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Obsah a cíl práce  

Diplomová práce je věnována velmi zajímavému a teoreticky málo reflektovanému tématu maturit 

z výtvarné výchovy. Jejím cílem je popsat jakých podob tato zkouška nabývá a srovnat je s podobou 

předmětu, jak jej prezentuje RVP G. Za pomocí analýzy právních předpisů a vyhlášek popisuje autor 

možné podoby maturitních zkoušek, na základě pozorování i rozhovorů pak přibližuje pět konkrétních 

modelů maturity v současnosti využívaných na gymnáziích. V praktické části si pak autor klade za cíl 

navrhnout vlastní koncepci maturitní zkoušky, která by byla v souladu s platnými normami a zároveň 

reflektovala zkušenosti nabyté výzkumem. 

Struktura práce 

Práce je přehledně strukturovaná a rozdělená tradičně na teoretickou, výzkumnou a praktickou část. 

Velmi oceňuji zejména míru provázanosti jednotlivých částí i bohatý soubor příloh, k nimž je autor 

v průběhu práce odkazuje… 

Věcné zpracován a autorská část  

Diplomová přináší zajímavé a nové informace. Z teoretické části oceňuji zejména analýzu právních 

předpisů k maturitní zkoušce, stěžejní částí diplomové práce je ale část výzkumná. Poměrně rozsáhlá 

kvalitativní výzkumná sonda ukazuje konkrétní případy a varianty maturitní zkoušky. Výzkumný 

design, analýzy i interpretace jsou dobře a srozumitelně popsány. Zajímavá je pak shrnující zpráva 

v tabulce, která ukazuje ve zhuštěné podobě výsledky výzkumu. Model maturitní zkoušky, který autor 

navrhuje v praktické části je velmi inspirativní, za nejzajímavější podnět považuji práci s žákovským 

portfoliem. 

Správnost citace a odkazů na literaturu  

Z formálního hlediska je práce v pořádku, autor řádně cituje všechny využité zdroje. 

 

Jako vedoucí práce si vážím a oceňuji dlouhodobý koncepční a důsledný způsob práce autora, jeho 

snahy o porozumění, chuť diplomovou práci zlepšovat a posouvat na základě konzultací s řadou 

kolegů i dalších odborníků i trpělivost, s níž se probíral legislativními dokumenty i komplikovanou 

transkripcí a analýzou rozhovorů. Vzhledem k načasování maturit, jednoznačným termínům, kdy bylo 

třeba provést pozorování a rozhovory i dlouhé doby kterou bylo třeba k vlastním analýzám, by bez 

velkého zaujetí a systematického přístupu nebylo možné diplomovou práci tohoto typu vůbec 

vytvořit.  
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