
Oponentský posudek k diplomové práci Terezy Stupkové 

Téma: Užitá tvorba s e zaměřením na textilní tvorbu na 1. s tupni ZŠ 

Diplomantka se v teoretické části diplomové práce zabývá užitou tvorbou. V 
první části se velice stručně a obecně zmiňuje o materiálech, které se v užité tvorbě 
používají. V dalších třech částech se již zabývá textilní tvorbou. 

V jednotlivých kapitolách prezentuje stručný popis technik a přesný návod, jak 
se dělají. Jedná se o popis známých technik využívajících klasické materiály. 

Odkazuje na historický vývoj dané techniky, nikde nezmiňuje její využití 
v současné tvorbě textilních tvůrců. I přesto, že od počátku své práce zmiňuje 
neoddělitelnost volného a užitého umění ve své práci, zaměřuje se pouze na 
řemeslné využití daných technik. 

V praktické části prezentuje dva projekty, které zčásti realizovala ve výuce na 
prvním stupni. První projekt nazvaný „Jak se oblékali lidé v Egyptě" si klade za cíl 
žákům přiblížit kulturu Egypta a naučit je textilní techniky - vyvažovanou batiku a 
ruční tisk. Výběr historického období působí náhodně, nevztahuje se ani к původu 
techniky batiky či tisku. Zásadní problém shledávám v chybné motivaci žáků. Je po 
nich požadováno zkrášlování. Dekorativnost by neměla být hlavním požadavkem 
užité tvorby. Dále pak žáci mají za úkol vyrábět - to evokuje spíše tovární výrobu než 
tvůrčí proces. 

Druhý projekt je zaměřen na přírodu, téma - Pozvánka do přírody. První úkol 
nepracuje s přírodními tvary, ale začíná kompozicí z geometrických tvarů. Druhý úkol 
nebyl v praxi realizován a třetí opět zkrášluje textilii s použitím dekorace listy. 

V anotaci je jako cíl práce uvedeno nalezení zajímavých textilních technik, 
které mohou učitelé prvního stupně využít v praxi. Podle mého názoru práce tohoto 
cíle nedosáhla. Práce nepřekročila kvalitou velké množství „nekvalitní" literatury na 
trhu nabízející návody a popis textilních technik. 

Práce je doplněna fotografiemi dokumentujícími výuku a její výsledky. Efektní 
stíny okolo fotografií a jejich překrývání neodpovídají účelu jejich použití a evokují 
spíše užití na reklamním letáku. 

Nepříliš obsáhlou použitou literaturu je možno rozdělit do dvou skupin -
literaturu o textilních technikách a literaturu didaktickou. Škoda jen, že literatura 
týkající s e námětů, výtvarných řad a projektů nebyla dostatečně pochopena a využita 
v didaktické části práce. 

V čem podle vašeho názoru tkví přínos vaší práce pro pedagogickou praxi? 
Jakým způsobem jste žákům přiblížila problém kompozice geometrických tvarů. Užila 
jste příklady z výtvarného umění? Jaké? 
Jak by jste charakterizovala rozdíl ve snaze o nápaditosti a nevšednost nápadů?(viz. 
motivace str. 62) 
Konzultovala jste didaktickou část s některými specialisty na didaktiku Vv? 
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