
   Diplomantka pracovala samostatně a splnila požadavky diplomového úkolu v následující kvalitě: 
V úvodní části  lze za přínos považovat úspěšně zpracovaný vstup autorky do zkoumané 
problematiky: přesvědčivé zdůvodnění výběru tématu, charakteristika předmětu zkoumání a formulace 
cílů práce.Uvedeny jsou i prostředky jejich dosažení a předpokládaný výstup.
   V části Teoretická východiska jsou vymezeny důležité pojmy, se kterými v textu pracovala. 
Využila podkladů z odborné literatury; množství pramenů, o které se opírala, je nevelké a nepokrývá 
zcela širší oblast poznatků, vztahujících se předmětu výzkumu (chybí např.odkazy na prameny, 
vztahující se k učení zážitkem). V interpretaci Slavíka s.18, posled.odstavec, se autorka mýlí. 
Charakteristika kurikulárního dokumentu RVP ZV z hlediska  potenciálu k uplatňování tvořivě 
výrazových aktivit při výuce je jen obecná.Tento dokument nelze za „teorii“ nelze pokládat a jeho 
analýza patří spíše do výzkumné části. 
    V úvodních kapitolách Výzkumu je patrné, že se autorka seznámila se základy pedagogického 
výzkumu; využila jich však jen částečně. Zdařile formulovala předmět zkoumání a v pěti výzkumných 
otázkách i výzkumný problém (s.14). Dalších 10 otázek směřuje především ke zkoumání obecnějších 
problémů plánování výuky a příliš rozšiřuje výzkumné pole, což se odrazilo i v repertoáru otázek, 
kladených učitelkám; možná i proto, že autorka neuvedla v textu zřetelně cíl svého výzkumu. Metoda 
rozhovoru se ukázala jako  málo zvládnutá a výzkumné nálezy přinesly pak poněkud jiné informace, 
než jaký byl původní záměr práce. Naopak tři otázky, které si autorka klade (s.27), byly pro její 
výzkum zásadní. Na otázku „Jak naložím se zjištěnými daty“ v pokračování výzkumu nenalezla vždy 
zcela uspokojivé odpovědi (viz vyhodnocení  výzkumných nálezů z rozhovoru i z doplňkové otázky). 
Navržené metodice zkoumání zůstala ve zpracování a interpretaci  výzkumných nálezů mnohé dlužna, 
stejně jako shrnutí poznatků z výzkumných nálezů. Za přínosné pokládám autorčino vymezení 
oblastí zkoumaných jevů. Jako neúplná se jeví závěrečná fáze práce s kódovanými daty při přechodu  
z kvalitativního výzkumu ke kvantitativnímu;nevyjádřila je žádnou statistickou metodou, ani např. 
přehlednou tabulkou. Část „Doplňková otázka“  měla  být vlastním těžištěm výzkumu; mohla přinést  
konkrétní doklady o zkoumaných kompetencích  učitelů, pokud by byly výzkumné nálezy skutečně 
analyzovány (7 řádků textu vypovídá o podmínkách, za kterých učitelé odpovídali, ale nikoli o kvalitě 
jejich  výuky se zařazenými tvořivě výrazovými aktivitami,v příloze jsou  připojeny pouze materiály, 
které participantky autorce poskytly. Postrádám proto nezbytné shrnutí výzkumných nálezů jako 
deskripce aktuální úrovně dílčích kompetencí  zkoumaného vzorku učitelek. Ani závěrečné resumé          
(s. 38-39) už nepřineslo žádná zásadnější zjištění, interpretovaná z výzkumných nálezů.
   V Návrhu podoby integrovaného výukového celku jako pedagogickém experimentu prokázala 
autorka značnou pedagogickou invenci a citlivost v nápadech pro témata výtvarných řad a jejich  
náměty. Přínosem je „Stručný výčet činností (aktivit), které v sobě nesou tvořivě výrazové prvky“            
( ?? autorství) a propojení výtvarných činností s výukou jazyka, včetně anglického. Méně zdařilé je 
didaktické zpracování částí Návrhu, v němž jsou základní didaktické kategorie zaměňovány či 
směšovány s metodickými poznámkami a materiálními prostředky realizace úkolu (viz též didaktická 
analýza úkolu). Slabším místem je výběr a formulace hodnotících kritérií. Chybí závěrečná hodnotící 
reflexe celého experimentu a v přílohách na CD větší počet ukázek žákovských prací z jeho realizace. 
    Závěr diplomové práce jako celku není připojen a je třeba jej při obhajobě doplnit. Dílčí závěr s.57, 
uvedený v posledním odstavci prvního integrovaného celku, bohužel působí bez odkazu na konkrétní 
sledované jevy jako fráze („autorka DP si znovu uvědomila a ověřila, jak je tvorba a exprese důležitou 
a nedílnou složkou osobnosti každého z nás a jak  důležité  místo má (nejen) ve výuce.“) 
    Po formální stránce obsahuje práce, až na Závěr, všechny základní formální náležitosti. Poněkud 
mechanické je strukturování do podkapitol.Text obsahuje řadu zkratek DP, MD,TU, dtto, Vv, s.43 je 
prázdná (?). Ve vyjadřování jsou některé neobratnosti a terminologické nepřesnosti.
    Přes uvedené výhrady přináší práce výzkumné nálezy a další poznatky, které mohou být využity 
jako východiska pro zkvalitnění vzdělávání učitelů 1.st.ZŠ na UK- PedF. Po zvážení obsahových 
kladů i nedostatků v obsahu i formě výzkumné části i realizovaného pedagogickém experimentu 
doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předpokládám, že v jejímž průběhu autorka prokáže, že 
se z uvedených nedostatků  poučila.   
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