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Obsah a cíl práce  

Bakalářská páce Heleny Mladé se zaměřuje na velmi zajímavé a málo prozkoumané téma týkající se 

možností a role asistenta v hodinách výtvarné výchovy, klade za cíl: „zjistit, zda tandemové vyučování, Peer 

teaching a Creative Partnership – mohou fungovat či se přirozeně vyskytovat ve spolupráci vyučujícího s 

asistentem pedagoga v hodinách výtvarné výchovy a jestli takto řízená spolupráce vede k rozvoji tvořivosti i 

vizuální gramotnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.“ Na případové studii ve výzkumné části 

práce ukazuje, jakým způsobem může spolupráce asistenta a pedagoga probíhat v praxi – konkrétně při 

přípravě výstavy prací žáka s PAS. 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce je přehledně strukturovaná, teoretická část, která tvoří stěžejní složku bakalářské práce, vymezuje 

základní pojmy (role asistenta ve škole, specifika žáků s PAS, vizuální gramotnost). Za oborově 

nejzajímavější považuji část věnovanou spolupráci asistenta v hodině, která je provázána s modelem Peer 

_teaching a Creative Partnership a kapitolu 6, kde autorka fenomén spolupráce a inkluze vztahuje k oblasti 

výtvarného umění. 

Ve výzkumné části práce hledá autorka odpovědi na tři velmi obecné a náročné výzkumné otázky. Pomocí 

analýzy polostrukturovaných rozhovorů s pedagogem a asistenty ve třídě u žáka s PAS se snaží ukázat, jak 

tato spolupráce probíhá i jaký má vliv na rozvoj vizuální gramotnosti žáka. 

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

formulace závěrů)  

Bakalářská práce Heleny Mladé pracuje v nesmírně zajímavým a aktuálním tématem, jeho náročnost a 

nutnost probádání přesahují rozsah bakalářské práce i možnosti které dává jedna případová studie.  
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Volba sběru dat – polostrukturovaný rozhovor neposkytuje příliš komplexní úhel pohledu na zkoumanou 

situaci, pravděpodobně z epidemiologických důvodů nebylo možné doplnit např. přímé pozorování. Zvolený 

způsob kódování s použitím pouze úrovně otevřených kódů by bylo vhodné rozšířit na kódování axiální, 

přesto považuji analýzu pro úroveň bakalářské práce za vyhovující. 

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

Autorka pracuje s celou řadou kvalitních a aktuálních zdrojů, které ve většině případů řádně cituje. U 

některých přímých citací chybí uvedení konkrétní stránky. Pravděpodobně kvůli časové tísni při dokončování 

zbyly v práci překlepy a jazykové neobratnosti. Za ne úplně šťastnou považuji anonymizaci žáka, jehož se 

týká případová studie – v některých částech práce je označován Tomáš, v jiných V. 

Otázky k obhajobě 

Jak byste upravila metodu sběru dat, tak, aby byla zajištěna jejich triangulace? 

Jaký model spolupráce asistenta a pedagoga považujete ve výtvarné výchově za nejpřínosnější? 

Jak byste jako učitel ve třídě v následujících hodinách výtvarné výchovy pracovala dále se zážitkem dětí 

z výstavy? 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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