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Studentka si vybrala téma, které je v současné době velmi aktuální a pro současnou teorii a praxi výtvarné 
výchovy přínosné. Jak ve výtvarné výchově, tak v muzejním a galerijním vzdělávání (pedagogice/edukaci) se 
během posledních deseti let odehrála řada podstatných změn. Jendou z nich je, že vedení galerií a muzeí a také 
současná mladá generace kurátorů začíná vnímat vzdělávací programy jako podstatnou součást výstavních 
programů. Toto vnímání má řadu podob, v ideálním případě je vzdělávacímu programu věnována stejná 
odborná péče jako samotné výstavě, v horším případě je vzdělávací program chápán pouze jako marketingová 
strategie zvyšující návštěvnost a tedy i ekonomickou hodnotu výstavního projektu. (viz také Koncepce účinnější 
péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2010 – 2014, např. str. 4) Dále se výrazně zvýšilo množství pojmů, 
které se v oblasti výtvarné výchovy a galerijního a muzejního vzdělávání používají a je třeba v nich hledat nové 
struktury a vztahy odrážející umění a kulturu 21. století. 
Téma vzdělávací role galerií a muzeí je velmi rozsáhlé, proto se studentka z této problematiky zaměřila na roli 
regionálního muzea. Regionální muzeum je svázáno s konkrétním krajem, místem, jeho historií a zejména s 
konkrétními lidmi - jeho role je specifická. Hlavní přínos této role můžeme vidět v neustálé reflexi místní, 
národní a kulturní identity. Z tohoto hlediska je diplomová práce přínosem i pro výzkumný projekt Katedry 
výtvarné výchovy: NAKI DF 11P01OVV025 - Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na 
muzea, galerie a školy. 
Klíčovým problémem, se kterým se autorka potýkala, je nalezení rovnováhy mezi obecně vzdělávací rolí 
regionálního muzea a výtvarnou vzdělávací rolí. Není neobvyklé, že výtvarné, ale i jiné umělecké obsahy jsou 
využívány ke vzdělávání v jiných vzdělávacích oblastech (např. kreslí se také v přírodopisu), ale jejich specifický 
oborový obsah se vyprazdňuje a stávají se pouhým nástrojem k dosažení jiných vzdělávacích cílů. Proto bylo 
nutné vymezit obsahy oboru (pojmy, specificky výtvarné cíle a metody, atd.). Autorce se podařilo je nejen 
vymezit, ale také udržet v úzkém vztahu s dalšími vzdělávacími cíli (viz didaktické analýzy jednotlivých 
vzdělávacích programů). 
Práce je postavena na třech hlavních pilířích: 1) na studiu dostupné domácí literatury (historický vhled, reflexe 
současného stavu, komparace vývoje výtvarné výchovy a muzejního a galerijního vzdělávání), 2) na kritické 
reflexi vlastní čtyřleté zkušenosti z praxe muzejního pedagoga a akční participační sondě (analýza realizovaných 
programů, analýza vztahů a komunikace se školami, analýza hierarchie a kompetencí pracovníků v muzeu) a 3) 
na struktuře pojmů (vyhledávání, tvorba a mapování pojmového aparátu, kritická reflexe hierarchie pojmů). 
V tomto ohledu autorka odvedla obrovský kus práce, za který by se nemusel stydět i výzkumný tým. Cením si, 
že svá zjištění autorka nepřeceňuje, nedopouští se přehnaných zobecnění a neformuluje tzv. rady nebo pravdy. 
Závěry, které činí, jsou hodnotné jak v rovině metodické, tak teoretické (didaktické). Daří se jí například 
formulovat požadavky na profesní kompetence muzejního pedagoga (str. 98), faktory ovlivňující kvalitu 
vzdělávacího programu, nebo požadavky na komunikaci se školami a učiteli (str. 126). Hlavní výzkumná otázka 
„Jakou roli hraje regionální muzeum ve výtvarném vzdělávání?“, se v průběhu práce na DP úkolu 
transformovala spíše do podoby „Jaký je podíl výtvarného vzdělávání v celkové koncepci vzdělávání 
regionálního muzea?“ (viz např. str. 102, 104 a 105) Odpovědi na tuto otázku ilustruje autorka také celou řadou 
pojmových a konceptových map. Práce je také díky nim otevřeným systémem, sice s vlastním jazykem a 
vlastními strukturami pojmů, ale otevřeným a nabízejícím se k dalším analýzám. Práci považuji za přínosnou, její 
téma by bylo možné dále rozvinout (studium zahraniční literatury, komparace). 
Kriticky hodnotím některé obsahové nesrovnalosti (záměna jmen, např. Jiří Vančát místo Jaroslav Vančát, Mgr. 
Plicka místo Pliska) a zjednodušování (např. nerespektování odlišných teoretických východisek různých 
teoretiků výtvarné výchovy). Stejně tak řadu překlepů, chyb v bibliografických údajích (např. Slavík, J.: K 
předmětu didaktik v estetických oborech vzdělávání. Pedagogická orientace, 2011, roč. 21, č. 2, s. 207–225, 
ISSN 1211-4669) a místy nejednotnou typografickou úpravu. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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