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DP je nevyzrálá, jednoduše strukturovaná a zůstává na vstupní obecné úrovni. Ačkoliv má především 

praktický charakter, část reflektivní – výzkumná není dostatečně usazená, pevně ukotvená. DP 

postrádá inovační potenciál a obsažný závěr. 

 

Teoretické pojednání o vnímání ve vztahu k výtvarné výchově je nejvíce propracovanou částí DP. 

Diplomantka cituje relevantní literaturu, např. Barbaras, Říčan, Daniel, Hazuková, Fulková, Vančát, 

Bláha, Cikánová, Pohnerová atd., odkazuje na ukotvení „rozvíjení smyslové citlivosti“ v RVP ZV a 

obdobných obsahů v RVP ZUV. Dokládá svou orientaci v dané tematice. Bylo by vhodné, aby se 

pokusila výstižněji tematizovat a konkretizovat představenou problematiku, která je pojata poměrně 

obecně ve smyslu širokého teoretického vstupu. Přesto diplomantce nelze upřít pečlivou práci 

s velkým množství odborných zdrojů. Bohužel DP obsahuje také gramatické chyby a překlepy, např. 

fylozofie (s. 8), systetické stadium (s. 10), ktomu (s. 24). Využívanou 1. os. č. j. by bylo lépe nahradit 3. 

os. č. j. či 1. os. č. mn. Internetové citace neodpovídají normě. Jako nelogický se jeví v kap. „Smyslové 

vnímání v dílech jednotlivých umělců“ výběr uměleckých osobností. Diplomantka začíná určitým 

přehledem od impresionismu, následují však inspirační východiska navržených úkolů. Kapitola tak 

působí velice nekoherentně.  

 

Těžiště práce spočívá dle autorky v návrhu výtvarného projektu (spíše však tematické řady) na námět 

„smysly“, v reflexi a zlepšujících návrzích realizovaných úkolů. Výtvarné úkoly jsou pro děti zábavné, 

tvůrčí a zajímavé. Vycházejí především z české didaktiky výtvarné výchovy 90. let 20. stol. Jednotlivé 

návrhy by bylo možné lépe didaktiky ukotvit a k jejich reflektování použít etablované výzkumné 

postupy. Úkoly jsou sice reflektovány, diplomantka také hovoří o výzkumu a jeho metodologii (s. 27), 

avšak terminologicky je DP neusazená, autorka zaměňuje významy: analýza – reflektivní bilance, 

otevřené kódování – obsahová analýza. Nedefinuje výzkumné otázky. Práce postrádá skutečnou 

výzkumnou sondu, která by přispěla k hlubšímu odhalení chyb a popisu vzdělávacího potenciálu 

navržených úkolů.  

 

Autorská práce je prvoplánový experiment v průběhu jednoho víkendu, jedná se o zopakování a 

ověření žákovských úkolů ve vlastním provedení. Jako velice problematická se jeví absence 

fotodokumentace vlastní autorské tvorby i výtvarné práce dětí.  

  

Práci s výše uvedenými četnými výhradami doporučuji k obhajobě před odbornou komisí. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) Prezentujte obrazovou dokumentaci žákovských prací i autorskou tvorbu při obhajobě. 

2) Formulujte výzkumné otázky, které jste sledovala. 

3) V čem podle Vašeho názoru spočívá inovační potenciál Vaší DP?  
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