
Posudek oponenta závěrečné práce 

 

Vedoucí závěrečné práce:  Mgr. Zuzana Fišerová, PhD. 

Oponent závěrečné práce: Mgr. MgA. Sylva Francová, PhD. 

Autor závěrečné práce: Bc. Eliška Šachová 

Obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké 

školy - Výtvarná výchova 

Akademický rok: 2020/2021 

Název práce: Výtvarná výchova a umění ve městě Štětí 

Obsah a cíl práce  

Diplomová práce se zaměřuje na město Štětí, autorčino rodiště a zkoumá současné pojetí výtvarné 

výchovy na tamních základních školách a základní umělecké škole.  Práce je převážně teoretická a jejím 

těžištěm je rozsáhlá výzkumná část zkoumající tuto problematiku.  

Ve své práci se studentka snaží propojit teoretickou, výzkumnou a praktickou část v případové studii.  

 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce je členěna na tři části - teoretickou, analytickou (výzkumnou) a praktickou. Členění je logické a 

odpovídá probíranému tématu. Práce je velmi rozsáhlá, obsahuje velké množství příloh doplňujících 

zkoumanou problematiku, text je doplněn mnoha vysvětlujícími informacemi pod čarou. Velký rozsah 

diplomové práce byl bohužel možná příčinou, že se diplomantka již příliš nevěnovala jazykové stránce 

svého textu. Práci by prospělo, kdyby se studentka soustředila více na zásadní problematiku související 

s tématem a formulovala myšlenky srozumitelněji. 

 

Práce je velmi podrobně členěna do mnoha kapitol a jednotlivé kapitoly jsou velmi podrobně členěny 

do mnoha podkapitol, vhodnější by bylo číslování do tří, maximálně čtyř úrovní (ne až pěti - např. 

2.2.2.3.2 Výtvarná výchova). Přílohy bych doporučila také číslovat. 

 

Nejrozsáhlejší a velmi podrobná je „Výzkumná část“, na kterou navazují i přílohy s daty výzkumné práce 

a rozhovory s pedagogy a žáky.  Klade si výzkumnou otázku, na kterou se snaží odpovědět kvalitativním 

výzkumem a případovou studií.  

 

Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos 

práce, formulace závěrů)  

Počátek diplomové práce je pojat jako esej (např. názvy kapitol jako „Ve městě jsou školy“) s prvky 

vlastivědného průvodce, ne jako teoretická práce k zadanému tématu. Nejde o vlastní pozorování ale o 

zbytečně detailní převzaté informace. Diplomantka je pravděpodobně ovlivněna intimním osobním 

vztahem k rodnému městu, kdy vnímá každý detail jako důležitou a nepostradatelnou informaci. 

Papírenský průmysl a výroba obalů jistě významně ovlivňují charakter výtvarné výchovy v tomto městě, 

ovšem pro charakteristiku města by mohl stačit krátký výběr o jeho klíčových a formujících specifikách.   

Práce jako celek je velmi dlouhá, je nastoleno velké spektrum otázek, kterých se v práci dotýká, ale 

bohužel často neměla diplomantka asi sílu si vše promyslet a jen sestavila mozaiku vytržených vět. 
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Od kapitoly 2.2.2 „Ve městě jsou školy“ je práce zpracována lépe než zbytečně detailní úvodní část. 

Obsahuje texty vycházející z písemných materiálů jednotlivých škol, které mají informační hodnotu ve 

vztahu k tématu práce. Studentka se podrobně věnuje popisu koncepce a metodám práce na třech 

základních školách, Základní umělecké škole, Vyšší odborné škole obalové techniky a SŠ Štětí  a Domu 

dětí a mládeže Štětí.  Vychází  při tom z veřejně přístupných dokumentů. Část zaměřující se na rámcový 

vzdělávací program a jeho aplikaci obsahuje podnětné informace. Dobrý vhled do problematiky 

klíčových otázek výtvarné výchovy přináší kompilační kapitola 2.3, která se zabývá pojmy didaktické 

transformace, kvalitou výtvarné výuky, vizuální kultury a vizuální gramotnosti.  

 

Ve výzkumné části studentka kombinovala metodu rozhovorů a dotazníků, informace získávala též ze 

studijních plánů. Cenným příspěvkem práce jsou rozhovory s pedagogy, ve kterých se věnuje výzkumu 

pojetí výtvarné výchovy v praxi na jednotlivých školách ve městě Štětí. Oceňuji, že i při probíhající 

distanční výuce v době epidemie COVIDu-19 studentka pracovala s velkým vzorkem základních škol a 

podařilo se jí nasbírat formou písemné komunikace mnoho informací od pedagogů (pedagožek). 

