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Nebylo pro mě jednoduché přijmout téma Elišky Sedláčkové k vedení, nicméně od počátku 

mě přesvědčovala její odhodlanost a velký zájem o věc. Nejprve se zdálo, že by mohlo být 

obtížné spojit pohybové a taneční téma s výtvarnou výchovou tak, aby se práce dala na této 

katedře obhájit a aby vůbec toto spojení dávalo smysl. Eliška se pustila do neznámých vod, 

neměla k dispozici žádné porovnání s jinými pracemi na podobné téma, ani konkrétně 

zacílenou odbornou literaturu, nějaký užší kontext. Tématu se však již před tím věnovala a 

chtěla se do práce pustit, i když si nebyla jistá výsledkem. Odvaha se jí ovšem vyplatila. 

Dlouhodobým systematickým úsilím se autorce podařilo v teoretické části práce propojit 

důležité úhly pohledu a jednotlivé teoretické kontexty tak, že dohromady její text drží 

pohromadě a odkrývá postupně autorčino přemýšlení o věci na pozadí hlubšího studia 

interdisciplinárních východisek, která nebyla jednoduchá (fenomenologie apod.). 

Na to pak dobře navazuje část didaktická.  Tyto dvě části vlastně nejsou zcela oddělené, 

autorka prokládá i úvodní teoretickou část poznámkami z praxe, které text oživují a ilustrují. 

Didaktická část prokazuje schopnost kritické reflexe vlastní pedagogické práce. Některé 

důležité poznámky a závěry jsou v práci barevně zvýrazněny a poukazují tak na to co autorka 

považuje za zvláště významné a co může pomoci i ostatním zájemcům o téma, kteří by se 

chtěli jejími návrhy inspirovat. 

Pro práci Elišky Sedláčkové je typické, že kromě samostatného studia literatury a všech 

možných dostupných zdrojů informací o dané problematice je postavena i na vlastním 

kritickém přístupu, přemýšlivé reflexi a osvěžujícím hledání nových cest. 

Práce je i po formální stránce v pořádku, je dobře strukturovaná a přehledná, splnila zadání.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 18. 8. 2014                                                                            Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. 


