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Je mi již podruhé potěšením, že mohu oponovat práci Bc. Kláry Haberhauerové. Její badatelský přístup se 
vyznačuje systematickou, trpělivou analytickou prací a určitou zvláštní senzitivitou při interpretaci výzkumných 
zjištění; takových diplomantů není mnoho. Diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou studii dětských 
kresebných aktivit („Kreslení dětí v předškolním věku“), v níž autorka přesvědčivě vydefinovala kresbu jako hru, 
přinášející dětem potěšení a věnovala se systematické taxonomii těchto slastí či funkčních libostí (ref. Piaget, 
Příhoda, Klusák, Kučera, Fulková & Tipton) – identifikovala a popsala 31 dílčích druhů potěšení z kresebné 
aktivity, které sdružila do pěti kategorií (neuzavřený sytém kategorií, viz str. 8-9.)   
  
Obsah a cíl práce  
Je tedy logické, že obsahem práce je další výzkum dětské kresby, návaznost na oněch pět kategorií a jejich 
potenciality, zpřesnění a zjemnění analytického postupu a ověření (replikace) předchozího postupu při 
klasifikaci potěšení z kreativního procesu (kreslení) tak, aby bylo možno provést vstupní diagnostiku výzkumné 
skupiny dětí, u nichž není kreslení oblíbenou činností. Vlastní výzkumné sondě ovšem předchází teoretické 
review, které bere v potaz aktualizované prameny, v nichž by mohly být a (také byly) nalezeny inspirativní 
momenty. Review se týká autorek publikovaných statí z oblasti  výzkumu dětské kresby a dětského výtvarného 
projevu, rovněž z oblasti  didaktiky výtvarné výchovy (Jindrová, Wright, Minns, Roeselová, Hazuková, Cikánová, 
Hazuková-Šamšula a další),  přičemž autorka zohledňuje a především sama uplatňuje interdisciplinaritu pohledu 
na danou problematiku jak v konstrukci výzkumného designu, tak v interpretaci (viz Diskuse, Závěr).  
Teoretická východiska nabízí vhled do současné české i zahraniční didaktiky výtvarné výchovy, rozvoje 
grafomotoriky a také do teorie náprav specifických poruch učení, konkrétně dyspraxie a dyspinxie. Zaměřuje se 
na možné příčiny odmítání kresebného projevu, předkládá pohled na roli pedagoga v plánování a aktivní účasti 
ve výchovně vzdělávacím procesu. Na teoretický základ navazuje vlastní empirický výzkum realizovaný v 
mateřské škole. Výzkum si klade za cíl, jak představit dětem hru Kreslení, a které druhy aktivit, vázaných na 
potěšení, akcentovat, aby si z této aktivity odnesly pozitivní zážitek (str. 10: pokusit se přetnout bludný kruh „– 
kreslení mne nebaví – kreslení mi nejde – kreslení mne nebaví“). Cíl a jeho dosažení je zhodnoceno v Diskusi a 
Závěru práce. Výběr výzkumného vzorku (finálních 16 – otázka či 14? probandů, 7 dětí zvolených pro 
intervenci, 6 kazuistik) je postaven na diagnostice dětí z hlediska jejich schopností užít si kreslení jako hru, 
v potaz je brána i potencialita intervence u dětí, které ve vstupní diagnostice vykazovaly malou nebo žádnou 
míru potěšení z provozování této hry. Kritickému čtení je podroben i kurikulární dokument RVP pro předškolní 
vzdělávání.  
Autorka také správně vymezuje svoji pozici ve výzkumu a výkladový i metodologický rámec (např. ve vztahu 
k RVP identifikuje úhel pohledu z pozice vývojové psychologie), v jiných partiích rozpoznáme kulturně-
antropologické perspektivy kombinované s rámci teorie symbolické komunikačních výměny. Ve výkladové části 
se věnuje genealogii pojmů a jejich kontextualizaci (např. pojem označující kategorii potěšení Fantazírování).  
 
