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Předložená diplomová práce řeší zajímavé a z hlediska zpracování náročné a netradiční téma.
Autorka formuluje následující cíl práce: pojmenovat východiska a předpoklady úspěšné spolupráce
muzea a školy.
Práce je přehledně strukturována, jazyk práce je srozumitelný a poměrně čtivý, v práci jsou patrné
drobné pravopisné chyby.Práce je členěna na 2 hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické
části autorka seznamuje s problematikou společenské role muzea ve vztahu ke škole, s rolí muzea
jako vzdělávací instituce a významně řeší problematiku potřeb školy a muzea. Výzkumná část
předkládá komplexní informace k realizovanému výzkumu, jehož cílem bylo zjistit a ověřit, zda
v regionu hl. města Prahy existuje kvalitní nabídka edukačních programů muzeí školám.
Teoretická část práce má komplexnější charakter, autorka se věnuje mnoha významným
aspektům spolupráce muzea a školy. Je třeba ocenit orientaci na soudobé kurikulární změny v oblasti
obsahu vzdělání. Jednotlivé kapitoly teoretické části by bylo možné shrnout a pojmenovat v obecnější
rovině, v této podobě mají zbytečně podrobný, až roztříštěný charakter. Autorka pracuje s
dostatečným okruhem literatury a dalších pramenů a prokázala velmi dobrou schopnost jejich
analýzy a interpretace. Je třeba ocenit snahu pracovat s aktuálními prameny a zdroji informací i
přesto, že existuje poměrně málo původní česky psané odborné literatury k řešené tématice.
Výzkumná část je opřena o dotazníkové šetření, orientované pouze na prostředí muzeí.
Autorka použila dotazník vlastní konstrukce a formulovala 5 hypotéz. Pro získání komplexnějších dat
a informací k hodnocení práce muzeí by bylo vhodné oslovit zároveň i druhou stranu – školy. Autorka
tak získala pouze jednostranné informace o kvalitě nabídky muzeí školám a jejich spolupráci.
Diplomová práce je na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové, tak po stránce formálního
zpracování. Práce je vhodně doplněna přílohami.
Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě
a v závislosti na výsledku obhajoby navrhuji hodnocení: velmi dobře
Otázka k diskusi při obhajobě:
Které další metody výzkumu by bylo možné využít pro získání komplexnějších informací?
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