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 Autor se zabývá tématem, které se dotýká problematiky vzdělávání, a tedy 
zapadá do odborného profilu katedry. Text je podán v přijatelné grafické podobě a jeho 
rozsah přesahuje předepsaný standard. Je napsán zvládnutým a adekvátně odborným 
jazykem a při běžném, nekorektorském čtení jsem v něm nenarazil na žádné podstatné 
gramatické či terminologické nesrovnalosti. (Některé překlepy a drobné výtky ke grafice 
zmíním později.) Kromě Úvodu a Závěru zahrnuje práce tři podrobně, možná až příliš 
podrobně, členěné kapitoly. Poměrně bohaté přílohy jsou ve vztahu k textu vhodně 
ilustrativní a vcelku zajímavé. 
 Autor si jako cíl práce stanovil „popsat situaci ve vzdělávání učitelů českého 
uměleckého školství, nároky na vzdělávání učitelů a také možnosti dalšího vzdělávání, 
které se v současnosti nabízejí a jsou využívány.“ (s. 5) Nejprve se zabývá postavením 
základního uměleckého školství v České republice, druhou kapitolu textu, dosti členitou 
a rozsáhlou, představující téměř jeho polovinu, věnuje problematice kvalifikačních 
předpokladů a dalšího vzdělávání učitelů umění. Ve třetí kapitole analyzuje vzdělávání 
pedagogických pracovníků Základní umělecké školy Nový Jičín, kde sám v současné 
době působí. 
 Po přečtení práce jsem nabyl dojmu, že cíl práce se autorovi podařilo v zásadě 
naplnit. Jedná se převážně o deskripci současného stavu (včetně krátkého historického 
exkurzu v první kapitole), která je přínosná a zajímavá především tím, že o fungování 
uměleckých škol, a k tomu o zřetelně specifických nárocích na vzdělání zde působících 
pedagogů, se toho všeobecně příliš neví. Jen se nemohu ubránit dojmu, že problematiku, 
kterou autor ve svém pojednání postupně analyzoval, potom v závěru shrnul až zbytečně 
úsporně. Oproti tomu se mi poslední kapitola textu zabývající se vzděláváním pedagogů 
v Základní umělecké škole Nový Jičín zdála v několika sekvencích nadbytečně detailní. 
 Jako příjemný a chvályhodný bonus práce hodnotím autorův nápad obohatit své 
vlastní úvahy o údaje získané z dotazníkového šetření, které „vlastnoručně“ provedl. 
Bohužel poznatkům, které získal z administrace téměř 80 (!) dotazníčků, věnuje v celém 
textu jen jednu stranu a v příloze jednu tabulku. Velká škoda. 
 Text práce je podložen řadou odborných pramenů, počet položek Soupisu 
bibliografických citací (včetně cizojazyčných a elektronických) je velice uspokojivý. 
Citace jsou, až na drobné detaily, uváděny v podobě respektující platné bibliografické 
normy, což platí i o odkazech v textu. Autor navíc prokázal, že se v relevantní odborné 
literatuře dokáže orientovat a kreativně s ní nakládat. Drobnými chybami v podobách 
citací jsou: Za jménem nakladatelství a tudíž před rokem vydání je čárka, nikoli tečka. 
Dále se u nakladatelství neuvádí jeho právní forma (třeba a.s.). A za pořadovou číslicí 
vydání je mezera, stejně jako za každou jinou tečkou. Na těchto detailech jsou bohužel 
bibliografické normy postaveny a autor v nich není zcela důsledný. K práci s literaturou 
je třeba též poznamenat, že nejen u citátů, což autor bezchybně dodržuje, avšak i u 



parafrází je třeba uvádět též strany, ze kterých je čerpáno, což autor pomíjí (např. 
Koubek, s. 30 a 39; Prášilová, s. 30 a 31, Lazarová, s. 32–33 a 35; Hrozník, s. 38; 
Armstrong, s. 38 a 51 ad.). Pouhý letopočet se uvádí v případě, kdy na jistou publikaci 
odkazujeme jako na celek. 
 Ke grafické podobě mám několik výhrad. Jednak na s. 21 se 1. odst. nepodařilo 
zarovnat do bloku, což mě trochu mátlo. To souvisí s další autorovou zvláštností, totiž 
psát odstavec hned od levého kraje, zatímco norma stanovuje jeho posun o 2–5 úderů 
vpravo. Je to pak vážně o něco čitelnější. Navíc se mi v odborném pojednání, kterýmžto 
má bakalářská práce být, příliš nelíbí odstavce tvořené jednou krátkou větou (s. 20, 31, 
32, 52, 54, 55 aj.). Do textu, jak už to zákonitě bývá, se vloudilo pár překlepů, zachytil 
jsem např.: s. 10, 3. ř. sh., má být uváděným; s. 20, 6. ř. zd., vzdělávání; s. 22, 14. ř. zd., 
je v odkazu přehozena strana a letopočet; s. 25, 7. ř. sh., 50% (bez mezery je to přídavné 
jméno!). 
 Že autor příliš nestudoval výtahy z norem uvedené v Pokynech k vypracování BP 
zavěšené na katederním webu či v Moodle UK, nasvědčuje i to, že nesprávně čísluje 
kapitoly práce. Jednak za posledním číslem nikdy není tečka. Dále jsou tzv. kapitoly (ty 
největší celky) jednočíselné, správně má uvedeno 0 – Úvod, 4 – Závěr, ale proč 1.0, 2.0, 
3.0? Má být prostě 1, 2, 3. S nulou jako dalším číslem by se jednalo už o podkapitolu, 
která by byla jakýmsi úvodem (třeba historickým) příslušné kapitoly. Současně není 
logické, aby se některá podkapitola rozpadla pouze na jedinou část (2.1 má jen 2.1.1, 
jako 2.8 má jen 2.8.1 a už ne 2.8.2). A nakonec – Soupis bibliografických citací, 
Bibliografie a Přílohy se číslují jako normální kapitoly (v našem případě tedy 5, 6 a 7). 
 
 Jak už bylo řečeno, domnívám se, že autorovi se podařilo vytčené cíle své práce 
naplnit. Výše uvedené výhrady nepovažuji za natolik zásadní, aby zcela zastínily jeho 
samostatnou a pečlivou práci, jejíž výsledek hodnotím jako splnění bakalářského úkolu 
a předkládanou bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě. 
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PhDr. Jiří Reichel, Ph.D. 


