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Diplomantka si zvolila méně obvyklé a náročné téma, k němuž jí však vedl osobní 

dlouhodobý vztah i kvalitní odborná příprava. Odborná erudice se projevila v jasné a 

přehledné 

kompozici práce i ve výběru takových technik textilní tvorby, které jsou z hlediska věkové 

kategorie žáků i z možností vybavenosti ZŠ realizovatelné. 

Kompozice DP podává stručný a výstižný přehled užité tvorby podle druhu materiálu, s nímž 

mohou žáci na 1. stupni ZŠ pracovat (výčet tedy nemůže být z hlediska užité tvorby 

vyčerpávající). V centru pozornosti je textilní užitá tvorba - její stručná historii a typy ruční 

výroby i doporučen technik, které by bylo možno vyzkoušet ve škole (např. tkaní na 

destičkách, 

tkaní "na rámu) . Z bohaté palety zušlechťovacích a dekorativních technik se diplomantka 

zaměřila na ruční tisk a batiku. Zajímavě spojila tyto techniky s barvením textilií - zvláště 

s barvením přírodními barvivy. Ve všech těchto kapitolách diplomantka zúročila svoje 

odborné 

znalosti i pochopení pro to. co z těchto technik může obohatit výtvarnou práci na školách. 

Těžiště diplomové práce vidím ve vypracování samostatných projektů a jejich 

realizaci v rámci pedagogické praxe na 1. stupni ZŠ. 

Projekt "Jak se oblékali lidé v Egyptě" realizovaný v 5. tř. ZŠ je výborně zpracovaný 

didaktického i odborného hlediska. Zvláště cenné jsou poznatky z praxe. Dokumentují nejen 

metodické postupy vedoucí k úspěchu, ale i problémy, které autorka , musela při vlastní 

pedagogické praxi na místě řešit (např. vytvoření šablony pro tisk ). Jednotlivé úkoly byly 

zadány promyšleně a zajímavě, oděv starověkého Egypta byl vytvořen technikou batikování, 

ručního tisku přes šablonu a tkaním na destičce. Doporučuji části projektu nabídnout 

k publikaci v časopisu Estetická výchova. 

Projekt "Pozvánka do přírody" realizovaný v 2. tř. ZŠ je výbornou průpravou 

k dekorativnímu řešení plochy, diplomantka postupovala od kompozice abstraktních - 

geometrických prvků ke kompozici z reálných přírodnin ( listy), což je adekvátní metodický 

postup vzhledem k nízkému věku žáků. Zajímavá motivace, realizace technikou odbarvování 

(savo) otevírá další možnosti využití v textilní tvorbě na ZŠ. 

Výtvarná dokumentace - množství fotodokumentů z hodin Vv - je přesvědčivým 

důkazem nosných projektů i radostné a úspěšné výtvarné práce žáků. 

Práce má velmi dobrou metodickou úroveň, jednotlivé formulace jsou jasné, srozumitelné. 

Některé chyby vznikly patrně přepisem ( např. str. 21, 11 řádek "efektivně" - místo 

správného"efektně"). Vzhledem ke kvalitě práce jsou však drobné nepřesnosti zanedbatelné. 

K obhajobě navrhuji: promyslet, jak by se dalo pokračovat v projektu egyptského 

odívání se žáky 1. st. ZŠ ( materiály, techniky). 

DP splňuje všechny formální i obsahové požadavky, vzhledem ke kvalitě zpracování 

navrhuji hodnocení: výborně. 
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