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Průběh obhajoby: Vedoucí práce uvádí, že autorka splnila všechny náležitosti. Její

práce je kreativní. Doporučuje představit fotografickou dokumentaci
dětských prací.
Autorka představila svoji práci, která se týkala využití kresby a
grafických technik v mateřské škole. Teoretická část se zabývá
současným pojetím vzdělávání, dětského výtvarného projevu a
možností modifikace výtvarné techniky v prostředí předškolního
vzdělávání. V didaktické části přímo využívá těchto technik a jejich
možností. Autorka představuje jedno ze zadání, které s dětmi
realizovala. Ověřuje použití technik a reflektuje je.
Oponent se vyjadřuje ke třetí kapitole a upozorňuje na starší
literaturu ohledně dětského výtvarného projevu. V didaktické části
vyzdvihuje inspirativní hodnotu zadání a uvádí,že postrádá více
obrazové dokumentace.
1.Definujte pojmy techné a areté, které uvádíte jako klíčová slova
své práce, a pokuste se je uvést do souvislosti se situací při výtvarné
činnosti v MŠ.
2.Charakterizujte vývoj výtvarného projevu dítěte v období
předškolního vzdělávání. Do jakého stádia dle Piagetovy teorie
kognitivního vývoje toto období spadá? Demonstrujte na kresbách
vzniklých v rámci didaktické části práce konkrétní znaky dětského
výtvarného projevu.
3.Které z Vámi vyzkoušených technik byly pro děti nejvíce
překvapivé, inspirativní? Ukázala se některá z technik jako příliš
náročná?
Autorka měla problém s uchopením pojmů a jejich uvedení do
souvislostí.
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