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Šárka Pravdová při výběru tématu vycházela ze svých vlastních zkušeností s výtvarnou 

výchovou na základních školách pro sluchově postižené – ať už šlo o její zkušenosti jako 

žákyně, nebo jako učitelky. Sama nebyla spokojená s úrovní výtvarné výchovy na školách, 

které navštěvovala, nebo na kterých působila. Rozhodla se tedy podorbněji prozkoumat 

problematiku možností a omezení výtvarné výchovy pro sluchově postižené a hledat příčiny 

toho, proč se tento předmět na příslušných školách příliš nerozvíjí. 

Přínosem této práce pro obor výtvarná výchova i pro speciální pedagogiku je vhled do 

aktuální praxe tohoto předmětu na vybraných specializovaných školách, shrnutí určitých 

tendencí a pojmenování problémů a příčin neuspokojující úrovně výtvarné výchovy na 

školách pro sluchově postižené ve srovnání s úrovní výuky na školách běžných. 

Studentka se pokusila o menší výzkumnou sondu, která jistě nemá charakter vědecké studie, 

ale studentce přinesla mnoho zkušeností a odrazový můstek pro hlubší zkoumání 

v budoucím magisterském studiu. 

Kladně hodnotím i zaměření didaktické části na nová média a konkrétně animaci, která se, 

jak autorka píše, ve výtvarné výchově pro sluchově postižené zatím nevyučuje. Zařazení 

nových médií a digitálních technologií do výuky studentka dobře zdůvodňuje. 

Práce může sloužit studentům učitelství výtvarné výchovy jako zdroj informací v případě, že 

se během své praxe setkají se sluchově postiženými žáky a studenty. Problematice výtvarné 

výchovy pro takovou cílovou skupinu doposud kromě několika vysokoškolských 

absolventských prací nebyla věnována soustředěná pozornost, proto doufám, že se 

studentka bude i ve svém dalším studiu tématem zabývat a bude svůj výzkum rozvíjet a 

prohlubovat.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výborně. 

                                                                                                                      

V Praze dne 10. 8. 2012                                                                            Mgr. Linda Arbanová, PhD. 


