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              Studentka Ivana Vášová si jako téma své práce vybrala problematiku, zahrnutou pod 
názvem „Voda jako životní fenomén a výtvarný problém nejen ve fotografii“, kterou 
zpracovala jako práci s důrazem na zkoumání vody v různých souvislostech, nejen 
výtvarných. Samotný problém a téma vody představuje studentka v radiusu několika oblastí, 
včetně přírodovědného pohledu, fyzikálních vlastností vody apod. Teoretická základna by se 
dle mého názoru ale měla více věnovat kontextům výtvarného umění a promýšlení 
souvislostí mezi fenoménem vody, jeho využíváním ve výtvarném umění a poněkud 
kreativnějšímu zakomponování a využití tohoto tématu ve výtvarné edukaci, přestože je 
bezesporu dostačující. Své téma pojala jako záležitost, která ji zajímá a má k ní osobní vztah, 
což se projevuje jednak na realizaci etud pro výuku, ale také na prezentaci autorských 
fotografií, inspirovaných vodou, které by si ovšem zasloužily pevnější a jistější usazení do 
konceptu celé práce, včetně autorských komentářů.
             
V rámci didaktické části diplomové práce, konkrétně v kapitole 2.3 autorka prezentuje sedm 
výtvarných etud (z toho je šest realizovaných a ověřených) pro žáky výtvarného kroužku. 
Prezentuje zde také tři přípravy na výuku výtvarné výchovy (jež jsou zaměřené na figuru v 
pohybu), dále potom výtvarnou řadu na téma „Živá voda o čtyřech námětech“. Jak konkrétní 
etudy, tak i přípravy vyučovacích celků jsou velmi podrobně rozpracované, jejich struktura je 
logická a jistě by bylo možné podle nich výuku „vystavět“. V této části shledávám největší 
potenciál a proto také navržené hodnocení práce se značně odvíjí právě od didaktické části 
této práce. Doporučil bych ale autorce, aby se ve vlastní výuce snažila jednotlivé úkoly více 
provazovat, eventuelně je dále rozvíjet.
Práce je relativně zvládnuta ve všech částech, do kterých je ve své koncepci rozdělena, 
nejvíce však v části didaktické. Na škodu je ovšem skutečnost, že autorka při řešení práce 
vycházela při řešení některých částí své DP z jediné publikace, což je vzhledem k tomuto typu 
závěrečné práce značný nedostatek. 
             
Formální stránka diplomové práce obsahuje řadu nejasností a nepřesností, např. nesprávné 
uvedení bibliografických norem, zavádějící či neúplné popisky k jednotlivým obrazovým 
ukázkám, v seznamu literatury je uvedena řada publikací, které nejsou v práci citovány. Na 
straně druhé oceňuji snahu téma postihnout, řešit je a výtvarně zpracovat.
             
Diplomovou práci i přes výše uvedené výhrady doporučuji k obhajobě. Před obhajobou 
navrhuji klasifikaci velmi dobře.
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