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Barbora Samková ve své bakalářské práci reaguje na osobní zkušenost s různými podobami 

předškolní výtvarné výchovy. Základem pro její pojetí tématu je především kritický pohled na častou 

praxi, v níž dominuje zaměření především na výcvik motorických dovedností dětí, založenou na 

vytváření podle osvědčených a snadno napodobitelných vzorů, bez hlubší vazby na emoční a 

kognitivní situaci dítěte. Autorka z této často se vyskytující, pedagogicky i sociálně členité situace 

vyjímá a ve své práci rozvíjí jako zásadní otázku motivace dětí k tvorbě. 

V teoretické části bakalářské práce se Barbora Samková poměrně důkladně zabývá obsahem pojmu a 

obecným pojetím motivace; postupně tento obecný pohled zpřesňuje a zaměřuje k tématu své práce. 

Porovnává koncepci výtvarné výchovy v běžné mateřské škole a ve škole Montessori a snaží se tímto 

srovnání m vytvořit zázemí pro vlastní pojetí tématu.  Nutně se však potkává s limity své pedagogické

zkušenosti. Ty se odrážejí nejen ve formulaci vlastních závěrů autorky, ale i ve způsobu práce 

s prameny. Proto má bakalářská práce Barbory Samkové nutně charakter dílčí tematické studie, 

zaměřené spíše na vlastní orientaci autorky v tématu, než na formulaci relevantních závěrů. Ve 

výsledku tak hlavní téma práce – motivace ve výtvarné výchově – zůstává ve stínu uplatnění jiných 

poznatků, které autorce přinášelo studium pramenů. To je pravděpodobně důvodem například ne 

zcela logického řazení motivačních situací v úvodu kapitoly 14 (s. 44).

Didaktická část práce spojuje výsledky výzkumné sondy, kterou autorka realizovala ve třech školních 

zařízeních zaměřených na předškolní výchovu (kromě dvou již zmiňovaných ještě ZUŠ), a návrh 

vlastních vyučovacích hodin. Nápadité a přitažlivé grafické zpracování didaktické části příjemně 

rezonuje s mozaikovitým charakterem vhledu do tématu, k němuž autorka dospívá, a získává tak

charakter jeho spontánní reflexe.  Návrh vlastních hodin prozrazuje výtvarnou citlivost a 

pedagogickou představivost autorky.

Práce je po jazykové stránce přijatelná, občas se objevují drobné nedůslednosti ve výstavbě vět či 

rezervy v přesnosti vyjádření (např. s. 24, 31). Rušivě působí nejednotný typ písma v citacích (s. 28, 

29). S prameny autorka pracuje přijatelně. 

Bakalářskou práci Barbory Samkové doporučuji k obhajobě.
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