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Diplomová práce Jany Němcové se zabývá otázkou přípravy třídního vzdělávacího programu 
(TVP) v MŠ. V teoretické části uvažuje o přípravě TVP ve vztahu k platným kurikulárním dokumentům 
(ŠVP, RVP PV). Text svědčí o tom, že autorka dokumenty zná a v praxi s nimi běžně zachází. Je z něho 
patrná také dlouholetá pedagogická zkušenost autorky. Teoretická část se vyznačuje popisností a 
encyklopedičností, se kterou Jana Němcová vyjmenovává fakta (např. kap. 1. 8. Výtvarné činnosti,  
s. 29-40). Kap. 1. 1. Pohled do historie není podle mého soudu pro obsah práce určující, jakkoli je 
jeho kontextem.  

Výzkumná část je pečlivě zpracovanou sondou, vedenou ve dvou fázích: dotazníkovým 
šetřením- předvýzkumem a dále polostrukturovanými rozhovory s cílem popsat zkušenosti a postupy 
vybraných učitelek s přípravou a tvorbou TVP. Z výzkumu vyplývá, že oslovené učitelky považují za 
klíčový výběr tématu pro TVP a interdisciplinární vazby. Dále to, že ne všechny učitelky samy TVP 
připravují nebo obměňují. Autorka obhajuje názor, že přesně formulovaná, neměnná témata, která si 
učitel/ka nezpracuje sám/sama, vycházející např. z průběhu roku, vedou ke stereotypu ve vnímání a 
výtvarných činnostech a k pasivitě. S tímto názorem souhlasím. 
 Praktická část je popisem třídního vzdělávacího programu 1. třídy MŠ Kvítko v České Lípě. 
Přes svoji obsáhlost je tato část pouhým popisem naplánovaného a realizovaného projektu. Výtvarné 
hledisko je značně podceněné. Popisované výtvarné činnosti postrádají umělecký kontext.  
Př.: V tématu Sedmimílové boty autorka uvádí jako oborový kontext: Vincent van Gogh, obraz bot, s. 
91. Činí tak bez uvedení zdroje, bez vložení reprodukce, ale zejména bez jakéhokoliv popisu toho, jak 
bylo dílo v projektu zapojeno, bez dalšího upřesnění interpretace díla, výpovědí dětí, popisu činností 
z díla vycházejících atp.  

Téma TVP – Boty Jana Němcová zvolila velmi zajímavě a mnohotvárně. Domnívám se však, že 
ve výtvarné poloze nebylo dostatečně využité. V projektu nejsou např. žádné činnosti, které by 
zkoumaly vzhled, materiál, funkci konkrétních bot apod.  Vazbu podtématu s hlavním tématem 
považuji místy za násilnou (boty-kulaté, voňavé jablko, s. 62 aj.) 
 

Otázky k obhajobě 
 Na příkladu ukažte, s jakými vizuálními artefakty/uměleckými díly jste ve výtvarných 

činnostech pracovala. Vysvětlete proč. Popište jak. Doložte výtvarnými pracemi dětí, 
výpověďmi dětí a formulujte kompetence, které si děti pomocí výtvarného díla osvojily. 
Formulujte, co výtvarného jste děti v dané činnosti naučila. 

 Záměrem diplomové práce bylo popsat tvorbu TVP, jejímž východiskem je výtvarná výchova 
(s. 42). Shrňte principy přípravy TVP, která je založená na výtvarných činnostech. 

 Na s. 15 uvádíte otázku A.D. Eflanda „…jaké kognitivní schopnosti umění poskytuje na rozdíl 
od jiných předmětů?“ Zkuste na ní odpovědět v rámci obhajoby své diplomové práce. 

 
Po formální stránce je práce v pořádku. 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
V Praze dne 5. 5. 2015      Mgr. Magdaléna Novotná, PhD. 
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