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Autorka: Michaela Svobodová ( obor: učitelství pro I.st.ZŠ)
Název práce: Šperk a jeho místo ve výtvarné výchově na I.stupni základní školy

       Autorka si zvolila téma z oblasti užité tvorby, téma zajímavé až atraktivní, které 
dosud pro 1. stupeň ZŠ není metodicky zpracované,. K volbě tématu ji přivedl 
dlouhodobý zájem o užitou tvorbu, zvl.o moderní a netradiční šperky-ozdoby, které sama 
vytváří. Tato vlastní tvůrčí činnost se zajímavě spojila  s autorčinou první souvislou 
pedagogickou činností na 1. st. ZŠ, kde paralelně se zakončením studia působí. Vznikla 
tak velmi kvalitní a didakticky zajímavá práce, která může sloužit jako inspirace 
pro realizaci tohoto druhu užité tvorby ve škole i v mimoškolních zařízeních.

Práce je jasně a přehledně koncipována do třech oddílů, které mají obsahové propojení:
       Teoretická část se zabývá přehledem historie šperku a jeho proměnami výtvarnými I 
obsahovým. Autorka maximálně zestručnila velmi obsáhlé dějiny a zaměřila se záměrně 
na šperk 20. století a na netradiční materiály i technologie, typické pro nové pojetí 
šperku. Tato část je bohatě ilustrována, sympatické je vyústění do zcela současné 
produkce mladých designerů, jejichž tvorba není ještě zpracována.Právě úspornost 
vyjádření však někdy vede k jistému zjednodušení ( zvl.na str.17-19) a drobným 
nepřesnostem (např. Art  Deco – název vznikl až po výstavě dekorativního umění v 1925 
v Paříži). Vcelku se ale autorka vyrovnala s nelehlou prezetací tisícileté historie velmi 
dobře.
        Didaktická část tvoří významové těžiště práce. Dvě výtvarné řady ( pro 2. ročník 
ZŠ a 5. roč. ZŠ) jsou zajímavě promyšlěné a autorkou a jějími žáky realizované. Šperky a 
ozdoby motivované pohádkovými příběhy a postavami jsou řešené v mnoha výtvarných 
technikách. Zvláště zdařilé jsou práce land artu a body artu, které boří tradiční představy 
o šperku a ozdobách. Autorka vhodně využívá interakce s díly moderního umění 
P.Mondrian, Jiří Kolář,Ivan Kafkaa pod), což je na této věkové úrovni žáků ( 2. roč.ZŠ) 
nebývalé. Jednotlivé úkoly se mně zdály zprvu dosti náročné, ale obrazový materiál na 
CD zachycující celý průběh přípravy a realizace jednotlivých úkolů mne přesvědčil, že je 
možné tímto způsobem vhodně pracovat i s malými dětmi.
          Druhá výtvarná řada “Tepaná krajka” je postavena na metodice práce s dostupným, 
ale ne příliš využívaným materiálem – drátem z chirurgické oceli. Tato řada rozvíjí 
výtvarnou představivost i řemeslnou zručnost a dovednost  volným tvarováním šperků 
ohýbáním a  tepáním drátu a jeho doplňováním o další materiály. Poslední úkol  z užité 
grafiky-návrh na plakát, logo apod. , se mně zdá příliš náročný vzhledem k věku dětí  I 
složitosti problematiky ( písmo, obraz).Didaktická část DP je zakončena reflexí 
realizovaných námětů. Upřímnost autorčina vyjádření ( i autokritiky -např. nepřesný 
odhad časové náročnosti úkolu) je sympatická  a může v mnohém pomoci začínajícím 
učitelům.
           Závěr DP tvoří prezentace vlastní autorské tvorby, která doplňuje vhodně téma 
I osobnost autorky. Je dokladem invence i profesní vyspělosti diplomantky.

Pro obhajobu doporučuji zaměřit se na tyto okruhy: :1) secesní šperk jako autorská 
tvorba i inspirace  2 ) Bižuterie, její klady i zápory a pozice v moderní době
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