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Simona Drábová si vybrala téma, které je pro práci každého vyučujícího, lektora, vychovatele, nebo 

asistenta učitele velmi důležité. Uvědomit si a formulovat své pojetí výuky je jedním ze znaků 

profesně dobře vybaveného učitele, kompetentního k výkonu své profese a dostatečně 

zodpovědného. K tomu, abychom mohli pojmenovat své pojetí výuky, se potřebujeme stát 

reflektivními praktiky (D. Schön, 1983). Věřím, že během práce na bakalářském úkolu si studentka 

vypracovala takové sebe reflexivní návyky, které jí budou napomáhat ve zdokonalování jejího dalšího 

pedagogického působení. 

 

Autorka práci pojala jako drobnou kvalitativní sondu, využila metody fenomenologického popisu 

ke sběru potřebných dat a na základě prostudované literatury (zejm. kol. autorů: Učitelovo pojetí 

výuky, 1996) vytvořila sérii kódů, pomocí kterých se pak pokusila data analyzovat (kap. 4). Studentka 

si stanovila tyto cíle: a) popsat specifickou podobu výuky Vv v domě dětí a mládeže a v základní škole 

a b) navrhnout způsob, jak některé specifické možnosti volnočasového vyučování Vv zapracovat do 

výuky Vv na ZŠ (výtvarný projekt). Autorce se podařilo cíle naplnit do úrovně popisu (kap. 2.), ve své 

práci uvádí řadu reflexivních bilancí z výuky v DDM, z náslechů a vlastní výuky na ZŠ. Druhý cíl, který 

vyžaduje analýzu a zobecnění získaných dat je jen velmi mlhavý a bylo by vhodné tuto část práce lépe 

zpracovat. Didaktické zpracování témat (str. 31 – 34) nelze za druhý cíl považovat, autorka to v práci 

ani sama neuvádí.  

Po formální stránce odpovídá práce nárokům na bakalářskou práci jen z části: autorka na mnoha 

místech necituje zdroje (např. str. 30: „V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena 

na tvůrčích činnostech- tvorbě, vnímání a interpretaci.“). Jazyková a grafická úroveň práce je poměrně 

nízká, práce má obsah - strukturu, ale vztah mezi jednotlivými kapitolami je nejasný, nenavazují 

plynule na sebe. Seznam použité literatury vůbec neodpovídá literatuře v práci použité (řada titulů 

zde chybí, např. kol. auotrů: Učitelovo pojetí výuky, 1996). 

 

Přesto, že přístup Simony Drábové k bakalářskému tématu je velmi laický a intuitivní, její práce 

vypovídá o angažovaném a aktivním přístupu, snaze se zorientovat v kurikulárních dokumentech, 

výběru z odborné literatury a zájmu o vlastní profesní rozvoj. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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