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Diplomová práce Šárky Lachnitové zpracovává téma na první pohled nenápadné a - jak by si i 

leckdo mohl myslet - vlastně jednoduché. Avšak práce ukazuje, že pravý opak je pravdou. Na 

počátku všeho, j ak sama autorka říká, stál její emocionálně podložený zájem o současný 

fenomén satelitních městeček. Jakmile se však architektonické téma dostane do středu 

pozornosti, vynoří se zároveň velice komplikované pole různých kontextů a výkladových 

rámců: autorka se musela rozhodovat pro sociologické, kulturní, estetické a filosofické úhly 

pohledu, aby pak mohla z těchto různorodých pozic reflektovat i východiska svého 

pedagogického přístupu. 

Jakmile měla za sebou první, a podle časové prodlevy jistě nelehkou, etapu ujasňování 

východisek a vymezování hranic tématu, ukázala se další obtíž, která se však stala postupem 

času předností. Jde o to, že konceptová analýza tématu se stává zároveň i konceptovou 

analýzou pedagogických východisek, na nichž pak lze rovnou vystavět vzdělávací program. 

To si naštěstí autorka uvědomila včas a vytvořila tak neobyčejně kompaktní celek, který 

spojuje organicky části, které tradičně nazýváme „teoretickými", s částmi, které opět 

tradičně, leč nepřesně, nazýváme „praktickými". Celá práce tak může sloužit jako určitý 

manuál svého druhu, využitelný okamžitě v terénu, ve školní praxi. Stačí si povšimnout 

pravidelného prvku „klíčových slov" před každým výkladovým celkem (viz Obsah) a j e 

jasné, 

že tyto koncepty vytvářejí čitelnou strukturu celku, který j e svou podstatou již pedagogický a 

že výkladové celky nabízejí určité úhly pohledu, z nichž lze vystavět variabilní celek 

vyučování ve výtvarné výchově, pochopené jako výchova kulturní. 

Navíc zde autorka pracuje se zjištěními přímo z terénu - ať už se jedná o analýzu řady 

narativů (jde o primární dokumenty výzkumné sondy, z nichž některé jsou zajímavou částí 

práce v Přílohách) od dětí, majitelů domů nebo profesionálů. Zde se podařilo, za pomoci 

metod participačního kvalitativního výzkumu, přivést k řeči dětské prekoncepty a 

konfrontovat j e jak s vlastními názory, tak s názory uživatelů domů a expertů. Výzkumná 

zjištění byla pak porovnávána s názory z odborné literatury a použita rovněž jako východiska 

školního projektu. Následné reflexe pedagogického působení ukázaly další jevy - např. 

původní představu o přístupech dětí a studentů k architektuře satelitních městeček a vůbec 

k životnímu prostředí včetně životního stylu musela autorka zrevidovat. Cením, že autorka 

před výzkumnými sondami a jejich problematikou necouvla! 

Stručně řečeno - nelehký proces vzniku práce přinesl posléze kultivovaný a v mnohých 

ohledech originální výsledek: nejen dobrou orientaci v tematice i v příslušných pramenných 

kontextech, ale i schopnost pracovat tvůrčím způsobem v terénu a tuto práci poctivě 

reflektovat. 
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