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Obsah a cíl práce:   

Diplomová práce Markéty Svatkové patří k propracovaným studiím, řešícím aktuální problematiku výtvarného 

vzdělávání v období, které není oboru právě nakloněno. Proto je taková práce nanejvýš přínosným počinem, 

zvláště, jsou-li její výzkumná zjištění takto solidně podložená. Autorka se zabývá studiem výtvarných oborů 

na středních uměleckých školách, jejich kurikulární bází, státními školskými dokumenty, a především 

charakteristikou a specifikou výtvarných oborů zakončených maturitou. Práce obsahuje i kratší historický 

úvod o vzniku uměleckého vzdělávání jak středoškolského (až k současným SOŠ), tak terciárního (AVU, 

UMPRUM); zajímavé jsou zde také odkazy na zahraniční vlivy a významné osobnosti. V tomto ohledu kladu 

v závěru posudku jednu otázku. Cílem práce je ovšem zachytit současný stav ve strukturálních vazbách 

školských institucí, existujících oborů, vyučovaných předmětů, jejich podob a dynamiky, vazeb na stávající 

kurikula, podmínek přijetí i podmínek kvalifikačních a v neposlední řadě i specifické atmosféře komunit 

studentů a pedagogů. K náhledu se autorka dostává za pomoci promyšleného výzkumného plánu, který 

obsahuje nejen studium školské dokumentace, ale vede diplomantku do terénu sedmi škol a získaná data 

potvrzuje následnými strukturovanými rozhovory s jejich absolventy.  

Věcné zpracování:  

Práce je bezesporu příkladem nadstandardně zvládnutého náročného úkolu. V porovnání s několikaletým 

výzkumným projektem týmu Divadelního ústavu, který se před lety věnoval podobnému mapování, rozhodně 

obstojí a metodologicky ho dokonce předčí. Autorka zvolila za základ výzkumného designu deskripci, 

potažmo interpretaci na základě analýzy řady primárních i sekundárních dokumentů výzkumu; tyto metody 

uplatnila komparatisticky na základě rozpoznaných kritérií a zjištění rovněž ověřovala na základě analýz 

rozhovorů s probandy / fokusová analýza. U zařazených škol je provedena pečlivá pasportizace. Jasně 

stanovený je také výzkumný problém a specifikovány výzkumné otázky, zaměřené na užší okruh problému 

(grafický design).  
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Práce je standardně členěna na tři celky, které na sebe logicky navazují a navzájem se podporují, aby 

metodami a přístupy triangulovaly výzkumná zjištění a vytvořily provázaný celek. K teoretické a výzkumné 

části se váže aplikace poznatků do praxe: autorka vytvořila učební plán pro obor grafický design. Tuto partii 

obzvláště oceňuji, neboť koncepční myšlení toho typu není zdaleka obvyklé ani u praktikujících pedagogů 

s několika lety praxe. Pokud má tato část některé partie ne zcela usazené, není to rozhodně chybou autorky 

– učební plány je vždy potřeba ověřovat a aktualizovat v praxi, k čemuž určitě dojde, jak ostatně autorka 

sama konstatuje v závěru.  

Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování: V tomto ohledu je práce 

standardní a splňuje požadavky kladené na diplomovou práci UK. Text je přehledný, vyjadřování jasné, po 

stránce jazykové bezchybné, odkazy, citace a bibliografie je zcela v normě. Studie je také zaopatřena sedmi 

přílohami, které umožňují sledovat všechny primární dokumenty výzkumu (viz SIS). Práce se vyznačuje 

precizností zpracování, včetně vložených přehledů, tabulek a  

Na závěr mám několik otázek, které odpovídají vysoko nastavené úrovni odbornosti a aktuální potřebnosti 

práce:  

Otázky k obhajobě:  

1. Jaký je Váš názor na právě probíhající revize kurikulárních dokumentů RVP, konkrétně RVVP ZŠ a 

tzv. škrty a jejich možné budoucí dopady na kvalitu výtvarného vzdělávání na školách, které jste 

zkoumala?     

2. Existují v našem uměleckém školství nějaké vlivy Bauhausu?  

3. Jaké je uplatnění absolventů SOŠ v kreativních průmyslech ČR?  

Práce mě zaujala; slibuje možnost případné publikace v časopisu Výtvarná výchova a případné další 

rozvedení. Ráda ji doporučuji k obhajobě.  

V Praze, 14. 5. 2021                                                                  doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.  
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