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1. Jaké možnosti využití poznatků o dětském výtvarném projevu má pedagog v MŠ a jaké
v ZŠ?

2. Na s. 23 píšete, že z postavy, kterou dítě nakreslí, lze vyčíst informaci o tom, jak dítě 
vnímá vlastní tělo a jak se cítí. Pro který věk dítěte toto platí?

3. Byl cíl Vaší práce splněn?

     Autorka zvolila pro svoji bakalářskou práci zajímavé téma - výtvarný projev dítěte v 
předškolním věku a jeho význam ve výchovném procesu. Práce je koncipována jako 
teoretická. 
        Autorka vychází z charakteristiky dítěte předškolního věku, zaměřuje se na vznik, 
vývojová stádia a specifické znaky výtvarného projevu dítěte. Kapitola Počátky zájmu o 
dětský výtvarný projev nabízí krátký historický exkurz od 17. do 20. století. Velký prostor je 
v práci věnován interpretaci výtvarného projevu dítěte a diagnostickému přístupu. Poslední 
kapitola se věnuje významu výtvarné tvorby pro dítě samé i pro učitele, všímá si také 
přístupu rodičů k dětskému výtvarnému projevu. 
     Oceňuji rozvržení jednotlivých kapitol, které na sebe vhodně navazují a v rámci možností 
tak vytvářejí komplexní obraz dané problematiky. Autorka funkčně zpracovala základní 
literaturu k tématu, přílohy vhodně doplňují téma práce. Citační aparát v textu i 
v závěrečném seznamu literatury je podle normy.
     K větší přehlednosti by místy prospělo výraznější grafické členění textu - uspořádání do 
jednotlivých bodů, odstavců, označených čísly (např. na s.18, kde jsou uvedeny čtyři hlavní 
teorie zkoumání dětského výtvarného projevu autorů Caroline Caseové a Tessy Dalleyové, 
je obtížné se v textu orientovat). V závěru práce není doslovně uvedeno, zda byl cíl práce 
splněn.




