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Diplomová práce Daniely Picmausové se zabývá tvořivě výrazovými aktivitami ve výuce na 1. st. ZŠ. 
Autorka pojímá výtvarnou výchovu jako integrující disciplínu širších projektů. Ve svém přístupu k výtvarné 
výchově klade velký důraz na emoce, jejich prožívání a zážitek.

Práce se skládá ze tří základních částí. Teoretické části, výzkumu a návrhu vlastního integrovaného 
tematického celku.

Teoretická část obsahuje definice pojmů, souvisejících s tématem práce jako jsou výrazovost, tvořivost 
a artefiletika. Formulace mají bohužel většinou povahu encyklopedického hesla. Diplomové práci by slušel širší 
seznam literatury, který by obsahoval publikace, přibližující jednotlivé teorie a přístupy k dané problematice 
tak, aby autorka mohla ukázat svoji schopnost orientovat se v odborné literatuře, vybírat z ní jednotlivé teze a 
dále s nimi pracovat. Některé formulace či vyjádření považuji za velice diskutabilní, např.: „Pod pojmem 
integrovaný tematický celek rozumějme takový způsob výuky, jehož součástí jsou aktivity, činnosti a učení 
přesahující rámec jednoho výukového předmětu (např. Vv + Dv + Hv). V takovémto celku jsou tedy 
zakomponovány složky (výuka, činnosti, aktivity) více výukových i doplňkových předmětů, které by měly být 
uspořádány se zřetelem k naplnění cíle celého ICT a které vedou k celostnímu, harmonickému rozvoji osobností 
žáků. Ve své podstatě jde o formu prožitkového učení (na rozdíl např. od výuky frontální) a bývá mnohdy 
používáno jako nosný prvek učení projektového.“
(s. 12) Není také jasné, jde-li o částečnou citaci z literatury, případně, ze kterého zdroje. Směšují se zde pojmy 
jako prožitkové a projektové učení, které se dále vymezují proti frontálnímu učení apod.

Daniela Picmausová realizovala výzkumnou sondu. Sestavila dotazník, který v průběhu výzkumu dále 
upravila. Předložila ho jedenácti učitelkám. Dotazníky přepsala a dále vyhodnocovala. Snažila se spojit 
kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. Výzkumná část dala autorce jistě hodně práce a zabrala hodně 
času. Přesto zůstal tento potenciál nevyužit. 

Formulaci jednotlivých výzkumných otázek považuji za nedostatečně promyšlenou. Např. „Má učitel 
dnešního typu chuť a potřebu s tvořivě-výrazovými aspekty pracovat?“ Nevím koho považovat za učitele 
dnešního typu. Ani autorka tuto skupinu nijak nepřibližuje. Takovéto vágní pojmy považuji za sporné. 

Ve výzkumných otázkách rozlišuji několik odlišných témat: práci s RVP ZV, postoj učitelů k tvořivě 
výrazovým aspektům VV, plánování výuky a interdisciplinarita. Je škoda, že autorka nevybrala jedno a tomu se 
nevěnovala do hloubky. Otázky v dotazníku jsou značně nesourodé.

Značně problematické je také vyhodnocení výzkumu a jeho závěry. V kapitole 6. 6. autorka identifikuje 
a pojmenovává významové kategorie. To má být zřejmě zmiňovanou kvalitativní částí výzkumu (s. 23). V tomto 
případě se však nejedná o skutečné kategorie, jak s nimi pracuje zakotvená teorie, nýbrž jednotlivé typy 
odpovědí (plánování prostřednictvím tematických plánů, užití výtvarných řad, momentální téma aj.) Je zřejmé, 
že autorka zakotvenou teorii nedostatečně prostudovala. V prostudované literatuře se neobjevuje žádná 
publikace, která se jí přímo věnuje. Daniela Picmausová sečetla podobné odpovědi. Na s. 35 uvádí, že docházelo 
k přejmenovávání jednotlivých kategorií a k jejich přesouvání. To by znamenalo, že začala uskutečňovat jakési 
axiální kódování, avšak nedotáhla jej tak daleko, aby si uvědomila, proč kategorie nesedí. Zcela chybí fáze 
selektivního kódování. Autorka nestanovuje centrální kategorii, jednotlivé kategorie neuvádí do vzájemných 
vztahů, neověřuje je, nepíše kostru příběhu.

Kapitola 6. 7. se sice jmenuje Výstupy; výzkumné nálezy a z nich vyvozené závěry, žádné závěry se zde 
však neobjevují. Autorka znovu opakuje, kolik dotazovaných jak odpovědělo. To, co tvrdí na s. 37-38 svědčí o 
tom, že D. Picmausová neví, proč sondu vlastně realizovala, že se na celou věc nedívá s dostatečným 
nadhledem. V podstatě konstatuje to, na co se ptala v dotazníku. Výzkumná sonda neodpovídá na položené 
otázky (kap. 6. 4.).

Otázky k obhajobě
1. Odpovězte na výzkumné otázky uvedené na s. 26.
2. Jaký typ zážitku prožily děti v části „Oheň“ a jak se odrazil v jejich tvorbě?
3. Z čeho vycházíte při propojování VV a angličtiny, jaké cíle přitom sledujete v AJ?
4. Pohovořte o Vašem způsobu hodnocení výtvarných prací. Podle knihy Slavík, J. Hodnocení 

v současné škole navrhněte skutečná kritéria hodnocení např. pro výtvarný úkol „Oheň“. Vyberte 
k obhajobě ukázky zdařilých a nezdařilých výtvarných prací v tomto úkolu.

5. Na příkladu vybrané výtvarné řady uveďte, jak pracujete s uměleckým kontextem. Ukažte ukázky 
děl, s nimiž děti pracovaly, a vysvětlete.

Práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 24. 5. 2013 Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D


