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Práce se zabývá zkoumáním výtvarných otázek, pojatých jako součást didaktického plánování.    
 
Text práce je strukturovaný logicky. V úvodu je jeho cíl definovaný jako pokus o hledání 
pedagogického náhledu na výtvarné otázky, které se soustřeďují kolem pojmů identity, prostoru a 
času. Jde o mapování jejich podob, které by mohly sloužit didaktické transformaci obsahu. Studentka 
v textu práce předkládá pokusy o formulace otázek a své porozumění jejich použitelnosti pro vlastní 
výtvarně pedagogickou tvorbu na 1. stupni ZŠ. V textu se přiměřeně střídají citace a parafráze použité 
literatury a komentáře vykládající náhled autorky práce na ně. Jednotlivé kapitoly jsou organizované 
podle autorského pojetí studované problematiky, kapitola 2. 1. předkládá současné koncepty 
identity, jak jsou autorce k dispozici skrze různá prizmata. Podobně kapitola 2. 3. sleduje aspekty času 
studované především skrze současné umění. Část věnovaná otázkám kolem tématu prostoru, 
kapitola 2. 2., sleduje vývoj pojetí prostoru v dějinách umění. Její součástí je podkapitola, kde se 
studentka zabývá pojetími prostoru, s nimiž se seznámila prostřednictvím studia a rozhovorů se 
současnými umělci, působícími na pracovišti, kde práce vznikala, jako vyučující. Tam, kde autorka 
nachází souvislost profesionální a dětské tvorby, promýšlí ji. Většina diplomové práce je v režimu 
teoretického bádání. V závěru první kapitoly autorka práce studuje didaktickou literaturu vzniklou na 
KVV PedF UK za posledních patnáct let a uvažuje o tom, co v ní dokáže využít pro spojení pochopení 
věcné problematiky a didaktického plánování. V didaktické části, kterou vidím jako drobný 
pedagogický experiment, zkouší studentka používat odborné otázky k naplánování několika 
výtvarných činností a provádí jejich reflexi. Je zde vidět, jak se autorka práce dívá na odbornou 
problematiku skrze vlastní praktickou zkušenost, což má v práci svůj význam. Těžiště práce je v části 
teoretického bádání, kterou považuji za cennou a zajímavou, a chci zde vyjádřit respekt k odvaze a 
energii, se kterou se studentka pustila do tak nelehkého úkolu, jakým bylo zadání této diplomové 
práce. V závěru shrnuje autorka, co pro její odborný rozvoj realizované bádání znamená. Pokud jde o 
přínos práce, mám za to, že jejím psaním nabyla studentka velkou autonomii v oblasti výtvarně 
pedagogické tvorby. Přínos práce vidím ale také v tom, že představuje podklad k diskusi uvnitř 
oborové didaktiky. 
 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci v daném oboru a doporučuji ji k obhajobě. 
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