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Průběh obhajoby: Diplomantka ve své práci objasnila možnosti uplatnění animovaného filmu ve 
výtvarné výchově na ZŠ. Na úvod prezentovala průzkum uplatnění animovaného filmu ve výuce 
VV na ostatních školách. Konstatovala, že zájem o výuku animovaného filmu je nevelký, zejména z 
důvodu obavy pedagogů před technickou náročností práce. Kupodivu se projevil větší zájem o 
animační techniky ve VV u skupiny pokročilejších učitelek. Diplomantka za jednu z příčin pokládá 
skutečnost, že mladší učitelky mají z rodinných důvodů méně času a možnosti soustředění na 
organizačně náročnější práci.
Dále diplomantka prezentovala možnosti uplatnění všech klasických animačních technik a námětů 
ve své edukační praxi. Práce technikou stop motion, modelace z plastelíny a hra s papírovými 
objekty a panáčky se ukázala jako přiměřená pro věkový stupeň, se kterým pracovala (přelom 1. a 
2. stupně ZŠ). 
Za důležitý prvek práce s animovaným filmem pokládá diplomantka i organizaci práce. Při 
prezentaci proto představila i možnosti organizace a socializace pracovní skupiny. Prokázala, že i v 
podmínkách běžné ZŠ lze interakcí objektů na pracovním stole nebo ve filmovém záběru vytvářet 
zajímavé sociální vazby a otevírat tvůrčí prostor žákům i sobě. Námět a scénář vztváří skupina 
formou předběžné přípravy i improvizace, která současně rozvíjí dětskou fantazii. 
Diplomantka dokázala přesvědčivě reagovat na všechny otázky oponentky i dalších členů komise 
(podmínky výzkumu, vazba na RVP ZV i speciálně vztahu ke kontextům výtvarné výchovy).
Komise konstatovala, že práce je neobyčejně invenční a hodnotila práci diplomantky jako 
vynikající. Součaně požádala diplomantku o další spolupráci, zejména o prezentaci výsledků 
diplomové práce v dalších studijních oborech na katedře VV. 
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