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Obsah a cíl práce  

Diplomant zpracovává téma, které se objevuje v oblasti didaktiky VV a pedagogiky výtvarného umění 

vůbec poprvé, pokud moje paměť sahá. Je to tedy krok odvážný, ba téměř riskantní, plnící imperativ 

novosti a potřebnosti, aplikovatelnosti a aktuální opory potřebám praxe. Informace o současném 

stavu maturit z předmětu, který, stejně jako česká kultura a umění, musí stále obhajovat své místo ve 

vzdělávacím systému, jsou tedy nanejvýš žádoucí a výzkum tak plní společenskou objednávku, která 

již léta „visí“ ve vzduchoprázdnu a nikdo ji nechce přijmout k vyřešení. Cílem práce je tedy 

analyzovat, popsat a interpretovat to, co se děje a nárokuje při maturitní zkoušce z tvůrčího 

předmětu, který však má zásadní teoretické pozadí a je ukotven v rámci kurikula a školské legislativy. 

Při tomto řešení tohoto problému byly diplomantovi oporou rozsáhlé znalosti vedoucí práce, Dr. 

Fišerové, s níž Bc. Vozný vytvořil expertní dvojici; k nim také patřila skupina konzultantek  z katedry 

VV, expert z oblasti školní legislativy a participanti ze školního terénu. Na základě analýz 

mnohačetných dokumentů a empirických sond nakonec diplomant vyvinul vlastní model maturitní 

zkoušky z výtvarné výchovy, který dovršuje práci, jež má charakter manuálu pro zájemce z řad 

odborné i laické (rodičovské a studentské) veřejnosti.  

Důležitým parametrem je u výzkumu tohoto typu (kvalitativní metody) nárok na spolehlivost a 

věrohodnost závěrů. Ty jsou plně splněny a vedou k cíli práce – prostudovat kurikulární dokumenty, 

provést jejich analýzu ve vztahu k platné legislativě a vyhláškám, to vše vztáhnout k přímému 

pozorování a výsledkům polo-strukturovaných rozhovorů (otevřené a axiální kódování, viz řada 

příloh) a vyvodit pojmový aparát, umožňující nejen expertní popis stávajícího stavu, ale především 

inovaci v návrhu  vlastního modelu.  

Struktura práce  

Práce je členěna tradičně na teoretickou, výzkumnou a praktickou část. Autor sleduje genealogii 

pojmů, explikuje školskou legislativu , obsah zkoušky popisuje jako dynamický proces, prezentuje 

varianty, hodnocení a přihlášení, průběh, podmínky a kontextualizace (kurikulární dokumenty) a 

konkretizace pro výtvarnou výchovu. Ve výzkumné části autor provádí analýzu realizace maturitní 

zkoušky na vybraných gymnáziích – a klade si za cíl odborně popsat formu a obsah maturitních 

zkoušek z VV ve vztahu ke kurikulu RVP G a příslušnému zákonu a vyhlášce (str. 40).  Závěrečné 

schéma interpretace složek MZ na pěti gymnáziích je shrnuto v tabulce na str. 69. Tuto tabulku a 
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následný návrh designu MZ z VV považuji za kulminaci práce, jež tím nabývá charakteru 

profesionálně zpracované metodiky.   

Věcné zpracování  

Teoreticky je práce, především její výzkumná část, zakotvena v metodologii kvalitativního výzkumu (a 

opřena o klasické prameny Hendl, Švaříček & Šeďová). Tomu odpovídá i metodika analýz primárních 

dokumentů (viz přílohy), zúčastněného pozorování, reflektivních zpráv, kódovaných transkriptů 

rozhovorů, s oporou v metodice zakotvené (podložené) teorie.  

Autorská část práce reflektuje veškeré průběžně získávané informace a kumuluje je ve výzkumném 

archivu, jež poté sumarizuje v přehledných tabulkách a schématech. V úrovni axiálního kódování 

autor studuje podstatnou literaturu, jejíž soubor je jasně profilován jako strukturalistická a vizuálně-

sémiotická „knihovna“, reprezentující referenci k dikci RVP G a vizuálním teoriím (Vančát). Jasně je 

také deklarován odkaz ke konceptu vizuální gramotnosti,  viz str. 36 – 37. Není divu, že schéma 

vlastního designu MZ VV (str. 71 – 76) je úsporné, přesné a použitelné a že využívá posledních 

výsledků o stavu oboru.  

Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování  

Citace a odkazy jsou provedeny formálně správně; všechny části práce, včetně příloh, odpovídají 

normě, práce nepřekračuje  5% povolené shody s ostatními pracemi.  Práce se drží formální dikce, ale 

je zároveň jasná a srozumitelná. Občas lze najít drobná textová přehlédnutí, ta jsou však 

nepodstatná. Obsáhlé evidence výzkumné části jsou umístěny v přílohách.  

Otázka k obhajobě:  

Umíte si představit další využití své práce? Pakliže ano, co byste mohl pro to udělat?  

Práci doporučuji k obhajobě.  
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