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Studentka Yveta Smolenová si téma své práce zvolila po dohodě s vedoucím diplomové práce. Výběr byl v podstatě od 
samého počátku volení tématu zřejmý a velice ujednocený jak ze strany studentky, tak z mé strany jako vedoucího práce. 
Yveta Smolenová již během celého téměř tříletého studia projevovala zájem o fotografické médium a o možnosti, jež toto 
médium skýtá. Tento zájem byl později prohlouben a potřeby věnovat se tématu diplomové práce byly následně 
zpracovávány a ujednoceny v práci samotné, kde se zároveň opět potvrdila výše zmíněná kvalita a systematičnost, „jasnost“ 
v myšlení a schopnost řešit velmi fundovaně koncepci diplomové práce.
                Samotný problém pojala v rámci řešení své práce a na základě pravidelných konzultací s vedoucím práce 
s intenzivním zájmem a soustředěným vhledem, který podložila studiem odborných pramenů a doplnila pedagogickou 
aplikací tématu i vlastním výtvarným „kompaktním“ konceptem. Téma pojala studentka jako záležitost, ke které osobně 
inklinuje, s řadou možných rozšíření s eventualitou v započaté práci dále pokračovat a navázat v dalším studiu. Studentka 
Yveta Smolenová se věnovala tomuto tématu intenzivně, jak po stránce výběru a orientace v odborných pramenech, tak 
coby konzultující kolegyně. Obsahová uchopenost a koncepční řešení problému je patrné, formální a grafická stránka práce
je zvládnuta.
                 Diplomová práce Yvety Smolenové pojednává o možnostech výtvarných činností v mateřské škole prostřednictvím 
výtvarných médií, především digitální fotografie. Na tento trend ve výuce výtvarné výchovy je dnes stále kladen menší 
důraz, než by si věc zasloužila. Hlavním záměrem diplomové práce je nabídnout dětem digitální fotografii jako alternativu ke 
klasickým výtvarným technikám/médiím/ a přinést sondu do možností setkávání se dětí s výtvarným jazykem od 
předškolního věku, od věku, kdy potřebují „potkávat“ obraz v jeho různých modifikacích. Obrazy dnes vídají děti stále 
intenzivněji ve světě kolem sebe a je nutné je učit tyto vizuální impulsy zpracovávat. Právě o toto se Yveta Smolená snaží a 
její diplomová práce je toho dokladem. Cílem je smysluplná aplikace nových metod výchovně-vzdělávacího procesu 
prostřednictvím alternativního (elektronického-digitálního) média. V rámci lokálního výzkumu vznikly výtvarné projekty 
zaměřené na digitální fotografii, které potvrdily, že výtvarný projekt zaměřený na digitální fotografii lze funkčně zařadit a 
zrealizovat v rámci programové nabídky mateřské školy.
                 Práce je přehledně a erudovaně zvládnuta ve všech částech, do kterých je ve své koncepci studentkou rozdělena. 
Na množství dalších otevřených oblastí, které latentně z práce vyplývají, a z důvodu omezeného rozsahu nebylo možné je 
více rozpracovat, je možné v budoucnu navázat a uchopit je jako nový, přínosný koncept k myšlení i jako podněty pro 
vhodné aplikace problému fotografie a fotografického záznamu do výuky výtvarné výchovy.
                Yveta Smolenová dle mého názoru rozhodně splnila zadání své práce a projevila tím nejen zájem o téma a obor 
výtvarné edukace, ale i velmi odbornou erudici v dané problematice. Oceňuji schopnost sebereflexe při konzultování 
tématu, pravidelnost, svědomitost, pečlivost a lidskou laskavost, se kterou studentka řešila svou práci, konzultovala ji a 
přicházela pravidelně s novými a teoreticky stále podloženějšími poznámkami a impulsy, které neprodleně systematicky 
zapracovávala do svého textu.
                Fotoprojektem „Knoflík“ a „Cesta“ je didaktická část poměrně přesvědčivě nastavena a dokládá erudici autorky 
vytvořit poutavý a aktuální výtvarný koncept, který přibližuje a aspiruje na prohlubování myšlení a „dívání se“ u dětí. 
Témata, která jsou v hodinách výtvarné výchovy často využívána a zpracovávána klasickými výtvarnými médii, zde autorka 
cíleně posouvá do roviny technologické a s využitím „nových médií“ jim dává další, jiný rozměr obsahovosti a významů. 
                Souborem a textem „Album“ autorské části diplomové práce Yveta Smolenová vlastně myšlenkově i obrazově 
uzavírá svou fotografickou tvorbu za období řešení práce i za období předcházející, tedy „před psaním práce“. Nehledě 
k tomu, přináší kolegyně Smolenová ve své diplomové práci také jakýsi „vzorník“ možností, založený na problematice 
počítačových úprav fotografií. Ani o to by neměly být dnešní děti „technického“ a „technologického“ věku ochuzeny.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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