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Obsahová stránka práce: Studentka si vybrala téma, které je velmi specifické a v oblasti výtvarné výchovy 

mu není věnována soustavná a dlouhodobá pozornost. Svou prací může studentka přispět do diskuse o kvalitě 
současné výuky výtvarné výchovy na školách pro sluchově postižené žáky. Oceňuji, že i přesto, že se téma 
studentky osobně dotýká, dokázala si od něj udržet určitý odstup, a zjištěné informace zobecňovat.  

V první kapitole se autorka snaží stručně popsat vztah mezi řečí a řečí výtvarného umění. Jejich spojitost 
vidí v tom, že se jedná o „výrazový prostředek pro sdělování našich myšlenek a pocitů.“ (str. 11) Čerpá z publikace 
Jaromíra Janouška, který vysvětluje pojetí řeči podle Saussura. První podnět pro obhajobu: Mohla byste toto 
pojetí přiblížit a uvést do kontextu příslušné vědní disciplíny a jmenovat některé další autority? Proč jste se 
rozhodla zahájit svou práci srovnáním řeči a řeči výtvarného umění (rozvést schéma na str. 15)? Čím je podle vás 
řeč pro sluchově postiženého člověka? 

V následující druhé kapitole autorka bez uvedení hlubší souvislosti s tématem práce, jmenuje několik 
umělců se sluchovým postižením. Kapitolu zakončuje podnětnou úvahou o vlivu výtvarné výchovy na profesní 
uplatnění sluchově postižených žáků. Do jádra úvahy staví vzdělávání žáků v oblasti zacházení s novými 
technologiemi (digitální fotografie, počítačová grafika, animace, apod.) a rozvíjení komunikačních dovedností 
(navrhuje zavedení reflektivního dialogu do výuky Vv). V průběhu celé práce se k této úvaze autorka vrací a 
postupně ji upřesňuje na základě dat ze svého šetření. 

Šetření je věnována třetí a čtvrtá kapitola. Autorka se zde pokouší o zmapování současného stavu 
výtvarné výchovy na školách pro sluchově postižené. Studentka zvolila tři školy v Praze (Základní škola pro 
sluchově postižené Výmolova; Gymnázium, základní a mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici; 
Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova), které srovnávala ve dvou rovinách: a) 
rovina vyučující - dotazník (profil učitele Vv a styl výuky), a b) rovina ŠVP - srovnání školních vzdělávacích 
programů. Přesto, že je celkově šetření zmatené a nedostatečně popsané (např. chybí: charakteristika 
respondentů, fáze výzkumu, použité metody sběru dat a analýzy dat, primární dokumenty – poznámky z výuk, 
reflexe výuky, vyplněné dotazníky, atd.), byla studentka schopná identifikovat zajímavé problémy. Ze srovnání ŠVP 
vyplynuly jasné informace, díky nimž je možné navrhovat konkrétní řešení pro zkvalitnění výuky výtvarné výchovy 
na těchto školách. Z toho plyne druhý podnět pro obhajobu: Navrhněte přesná znění pro průřezová témata 
chybějící v ŠVP Vámi vybraných škol (tabulky 11 až 16). Vyberte si jedno průřezové téma a k němu vyhledejte 
alespoň tři umělecká díla (autor, název díla, reprodukce), která by mohla být prostředkem pro výuku. Výběr 
vysvětlete. 

V závěrečné páté kapitole autorka představuje pokus o výuku výtvarné výchovy v deváté třídě na ZŠ 
v Ječné. Opět se vrací ke své úvaze z druhé kapitoly a výuku staví na využití pixilace a animace postavy z modelíny. 
Na podkladě vlastní reflexe realizované výuky a zkušeností kolegyně Kateřiny Kofránkové (shrnuté v Bc práci: 
Kofránková, K.: Flipbook, jak začít s dětmi animaci. 2010) formuluje základní metodické postupy pro využití 
animace ve výuce Vv se sluchově postiženými žáky. Třetí podnět pro obhajobu: Navrhněte didaktickou řadu (tři 
logicky provázané devadesátiminutové hodiny výtvarné výchovy na jedno téma), kterou byste rozvíjela smyslovou 
citlivost žáků ZŠ se sluchovým postižením. Prezentujte ji pomocí myšlenkové mapy. 

Formální stránka práce: Práce je psaná čtivě, bez větších gramatických a stylistických chyb. Závažnějším 
problémem jsou citace (autorka nerozlišuje mezi odkazem a citací; str. 43 reflektivní praktik, chybí zdroj; pozn. p. 
č. 22 - krize dětského výtvarného projevu, chybí zdroj; atd.) a nesprávně uvedené bibliografické údaje (např. 
v seznamu literatury: JAROMÍR, Janoušek; dále v seznamu literatury chybí: UHROVÁ, E. 2005, in Maierová, Kultura 
menšiny neslyšících. roč. práce Pedf UK, 2006). 

Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou, práce je v hlavních bodech úvahy konzistentní (nové 
technologie, multimédia, komunikační aspekt Vv). Téma je velmi podnětné a potřebné. Hlavní problémy šetření 
jsou důsledkem toho, že si autorka neprostudovala publikace o výzkumu, které má v zadání práce. Postup šetření 
tak není systematický, spíše intuitivní. Z toho plyne, že řada autorčiných komentářů a interpretací má spíše 
podobu osobních představ a dojmů. Autorce bych doporučovala v tématu pokračovat v následném magisterském 
studiu. Pokud by se podařilo práci ve výše zmíněných aspektech výrazně zlepšit, práce by měla zcela jistě přínos 
nejen pro autorku, ale také pro obor. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
V Praze dne 8. 8. 2012        Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D. 


