
Posudek oponenta na diplomovou práci Petry Peštové „Vzdělávací koncepce regionálního muzea“ 

Autorka si ve své práci klade otázky, týkající se profesní role učitele, který se zabývá pomezním prostorem 

výtvarné výchovy a muzejní pedagogiky. Vychází přitom z odborné reflexe svého působení  ve Vlastivědném 

muzeu v Nymburce. Informací se nám tedy dostává na základě dlouhodobé znalosti místa, instituce a zkušenosti 

s tvorbou tří edukačních programů k vybraným výstavám. Tento přístup velmi oceňuji: jsou zde splněny základní 

podmínky pro provedení participační sondy vázané na prostředí a poslání specifické instituce. Závěry můžeme na 

základě předložených dokumentů (včetně příloh) a jejich analýzy považovat za věrohodné. Svým zaměřením je to 

práce v oboru ojedinělá, neboť předchozí práce autorek z KVV, např. Lendacké, Jursové a Tipton ( v práci 

kupodivu nereflektované), byly zaměřeny na specifiku konceptuálních přístupů výtvarné pedagogiky v oblasti 

galerijní edukace a současného umění.  Předložená diplomová práce zaslouží pochvalu za odvahu, ale také 

oponenturu v řadě sporných momentů a kritiku nedostatků. Otázky k obhajobě zařazuji průběžně do textu 

oponentury a vyznačuji je tučně. Úvodní část textu je otevřena otázkami po spojení regionálního muzea/galerie 

a výtvarného vzdělávání.  Je rámována dvěma rámci – zakotvením v  antropologickém pojetí kultury (resp. 

vazbou na vizuální kulturu a směřování kurikulárního dokumentu RVP, oblast Umění a kultura), dále pak 

pohledem do historie  muzejní edukace a školní výtvarné výchovy. Obecně nemám námitek proti tomuto pojetí – 

poučeně reflektuje současný trend v didaktice VV a oborové rámce muzejní pedagogiky, zde s odkazy na  projekt  

Brána muzea otevřená a pramennou literaturu typu Acta musealia.  Na  str. 6 autorka vymezuje úsporně rozsah 

odborné literatury, o niž se v práci opírá a odůvodňuje její výběr. Celkově je  (naštěstí) rozsah bibliografie 

mnohem bohatší  a prozrazuje slušnou orientovanost o obou oblastech.  Avšak způsob práce s odbornými 

prameny, chybějící zahraniční zdroje a nesystematičnost ve způsobu citování jsou bohužel nepominutelné. 

Výsledný text kapitol, který byl zamýšlen jako reflexivní a výkladový, těmito nedostatky trpí jak po obsahové 

stránce (koherence, plynulost, logika argumentace, myšlenkové zkratky), tak po stránce stylistické (stylistické 

neobratnosti, gramatické nesprávnosti prozrazují chybějící závěrečnou jazykovou korekturu). Po této stránce 

práce nesplňuje požadavky na standard textu diplomové práce UK, což bohužel ovlivní negativně výsledné 

hodnocení.  

V samostatné kapitole se autorka se věnuje problematice terminologie, respektive odborného funkčního slovníku 

této interdisciplinární oblasti. Autorka konstatuje, že terminologie je otevřená významovým posunům a 

obsahovým změnám. Nezanedbatelná je chybějící kontextualizace, a to ve vztahu k pramenné literatuře 

pedagogické, (eventuelně k slovníkům terénních studií)  a k aktuálním praktikám sémiotické domény (tzn. 

edukační praxi na místě). Pokus o přehled je cenný, ale je chaotický, a trpí nejasnostmi výkladu jednotlivých 

termínů. Proto sem soustředím hlavní otázky oponentury. Věnujte se prosím v obhajobě následujícím 

termínům, které jsou obsahové buď nejasné, nebo v nejasném vztahu k dalším parametrům tabulky.  1. 

Skrytá edukace – ve vztahu k termínu skryté kurikulum, 2. Vzdělávací metody a školní metody výuky, 3. 

Lektor – kurátor edukace – klient, 4. Prezenční muzejní pedagogika, 5. Muzejní edukace. Odkažte všude, 

kde to jde, k pramenné literatuře. Výzkumná sonda je celkem přehledně strukturována (metody, plán výzkumu) 

a čtenář se dozví něco zajímavého – pasportizace instituce je dobře provedena, podmínky specifikovány a hlavní 

otázky dávají smysl (str. 52). Ve spojení s dalšími, doplňujícími  otázkami,  představují však příliš velký soubor, 

který by vyžadoval systematickou analýzu v mnoha parametrech, což je pro jednoho badatele-začátečníka 

nesplnitelný interpretační cíl. Konceptové mapy jsou však nečitelné, takže nepomohou k orientaci. Domnívám se, 

že nebylo v silách autorky ambici naplnit, jak také sama v závěru konstatuje. Je nutné ocenit, že některé postřehy 

jsou velmi zajímavé a mohou přispět do informační databáze výzkumu KVV.  Případové studie prozrazují 

zajímavou stopu: domnívám se, že specifika oborové didaktiky VV v rámci muzejní pedagogiky byla zpočátku 

oslabena a bylo nutno ji záměrně posilovat. Mohla byste vysvětlit tyto konceptuální posuny (zvláště v oblasti 

konceptové analýzy) a aktivních tvůrčích postupů, které uplatňujete? S odstupem času – mohla byste 

posunout i náhled na rozdíly a paralely mezi diskursem muzeologie a výtvarné pedagogiky?   
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