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Lucie Bulková se ve své práci zabývá problémem, který rezonuje v úvahách o skutečném obsahu 
výtvarné výchovy nejen na speciálních školách. S tendencí k redukci výchovně vzdělávacího obsahu
výtvarné výchovy na předávání zcela konkrétních manuálních a technických dovedností se setkáme i 
na běžných školách, kde jsou většinou zakukleny do podoby povinně předávaných „základů“. Zatímco 
prostředí běžných škol však i tak vyučujícím obvykle poskytuje v základní míře prostor pro udržení a 
rozvíjení skutečného obsahu předmětu, speciální školství často výtvarnou výchovu bez možnosti 
nápravy podřizuje zcela jiným obsahům a cílům. Lucie Bulková v prostředí konkrétního speciálního 
vzdělávacího zařízení tento stav citlivě vnímá, pozorně mapuje a vybavena příslušnými teoretickými 
poznatky z oboru usiluje o nastavení směřující k nápravě. 
V úvodní části práce autorka charakterizuje výzkumnou situaci a určuje metody svého výzkumu. Dále 
vychází ze srovnání výsledků vlastní práce s žáky školy v rámci dvou programů galerijní edukace a 
možností, které týmž žákům ve výtvarné výchově poskytuje školní vzdělávací program. Přestože 
v realizovaných programech žáci bez problémů plní úkoly vycházející z obsahu výtvarné výchovy pro 
běžnou základní školu, školní vzdělávací program jim nabízí jen jeho malou část. Učivo předmětu je 
zde redukováno na zcela konkrétní dovednosti, směřující spíše k pracovním než tvůrčím činnostem. 
Velmi zajímavé je porovnání individuálních pojetí předmětu, která prezentují výpovědi několika
vyučujících školy, které v textu následují. 
Individuální práci s žáky prezentuje Lucie Bulková v následující podkapitole. Ze záznamů rozhovorů 
jednoznačně vyplývá, že individuální přístup zaměřený na reflexi uměleckých děl přináší autorce 
množství informací a údajů o svébytném světě jejich vnímání a interpretace dětmi se specifickými 
vzdělávacími potřebami. V následující části práce autorka navrhuje konkrétní úpravy školního 
vzdělávacího programu tak, aby v něm výtvarná výchova zaujímala prostor odpovídající jejímu 
obsahu. Galerijní edukace zde vlastně zastupuje „normální“ svět mimo školu, v němž žáci prožívají 
skutečnost i její umělecké obrazy naplno, v neredukované a nezkreslené podobě. 
Připojená hmatová kniha, která je autorským dílem Lucie Bulkové, je zdařilým dokladem citlivého a 
teoreticky poučeného přístupu k tématu.
Autorka vychází z odborných publikací a textů, jejich využití při psaní textu je však spíše implicitní, 
bez konkrétních citací. Mezi přílohami najdeme i výsledky výzkumu získané metodou otevřeného 
kódování. 
Práce je napsána kultivovaným jazykem, bez závažnějších chyb, citlivě vyvažuje osobní zaujetí 
s odbornou reflexí problému. 
Diplomová práce Lucie Bulkové prokazuje hluboké zaujetí tématem a kultivovaný přístup k jeho 
řešení. Práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci.
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