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Hned z počátku práce je zřejmé, že si autorka vybrala oblasti, které jsou diskursivně, kurikulárně a 

institucionálně, potažmo v žitém světě reálně opomíjené, nedoceněné a marginalizované. Konstatuje známá 

fakta, která se týkají jak výtvarné výchovy a jejích potenciálů ve spolupráci s galerijní/muzejní pedagogikou, tak 

dětí – žáků se zdravotním postižením a jejich podceňovaných možností rozvoje a tvůrčího potenciálu.  

Práce je výzkumně zaměřená a přináší cennou sondu do problematiky. Autorka si klade si důležité otázky – jaký 

je současný stav kurikula, praxe, osobních a institucionálních postojů a lze s tím v konkrétním případě něco 

dělat? Šetření v základní škole pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami ukazuje  neutěšenou situaci, 

v které se nachází  výtvarná výchova a galerijní/muzejní edukace (cíle šetření).  Autorka navrhuje vlastní 

edukační program, ale i v této situaci, kdy nabízí pomoc a řešení, naráží na nepochopení. Není divu, že taková 

reakce praxe provokuje autorku k hlubšímu teoretickému vhledu - práce se odborně opírá jak o obsah a dikci 

RVP ZV, oblast Umění a kultura a pracuje s ŠVP, tak o dikci kognitivně laděné výtvarné výchovy a její pojmy 

(vizuální gramotnost, vizuální kultura, výtvarné umění, vizuální jevy) a také o pojmový slovník z oblasti galerijní 

a muzejní edukace(Certifikovaný metodický materiál MK ČR 2014), který se protíná s didaktikou VV a teorií 

současného umění. Výzkumná sonda sama je standardně strukturovaná a metodologicky ukotvená 

v kvalitativní interpretaci terénních dat. To umožnila pozice autorky, která pracovala jako asistentka pedagoga 

v prostředí, kde sonda proběhla a ve spolupracující instituci (lektorské oddělení NG). Postup šetření a metody 

výzkumu  jsou podrobně popsány a lze ho považovat za cenný příklad výzkumného protokolu.  

Řešení je v práci ověřeno v celku návrhů a reflektovaných realizací galerijních programů (návrh konkrétních 

úprav příslušného ŠVP) a ve vytvoření  prototypu didaktické pomůcky - hmatové knížky pro potřebu 

konkrétního galerijního programu i pro samostatné užití.  Možnosti VV pro výuku, kognitivní a citový rozvoj dětí 

s handicapy jsou nezměrné (str. 50 a dále).  Reflektované a interpretované závěry analýzy dokumentů výzkumu 

nejsou příliš potěšitelné vzhledem ke stávajícímu systému. Návrhy změn jsou rozumné a potřebné, ale to by 

autorka sama musela být na rozhodovací pozici dané instituce. Snad tomu tak jednou může být.  

Práce je důkladná, analytická i tvůrčí. Formálně odpovídá standardům.  Postrádám však orientaci v cizojazyčné 

odborné literatuře (např. aktuální zdroje z databáze Elsevier nebo proceedings z tematicky zaměřených 

konferencí). 

Otázka k obhajobě: Jaké jsou podle Vás příčiny zásadního nesouladu v chápání kultury, umění, kognice a 

kreativity v didaktice výtvarné výchovy a v didaktice VV pro žáky se speciálně výchovnými potřebami?  Co by se 

muselo podle Vás změnit?  
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