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Autorka si zvolila téma, které reaguje na sociální a kolaborativní trendy ve výtvarném umění, 

specificky ve vazbě na fenomén „Do It Yourself“. Prohlubuje tak téma své bakalářské práce a 

rozšiřuje je směrem k prozkoumávání sociálních praxí kolem zmíněných tendencí. K těmto praxím 

patří i u nás rozvíjené ekologické a subkulturní aktivity, které se ve výtvarné pedagogice (teorii i 

praxi) projevovaly vstupy v podobě teoretických prací i v podobě školních a uměleckých projektů.  

V úvodních partiích práce řeší autorka důsledně pojem, jeho distribuci a jeho působení v diskursivních 

polích (autonomie, autentičnost, aktivní přístup, amatérismus), následuje mapování sociálně - 

historických proměn fenoménu DIY v politických rámcích ČSSR a  ČSR. Tato část je podložena 

citacemi z výzkumných složek účastníků prováděného výzkumu a je velice zajímavá – ukazuje, jakou 

roli hrají  „vnitrosvěty“ (cit. autorku ze str. 22) rodiny a domova, tehdy i dnes, ve vztahu ke kreativitě 

a jejím modalitám – kutilství, ruční práce, sbírání, recyklace, domácí umění. Subkulturám a 

kontrakulturám, a specificky charakteristice a estetice punku v českém prostředí se autorka věnuje 

samostatnou kapitolu. Tyto informativní úvody předcházejí velmi dobře zpracované výzkumné studii, 

která prohlubuje pohled na daný fenomén v jeho současných podobách. Výzkumný design je rámován 

metodologicky koncepty humanistické psychologie a kulturní a sociální antropologie. Výzkumné 

otázky jsou dobře formulovány (str. 57) a dobře je popsána celá jeho struktura – metody, sběr dat, 

subjekty analýzy, a také změny v plánu, resp. změny počtu otázek, z nichž autorka vypouští poslední 

z nich (DYI a vizuální gramotnost). Vzhledem k rozsahu plánované analýzy, a k rozsahu nutné 

interpretace je tento krok logický. Možná, že by bylo bývalo dobré doplnit výzkumné partie alespoň 

dvěma až třemi případovými studiemi, k nimž je náběh v citovaných partiích rozhovorů s rodinnými 

příslušníky a k nimž poukazuje vyhodnocení písemných a ústních forem rozhovorů s účastníky 

výzkumu. Podrobné dokumentace a primární dokumenty, kódování a kategorie výzkumu jsou 

dokladovány  na DVD nosiči jako příloha. Shrnující závěry, které reagují na dvě z výzkumných 

otázek, inspirují didaktickou část práce.  

Didaktické rozvedení fenoménu DYI považuji za profesionálně zpracované – nepostrádá logické 

vazby na RVP a ŠVP ZUŠ, zamyšlení nad vazbou výtvarné výchovy a DYI a didaktické uchopení 

tématu ve výtvarné řadě. Každá část didaktické řady je uvedena zároveň s doklady o jejím ověření 

v praxi. Náměty jsou perfektně strukturovány a jsou provázány v tematický celek. Diplomovou práci 

uzavírá dokumentace a reflexe vlastní výtvarné tvorby artefaktu v duchu DYI – je to nápaditý soubor 

využívající nápojové kartony a ústící v zpracování vazby diplomové práce.  

 Práce splňuje zadání, je originální a co je důležité – je inspirující pro případné didaktické využití  a po 

určitých ústavách také jako studijní materiál pro studenty učitelství VV. Po formální stránce je text 

v pořádku, citační a bibliografická norma jsou dodrženy. Třetí výzkumná otázka zůstává jako otevřený 

problém do budoucna, k dalšímu výzkumu. Tím by Veronika Stojanovová  mohla přispět 

k výzkumnému programu katedry.  Práci s radostí doporučuji k obhajobě.   

V Praze, 6. 1. 2014                                                                                                 Doc. PhDr. Marie 

Fulková, Ph.D.  
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