
Tereza Jursová – Diskurzivní prostor mezi galerií a školou 

Členka komise L. Arbanová čte posudek vedoucí práce doc. Fulkové, ve kterém pozitivně hodnotí 

výzkumnou povahu práce a její přínos pro obor výtvarné výchovy a galerijní pedagogiky. 

T. Jursová poskytuje komisi na úvod své obhajoby pracovní listy k výstavě Po sametu, které vytvořila 

a využila při své realizaci programu galerijní edukace. Prezentaci pojímá částečně jako odpovědi na 

otázky z posudku diplomové práce. Představuje svou práci zaměřenou především na teorii a 

pedagogickou praxi a důrazem na výzkumnou část. Odpovídá na otázky, co lze označit pojmem 

diskurz, uvádí odbornou literaturu a vlastní chápání některých pojmů. Říká, kolik bylo účastníků 

výzkumu, představuje výzkumnou otázku. Vymezuje společné úkoly výuky pro galerie a muzea a 

základní umělecké školy. Uvádí možnosti výuky jak pro školu, tak pro galerie a muzea, detailně 

vysvětluje různé typy, které se v obou přístupech objevují. Zabývá se popisem sběru dat, uvádí typ 

zakotvené teorie a zdroje dat, mezi něž patřily webové stránky, strukturované rozhovory, dokumenty 

a zúčastněné pozorování. Ke každému způsobu sběru dat uvádí konkrétní příklady a vysvětluje, proč 

zvolila jednotlivé přístupy. Mluví i o možných způsobech zpracování do budoucna. Ukazuje komisi 

texty, které používala jako zdroje dat pro zakotvenou teorii, vysvětluje přesně způsob, jímž 

postupovala. Mluví o kódování, transkribci, popisuje, jak získala jednotlivé kategorie. M. Raudenský 

se ptá, zda studentka zná software atlas.ti a mluví o možnostech využití tohoto programu. Autorka 

zpracovala celý výzkum ručně bez použití softwaru. Studentka upozorňuje na fakt, že dotazovaní 

učitelé ze ZUŠ většinou s žáky do gaelrie nechodí.  

Oponent M. Raudenský hodnotí pozitivně ambici a široký záběr zkoumání. Kladně mluví o grafickém 

zpracování pracovních listů. O závěrech mluví kladně, upozorňuje však na špatnou čtivost textu, kvůli 

složité syntaxi. Navrhoval známku velmi dobře, avšak s přihlédnutím k obhajobě a vysvětlení 

některých souvislostí se přiklání k hodnocení výborně. Na všechny otázky podle M. Raudenského 

odpověděla studentka uspokojivě. 

Doktorka Arbanová se ptá na provázanost didaktické praxe a výzkumu. Zajímá se o to, proč podle 

studentky učitelé ZUŠ nechodí s dětmi na výstavy. T. Jursová odpovídá, že cílem těchto učitelů je 

tvorba dětí návštevy výstav nejsou prioritou. Vytvořením pracovního listu chtěla studentka 

zúčastněným učitelům ukázat, jak mohou návštěvy galerií snadno využít pro svou výuku ve škole. 

Docent Kornatovský se ptá na reakci ředitelů škol, zda výzkum ocenili, či byli uzaření. T. Jursová 

odpovídá, že ji ředitelé kladně přijali, ale učitelé se zdráhali do výzkumu zapojit. Uvádí konkrétní 

příklady. 

Diplomová práce neobsahuje kromě pracovních listů žádnou výtvarnou část. Komise se shodla na 

tom, že zařazení jakékoliv výtvarné práce by bylo pouze formální záležitostí a není v případě práce 

výzkumného typu žádoucí. Komise dále kladně hodnotí rozsah a zpracování výzkumné sondy 

s poznámkou o obtížné čitelnosti textu vzhledem ke komplikovanému jazyku. Přesto práce působí 

jako celek kompaktně a logicky (realizovaný výzkum a aplikace výsledků do praxe).  

Hodnocení: diplomová práce byla ohodnocena výborně. 

 


