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Studentka ve své bakalářské práci komentuje velmi aktuální problematiku role 

tvořivého myšlení ve vzdělávání a výchově dětí a mládeže. I oficiální školské 

instituce už se dnes tímto tématem zabývají - otázka tvořivosti představuje jeden z 

významných bodů dnešní reformy školství, která je obecně formulována v tzv. 

Rámcovém vzdělávacím programu. Studentka sleduje jednak vývoj koncepce 

tvořivosti v dřívější pedagogice a psychologii a jednak se věnuje tomu, jak lze tomuto 

pojmu rozumět dnes. Obecnější otázku tvořivosti konkretizuje na příkladu „grafických 

(tvořivých) metod“, což představuje jádro autorčina teoretického a zřejmě i 

praktického (pedagogického) zájmu.  

Autorka formuluje výstižně cíle a funkce výchovy k tvořivosti. Zároveň konkretizuje 

metodologii a nástrojové vybavení (prostředky) této oblasti. Rámcový vzdělávací 

program charakterizuje jeden z cílů základního vzdělávání takto: „Podněcovat žáky k 

tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů“. Tento dílčí cíl či 

kompetence je zřejmě provázán i s dalšími cíli vzdělávání a výchovy 

(komunikativnost, vnímavost, zodpovědnost atd.). Tvořivé metody mají vést k 

aktivizaci žáka či studenta a tak mu umožnit „zažití“ určitých vědomostí, dovedností a 

postojů namísto pouhého pasivního a možná nefunkčního „vnějšího“ povědomí. 

Tvořivost se v tomto směru jeví jako jeden ze základních aspektů poznání a 

osobnostního zrání vůbec.  

K autorčině přístupu mám tři kritické připomínky: 

1) Není mi vždy jasné, co jsou vlastní názory a koncepce autorky a co jsou myšlenky 

převzaté od jiných autorů. To je asi hlavně stylistický problém - když autorka používá 

neosobního neutra či plurálu, nevím, jestli mluví sama za sebe nebo konstatuje věci 

všeobecně známé a doložitelné v relevantní literatuře.  



2) I když autorka uvádí mnohdy konkrétní příklady cílů, metod a prostředků tvůrčího 

vzdělávání, mnohdy si přesto nejsem schopen nic konkrétního představit. Konkrétní 

příklady by měly být detailněji rozpracovány. 

3) Autorka v závěru uvádí, že vychází mimo jiné z vlastní pedagogické praxe. 

Myslím, že mohla ukázky ze své praxe do práce zahrnout a ilustrovat určité teze i na 

obrazovém materiálu, když klade poměrně značný důraz na význam obrazu a 

vizuální komunikace v rámci výchovy k tvořivosti.  

Jak už jsem naznačil, celkově považuji práci autorky za velmi přínosnou a 

inspirativní. V dané oblasti dokáže i nezasvěceného čtenáře seznámit s podstatou 

problému a snad ho i nadchnout pro využití zmiňovaných přístupů.  

Navrhuji hodnocení známkou výborně (neoficiálně s malým mínusem vzhledem k 

řečeným drobným nedotaženostem). 
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