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

Posudek vedoucího diplomové práce
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Oponent diplomové práce: 
Autor diplomové práce: Bc. Josefina Jírová
Obor: 
Název práce: Řeč těla, řeč díla

Josefina Jírová se ve své diplomové práci zabývá tématem, které by mohlo být jedním 
z klíčových východisek výtvarné výchovy na všech stupních škol. Podmínky pro akceptování 
emoční a výrazové potenciality vlastního těla se však ve školním prostředí rozvíjejí jen velmi 
zvolna. Josefina Jírová považuje tělo za základ našeho sociálního chování a emočního 
prožívání. Svou práci koncipuje jako provázaný didaktický celek, jehož zpracování prozrazuje 
koncepční pojetí tématu. 
Teoretická část obsahuje důkladné seznámení se základními i rozšiřujícími poznatky o 
fungování našeho těla v aktivitách neverbální komunikace, které jsou dále propojeny 
s možnostmi uměleckého zpracování vymezených témat. V kapitole o řeči těla autorka 
s využitím pramenů úspěšně překonává běžné povrchní pojetí a vymezuje kategorie, které 
budou základem pro navržený a realizovaný didaktický projekt. V kapitole věnované řeči těla 
ve výtvarném umění najdeme nikoli rozsáhlý, ale inspirující a tematicky obsažný přehled děl 
a námětů staršího i zcela současného umění, který též vnitřně souzní s didaktickými obsahy 
projektu. 
Didaktická část diplomové práce je odpovídajícím způsobem ukotvena v kurikulárních 
dokumentech, konkrétně v RVP G, a to včetně žádoucích přesahů mimo obor, především 
zapojením průřezových témat, a detailně propracovaných a pečlivě formulovaných dílčích 
výstupů. Autorka citlivě charakterizuje specifika věkové skupiny, s níž svůj projekt 
realizovala. Všechny realizované činnosti jsou detailně představeny, doprovází je obrazová 
dokumentace a spontánně a přirozeně formulovaná pedagogická reflexe. 
V autorské části s názvem Partnerské etudy se Josefina Jírová obrací se svým tématem 
k dospělým párům a fotograficky dokumentuje jejich pojetí čtyř témat didaktického projektu. 
Je zřejmé, že se zde otevírá další možnost práce s tématem, pro niž jsou prezentované 
fotografie spíše výchozími skicami, které působí především svou dokumentární 
bezprostředností. 
Práce je psána živým, kultivovaným jazykem, bez závažnějších prohřešků proti pravidlům 
pravopisu a syntaxe. Grafická úprava působí příjemně, možná by světlejší tisk popisků a 
některých partií textu mohl mít mírně sytější tón. S prameny autorka pracuje správně, výběr 
literatury a dalších pramenů je bohatý a prozrazuje širší obeznámenost autorky s tématem. 
Diplomovou práci Josefiny Jírové doporučuji k obhajobě.
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