Studentka upozorňuje na nedostatky v pozorovaných hodinách výtvarné výchovy, v zadaných námětech 

i v nedostatečném hodnocení hodin pedagogem. Zmiňuje také nedostatečné odborné zaměření  

pedagogů realizujících výtvarnou výchovu na základních školách (aprobace pro hudební výchovu). 

Zdůrazňuje také kritické odpovědi žáků, kteří  vnímají předmět jako nudný, který je nebaví.  

 

Závěrečný odstavec poslední kapitoly práce před závěrem je uvozen otázkou „Co je přínos při této 

práci?“. Kvůli velkému množství jazykových chyb, nejasností a nelogičností nám ale zůstává v hlavě spíše 

zmatek a bohužel také závěr práce neformuluje získané poznatky srozumitelněji.  

 

Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých 

děl) 

Práce je hlavně teoretická a autorskou - výtvarnou část neobsahuje. Velmi stručně je pojata „Praktická 

část“, která měla navazovat na výzkumné poznatky a teoretickou část práce a měla navrhovat výtvarný 

projekt. Studentka bohužel nemohla kvůli situaci, která nastala kvůli COVIDu-19, osobně komunikovat 

s pedagogy a proto nebylo možno realizovat praktickou část diplomové práce. Ve výzkumné části uvádí, 

že vychází ze své navržené hodiny výtvarné výchovy, která „čerpá z charakteristických momentů města 

Štětí a cílí k žákům, ale i k pedagogům a výzkumu.“ Je zde jen velmi stručně nastíněn nápad na úkol: 

„ Jaké by to bylo vlézt do papíru“. Je škoda, že se studentka nepokusila v této situaci, kdy nemohla 

realizovat svou praktickou část, alespoň podrobněji navrhnout a připravit varianty úkolů a zadání a 

sama nezkusila, jak by se mohlo s papírem v prostoru pracovat. 

 

Správnost citace a odkazů na literaturu 

Studentka pracuje s velkým množstvím literatury vztahující se k tématu a většinou správně cituje 

(ovšem Podkladová studie, 2019 by měla být v textu – str. 44 - citována jako KITZBERGEROVÁ a kol., 

2019).  
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Grafické, formální a jazykové zpracování  

Diplomová práce je pěkně graficky upravena. Výraznou slabinou je ovšem formální stránka písemného 

projevu. Nejde jen o četné překlepy a chybnou interpunkci. Věty jsou někdy tak kostrbaté, že nedávají 

smysl (např.  kap. 2.2.2.1 , odst. 2 – „ Strategií těchto postupů je považován a využíván dlouhodobý 

postup.“ nebo „Jádro pedagogů školy je i systematické rozvíjení klíčových kompetencí …“). Studentka 

často používá nezvyklé předložkové vazby („současné pojetí pro výtvarnou výchovu při současných 

školách“, „vzniká přesah v počtu stran při diplomové práci…“, „za cílem“ apod.) …).  

Některé části obsahují kostrbaté překlady, které vedou až ke ztrátě smyslu textu. Text obsahuje mnoho 

jazykových nepřesností a chyb a vlastní tvůrčí přístup k češtině zřejmě (např. zájmeno oné-  str. 44,  2. 

odstavec:   „Oné tvořivé činnosti jsou spolu s činnostmi receptivními, které jsou…“  nebo str.  44,  3. 

odstavec:  „Oné vizuální texty…“  ).  

 

V části, kde studentka přepisovala rozhovory s pedagogy (pedagožkami), s. 155, bod 14. uvádí chybně 

Jana Wermeera místo Vermeera. 

Překvapuje mě, že diplomantka v poděkování zmiňuje jazykovou kontrolu své diplomové práce, kterou 

si při obrovském množství chyb neumím představit. 

 

Otázky k práci: 

Studentka v závěru uvádí, že výzkum přinesl „tři výrazné pojetí výtvarné výchovy při základních školách 

ve městě Štětí“ – prosím o rozvedení těchto tří pojetí výuky výtvarné výchovy na tamních školách. 

Diplomantka uvádí, že „praktická část se váže na výzkumné poznatky a teoretickou část, navrhuje a 

realizuje konkrétní výtvarný projekt pro dané instituce a místo“. Prosím o specifikaci, k jakému 

výtvarnému úkolu by žáky vedla. Napadl by studentku český umělec / umělkyně, který využívá 

netradičním způsobem papír pro svou prostorovou tvorbu? 

 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 
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