
 

 

 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, Tel.: +420 221 900 111, www.pedf.cuni.cz 

Posudek vedoucího  

Autor závěrečné práce: Markéta Svatková 

Název práce: Podoby výtvarných oborů na středních odborných školách 

Vedoucí závěrečné práce: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. 

Oponent závěrečné práce: Doc. PhDr.  Marie Fulková, Ph.D. 

Obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika – výtvarná 

výchova 

Akademický rok: 2020/2021  

Obsah a cíl práce  

Diplomová práce Markéty Svatkové mapuje zajímavou a teoreticky málo reflektovanou oblast vyššího 

sekundárního uměleckého vzdělávání, resp. maturitních oborů v jeho rámci. Klade si za cíl představit tuto 

oblast jak z hlediska historického, tak zejména z hlediska dnešního úhlu pohledu. V praktické části práce pak 

věnuje cílenou pozornost oboru grafický design, který popisuje za pomocí komplexní výzkumné sondy. 

V závěrečné autorské části práce navrhuje na základě výzkumných zjištění modelový studijní plán pro obor 

grafický design. 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce je velmi přehledně strukturovaná, hlavní části – teoretická i praktická, rozdělaná na výzkumnou a 

autorskou na sebe logicky navazují a poskytují pohled na odborné vzdělávání z obecné úrovně až do návrhu 

konkrétního školního vzdělávacího programu. 

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

formulace závěrů)  

Práce je jako celek velmi kvalitně zpracovaná. V teoretické části autorka s obdivuhodnou samozřejmostí 

zachází s množstvím pramenů (RVP, vyhlášky…) poznatky z nich získané shrnuje v sourodý a informačně 

nabitý celek. Za nejzajímavější a nekvalitnější část celé diplomové práce ovšem považuji výzkum. Jeho 

strukturovanost a precizní dotaženost svědčí o dobře promyšleném designu. Autorka využívá kvalitativní i 

kvantitativní analýzu kurikulárních dokumentů a skrze zvolená kritéria hledá náhled na náhodně vybrané 

školy se vzdělávacím oborem grafický design. Analyzované informace z dostupných zdrojů pak konfrontuje a 

doplňuje o pohled absolventů těchto škol. Získává tak ucelený a reprezentativní náhled tento segment 

vzdělávání. 
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Autorka velmi dobře formuluje závěry výzkumu, za zajímavé považuji zjištění (potvrzené i autorským 

návrhem vzdělávacího programu) jak omezená je ve skutečnosti svoboda tvůrců jednotlivých ŠVP, majíli 

dostát všem platným požadavkům vycházejícím z RVP 

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

Autorka řádně cituje všechny použité zdroje, oceňuji její práci s pramenným materiálem (kurikulární 

dokumenty). Po jazykové i formální stránce je diplomová práce v pořádku je doplněná řadou příloh, které 

osvětlují zejména komplexní odpovědný přístup ve výzkumné části práce. 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Její přínos a závěry 

vzbuzují celou řadu dalších otázek, které by si v našem oboru zasloužily pozornost a výzkum (např téma 

přijímacího řízení). Práci s radostí doporučuji k obhajobně, dílčí části diplomové práce bych zároveň ráda 

doporučila k publikaci v časopisu Výtvarná výchova.  
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