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Zuzana Turečková se ve své bakalářské práci zabývá otázkami směřujícími k formám, obsahu a 
cílům výtvarných činností v mateřské škole. Na základě zkušeností z konkrétního školního 
prostředí nahlíží na praxi výtvarných činností především z hlediska tvořivosti a možností jejího 
rozvoje. Kriticky nahlíží současnou pozici výtvarné výchovy v předškolních zařízeních a uvažuje o 
možnostech využití podnětů ze současného umění pro obsahové obohacení a oživení výtvarných 
činností v mateřské škole. 
V teoretické části se autorka věnuje tématu tvořivosti a přibližuje specifika projektové výuky, 
účinně a s jistotou se opírá o osvědčené studijní zdroje a oborové autority. Citlivě a s ohledem na 
specifika výuky v mateřské škole formuluje i kritické postřehy z praxe. 
Kapitola věnovaná současnému výtvarnému umění prozrazuje zaujetí tématem a schopnost 
citlivého a otevřeného postoje k formám a prostředkům výtvarného umění. Výběr uměleckých 
osobností se v souladu se zaměřením didaktického projektu na svět předmětů nakonec zúžil na 
Adrienu Šimotovou a Františka Skálu. Výběr lze považovat za vhodný, přístup obou umělců ke 
světu předmětů je výrazně odlišný, což poskytuje projektu značnou inspirační a obsahovou šíři. 
V charakteristikách umělců a jejich díla spojuje autorka dobrou orientaci v dostupných 
pramenech s citlivým pohledem poučeného a inspirovaného diváka, schopného tvořivého 
úsudku. 
Didaktický projekt je navržen a formulován velkoryse a s dobrým vědomím cílů, jednotlivé úkoly 
prozrazují citlivý přístup autorky k dětem a pochopení pro jejich vnímání světa. Výzkumné otázky 
jsou formulovány rozvážně a odpovědi získané analýzou realizovaných vyučovacích jednotek (str. 
60, 61) jsou podnětné a závěry jsou relevantní pro praxi předškolní výtvarné výchovy. 
Bakalářská práce Zuzany Turečkové je psána kultivovaným, živým jazykem, občas se objevují 
chyby v interpunkci a méně obratná vyjádření. Těžiště práce vidím především v důsledné analýze 
didaktického projektu a inspirativním využití reflexí odučených hodin. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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