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Barbora Doležalová uchopila téma své diplomové práce zodpovědně a od základů. Vychází z vlastní 

pedagogické zkušenosti s návrhem, realizací a výzkumným zpracováním didaktických projektů zaměřených na 

integraci výtvarné výchovy a angličtiny. Někdy cíleně, jindy mimoděk odhaluje proces vyučování jako složitou

strukturu, v níž hrají důležitou a určující roli jak prvky záměrně zvolené, ovládané a cíleně aplikované, tak i vlivy 

náhodné, jejichž vznik a stopu lze jen obtížně sledovat a jež je téměř nemožné eliminovat, zvláště z pozice 

začínajícího učitele.  

V teoretické části práce se autorka zaměřuje jednak na přesné vymezení tématu, zabývá se obsahy a 

definicemi pojmů tvořivost a originalita. Využívá své znalosti a dobrou orientaci v oblasti jazykové výuky a 

určuje pole svého zájmu v prolínání znakových systémů výtvarného umění, a – z pohledů studentů –

mateřského a cizího jazyka. Vychází z dobré znalosti propracovaných a v praxi aplikovaných teorií a didaktických 

postupů vyučování angličtiny, včetně ověřených metodik hodnocení. V přímém vztahu k vlastním didaktickým 

projektům autorka představuje osvědčenou metodu integrace cizích jazyků do výuky CLIL a hodnotící kurikulum 

4C. Stopy exaktní dikce citovaných dokumentů se projevují i dále v teoretické a především ve výzkumné části 

práce a dobře souznějí s uspořádáním výchozích myšlenek projektu i se strukturováním výzkumného šetření.  

Didaktické projekty svým zaměřením na sociální a kulturní kontexty vzniku a na aktuální odkazy pop artu 

vycházejí z organického propojení anglofonního prostředí s každodenní zkušeností žáků s konzumním stylem 

života. Jednotlivé úkoly v projektech jsou voleny citlivě vzhledem k předchozímu vedení žáků a k aktuálním 

možnostem výuky, propojení obou vzdělávacích oborů je vrstevnaté, bohaté na různorodé podněty. 

Zhodnocení a reflexe obou realizací projektu tvoří ucelené a strukturované výpovědi. Za slabší stránku této části 

diplomové práce považuji grafickou úpravu s vloženými tabulkami a ukázkami pracovních listů, která nepůsobí 

vždy jednotně a jejíž informační hodnota je vzhledem k zvolené velikosti ukázek sporná. Bylo by patrně možné 

zřetelněji propojit text reflexe s obsahem reprodukovaných ukázek a využít je v argumentaci. 

Výzkumné šetření v rámci didaktického projektu je důkladně provedenou analýzou výukových situací, 

v textu je solidně zmapováno a přináší důvěryhodné a přesvědčivě formulované závěry. Autorka se snaží 

postihnout široký pohled na vyučovací proces, uvědomuje si, že vstupuje se svými projekty do prostředí 

určeného pojetím kmenových vyučujících a snaží se reflektovat i své postavení v této situaci. Kódování pak 

přináší velmi zajímavé a podnětné poznatky o struktuře procesů v realizované výuce, s nimiž autorka dále 

pracuje. 

Žákovské práce vytvořené v analyzovaných vyučovacích hodinách jsou prezentovány pouze jako ukázky, 

v rámci podkapitoly 3.4.7. věnované jejich analýze. Otevřenou pro další výzkumy tak zůstává otázka vizuální 

přesvědčivosti souborů prací vytvářených v dvoujazyčných projektech (i v rámci dalších mezioborových vazeb) a 

volby metod odpovídajících oborovým nárokům na výsledky pedagogické práce. Z průběhu a výsledků projektů 

prezentovaných v této diplomové práci je zřejmé, že požadavky na jejich přípravu a realizaci odpovídají složité 

struktuře vztahů mezi třemi znakovými systémy. 

Diplomová práce je psána kultivovaným jazykem na odpovídající odborné úrovni. Text místy nese stopy 

chvatu při dokončování (např. str. 90). 

Diplomová práce je způsobilá k obhájení. 

Praha 15. 5. 2016         


