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Obsah a cíl práce
Bakalářská práce se zaměřuje na vztah výtvarné výchovy a digitálních médií a pozornost zaměřuje
i na mobilní telefon a možnosti jeho využití ve výuce výtvarné výchovy. Všímá si rozdílných táborů
příznivců i odpůrců využívání digitálních technologií v rámci školní výuky a snaží se zmapovat aktuální
situaci na základních školách 2. stupně skrze rozhovory s pedagogy. Zabývá se analýzou rozhovorů
s pedagogy, kdy se zaměřuje na zkoumání jejich zkušeností s využíváním digitálních technologií,
obzvláště mobilních telefonů ve výuce (a i jejich negativního vlivu na dětský výtvarný projev) a obecně
současné situace ve výtvarné výchově.
V didaktické části navrhuje výtvarné aktivity, které zapojují digitální médium do výtvarné výchovy a
vychází i z poznatků, které vyplývají z výzkumné části práce.
Autorská část představuje projekt věnující se tématu autoportrétu, při kterém pracuje v interakci
s dalšími osobami a věnují se propojení kresby a fotografie.
Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost)
Práce se skládá ze čtyř částí - teoretické, analytické (výzkum), didaktické a praktické výtvarné.
Teoretický kratší úvod práce je strukturován do 3. kapitol, které na sebe logicky navazují a jsou členěny
na jednotlivé podkapitoly. V první části se krátce věnuje „Kyberkultuře“, v další části „Digitální média v
pedagogice“ zmiňuje rizika „multitaskingu“, věnuje se dostupnosti digitálních médií na školách
a riziku závislosti na internetu a počítačových hrách. V poslední teoretická kapitola „Digitální média ve
výuce výtvarné výchovy“ se studentka zamýšlí nad tím, co přináší to, že se do výuky výtvarné výchovy
skrze moderní umění dostávají digitální média a všímá si i vlivu sociálních sítí.
Praktickou část studentka člení na samostatnou kapitolu, kterou dále dělí na výzkum, na který
reaguje částí didaktickou a také svou autorskou tvorbou. Didaktická část obsazuje i reflexi zadaného
úkolu a závěrečnou sebereflexi.
Nejrozsáhlejší a velmi podrobně strukturovaná je část „Výzkum a analýza dat“, na kterou navazují i
přílohy s daty výzkumné práce a rozhovory s pedagogy, která tvoří těžiště bakalářské práce.
Práce je velmi podrobně členěná do kapitol, podkapitol a dalších kapitol a důsledně ohledává daná
témata i z širšího kontextu.
Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos
práce, formulace závěrů)
Studentka ve svém kvalitativním výzkumu velmi důsledně analyzuje rozhovory s pedagogy,
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předkládá tématické okruhy a klade komplexní a dobře formulované otázky. Práce je svým pojetím
velmi aktuální, nastoluje témata, která se dotýkají mnoha učitelů výtvarné výchovy, jako je motivace
k výuce, důležitost a kvalita výuky výtvarné výchovy a možnosti využití digitálních médií ve výuce.
Podrobně se také věnuje i poučení z provedeného výzkumu, kdy dochází k tomu, že digitální média jsou
nevyřešeným problémem dnešního školství. Velkým přínosem je i rozbor důsledků využívání mobilních
telefonů ve výuce a i negativa z toho plynoucí (problémy s představivostí, kopírování, nesoustředěnost
atd.).
Nerozumím jen zařazení této citace z rozhovoru s pedagogem:
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sp z c .“ (učitel A) v kapitole 4.4.2.1 Názor na digitální média ve výuce
výtvarné výchovy v kontextu využití potenciálu digitálních médií ve výuce inspirované současným
uměním.
Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých
děl)
Autorská výtvarná část koresponduje s částí didaktickou. Studentka využívá kombinaci kresby a
digitálního média, prolíná kresby s fotografiemi. Důležitá je pro ni spolupráce s dalšími osobami na
vytvoření autoportrétu dané osoby a zajímá ji i psychologický aspekt kresby. Výsledné práce velmi
dobře a neprvoplánově pracují s propojením volné kresby a černobílé fotografie. Tato část práce by se
dala ještě výrazněji rozpracovat, například s kresbami dále pracovat za využití digitálních médií, ale to by
již bylo nad rámec této bakalářské práce.
Správnost citace a odkazů na literaturu
Studentka využívá literaturu vztahující se k tématu a správně cituje.
Grafické, formální a jazykové zpracování

Bakalářská práce je pěkně graficky upravena, výborně pracuje s jazykem a i po formální
stránce nenacházím problém. V práci se objevuje jen pár velmi drobných překlepů či
nepřesností (učitelé stále mají zájem pro umění a výtvarnou tvorbu, manstrime …).
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