
Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
školní rok: 2014-2015

Posudek vedoucího bakalářské práce
Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: 
Autor bakalářské práce: Kamila Zawadská
Obor: Specializace v pedagogice, PG-VV
Název práce: Domov novýma očima

Kamila Zawadská si zvolila pro svou bakalářskou práci téma, které je zaměřené na hledání významů 

ve všedním prostředí domova. Různé aspekty ohledávání každodenní skutečnosti mohou toto téma 

držet v popisné rovině, ale mohou se také stát východisky k tvůrčímu hledání a k formulaci vlastních 

pojetí. Kamila Zawadská se zdárně vyrovnala s jistě se vnucující polohou doslovné národopisné studie 

a nalezla současný, myšlenkově bohatý pohled.  Již v úvodu aktualizuje téma vazbami na výtvarné

umění zprostředkované výstavami, které v době přípravy bakalářské práce probíhaly (Karel Malich, 

Kde domov můj, Ř!). I z této aktualizace tématu Domov je zřejmé, že autorka se nedá od hledání 

vlastního pojetí odvést jakkoli bohatou faktografií. Teoretická část práce přináší zevrubné informace 

o městu Chropyně, ani zde se však autorka nenechává zavést do labyrintu podrobností, ale zachovává 

si věcný nadhled a zřetelné vědomí cíle. 

Didaktická část práce je věnována netradičně nikoli projektu určenému žákům, ale připravenému pro 

učitele místní základní školy. Realizace projektu byla objevným zážitkem nejen pro ně, ale i pro 

autorku práce a stala se zdrojem plodných úvah o smyslu emočně bohatého, tvůrčího vztahu ke 

skutečnosti i k různým podobám jejího uměleckého zpracování. Autorka pracuje s těmito vlastními 

úvahami a postřehy na pozadí vhodně volených zdrojů a vytváří tak čtivý, myšlenkově bohatý text. 

Didaktická část je citlivě koncipována jak ve vztahu k výchozím výtvarným i hudebním dílům, tak i 

s ohledem na osobní a profesní zkušenost a situaci zúčastněné početné skupin y pedagogů. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, není na závadu, že jsou absolvované činnosti pouze popsány 

a prezentovány prostřednictvím vybraných děl. 

Výtvarná část práce obsahuje kromě v zadání zmíněných grafik také kresby a fotografie. Zdá se, že 

zatímco kresby a grafiky prozrazují kromě soustředění a poctivého zaujetí tématem také dosud 

limitovanou zkušenost autorky s médiem, fotografie působí svobodněji a zřetelněji rezonují 

s celkovým pojetím tématu a vyzněním práce. 

Práce je psaná živým, bohatým, emotivně působivým jazykem, jehož užití však není na překážku 

věcnému a sdělenému vyjadřování. Práce s prameny je ukázněná a účelná, autorka důsledně uvádí 

zdroje i u obrazové dokumentace. Grafická úprava práce je tradiční, věcná. Rušivě působí velikost 

písma v seznamu zdrojů. 

Bakalářskou práci Kamily Zawadské doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 24. srpna 2015


