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Již po několik století je známo, že vizuální sdělení v pedagogickém procesu má 

nezaměnitelnou a nepominutelnou roli, zejména pak při výuce žáků na 1. stupni ZŠ. 

Zobrazovací technologie se stále vyvíjejí a zdokonalují, je ovšem otázkou, zda tento vývoj 

probíhá v souladu se vzdělávacími potřebami a skutečně přispívá ke zvyšování efektivity 

vzdělávacího procesu. Je proto mimořádně záslužné, že si autorka předložené práce vybrala 

téma didaktického školního obrazu v historické perspektivě jeho vývoje, a to DŠO v rámci 

výuky prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ. Téma je obsáhlé a autorka je rozdělila do 

několika logických částí. Nejprve se teoreticky zabývá vztahem obrazu a komunikace, 

obrazem jako výrazným prostředkem komunikace, obrazem jako didaktickým prostředkem a 

dalšími relevantními prvky vážícími se k tématu didaktického školního obrazu. Aby autorka 

mohla posoudit roli DŠO i při dnešní výuce, věnuje pozornost psychologickému a 

neurofyziologickému pozadí při osvojování si poznatků prostřednictvím těchto statických 

obrazů, otázce vnímání a učení z obrazového materiálu, zpracování a sdělování obrazových 

informací a vizuální gramotnosti. Důležité jsou i ty kapitoly, které se zabývají jednotlivými 

funkcemi obrazového materiálu a vývojem učení dětí předškolního a školního věku z hlediska 

žákova obrazového vnímání. Teprve poté analyzuje vlastní didaktický obraz, jeho tvorbu, 

informační východiska, třídění a jeho pedagogické pojetí. Na tomto teoretickém základu pak 

zpracovává historický vývoj didaktického obrazu, tentokrát již s preferencí přírodovědných a 

prvoučných témat od Komenského, přes Amerlinga, Jehličku, produkci školních obrazů 

v období první republiky až k produkci didaktických obrazů do r. 1990 našimi nakladateli. 

Autorka se v této souvislosti seznámila s obsáhlou sbírkou didaktických školních obrazů, jež 

se nachází v depozitáři Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského 

v Praze. Průzkum této sbírky byl časově náročný a představoval samostatnou badatelskou 

aktivitu, kterou pak autorka DP zúročila při výběru DŠO pro následné vlastní šetření. Jeho 

posláním pak bylo zjistit, zda dnes již historické školní obrazy mohou žáky motivovat, 

usnadnit jim trvalejší osvojení daného prvoučného a přírodovědného tématu a zprostředkovat 

jim komplexnější uchopení vybraného učiva. Pro účely tohoto pilotního šetření sestavila 

autorka čtyři modulové hodiny vybavené i nevybavené historickými školními obrazy s cílem 

ověřit, zda má statický didaktický obraz koncipovaný podle stanovených principů stále svůj 

význam ve vzdělávacím procesu, konkrétně pak pro výuku prvoučných a přírodovědných 

témat na prvním stupni ZŠ. Ukázala, že jeho užití v této výuce má velmi dobré výsledky, a 

tedy nesporný smysl i dnes. Její práce ukazuje přímo i nepřímo na katastrofální úpadek 

současné produkce těchto rádoby didaktických obrazů, vyznačujících se všemi myslitelnými 

nedostatky, které prakticky anulují možnost jejich efektivního užití ve výuce. 

Předložená práce je objemná. Obsahuje 118 stran textu bez příloh. Je ovšem třeba upozornit, 

že také přílohy tvoří další relativně obsáhlou část DP. V celkem 18 přílohách je obsaženo na 

76 DŠO (!) z různých období s výjimkou současné produkce, která je, jak již uvedeno, 

prakticky zejména na prvním stupni ZŠ nepoužitelná, dále fotografie vážící se především 



k vlastnímu šetření autorky prováděnému v druhém ročníku ZŠ a také některé dobové 

fotografie školního prostředí. 

Autorka diplomové práce prokázala široké znalosti problematiky didaktického obrazu, a proto 

bych rád znal její názor na otázku, zda tento didaktický prostředek může nadále nacházet své 

uplatnění v současném pedagogickém procesu, zejména pokud jde o didaktické postupy na 1. 

stupni ZŠ.  Jak autorka hodnotí současnou produkci a kvalitu didaktických obrazů? 

 Celkově je třeba konstatovat, že práce má vysokou obsahovou i formální úroveň, autorka si 

dobře poradila se značnou šíří tématu a vytvořila tak text, který dosud v takovéto podobě 

neexistoval. Proto se domnívám, že by po jistých úpravách mohla být nabídnuta Národnímu 

pedagogickému muzeu k publikaci. 

Předloženou diplomovou práci Petry Plešingrové doporučuji jednoznačně k obhajobě. 
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