
Oponentský posudek diplomové práce Mileny Menčíkové
Cesty k rehabilitaci praxe výtvarné výchovy v předškolním vzdělávání

Diplomantka Milena Menčíková se ve své práci zabývá velmi závažným problémem praxe výtvarné výchovy na 
mateřských školách, na konkrétním příkladu jej zkoumá a navrhuje a v praxi ověřuje jedno z možných řešení. 
Vychází z vlastních poznatků o neuspokojivém stavu výtvarné výchovy na mateřských školách a v rámci svého 
pracoviště se snaží o nalezení a pojmenování příčin tohoto stavu a o možnosti dílčí nápravy. Jako participantku 
svého výzkumu si volí jednu ze svých starších kolegyň, pozoruje a analyzuje její metody práce a zkoumá její 
postoje a názory v oblasti výtvarné výchovy. Hledá kořeny a důvody její málo tvůrčí pedagogické práce a 
stereotypních didaktických postupů a nachází je v její profesní přípravě v minulosti, v jejím osobním vývoji i 
v sociálních a institucionálních vlivech. 

Diplomantka poměrně výstižně popisuje výchozí situaci své práce a na pozadí možností, které jí 
poskytuje její pracoviště, se věnuje hledání smyslu výtvarné výchovy v prostředí mateřské školy. Odhaluje a 
pojmenovává různorodé příčiny současného neuspokojivého stavu praxe své participantky a snaží se pro ni 
formulovat možnosti nápravy. 

Východiskem k dosažení žádoucích změn v uvažování a postojích participantky je diplomantce 
intervence do stávajícího stavu v podobě didaktické řady vycházející z obrazu Paula Kleea Úplněk. Přípravy i 
realizace této didaktické řady se participantka se aktivně účastnila. Didaktická řada je dobře promyšlená a působí 
celistvě. Popisovaná realizace didaktické řady však naznačuje, že diplomantka zůstala se svou intervencí 
v podstatě na půli cesty. Sama si uvědomuje a v textu zmiňuje, že pro děti, navyklé pracovat pouze se šablonami, 
pro něž bylo například samotné užití temperových barev zcela novým zážitkem, mohla být didaktická řada 
směřující k napodobení různých aspektů Kleeovy malby příliš direktivní, poskytovat málo prostoru pro kreativní 
experimenty a nutné zkoušení možností dosud neznámých materiálů a postupů. Je ale zřejmé, že vzhledem 
k předchozí praxi participantky byla i tato změna metod práce velmi podstatná a je možné, že radikálnější zásah 
by už byl pro ni nepřijatelný. 

Řazení částí textu vede k domněnce, že autorka nejprve v součinnosti s participantkou vybrala konkrétní 
výtvarné činnosti a techniky a teprve následně k nim společně hledaly odpovídající výchozí umělecké dílo. Je ale 
možné, že práce na didaktické řadě postupovala obvyklým způsobem od volby inspirativního a motivujícího 
uměleckého díla přes výběr odpovídajících výtvarných prostředků k dětské tvorbě. Dojem neobvyklého postupu 
práce může být způsoben i tím, že diplomantka nevěnovala finální podobě svého textu dostatečnou péči. 

Nesporné klady předložené diplomové práce, jako je odvaha pojmenovat problém a pokusit se jak o 
jeho analýzu, tak i o hledání cest k jeho nápravě, totiž bohužel nestačí k vyrovnání jejích nedostatků. V textu 
diplomové práce najdeme velmi mnoho míst, která působí nedokončeně, útržkovitě, jako pozůstatky 
nerozpracovaných poznámek. Setkáme se s neukončenými větami nebo slovními spojeními, která jsou jen 
glosami bez určitého slovesa. Text je zatížen mnoha chybami gramatickými (shoda přísudku s podmětem, např.
na str. 5, 24; nesprávné tvary slov; užívání velkých písmen), syntaktickými (psaní čárek v souvětích; vytváření 
složitých souvětí z vzájemně nenavazujících vět) i písařskými (špatné pořadí písmen ve slovech; chybné psaní 
uvozovek; chybné odsazení kolem interpunkčních znamének; nedůsledné řádkování či formátování textu – např. 
str. 18; nedodržení typu písma – např. příloha č. 6 apod.). V textu uváděné odkazy na přílohy jsou často bez čísla 
či s nefunkční šifrou xy (např. str. 32).

Uvedené formální nedostatky práce jsou nutně vnitřně propojeny s nedostatky formulačními i
obsahovými. V některých pasážích textu není věta či myšlenka dokončena a zůstává nejasnou, řešení problémů 
či analytické postupy jsou jenom letmo naznačeny (např. str. 43). Složitá souvětí s nepřehlednou strukturou 
značně ztěžují pochopení některých pasáží textu (např. str. 35). Jiné části textu zřejmě chybí nebo jsou nesprávně 
zařazeny, např. na str. 12. Celkově působí diplomová práce jako nedokončená a neuzavřená, více v oblasti 
formální, ale v souvislosti s tím i po stránce obsahové. 

Přestože se diplomová práce Mileny Menčíkové dotýká závažného problému v praxi výtvarné výchovy 
a nabízí podnětnou možnost jeho řešení, její písemná podoba bohužel neodpovídá úrovni, která se běžně od 
diplomové práce očekává. Proto tuto práci k obhajobě nedoporučuji.   

Otázky k obhajobě všechny vycházejí z Vámi vyslovených hypotéz:
1) Navrhněte postupy, jimiž byste kompenzovala profesní nejistotu participantky, kterou popisujete 

v hypotéze 1. 
2) Co by podle Vás mělo být obsahem kurzů navrhovaných v 2. hypotéze?
3) Charakterizujte podstatu autority učitele výtvarné výchovy a vysvětlete, jak konkrétně by podle Vaší 

třetí hypotézy mohla být narušena.

V Praze dne 4. ledna 2013                                                   PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.




