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Ve své diplomové práci se autorka zaměřila na oblast oblast galerijní pedagogiky. Kladla si za úkol 
sledovat pomocí metod diskurzivní analýzy vztahy mezi vybranými galeriemi a vybranými školami. 
Zejména jí šlo o sledování toho, jak se oba druhy institucí staví k uplatňování možností vzájemné 
spolupráce. Na základě výsledků výzkumné sondy pak autorka připravila vlastní edukační program 
pro žáky gymnázia a ZUŠ tematizující výstavu GMHP „Po sametu“.

Celá diplomová práce je velmi široce založená a metodologicky zajímavá. Tvoří ji část teoretická 
a výzkumná (autorka je spojuje do jednoho celku) a část didaktická. Spojením teoretické a výzkum-
né části autorka zřejmě sledovala to, že výzkumná metoda (diskursivní analýza) byla využita i k pro-
zkoumání různých politických, kulturních a pedagogických dokumentů vztahujících se k tématu.

Deklarovanou ambici v zadání práce: aby text posloužil jako studijní materiál pro studenty a vy-
učující v daném oboru však poněkud snižuje a problematizuje místy těžkopádný způsob vyjádření, 
častý výskyt stylistických chyb a anakolutů. Uvádím např.: „Některé programy … se vyznačují uži-
tím metody přednášky a pozorování uměleckých děl.“ (s. 13) i „Každý návštěvník muzea/galerie inter-
pretuje umělecká díla, čímž se dostává i o prostor odlišných kultur (i své vlastní).“ (s. 16) „Každý pe-
dagog obsah vzdělání osobitě podle individuálních determinant, proto zde popíši konkrétní pedagogy 
účastnící se mé sondy a zjištění, ke kterým dospěli.“ (s. 27).

Dopouští se i dalších interpretačních nepřesností jako např. na s. 26: „Ve vzdělávacím obsahu vý-
tvarného oboru se dočteme o chápání kultury jako „všeho“ vyjma vědy.“ s odkazem č. 60, který však 
zní: „Žák samostatně vyhledává náměty na inspiraci z různých oblastí světové kultury a vědy...“

Použití termínu „Metody bavení“ v titulku na s. 49 nepokládám za šťastné. Nemá oporu v obecné 
didaktice. Rovněž lze polemizovat s tím, zda výpověď pedagoga (P 2) na s. 47 je správné posoudit jako 
pedocentrický přístup, jak to činí autorka, nebo jako facilitační styl výuky, o němž hovořila výše. 
Orientaci čtenáře v rámci struktury textu neusnadňuje ani zmatečné číslování v pořadovém členě-
ní kapitol, kdy je opakováno číselné označení kapitol: 1.2, 1.3, 1.2, 1.3 a to jak v obsahu tak v textu.

Z hlediska formy vnímám rozporuplně systém odkazů graficky vyjádřených formou šipek. Tento 
princip (odkazující k hypertextu) umožňuje autorce obohacovat text o další kontextové informace, 
současně však tříští plynulý tok vnímání během čtení. Stálo by možná za úvahu odkazy výrazněji 
typograficky odlišit, případně vysunout mimo hlavní textový sloupec (formou marginálie).

Metodologická část je zaměřena zejména na kvalitativní analýzu rozhovoru s vybranými pracov-
níky vybraných institucí (školy, galerie). Autorka použila zakotvené teorie kvalitativního výzkumu 
s použitím otevřeného kódování. V této části práce vykazuje diplomantka schopnost analýzy zjiš-
těných dat. Jako autorčinu naturelu nejblišší se mi jeví část didaktická, která je propracovaná, tvo-
řivá a nápaditá. Doplňuje ji soubor pracovních listů, jejichž koncepce je podpořena vizuálně funkč-
ním řešením vedeným v graficky úsporném stylu.

Závěry, k nimž autorka dospěla, jsou logické a přes malý vzorek pravděpodobně odpovídající re-
alitě. Celkově lze hodnotit diplomovou práci jako velmi náročnou. Autorka v práci zpracovala znač-
nou sumu informací a je z ní je patrné výrazné osobní nasazení. Ocenění zaslouží porovnání nejed-
notné terminologie v rámci daného oboru. Výše zmíněné nedostatky výzkumná a zvlášť didaktická 
část vyrovnávají.
Navrhuji, aby při obhajobě diplomantka osvětlila:
1. Specifikujte úkoly a možnosti muzejní/galerijní výuky a výuky na ZUŠ.
2. Upřesněte kvantitativně vzorek výzkumu (ne jen výčet škol a galerií, ale počty respondentů).
3. Zdůvodněte otázky uvedené v dotazníku. Proč odpovědi na některé otázky nebyly v analýze 

využity a proč tedy byly kladeny.

Předloženou diplomovou práci hodnotím: velmi dobře.
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