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Bakalářská práce je dobře strukturovaná a obsahově bohatá. Úrovní přesahuje nároky, které 

jsou kladené na obdobný typ prací. Tematicky je věnována městu Chropyně na Hané jako 

východisku didaktického výtvarného projektu. Autorka se zabývá historií města, okolní 

přírodou i zeměpisnou polohou města, hanáckou kulturou, ale také významnými rodáky, 

kterými jsou např. Emil Filla a Emil Axman.  

 

V didaktické části se zamýšlí nad vzdělávacími cíli výtvarné výchovy a možnostmi poznávání 

světa na základě vlastní tvorby, především pak na základě osobního zážitku. Navržený výtvarný 

projekt pro žáky ZŠ v rámci jednotlivých bloků také realizuje, avšak s pedagogickým sborem. 

Autorka se tak snaží pedagogům nabídnout na základě vlastního prožitku didaktický materiál 

pro následnou aplikaci ve školní praxi. Výtvarnou činnost doplňuje reflektivní bilancí, po 

dokončení tvorby realizuje také výstavu prací pedagogů.  

 

Zatímco první cyklus výtvarných úkolů je převážně řemeslného charakteru se zaměřením na 

uplatnění různých výrazových prostředků a vychází z formální analýzy výtvarného díla, druhý 

hudební cyklus je uvolněnější. Využívá dokonce postupy soudobého umění. Didaktickou 

následnost zvolených přístupů však oceňuji, protože autorka tak umožnila učitelům 1. stupně 

postupně pronikat do možností výtvarného vyjádření a chápat tyto možnosti. Didaktická část je 

výborně propracována a v rámci bakalářské práce se jedná o část stěžejní a nadprůměrnou.  

 

Ve vlastní grafické tvorbě se K. Zawadská inspiruje osobnostmi B. Reynka, J. Johna, K. 

Malicha a M. Švabinského. Již výběr autorů svědčí o citlivosti autorky a její snaze pronikat při 

zobrazování vlastního životního prostoru pod povrch reality. Vlastní tvorba autorky je zatím 

rozrůzněná a autorka na základě tvorby „ohmatává“ realitu kolem sebe. Oproti empatii budoucí 

pedagožky, kterou autorka prokazuje v části didaktické, a jemné kultivovanosti slova, je 

grafická linie v některý případech poměrně tvrdá a jednoznačná. Přesto i v souboru grafik lze 

vysledovat vývoj zobrazování.  

 

Práce je psána kultivovaným jazykem, citace odpovídají normě ISO a členění textu podporuje 

jeho vyznění i srozumitelnost. Bakalářská práce K. Zawadské tvoří komplexní útvar, autorka 

pracuje s velkým množstvím odborné literatury. Text vyniká solidností zacházení s odbornými 

zdroji, ale zároveň také tvůrčím přístupem k tématu a hloubkou úvah. Obrazový materiál je 

vhodně umístěn do textu. 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Realizovali již učitelé navržený výtvarný cyklus s žáky ve školní praxi? 

2) V čem se domníváte, že jste ovlivnila místní učitele v jejich budoucí výtvarné práci 

s dětmi na 1. stupni ZŠ?  
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