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                Studentka Jana Švadlenová 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. 
Samotný problém pojala v rámci řešení své práce a na základě pravidelných konzultací s vedoucím práce s intenzivním 
zájmem a soustředěným vhledem, který podložila množstvím odborného textu a doplnila pedagogickou aplikací tématu. 
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 Jana Švadlenová se věnovala zvolenému 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 ve všech aspektech.
                Práce vychází ze skutečnosti a předpokladu, že tetování je v současnosti fenoménem, který se kolem nás objevuje 
čím dál častěji a v čím dál větší míře. Právě důvody této míry jsou také jedním z řešených problémů této práce. Jak autorka 
sama uvádí: „Prostředkem pro vyjádření zde není plátno, ale lidské tělo“. Práce se proto snaží hledat a popisovat možnosti 
a příklady toho, jak v minulosti bylo a v současnosti je s tímto „sdělovacím prostředkem“, tedy vlastně „výtvarným 
médiem“, nakládáno. V teoretické části popisuje Jana Švadlenová důvody vzniku tohoto fenoménu, rituální a společensko-
kulturní aspekty tetování a další zajímavé impulsy, týkající se zvolené problematiky. Dále zmiňuje techniky tetování a 
příklady motivů jako východiska pro individuální přístup k tetáži. V praktické a didaktické části práce hledá a popisuje
možnosti zařazení tématu tetování do výuky výtvarné výchovy na základní škole. Jana Švadlenová zkoumá také postoje žáků
nejen k samotnému tématu tetování, ale také způsob přijetí výtvarných činností na dané téma. Tato práce intenzivně hledá 
a formuluje způsoby, jakými lze fenomén tetování zařadit do hodin výtvarné výchovy na základní škole, tyto způsoby 
transformuje do reálné výuky a velmi pečlivě je ověřuje na základě promyšlených výukových konceptů. O dobrém uchopení 
konceptu výtvarné výchovy svědčí i výstupy z živé praxe výtvarné výchovy.
                Z mého pohledu je podstatné zjištění, že entuziasmus pro studium a zvolení pro výtvarnou výchovu neotřelého, byť 
mnohdy bohužel až předsudečně zprofanovaného tématu, je předpokladem pro vznik takto originální a dle mého názoru 
vynikající diplomové práce. Lze konstatovat, že odborný přínos této práce spočívá v možnostech uvědomění si rozmanitosti 
sociálních, kulturních, psychologických a výtvarných impulsů pro myšlení a jejich aplikace do inovované koncepce výtvarné 
výchovy a vlastně celé po logických zásazích využitelné jako metodický materiál pro výuku nejen problematiky tetování a 
dalšího „zdobení“ těla, ale i např. mediální či multikulturní výchovy, obohacený a dokladovaný o velmi fundovanou
teoretickou základnu. Všechny postřehy a teze, týkající se textu a problematiky, se kterými studentka přicházela v průběhu 
řešení textu, byly zpracovávány a ujednoceny v této diplomové práci, kde se zároveň opět potvrdila výše zmíněná kvalita a 
systematičnost, „jasnost“ v myšlení a schopnost řešit velmi fundovaně koncepci diplomové práce.
                Didaktická část poměrně přesvědčivě dokládá erudici autorky vytvořit zajímavý a aktuální výtvarný koncept, který 
přibližuje a aspiruje na prohlubování myšlení u dětí. Témata, která jsou v hodinách výtvarné výchovy často využívána a 
zpracovávána klasickými výtvarnými médii, zde autorka cíleně neposouvá do roviny technologické a s využitím „nových 
médií“ jim dává další, ale použitím námětů jim přesto dává jiný rozměr obsahovosti a významů. Výzkumná část celé 
obsahově kvalitní práce, ze které jsem jako vedoucí práce opravdu velice potěšen, je postavena na logicky a „funkčně“ 
postaveném souboru otázek, tematicky ucelených a postihujících podstatu zvoleného problému, z nich vznikl velmi 
inspirativní materiál pro eventuální další, rozšířenější a uchopenější výzkum, možná v rámci doktorského studia.    
            Jana Švadlenová dle mého názoru rozhodně splnila zadání své práce a projevila tím nejen zájem o zvolené téma a 
obor výtvarné edukace, ale i velmi odbornou erudici v dané problematice. Práce je přehledně zvládnuta ve všech částech, 
do kterých je ve své koncepci studentkou rozdělena. Množství dalších otevřených oblastí, které latentně z práce vyplývají, je 
možné v budoucnu rozpracovat a uchopit jako nový, přínosný koncept i jako podněty pro vhodné aplikace problému do 
výuky výtvarné výchovy.
             Oceňuji schopnost sebereflexe při konzultování tématu, pravidelnost, komunikativnost, 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. A jak autorka sama 
uzavírá svůj text? Poměrně skromně a na základě dosavadních zkušeností s tématem i očekávatelně: „Na základě vlastní 
zkušenosti soudím, že toto téma má své místo ve výuce výtvarné výchovy na základní škole. Už jen proto, že fenomén 
tetování ze světa jen tak nevymizí a jako jiné formy umění se stále bude vyvíjet.“
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