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 Posuzovaná bakalářská práce se zabývá velmi zajímavým a výsostně specifickým, z hlediska 

zaměření katedry pravda poněkud netypickým, přesto však inspirujícím tématem. Má rozsah 56 

textových stran a je rozdělena do 3 samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Součástí je i 10 velmi 

zajímavých a ilustrativních příloh. Soupis bibliografických citací obsahuje 25 pramenů, z toho 3 

cizojazyčné.  Jak sám autor uvádí, téma jeho bakalářské práce je možno hodnotit jako zcela minoritní, 

nepříliš často zpracovávané, z čehož ovšem vyplývá i relativní nedostatek výchozích pramenů. Často 

se tak jedná o elektronické dokumenty či právní normy. Jedná se nicméně o relevantní zdroje solidní 

odborné úrovně a autor v průběhu celé práce prokazuje schopnost jejich řádného využívání. 

 Z formálního hlediska text bohužel vykazuje celou řadu pochybení, převážně ovšem 

marginálního charakteru. Za všechny uvedu následující: za čísly jednotlivých kapitol se nepíší tečky; 

v číslování kapitol se neuvádějí nuly; v Obsahu nejsou uvedena konkrétní čísla stran, čímž tak trochu 

postrádá smysl a zhoršuje čtenářovu orientaci; v Soupisu bibliografických citací zvolil autor 

nejednotné řádkování, což je poněkud matoucí; mezi vydavatelem a rokem vydání jednotlivých 

pramenů se píše čárka, nikoliv tečka; u některých autorů jsou uvedena křestní jména, u jiných pouze 

iniciála apod. 

 První - spíše deskriptivně pojatá - kapitola se na obecné bázi zabývá problematikou 

základního uměleckého školství v ČR. Téma je zpracováno sice podrobně a skutečně poctivě, přesto 

však tyto pasáže vykazují výrazně deskriptivní charakter. Jedná se převážně o kompilaci z dostupných 

informačních zdrojů a právních norem. Z formulace v prvním odstavci vyplývá, že umělecké školy 

jako jediné poskytují „promyšleně strukturovanou vzdělávací příležitost“ všech volnočasových aktivit, 

což ovšem z mého pohledu neodpovídá skutečnosti. 

Druhá kapitola je zaměřena na otázku kvalifikace a edukace učitelů ZUŠ. Autor zde mj. 

poukazuje na neukotvenost a nejednotnost odborné terminologie, především z hlediska mezinárodní 

komparace, což je ovšem problém pro celou edukační realitu naprosto typický a nepřekvapivý. 

Bohužel, samotný autorův rozbor používané terminologie je prováděn bez opory v příslušných 

autoritách, což poněkud snižuje jeho vypovídací hodnotu. V souvislosti s terminologickým exkurzem 

v kapitole 2.3 bych chtěl upozornit, že pojem „další vzdělávání dospělých“ je nonses. Rovněž tak 

pojem „permanentní vzdělávání“ není synonymem pojmu „celoživotní učení“. Ač nemůžeme popřít 

autorovu erudici v oblasti jeho profese, orientace v andragogické terminologii a teorii je bohužel o 

poznání slabší.  

Kapitola 2.1.1 je pak sice nazvaná Klíčové kompetence učitele ZUŠ, nicméně její obsah je 

zaměřen na problematiku kompetencí obecně. Dokázal by autor uvést rozdíly mezi pojmy 



„kompetence“ a „klíčové kompetence“ a ilustrovat je na konkrétních příkladech? A ještě jedna 

poznámka: ve chvíli, kdy autor odkazuje na teze Memoranda o celoživotním učení, bylo by jistě 

vhodné citovat přímo původní pramen, který je běžně k dispozici, a nespoléhat se na zástupný 

sekundární zdroj. Nemohu se navíc zbavit dojmu, že samotná myšlenka konceptu celoživotního učení 

zůstala nevysvětlena. 

Při četbě těchto pasáží, jakož i celé práce, se nabízí otázka osobního přínosu a autorského 

vkladu.  Autor velmi často pouze cituje či parafrázuje různé právní normy a předpisy, příp. popisuje 

danou realitu. Vlastní komentáře a postřehy tak zůstávají výrazně upozaděny, což je ovšem škoda, 

neboť autor v celém textu prokazuje bohatou osobní zkušenost a vysoké zaujetí pro danou 

problematiku. Zajímavé a poměrně podrobné jsou např. pasáže věnované popisu metod vzdělávání, 

paradoxně však absentuje vymezení ústředního pojmu „metoda“. Nepochopitelně chybí i vymezení a 

rozbor e-learningu, ačkoliv se na něj v textu přímo odvolává (str. 27). Příliš stručná a v zásadě 

nicneříkající je bohužel kapitola 2.9, věnovaná financování edukačních aktivit.  

Poslední kapitola je poté zaměřena na rozbor situace v konkrétní vybrané škole. Autor se v ní 

mj. pokouší o komparaci s ideálním přístupem, který je naznačen v odborné literatuře (Armstrong, 

Hroník, Koubek apod.). Na str. 41 je konstatováno, že nejnavštěvovanějšími vzdělávacími programy 

jsou ty, které jsou realizovány v rámci formálního školského systému. Co je podle autora příčinou této 

skutečnosti (nízká kvalita ostatních programů, omezená nabídka apod.)? Ačkoliv tato kapitola 

jednoznačně vykazuje nejvyšší míro individuálního autorského vkladu, přesto je kladen příliš velký 

důraz na prostý popis situace ve vybrané škole a přičemž přemíra organizačních podrobností tak do 

jisté míry „zapleveluje“ obsahovou linii práce. Autor sice prezentuje celou řadu velmi zajímavých 

postřehů a úvah vyplývajících z bohaté osobní zkušenosti, přesto si však myslím, že kromě 

konstatování dané reality měly být součástí výkladu i podrobnější návrhy na změny systému, 

podrobná analýza apod.  Z mého pohledu zcela nevyužitý zůstal i potenciál autorem realizovaného 

dotazníkové šetření. 

Z celé práce je nicméně zřejmé, že autor se v dané problematice velmi dobře orientuje. Z textu 

je možné vyčíst osobní zájem i konkrétní praktické zkušenosti. Domnívám se, že práci lze celkově 

považovat za přínosnou a vyhovující, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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