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Kolegyně Žaneta Švidroňová zpracovala diplomovou práci jejíž téma je obsahově významné a dává příležitost 

ukázat specifickou dimenzi úkolů současné Vv  - učitelsky kompetentně interpretovat nemocný  svět a hledat 

oporu v hodnotách, které náš svět zakotvují skrze poznání minulosti v dnešku . Tato hledání doprovází nejistoty, 

které plynou nejen ze složitosti úkolu, ale především z potřeby pečlivě prostudovat relevantní vybrané teoretické 

rámce a ty pak zodpovědně reinterpretovat a aplikovat směrem k učitelské praxi. Jiné cesty není, nemá-li Vv 

rezignovat na své oborové role. Oporou je dlouhodobě Rámcový vzdělávací program, který vede a inspiruje 

k takovým krokům svými obsahově odpovídajícími průřezovými tématy. Kolegyně prostudovala relevantní 

odborné prameny a prokazuje orientovanost v kontextech tématu. Toto studium doplňuje o vlastní učitelskou 

zkušenost, práci proto dobře pointují ve škole ověřené didaktické řady. 

 

Teoretická část d. p. pracuje nejen se základními pojmy zadání práce, jimiž jsou zástupné sondy do historie zátiší 

v Evropské malbě, ale také s obecnějšími úvahami o lidské paměti, která se projektuje do zpodobovaných věcí a 

stává se příležitostí k přenesení osobní historie přes mnoho generací do současnosti. V těchto kapitolách se 

podařilo kolegyni sestavit vývojovou a námětovou řadu, která má svoji šíři a vážnost, která pracuje nikoliv 

lineárně a přesto systematicky s relevantními příklady proměn přístupu k věcem v lidské historii i v malířství. 

Oblouk příkladů od 17. století, přes modernu po dnešek je výborný, inspirativní a funkční. Na paritě a napětí, 

které vytváří obrazová dokumentace práce, založená na srovnání analogických přístupů v minulosti a dnes, ve 

stejné době v jiných zemích, i od tvůrců na sebe programově navazujících, stojí teoretické reflexe, které vychází 

z kvalitních pramenů. Panofskyho, Merlau-Ponty, Waltera Benjamina, Didi-Hubermana provází naši teoretici 

Uždil, David, Chalupecký, Lamač, Petříček, J. Bláha a další.  Kontexty jednotlivých kapitol ukazují na poctivé čtení 

titulů diplomantkou.       

 

Diplomová práce, je jako téměř pokaždé,  nadstandardní přípravou výtvarného projektu pro ZŠ, SŠ, nebo ZUŠ. 

Významné je v tomto případě zatažení tématu diplomantkou do prostoru domova, rodiny, zkoumání každé její 

specifické historie a paměti. Vše, co je prozkoumáno a poznáno je účelně vloženo do koncepce didaktické části d. 

p. a do příprav školního projektu. Co není užitečné pro školu, může být užitečné také v diplomové práci jen 

omezeně. Didaktická část d. p. odmítá schémata ve výchově, která nahrazuje obsahy podloženými společnými cíli 

v rámci projektu. Na straně 65-90 jsou představeny struktury školních projektů pro 15ti leté studenty gymnázia 

tematizující Rodinnou paměť. Kouzlem projektu je systém tří samostatných kroků rozložených v čase. Začíná 

domácí přípravou, která je zásadní nejen pro „zatažení“ členů rodiny, obzvláště starších , do procesu zkoumání, 

ale sama nezbytnost takového kroku a radostnost setkání generací nad společným úkolem. (Dotek s aktuální 

tvorbou K. Šedé je korektní a rozhodně ne jediný  možný).  Informovanost plynoucí z rodinných debat je záminkou 

a předstupněm dalších aktivit, ve kterých mají svoji důležitost jak jednotlivé výtvarné výstupy (viz velmi kvalitní 

kresby, jejichž hodnota spočívá v porozumění tématu), tak jejich rozmanitost a potřeba sdílet příběhy s ostatními 

spolužáky. Debaty, kterými jednotlivé lekce končí, jsou skvělými obsahovými pointami. Odučené hodiny ukazují 

na učitelské potenciality Žanety Švidroňové.  

 

Diplomantka využila příležitosti a možnosti věnovat se skrze téma diplomové práce autorské fotografii využité 

inovátorsky ve velmi kvalitním grafickém cyklu. Jde o osobní reflexi tématu a zároveň hledání specifických 

obsahových souvislostí. Díky porozumění pro imaginativní prostor grafických listů, dotkla se ve své realizaci 

surreálných interpretačních pozic s velkou citlivostí a empatií pro neuchopitelnost, pomíjivost i krásu věcí, stejně 

jako znalost grafické techniky leptu a akvatinty. Je zřejmé, že diplomantka úročí velký zápal pro grafiku i pozice 

obhájené v průběhu studia na prestižních výstavách Grafiky roku .  

 

Práci však devalvují až hrozivé jazykové prohřešky a stylistické nedostatky (plynoucí nepochybně ze závěrečného 

nedostatku času a přepisovacího chaosu). Pro nedostatečnou, možná neexistující jazykovou korekturu nemám 

omluvu, a proto celkově tuto diplomovou práci nemohu hodnotit tak vysoko, jak předchozí řádky napovídají. 

 

V Praze 3. ledna 2014 

       