Vlastní participační výzkum proběhl v mateřské škole, kde autorka pracuje a měla tudíž optimální podporu jak 
v instituci, tak v kolegyni, která se zkoumaných situací zúčastnila. Vytipované děti (po pečlivé vstupní 
diagnostice a za dodržení etických zásad empirického výzkumu), jejich tvorba, situační dispozitivy a zvolené 
intervence jsou velice zajímavě popsány v šesti kazuistikách, z nichž lze vyvodit charakteristiky situace 
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tvorby/vyučování/učení, které lze v určitých aspektech zobecnit – byť autorka obezřetně naznačuje, že se jedná 
o malý vzorek probandů ve specifických situacích. Je pravdou, že, jak autorka sama uvádí, specifickými 
proměnnými mohou být psychodynamické osobnostní rysy dítěte/tvůrce (viz. např. Machotka, Gardner), 
neznámé sociálně-kulturní zázemí dětí (habitus - Bourdieu), či estetické preference učitelek – preference 
vizuálně komunikačních systémů (Fulková in Muhić). Nicméně podrobně vypracované kazuistiky podávají 
plastický obraz průběhu a výsledku intervence, která vykazuje v souhrnu úspěšnost a může být taxonomizována 
ve výčtu faktorů podporujících intervenci (st. 76).  
Oceňuji, že partie kazuistik je nesmírně zajímavá a o jejich aktérech lze přemýšlet ještě z jiného úhlu 
pohledu, a to z perspektivy strategií současného vizuálního umění (kolaborativní tvorba se sociálním a 
komunikačním přesahem do society, multimediální variabilita /možná intervence v oblasti tzv. pomůcek, 
kolektivní autor, týmová spolupráce, projektové plánování a postprodukce, otevřená forma a další).  Tomu 
odpovídají i současné designy výtvarné práce s dětmi např. v galeriích (NG, UPM, art-park v Galerii 
Rudolfinum, SNG, DOX a v některých nezávislých galeriích). Tento úhel pohledu dávám k úvaze do budoucna. 
Pro mě překvapivě (nejsem specialistka) v práci nacházím podobnosti těchto strategií v navrhovaných 
podporujících aktivitách pro děti s dispinxií (Michálek 2000) a dyspraxií (Zelinková 2009, Kyrbiová 2000), jak 
autorka uvádí (viz dále např. dílo Petra Nikla).  
Závěr, který autorka skromně a střízlivě předkládá, je pro mne optimistickým výhledem k revizi praktických 
přístupů výuky a tvorby ve škole, kurikulárních rámců a podnětem k interdisciplinárnímu propojení 
programů studia obou pracovišť.  
 
Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 
Práce je logicky provázána (viz oponentura shora) a členěna na část, která mapuje základní pojmy a vymezuje 
teoretický rámec, předkládá design výzkumu, a popis samotného výzkumu se standardním a přehledným 
členění. K přílohám patří: Záznamové pozorovací archy, Informovaný souhlas podle etického kodexu české 
pedagogické vědy a výzkumu, Záznamové pozorovací archy vztažené k diagnostice dítěte Hra Kreslení, audio a 
foto-dokumentace, transkripty použité v textu kazuistik.   
 
Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos práce, 
formulace závěrů), viz předchozí část oponentního posudku. Práce je bezesporu inovativní; autorka jde 
nevyšlapanou cestou, mění povahu diskursu o dětské kresbě v ČR tím, že uplatňuje interdisciplinární přístupy, 
část její předchozí práce byla úspěšně publikována v časopisu VV).  
Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování  
Citace a odkazy jsou provedeny formálně správně.  Práce je čtivá a jazykově kultivovaná, prokazuje zvládnutý 
funkční slovník odborné terminologie, pozor na správné tvary přivlastňovacích zájmen (např. str. 50). Jde asi o 
omyl.  
Otázky: Jaký je Váš názor na tvůrčí motivaci dětí prostřednictvím percepce originálů výtvarného umění? Vlastní 
názor možno komparovat s Bc. prací Kristíny Grežďové "Percepce výtvarného umění u d1ětí předškolního věku" 
(2019).  

Máte sama nějakou zkušenost s návštěvou edukačního programu pro předškoláky v galerii a jejich tvůrčími 
reakcemi na zážitek z návštěvy galerie?  

Jaký by byl podle Vás ideální profesní/osobnostní profil učitelky- specialistky na výtvarné aktivity v MŠ?  

Práci doporučuji k obhajobě. Doporučuji rovněž přepracovat ji do podoby odborného článku a podat ji k 
publikaci.   
 
Datum: 13. 1. 2019     Podpis doc. PhDr. Marie Fuková, Ph.D. 


