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Diplomantka se pokouší o postihnutí složité problematiky, o hledání příčin nežádoucích jevů v praxi výtvarné 
výchovy v konkrétním prostředí, a snaží se tuto praxi ovlivnit.

Práce v podstatném smyslu naplňuje svoje cíle. Diplomantce se daří v teoretické části najít relevantní oporu pro 
výzkumnou část, a proces ovlivňování praxe v dané mateřské škole vede jak k jejímu vlastnímu náhledu na 
situaci, tak zřejmě k určitým změnám v uvažování a praxi účastnice výzkumu.

Práce má logickou strukturu, i když číslování některých kapitol by mohlo být systematičtější, zvláště ve 
výzkumné části. Předmět bádání je přesně vymezený. Teoretická část práce je úzce vztažená k části výzkumné, 
což hodnotím velmi kladně. Diplomantka studovala problematiku z několika relevantních zdrojů. V teoretické 
části je uvažování o problematice opřené o citace z literatury, souvislost úvah s citacemi je patrná. V tomto 
ohledu je text ucelený, což hodnotím jako velmi pozitivní.

Výzkumná část se snaží o pochopení zkoumané situace. Toto pochopení má sloužit ovlivnění konkrétní praxe. 
Slabou stránkou výzkumné části je malý vzorek, což diplomantka do jisté míry vyvažuje shromážděním co 
nejpodrobnější dokumentace k danému případu, v intencích případové studie. Výzkumné části by prospěla 
větší explicitnost analýz popisovaných jevů. Za velmi citelný nedostatek práce považuji, že čtenář musí
vynakládat značné úsilí, aby sdělení, která jsou zde formulovaná, pochopil. Na některých místech je formulace 
náhledů nahrazována stylistickými prostředky implikujícími určitý závěr, například na str. 31 si z věty o tom, že 
chvála rodičů učitelku i děti motivuje k další podobné tvorbě, musíme domýšlet, že se popsané pojetí 
prezentace dětské tvorby podílí na uzavřenosti praxe a na problematické spokojenosti učitelky.

V závěru práce diplomantka vyhodnocuje genezi dané praxe, například uvádí do souvislosti skutečnost, že 
účastnice výzkumu se dlouhodobě vyhýbá problematizování podoby své praxe výtvarné výchovy, s její identitou 
cizince ve výtvarné výchově. Ukazuje, že tato okolnost v dané situaci redukuje výtvarnou výchovu na 
zacyklenou nevýtvarnou praxi. Závěr by působil lépe, kdyby diplomantka důkladně doložila oporu závěrů 
v textu, a jednotlivá tvrzení předložila v jasnější podobě. U třetí hypotézy úplně chybí zřetelný odkaz na práci 
učitelů s neodbornou literaturou, kterou má diplomantka zřejmě na mysli.

Přes výše uvedené výhrady je práce je přínosná, a to už tím, že při jejím psaní došlo k ovlivnění konkrétní praxe.  
Kromě toho se diplomantka zabývá pátráním po vzniku a upevnění nežádoucích jevů a postupně se dobírá
založených náhledů na problematiku.

Pokud jde o práci s literaturou, jsou zde některé nedostatky: u internetových odkazů chybí datum přístupu na 
stránku a u přímých citací nejsou uvozovky, což je sice chyba, ale rozsah citace je patrný, protože je uváděná 
kurzívou. 

Po formální stránce je práce bohužel velmi špatná. Chybí tu části vět (např. na str. 23), tečky na konci vět (např.
13), čárky (např. poslední věta na str. 17), v textu jsou překlepy: „učitelkce“ (str.15). Na některých místech 
působí tato práce spíše jako interní poznámky, např.: „příloha xy“ (str. 29). Celkově text působí dojmem, že 
neprošel korekturou. Na str. 43 se nesystémově objevuje patkové písmo a různé styly odrážek. V celém textu 
jsou odrážky řešeny několika styly, což zhoršuje dojem z práce.
V textu jsou stylistické neobratnosti, jako např. „… případové studie kvalitativního výzkumu.“ (str. 9).
Nedostatky formální úpravy jsou nepřehlédnutelné, a pokud se čtenáři podaří všimnout si některého 
zajímavého pozorování, či interpretace, které diplomantka udělala, je tento klad brzy přebit špatným dojmem 
z úrovně formální stránky. 

Tato diplomová práce přes všechny podstatné výhrady obsahuje věcné jádro, které by nemohlo vzniknout bez
vážně míněného a soustavného úsilí diplomantky, proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, 5. 1. 2013 Mgr. Helena Kafková
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