
Posudek vedoucí diplomové práce Terezy Jursové „Diskursivní prostor mezi galerií a školou“

Diplomantka Tereza Jursová předkládá práci, která navazuje na výzkumné téma, vztahující se 
k badatelským záměrům KVV, a to v oblasti galerijní a muzejní edukace. Jde o práci souhrnně 
popisující současný stav kulturního vzdělávání ve specifické oblasti komunikace mezi 
institucemi, jejichž funkce jsou jak kulturní, tak vzdělávací. K této analýze je připojena 
kazuistika autorčina edukačního programu k výstavě Po sametu s analýzou vlastních přístupů 
a studentských reakcí. 

Práce je svým zaměřením výzkumnou sondou, zkoumající jak terén, v němž se edukace 
odehrává, tak institucionální praxe a teoretické kontexty, v nichž je celá oblast tohoto typu 
edukace zakotvena. Autorka sbírala data za pomoci metod zakotvené teorie (podložené teorie, 
modifikace Strauss- Corbinové a Hendla), kterou zasadila do širšího kontextu metodologií, 
používaných aktuálně ve výzkumu výtvarné výchovy a ve výzkumu pedagogickém. V určité 
části pak autorka uplatnila i přístupy akčního výzkumu. Tento rámec participačního terénního 
výzkumu přináší i nároky na specifický funkční slovník, který si autorka musela osvojit. 
Všechny kategorie, s nimiž se v práci setkáváme, jsou vyloženy i s genealogickými odkazy na 
jejich obsahové aktualizace a doplněny o Slovníček na str. 93. Metody zpracování dat jsou 
řádně doloženy a definovány. Výzkumné protokoly jsou strukturovány a označeny, primární 
data v nich jsou doložitelná jak v transkriptech, tak v originálech v deskách Přílohy. 
Samostatný edukační program k výstavě Po sametu zde představuje počin, jež je rovněž 
reflektován a podroben kritickému čtení jako jakákoliv ostatní studijní literatura.   
Její seznam je úctyhodný a ukazuje schopnost orientovat se v značně nepřehledné a dosud jen 
málo popsané dynamice socio-kulturního pole, v němž je realizován „provoz kultury“ a 
kulturního vzdělávání. 

Tato diplomová práce je jednou z mála, které mohu považovat za skutečnou výzkumnou 
zprávu z terénu, a to na velmi dobré úrovni. Průběh a strukturu výzkumu zajisté autorka 
objasní v obhajobě nejlépe sama; jako vedoucí práce mohu konstatovat, že jde o cenný 
příspěvek k badatelským záměrům katedry. Idealistické pojetí galerijní edukace, jež vznikalo 
v nadšené atmosféře 90. let, vystřídala mírně optimistická skepse, kterou tato studie také 
dokládá, a to na solidní úrovni výzkumných zjištění a jejich odborné explanace. Klademe si 
otázky, k jaké kvalitě bude směřovat v budoucnosti kulturní edukace, ve vztahu ke 
kurikulárním dokumentům RVP, bereme-li v úvahu i širší socio-ekonomický kontext a 
současný stav stagnujícího systému vzdělávání obecně. Na některé z nich se pokouší 
odpovědět tato práce, další otázky se vynoří v dalším výzkumu. Tam by také mělo směřovat 
případné pokračování práce, neboť autorčina záliba v analýzách terénních sond je zjevná a 
rozhodně jí do budoucnosti nebude bráněno. 
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