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Současné umění v mateřské škole 

 
Autor práce: Zuzana Turečková 
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Teoretická část práce: 
 
  V úvodu celé práce si autorka klade za cíl nechat zažít současné umění v rámci projektu ve třídě v MŠ, ve které působí. 
Definuje, že samotní umělci jsou dětskou tvořivosti odjakživa inspirováni. Současně si autorka vytyčuje, že se pokusí 
odbourat stereotypy, které vnímá v přístupu k výtvarným činnostem a vyjadřování v rámci výtvarné výchovy. Teoretická 
část je uvozena kapitolou "Kreativita", ve které autorka pomocí vhodných citátů rozděluje kreativitu na malou a velkou. V 
závěru kapitoly autorka dospívá k názoru, že kreativitu má každý jedinec, a že je důležité ji rozvíjet a motivovat již od 
mateřské školy a má vest k hledání nových a přesto správných řešení. V následujících kapitolách se autorka zabývá 
výtvarnými tvořivými činnostmi v MŠ a jejich možným nevhodným pojetím. Tím si definuje určité zásady, které následně 
aplikuje v pedagogické části práce. Dále se autorka věnuje problematice projektové výuky. Následně se soustřeďuje na 
projektovou výuku na MŠ a zakončuje podkapitolou “Specifika výtvarné projektové výchovy”. V poslední kapitole 
teoretické části práce autorka vysvětluje klíč, kterým vybrala dva české výtvarné umělce. Pro ucelenější obraz o 
současném umění bych uvítal, pokud by se do výběru dostal i tvůrce nejmladší generace, tak aby byl vnímatelné 
aktuální vznikající proudy oproti umělcům již zavedeným a respektovaným. Vybraní autoři jsou vhodně představeni, jak 
jako výtvarné osobnosti, tak je dostatečně předložen způsob s jakým onu předmětnost ve své práci používají i s 
vývojovým kontextem. 
 
 
Pedagogická část práce: 
 
 Na začátku pedagogické části autorka popisuje prostředí MŠ, na které působí od roku 2015 a na které rovněž 
realizovala svůj projekt s názvem “Předměty kolem nás”. Součástí úvodu jsou dobře zformulované cíle projektu a 
výzkumné otázky, na které autorka v závěru práce odpovídá. Jak autorka sama píše, dvojice vybraných autorů jí byla 
inspirací pro jednotlivé výtvarné úkoly nikoli však doslovným kopírováním jejich tvorby. Autorka tento fakt dokazuje již v 
prvním představeném výtvarném úkolu “ Papírové tajemství” inspirované prací A.Šimotové. Reprodukci vybraného díla 
představila. Žákům před začátkem samotné práce vysvětlila pojem frotáže, ale i v závěru žáky vedla k poznání, jaký 
přesně typ techniky byl pro reprodukované dílo A. Šimotové použit. Zde oceňuji důslednost, se kterou autorka dokázala 
udržet výkladovou a i zážitkovou složku během zadaného výtvarného úkolu. Veškeré realizované výtvarné úkoly jsou 
opatřené strukturovanou přípravou a i záznamem ze skupinové diskuze mezi žáky a pedagogem. Obě výzkumné otázky 
autorka dostatečně podkládá poznatky z výzkumného šetření. V poslední části práce se autorka ohlíží nad třemi 
vytyčenými cíli (obohatit výuku v MŠ o nové výtvarné přístupy, odbourat sterotypy ve výtvarném vyjadřování a vedení a 
poslední třetí cíl jak děti přijímají netradiční, nehmotné techniky, které nemají výslednou podobu artefaktu) - všechny 
vnímá v rámci projektu jako naplněné. Celkově práce vyznívá jako propracovaná, dlouhodobě vedená. Autorce se 
zdařilo vytvořit na sebe navzájem provázané výtvarné úkoly, které otvírají vnímání, proces a umožňují otevřít diskuzi nad 
dočasností či nehmotností současných výtvarných strategií. Přeji autorce neutuchající ponor a preciznost do budoucích 
projektů. 
 
 
 
 
Otázka k obhajobě:  

Pokud byste měla podle svého klíče vybrat pro projekt umělce z nejmladší české výtvarné generace, který 
by to byl a proč? 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

MgA. Jan Pfeiffer 


