné výchově?  

Zajímavější je kapitola 2.2.2 (str. 63), kde autorka vybrala celou řadu děl, na kterých dětem ilustrovala různé 
možnosti ztvárnění vody. Blíže nespecifikovaná skupina dětí k obrazům (vybraným z publikací P. Šamšuly: Obrazárna v 

hlavě 3, 4, 5, 6, 1997 – 2002) volně asociovala. V následující kapitole 2.3 autorka prezentuje sedm výtvarných etud 
(šest realizovaných) pro žáky výtvarného kroužku (experimenty s výtvarnými materiály). Dále prezentuje tři přípravy 
na výuku výtvarné výchovy (zaměření na figuru v pohybu). A výtvarnou řadu na téma Živá voda o čtyřech námětech. 
Jak etudy, tak přípravy jsou podrobně rozpracované, jejich struktura je logická a bylo by možné podle nich výuku 
realizovat nebo rekonstruovat. Je škoda, že na sebe úkoly více nenavazují a postupně se nerozvíjí. Dále autorka 
uvádí projekt (úvod projektu je necitovaný text k Environmentální výchově), jako jednu z dalších možností, jak vést 
žáky k uvědomělému vztahu k vodě. Oceňuji rozsáhlost didaktické části práce a ochotu studentky vyzkoušet různé 
možnosti, jak téma vody do výuky zapojit a jak učivo strukturovat. Zajímalo by mě, kterou z metod považuje 
autorka pro ni za nejvhodnější a proč. 

Na závěr s politováním musím konstatovat, že se v celé práci nevyskytuje jediná úvaha autorky o tom, jak 
vodu zachytit pomocí fotografie, nebo jak je voda zachycována ve fotografii (stačila by analýza několika vybraných 
uměleckých děl - fotografií), a to i přesto, že se jedná o v názvu inzerované téma. Z toho plyne moje třetí 
otázka/výzva k obhajobě: Vyberte alespoň pět fotografií renomovaných fotografů 20. a 21. století, v jejichž díle se 
voda vyskytuje a má zde určitou úlohu, tuto úlohu pojmenujte a vysvětlete, jak byste tato díla a jejich obsah využila 
ve výuce. 
Formální stránka práce:  

Práce má spíše charakter výpisků z několika málo vybraných publikací. Obsah práce neodpovídá názvu 
práce a v několika ohledech (viz výše) se odklání od zadání. Autorka v celé práci necituje podle bibliografické normy. 
Např.: „Brožek, David a Frauknecht (1968) uvedli, že vztah dětí ke kráse je rozvíjen výchovou, uměle jej nelze 
vyvolat.“, u této citace chybí strana, nesprávně uveden rok vydání. V seznamu literatury je uvedena řada publikací, 
které nejsou v práci citovány. Text doprovází několik fotografií s tajemným označením o jejich původu - archiv 
autorky. Ale důvod, proč jsou tyto fotografie v práci umístěny, kdo je jejich autorem, co jejich tvorbu provázelo, se 
bohužel čtenář z práce nedozví. Domnívám se, že autorka svou energii, kterou do práce nesporně vložila, 
nedokázala využít k samostatnějšímu uvažování. Zejména pro první část práce by bylo vhodné vyhledat více 
odborných pramenů a informace z nich porovnávat. V práci je řada nepopsaných míst, která způsobují 
nepřehlednost, v práci chybí řada podstatných informací, důležitějších než že v roce 1760 jsme spotřebovali 20l 
vody na osobu. 
 
Přes řadu výhrad doporučuji práci k obhajobě. 
V Praze, 22. 8. 2012        Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. 


