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Šimona Vepřková se zabývá disciplínou, která je v rámci školního vzdělávání mezi dětmi i rodiči velmi 

populární, ale také velmi často špatně vedená. Bakalářská práce posluchačky naopak dokazuje, že 

stále existují pedagogové, kteří dokáží tento obor smysluplně naplňovat. Přesahuje hranice pouhého 

vyrábění výrobků bez určitých souvislostí. Práce přibližuje techniky tvorby keramických objektů a 

možnosti jejich výpalů z pohledu historie i dneška. Popis vzniku výtvoru či užití určité techniky dekoru 

analogicky odpovídá didaktickému projektu, kdy se autorka snaží přiblížit žákům řemeslnou stránku 

práce s keramickou hlínou v historickém kontextu s akcentací na proces vzniku. Právě skutečný 

prožitek procesu vzniku spojený s určitou kooperací a určitým dobrodružstvím může být zásadní pro 

vztah dítěte k materiálu i formě. Šimona Vepřková také dokazuje, že se dá velmi elegantně využít 

mezioborových vztahů bez složitých organizačních či finančních podpor (literatura, historie, fyzika..). 

Z práce je také znát, že posluchačka je zkušený pedagog, který umí být pohotový a dokáže těžit i 

z nepříznivé situace, jako je například špatné počasí při výpalu keramiky v milířové peci.   

Zajímavá je i její autorská část vyznačující se střídmým, citlivým přístupem k materiálu a formě.  Bylo 

by určitě zajímavé vidět ucelenou řadu výtvorů, která by reprezentovala určitý vývoj myšlení 

inspirovaný konkrétní technikou. Také určitě nabízí další rozvíjení tématu v didaktickém projektu jako 

je například „Kráska z pravěku“ z pohledu dneška, zvlášť proto, že studentka tyto souvislosti již 

rozehrála. Není však pravdou, že současnou výtvarnou scénu zastupuje H. Moore či Kubismus. 

Celkově práce působí velmi vyrovnaně a vyspěle po stránce jazykové i formální. 

  

Otázky k obhajobě: 

1. Uveďte výtvarníka nebo výtvarnici ze současné výtvarné scény, kdo by mohl být inspirací pro 

vás i pro vaše žáky a vysvětlete proč. Můžete uvést někoho, kdo se zabývá užitým i volným 

uměním.  

2. Popište, jakým způsobem ve výuce kultivujete cítění a vztah žáků k prostoru, hmotě.  Jakým 

způsobem reflektujete klasické sochařské přístupy nejen z pohledu řemeslných technik? 

 

 

V Praze dne 31.5. 2013   Mgr.A. Michal Sedlák  

 


