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Posudek oponentky diplomové práce Yvety Smolenové

Diplomová práce Yvety Smolenové nese název Výtvarná výchova a fotografie v mateřské 
škole. Její těžiště je nesporně v praktické části, ve které navrhuje a ověřuje řadu výtvarných činností a 
celků. Pracuje především s postupy digitální fotografie a jejími následnými počítačovými úpravami.

Teoretická část práce přehledně zpracovává obsah výtvarné výchovy v kurikulárním 
dokumentu RVP PV.  Svědčí o tom, že autorka rozumí logice tohoto dokumentu a dokáže s ním jistě 
pracovat ve své pedagogické praxi. Vzhledem k přehlednosti zpracování může být vhodným vodítkem 
pro další studenty pedagogiky předškolního věku.

Ve druhé kapitole se Yveta Smolenová zabývá výtvarnou výchovou v MŠ. Je patrné, že v jejím 
případě lze hovořit o výtvarné výchově, tedy uceleném přístupu, a nikoli o jednotlivých výtvarných 
činnostech. Občerstvujícím dojmem působí zajímavě vybrané citace z textů historie výtvarné 
výchovy, které nastavují zrcadlo současné situaci v této oblasti. Teoretickou část uzavírá ucelená 
kapitola pojednávající o fotografii.

V zadání diplomové práci není naplánován žádný pedagogický výzkum ani výzkumná sonda.

Praktická část diplomové práce obsahuje návrh šesti fotografických výtvarných celků (Rodina, 
U ducha, Není zvíře jako zvíře, Knoflík, Materiály a Cesta). Projekty svědčí o tom, že Yveta Smolenová 
umí výborně volit témata, a to s ohledem na zkušenost dětí, jejich rodinný život a autentickou životní 
zkušeností. Autorčina tvořivost je patrná i z toho, že v tématech rovnou naznačuje jejich další možné 
rozvíjení či uplatnění v procesu vzdělávání (např. s. 57). Jednotlivé celky však nejsou podrobněji 
didakticky zpracovány. Autorka nepracuje se základními didaktickými kategoriemi, jako jsou: námět, 
učivo, výtvarný problém, očekávaný výstup, přestože v první kapitole ukazuje, že vzdělávacím 
dokumentům dobře rozumí. Z textu je jasné, že Yvonu Smolenovou práce s dětmi těší, je z něho cítit 
náboj a pracovní nasazení. To hodnotím velice pozitivně. Zvolené výtvarné techniky či technické 
postupy jsou zajímavé a promyšlené (metodické řazení: fotografie, kresba, proláž, s. 69-17, aj.). 

Práce dále obsahuje návrh čtyř výtvarných celků, v nichž autorka dále propojuje kresbu 
s digitální fotografií a snaží se využít jiných zařízení, jako např. multifunkční tiskárna aj. Tyto činnosti 
nejsou dále rozpracované. 

Otázky k obhajobě:
1) Na s. 75 pokládáte otázku co je zdařilá fotografie? Vysvětlete, jak probíhalo hodnocení 

výtvarných činností, doložte ukázkami nejzdařilejších a nejméně zdařilých dětských fotografií. 
Hodnocení zdůvodněte.

2) V zadání diplomové práce čteme:“…Autorka nabídne médium fotografie jako alternativu ke 
klasickým výtvarným technikám a pokusí se vytvořit komparační analýzu „klasického“ a 
„nového“ média.“ Pokuste se stručně shrnout, které nové aspekty a polohy (kompetence, 
témata aj.) nabízí médium digitální fotografie ve výtvarných činnostech v MŠ oproti klasickým 
technikám malby a kresby, které zmiňujete v druhé kapitole.

3) Jak pracujete s díly umění ve výtvarných činnostech? Uveďte příklady, ukažte ukázky.

Po formální stránce práce splňuje požadavky na DP. Je logicky členěna, má všechny požadované 
části, přiměřený rozsah, stylisticky je správně. Obrazový doprovod srozumitelně doplňuje obsah 
práce. Práci doporučuji k obhajobě.
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