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Barbora Doležalová ve své diplomové práci rozvíjí velmi aktuální téma možnosti mezioborové spolupráce. Vzhledem ke 
kombinaci studovaného dvouoboru se věnuje průniku výtvarné výchovy a anglického jazyka. Z pozice těchto dvou oborů 
navrhuje, realizuje a výzkumně analyzuje sérii výukových celků pro studenty gymnázia a uvádí dané téma do širšího 
teoretického kontextu.  

V teoretické části práce se autorka věnuje vymezení základních termínů, za velmi dobré považuji snahu objasnit na základě 
série definic rozmanitých literárních zdrojů vlastní pojetí daného termínu (např. tvořivosti)pro potřeby diplomové práce. 
Autorka představuje možnosti integrace předmětů jak z pozice soudobých kurikulárních dokumentů, tak i metodou CLILL. 
Objasňuje pojmy tvořivost a originalita a hlásí k autorskému pojetí výuky jako pedagogického díla. Za velmi přínosnou pak 
pokládám snahu autorky reflektovat vlastní učitelskou pozici a pojetí výuky ve výtvarné výchově v navazujícím úvodu 
didaktické části práce. 

V didakticko - výzkumné části diplomové práce popisuje autorka sérii čtyř výukových bloků inspirovaných americkým pop 
artem (s přesahy do současného českého výtvarného umění). Zvolená témata rozvíjí jak formou výtvarných úkolů, tak i 
formou výuky v anglickém jazyce. Jednotlivé výukové celky jsou velmi dobře promyšleny a připraveny z hlediska výukových 
materiálů, pestrosti činností apod., což je velmi dobře zdokumentováno na přiloženém CD. Za výhodné považuji jejich 
dvojitou realizaci, kdy bylo možno si před vlastním analyzovaným projektem (na gymnáziu v Praze) ověřit jeho fungovaní a 
případným problémům se vyhnout. Vzhledem k tomu, že autorka používá ve své práci vázaný text v poměrně dlouhých 
kapitolách je náročnější se v didaktické části práce rychle orientovat – např. výtvarné úkoly jsou popisovány na několika 
místech, úlohy k anglickému jazyku také, autorka se od samého začátku odkazuje na výuku na dvou gymnáziích, které ale 
specifikuje (v případě pražského gymnázia) až na str.56….  Celý výzkumný projekt, založený na dvakrát realizované výuce, a 
následné reflexi je velmi dobře navržen a analyzován na základě kvalitativní výzkumné metodologie, vycházející ze 
zakotvené teorie. Pravděpodobně z důvodů prostoru jsou v tištěné verzi práce uváděny téměř výhradně výsledky a 
intepretace výzkumných šetření, ostatní data lze nalézt v přílohách, přesto bych pro snadnější porozumění uvítala např. 
stručně popsanou strukturu na jednom místě. Některá zjištění z výzkumné sondy jsou velmi podnětná – například tendence 
studentů k „chránění hranic“, negativní a ohrožující chápání nároku na kognici a reflexi v hodinách VV… 

Přílohový materiál na CD by rozsahem vydal pravděpodobně na další svazek diplomové práce. Pro dobré porozumění práci 
je třeba oba dokumenty (přílohy i text) procházet paralelně a doplňovat si chybějící informace. Oba dokumenty by si 
zasloužily preciznější provázání vzájemnými odkazy… 

Z formálního hlediska je diplomová práce v pořádku, autorka velmi kultivovaným způsobem pracuje s odborným jazykem a 
terminologií a až několik drobností způsobený zřejmě spěchem a přehlédnutím, působí text soudržně. Za větší chybu, která 
poněkud znesnadňuje orientaci v textu, považuji pravděpodobně druhotné automatické přečíslování kapitol, které někdy 
neodpovídá odkazům v textu.(na kapitoly z didakticko – výzkumné části práce je v textu odkazováno jako na kapitolu 2, 
jedná se však o kapitolu 3. 

V diplomové práci Barbory Doležalové oceňuji autorčinu teoretickou vybavenost, precizní plánování integrované výuky, 
schopnost reflexe a její následné výzkumné analýzy. Výrazně méně přesvědčivě by působily samostatně čtené výsledky 
výtvarné činnosti studentů… 

Souhrnné hodnocení: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:  

Jaká byste zhodnotila tendenci k ektektizaci ve vzdělávání, o níž hovoříte ve své práci? Jaké vidíte její klady, popř. úskalí? 

Lišila se ve vámi odučených hodinách spokojenost s výtvarnou činností (schopnost reflexe. originalita výsledků…) u dětí 
s různou výkonnostní úrovní v Aj? Ve svých integrovaných hodinách pracujete s třemi „jazykovými“ systémy, má nutnost 
několikerého „překladu“ vliv na výtvarnou činnost? Jaký? 

Stručně popište metodologie výzkumu, které jste ve své práci použila, které z výsledů považujete na nejzajímavější a proč? 
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