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Problematika, kterou se diplomantka zabývá, je důležitá, a její probádání je nepochybně velmi potřebné. 
V úvodu práce uvádí diplomantka svoje motivy pro studium této problematiky, a je z nich patrné, že má o tuto 
problematiku upřímný zájem. Obě tyto skutečnosti ukazují práci v dobrém světle. Problém práce naopak 
spatřuji v příliš vágním pojmenování jejích cílů. Formulace na str. 11 začínající slovy „Mým přáním je, aby se 
dětem s handicapy dostalo kvalitní výtvarné výchovy…“ nenabízí žádnou představu, jak by v rámci diplomové
práce mohlo být cíle dosaženo. Není například jasné, jestli se v práci dočteme o charakteristických znacích 
výtvarného projevu handicapovaných dětí, nebo jestli tu najdeme reflexi učitelova pojetí handicapovaného 
dítěte, případně obojí, či ještě něco úplně jiného.

Metodicky je práce vyhovující. Ve výzkumné části je použita metoda akčního výzkumu, která umožňuje 
diplomantce zlepšit vlastní praxi. S některými postupy akčního výzkumu, např. reflexivní kritikou, diplomantka 
nepracuje systematicky. Sebraná data jsou dokladem toho, že diplomantka se výzkumem poměrně dlouho 
zabývala, a zlepšila své vlastní kompetence učitele výtvarné výchovy. 

Diplomantka korektně cituje a parafrázuje relevantní odbornou literaturu. Určitý problém práce s literaturou 
spatřuji v tom, že různé citace víceméně tvoří text, a že je z nich málo patrné, jak o problematice uvažuje 
diplomantka, a co chce z textů vytěžit.

Práce postupuje systematicky, její obsah je dobře strukturovaný. V jejím průběhu se projevuje slabé zaměření 
předmětu bádání, což dokládají nevěcné závěry některých podkapitol, jako například závěr na straně 46: 
„Všechno to vyžaduje hodně tvořivosti, času a trpělivosti. Ale rozhodně to stojí za to.” Na některých místech se 
diplomantka opírá pouze o nevyargumentovaný názor: „Podle mého názoru je důležité uvádět učivo do 
souvislostí hned od počátku“ (str. 59). Na straně 60 čteme: „Byla bych ráda, kdyby tyto informace přivedly 
čtenáře k přemýšlení nad výtvarným projevem handicapovaných dětí a k hledání způsobu, který by umožnil 
těmto dětem vytěžit z výtvarné výchovy co nejvíce.“ Především by však toto přemýšlení a konkrétní návrhy 
měly být prezentovány právě v této diplomové práci. V jejím závěru je vzhledem k cílům práce irelevantní 
prohlášení, že „Tato oblast by mohla být předmětem dalšího výzkumného šetření a případné intervence (např. 
návrh Manuálu pro tvorbu ŠVP ZV pro speciální školy, aktualizace konkrétního ŠVP ZV).“ Z hlediska popisu, 
který dokumentuje situaci, je práce velmi pečlivá a dobře provedená, což vyvažuje výše uvedené nedostatky.

Práce je dobře členěná na kapitoly, trochu překvapivé je, že název celé práce je též názvem podkapitoly 2.9.2. 
Jazyková úroveň práce je převážně dobrá, místy se vyskytují drobné neobratnosti: „… najít tu správnou 
motivaci, která by přilákala jeho pozornost.“ Výjimečně se objevuje terminologický problém: „… z profilu (en 
face),“ (str. 62) nebo překlep: „semnou“ (místo se mnou), (např. str. 40). Celkový dojem z práce je dobrý. Její 
odborný přínos spočívá především v ovlivnění konkrétní praxe a prohloubení učitelské zkušenosti diplomantky, 
což je jistě cenné. Závěry práce jsou formulované se snahou o jasnost. Práce naplňuje svoje zadání.

Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na diplomovou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě: 
1, V závěru říkáte, že se potvrdila vaše „… domněnka, že výtvarná výchova u dětí s handicapy mívá odlišnou 
podobu, přičemž hlavní proměnná spočívá ve složení konkrétní skupiny dětí, se kterou učitelka pracuje.“
Můžete v návaznosti na provedené výzkumné šetření říci něco o rozdílech dětského výtvarného projevu dětí 
s handicapem a bez něj?

3, Na několika místech ukazujete, že děti projevují nejistotu a ujišťují se o „správnosti“ svých výtvorů. Můžete 
to interpretovat vzhledem k praxi výtvarné výchovy v dané škole?

2, Můžete popsat, jak učitelé zúčastnění ve vašem výzkumném šetření reagovali na vaši práci s tematickými 
řadami, například jestli to pro ně byla novinka?
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