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Obsah a cíl práce  

Diplomová práce je věnována komplexní a obsáhlé analýze podob výtvarné výchovy ve městě Štětí. 

Z celého textu je zřejmý výrazný zájem autorky práce o tuto svébytnou a specifickou periferii 

uprostřed ČR, díky malému počtu škol a možnosti obsáhnout prostor, poukazuje práce Elišky Šachové 

na zajímavá (ne)pojetí výtvarné výchovy. S tako problematickou podobou našeho oboru nemáme 

v rámci závěrečných prací realizovaných na fakultních školách možnost setkat se příliš často. Pro 

konkrétní místo a situaci vytvořila autorka velmi zajímavý výukový projekt, který se vzhledem 

k epidemiologické situaci v době tvorby práce bohužel nepodařilo realizovat. 

Struktura práce 

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

část představuje město Štětí, jeho kulturní i společenskou historii a současnost. Předkládá pohled na 

školská i kulturní zařízení města a poukazuje na spojitost papírenského průmyslu s těmito oblastmi. 

Druhým pilířem teoretické části práce je kapitola věnovaná výtvarné výchově jako vyučovacímu 

předmětu, učiteli výtvarné výchovy a současnému pojetí oboru, která poskytuje teoretické zázemí 

pro výzkumnou část práce. 

Výzkumná část práce pomocí kvalitativně hodnocené komplexně strukturované výzkumné sondy 

hledá odpověď na výzkumnou otázku „Jaké je pojetí výtvarné výchovy na základních školách a na 

základní umělecké škole ve městě Štětí?“ Výzkumná práce je velmi rozsáhlá a autorka předkládá 

množství zajímavých dílčích informací (obzvlášť působivé a z hlediska oboru závažné jsou záznamy 

z výuky). Zajímavá je triangulace pozorování ve školách s výpověďmi žáků ZUŠ o výtvarné výchově na 

jejich ZŠ. Velmi oceňuji závěrečné kapitoly této části práce, kde autorka dílčí výsledky komparuje 

s teoretickými poznatky a shrnuje je 

V poměru ke zbytku práce skromně prezentovaný výtvarný projekt je velmi zajímavý, navázaný na 

místní podmínky i možnost spolupráce s papírnou. Bohužel vzhledem k situaci ve školách ho nebylo 

možné realizovat, autorka alespoň získala zpětnou vazbu na svůj návrh od pedagogů. 

Věcné zpracován a autorská část  

Diplomová přináší zajímavé a nové informace a autentické výpovědi a pozorování, které poskytují ne 

úplně optimistický pohled na náš obor. Oceňuji hloubku autorčina ponoření do tématu i množství 

zpracovaných zdrojů a analyzovaných dat. Práci lze vyčíst určitá nevyrovnanost jednotlivých částí a 

drobné jazykové neobratnosti v částech rozsáhlého textu. 

Správnost citace a odkazů na literaturu  

Z formálního hlediska je práce v pořádku, autorka řádně cituje všechny využité zdroje. Působivá a 

rozsáhlá je přílohová část práce a poznámkový aparát. 
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Jako vedoucí diplomové práce si vážím a oceňuji autorčin dlouhodobý koncepční a systematický 

přístup, odvahu vstoupit do terénu i ochotu dokončit práci v náročných a nestandartních 

podmínkách, které neumožnily původně plánované realizace. 
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