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Obsah a cíl práce  

Ve své bakalářské práci se Hana Sršňová zaměřuje na velmi zajímavou, mnohotvárnou a teoreticky příliš 

nereflektovanou problematiku výtvarné výchovy ve volnočasovém vzdělávání. V teoretické části práce 

vymezuje podoby, jichž volnočasová pedagogika nabývá, v souvislosti s výzkumem v praktické části práce se 

věnuje podrobněji podobám výtvarných kroužků v rámci DDM, jichž je jen v Praze okolo 200 (s. 13). Za 

zajímavé považuji srovnání výtvarné výchovy ve volném čase a ve škole i srovnání role a podmínek pro 

učitele a lektora. Oceňuji důraz, který autorka v rámci rolí ve volnočasové pedagogice přikládá rodičům dětí a 

to jak v teoretické tak i ve výzkumné části práce. 

V praktické části autorka za pomocí kvalitativní výzkumné sondy popisuje a reflektuje podobu a činnost 

konkrétního výtvarného kroužku při DDM. Pro triangulaci využívá kombinací získaných dat z dotazníků, 

pozorování rozhovorů se žáky i rodiči a také analýzu vlastního pedagogického denníku. Výsledky, k nimž 

autorka dochází jsou velmi zajímavé – např. „nepsaná“ pravidla pro lektory mající v podstatě marketingový 

charakter: : „První lekce by měla být pokud možno co nejvíce atraktivní a zábavná. Pokud je to možné, děti 

by si z každé lekce měly něco odnést (nějaký výtvor, na kterém pracovaly). Je dobré děti zvát na akce a 

tábory pořádané DDM…“ 

V závěrečné části praktické části práce autorka věnuje konkrétní výtvarné řadě na téma hostina a reflexi 

jejího průběhu.  

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Práce je přehledně strukturovaná, teoretická a praktická část bakalářské práce na sebe logicky navazují. Za 

slabší považuji navázání reflexe výtvarné řady na obecná výzkumná zjištění.  

http://www.pedf.cuni.cz/


 

 

 

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

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

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

formulace závěrů)  

Téma výtvarné výchovy ve volném čase je oborově velmi zajímavé. Výhodou a možná trochu nevýhodou 

práce je to, že reflektovaný výtvarný kroužek v mnoha ohledech svým obsahem odpovídá tomu, jakou 

podobu by mohla mít výuka školní výtvarné výchovy. Bylo by zajímavé porovnat např. výuku obdobné 

výtvarné řady ve škole a na kroužku – to by ale přesahovalo rozsah a možnosti této bakalářského práce a 

mohlo by to být zajímavým pokračováním výzkumu.  

Závěry výzkumné části práce jsou formulovány průběžně v jednotlivých podkapitolách u dílčích otázek, 

nebylo by špatné shrnout je do souhrnné stručné odpovědi, možná by to pomohlo i v zpřehlednění role 

reflektované výtvarné řady v praktické části práce. 

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

Z formálního hlediska je práce v pořádku, autorka řádně cituje všechny použité zdroje. Grafická úprava i 

jazyková úroveň textu je bez problémů.  

Jako vedoucí práce velmi oceňuji systematický, organizovaný a precizní přístup diplomantky při psaní 

bakalářské práce, i její odvahu tematizovat, výzkumně analyzovat a prezentovat vlastní pedagogickou 

činnost v rámci volnočasového vzdělávání. Dostala se tak do náročné pozice učitel – výzkumník, s níž si 

v rámci bakalářské úrovně dobře poradila.  

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Bakalářská práce Hany Sršňové splňuje nároky kladené na tento typ textu a doporučuji ji k obhajobě. 
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