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- Prosím autorku, aby zformulovala cíl celé bakalářské práce.
-  Jak je to s aktivizujícími metodami? Jde vždy o praktickou činnost žáků? (s.35)
- Jak by bylo možné přeformulovat otázku z rozhovoru „jednání dětí a do důsledku jejich 
neochota tvořivě riskovat při práci byť i ve výtvarné výchově, může pramenit z toho,že budou 
ohodnoceni jinak, než na výbornou…(s.50) tak, aby autorka dostala více informací o 
možnostech rozvíjení kreativity?.
- Které výsledky vlastního empirického šetření by stály za další výzkum?

- Pozitivně hodnotím výběr tématu i zacílení empirické části: postoj učitelů k rozvíjení kreativity 
považuji za velmi důležitý faktor problematiky.
- Možnosti zpřesnění textu vidím u abstraktu (chybí cíle celé BP, cíle empirického šetření), také 
v úvodu by bylo dobré napsat přesně zacílení BP
- - Teoretická část má přehlednou strukturu (kreativita obecně a její funkce, úloha školy, tvořivost a 
výuka, přístupy ve výuce, které vedou k rozvíjení tvořivosti, úloha učitele v tomto typu výuky).
Autorka se dobře vyrovnala s tematikou prostřednictvím dostupných zdrojů, včetně širšího kontextu 
kreativity (důležitost v současném světě, vlastnosti podporující kreativitu).
- Cením si toho, že autorka volila přímé pozorování výuky a tomu přizpůsobila položky 
v rozhovoru. (na straně druhé tu vidím možnosti pro zlepšení v kladení otázek – např. sugestivní 
otázka na s.50).
- Stálo by za to lépe propracovat celkové závěry textu (lépe propojit s teoretickými východisky).
- Byť je práce psána celkově kultivovaně, občas se v ní  vyskytují jazykové prohřešky: vyšinutí 
z vazby, interpunkce (např. Úvod i j.), občasná šroubovaná vyjádření.
- Během konzultací bylo zřetelné, že autorku téma velmi zajímá, pracovala do značné míry 
samostatně, umí pokládat ve vztahu k tématu podstatné otázky. 
- Bakalářskou práci považuji za zdařilou a autorka v ní má dobrý základ pro pokračování ve 
výzkumu tématu.




