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Ze způsobu, jakým studentka uchopila dané téma, je patrné její vlastni zaujetí a 
zároveň schopnost orientovat sc vdané problematice za využití kvaiitné zvolené odborné 
literatury Práce je důbfe ukotvena v teoretické základné, avšak prokazuje i studenti inu 
schopnost hledat vlastni způsoby, jak se vypořádat s tímto mnohokrát zpracovávaným 
tématem.

Celá práce je přehledné i  leněn a do kapitol, které jsou v úvodu oživeny trefné 
zvolenými citáty. Drobná výtka by se snad mohla vztahovat jen ke skutečnosti, ze k 
obrázkům, které text vhodně doplňuji, nejsou odkazy přimo v daném testu.
V  praktické části řeší studentka jednotlivé výtvarné problémy vycházející z tématu Barva a 
emoce v nápaditě zpracovaných výtvarných řadách reaUzováných na J. a 2 st, ZŠ. Výtvarné 
fady jsou přehledně rozpracovány do jednotlivých lekci a doplněny kvalitní obrazovou 
dokumentací.

Studentka zde projevila obdivuhodnou schopnost rozpracovat jedno téma do velkého 
množství jednotlivých výtvarných námětů (především ve výtvarných radách určených pro 1 
st. ZŠ). V  některých výtvarných radách je však, dle mého názoru, snad až příliš velká míra 
pozornosti zaměřena na fbrmálni stránku výtvarného projevu, vzhledem k tématu „B^rva a 
emoce“ , které celou praktickou část zastřešuje. Tato skuleinost je objasněna v závěru práce 
sdělením, Že hlavním citem zde bylo seznámení žáků s fenoménem barvy a jeho jednotlivými 
aspekty.

Je potěfiujícú že do zminěných výtvarných řad j í  dtlivě zakomponována i práce 
s výtvarnými díly a to nejen s díly reprodukovanými, ale i s originály shlédnutými při 
návštěvě Národní galerie.

ZÁvér. Práce Marie Sejtkové byla, dle mého názoru, přínosem nejen pro samotnou 
autorku, ale mohla by se stát inspiraci pro práci výtvarných pedagogu na obou stupnich Z á a 
bezesporu i pro práci vychováteIskou. Autorka zde prokázali schopnost samostatné práce při 
osnování výtvarného učiva, které má, dle slov autorky, jejím svěřencům „zprostředkovat 
zážitek umělecké tvorby a približú jim  tak uměni jako něco, co může do budoucna obohatit 
jejich osobnost “
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