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Obsah a cíl práce  

Bakalářská práce Jany Lovašové si klade za cíl zmapovat nabídku volnočasových aktivit zaměřených na 

výtvarnou výchovu ve městě Benátky na Jizerou a pro jedno z těchto zařízení navrhnout a realizovat 

výtvarnou činnost. Tato část práce nemohla být z důvodu protiepidemických opatřeních realizovaná a zůstalo 

pouze u návrhu. Epidemická situace ovlivnila i možnosti sběru dat ve výzkumné části práce a dvě kazuistiky, 

které popisují konkrétní volnočasové aktivity jsou založeny na rozhovorech s lektory, kontaktovat žáky se 

nepodařilo.  

Podoby výtvarných aktivit, které jsou součástí nabídky volnočasových zařízení a center jsou velmi různé a 

bakalářská práce nám do této oblasti poskytuje zajímavý vhled. 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce je přehledně strukturovaná, trpí však jistou nevyvážeností v rozsahu jednotlivých částí. Její stěžejní 

část tvoří teoretické vymezení základních pojmů. Autorka na základě práce s odbornou pedagogickou 

literaturou definuje volnočasovou pedagogiku, věnuje se jejímu formálnímu ukotvení i přínosu a možnostem 

pro rozvoj dětí i dospělých. Čerpá jak z pedagogické, tak ze sociologické literatury, stručněji se věnuje i oboru 

výtvarná výchova, především jako vzdělávacímu předmětu. 

Ve výzkumné části práce zjišťuje, jaká nabídka volnočasových aktivit zaměřených na výtvarnou výchovu je 

ve městě Benátky nad Jizerou – struktura výzkumu a sběru dat je dobře promyšlená, bohužel je jen z části 

realizovaná, získané informace by bylo vhodné hlouběji analyzovat. 

Didaktická část práce navrhuje projekt pro nízkoprahové zařízení. Jeho téma (zkoumání místa, v němž 

žijeme) i navázání na konkrétní instituci považuji za vhodně zvolené. Aktivita by si zasloužila strukturovanější 

popis. Je škoda že nebylo možné projekt zrealizovat v původně zamýšleném prostředí Zajímavá otázka, 

která se objevuje v didaktické části práce se týká návaznosti možného dílčího navázání volnočasové aktivity 

na RVP ZV. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos práce, 

formulace závěrů)  

Téma volnočasové pedagogiky a výtvarné výchovy, v žité praxi přítomné, ale málo teoreticky analyzované, 

považuji za nosné a v pro oborový diskurz aktuální. V rozhovorech s lektory se objevují velmi zajímavé 

postřehy, které by se mohly stát podkladem pro další výzkum – např. specifická role keramiky v nabídce 

volnočasových zařízení, nebo komparace volnočasové výtvarné činnosti a výtvarné výchovy ve škole. Závěry 

výzkumu jsou formulovány stručně a zůstávají na popisné rovině.  

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

Autorka pracuje s celou řadou zdrojů, které korektně cituje. Pravděpodobně vhledem k časové tísni při 

dokončování zbylo v bakalářské práci několik chyb a jazykových neobratností. 
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