
Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy  
školní rok: 2016-2017 
 
Posudek oponenta diplomové práce  
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Leonora Kitzbergerová, PhD. 
Oponent diplomové práce: Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 
Autor diplomové práce: Aneta Lišmanová 
Obor: Učitelství 1. stupně ZŠ, specializace Vv 
Název práce: Galerijní a muzejní edukace na prvním stupni ZŠ 
 

Diplomová práce Anety Lišmanové se zabývá problematikou muzejní pedagogiky, vztahem galerie/muzea a školy, pozicí 
muzejního pedagoga v teorii i praxi, návazností vzdělávacích programů na kurikulární dokumenty. V didaktické části autorka 
navrhuje a realizuje dva programy pro výstavu Květy Pacovské v GHMP, 2016. Programy dále analyzuje kvalitativními metodami 
akčního výzkumu a otevřeného kódování. Součástí celé práce jsou dvě autorské knihy, které Aneta Lišmanová vytvořila jako 
vlastní interpretaci díla Květy Pacovské.  

Diplomová práce je velmi propracovaná. Jednotlivé části jsou vnitřně propojeny souvislostmi: teoretické otázky 
související s oborem muzejní pedagogiky-praxe oboru (pořízené rozhovory s L. Haškovcovou), realizace dvou vzdělávacích 
programů- reakce učitelů, lektorů a dalších kolegů na ně, reflexe realizovaných programů v souvislosti s vlastní autorskou 
tvorbou aj. 

V teoretické části autorka velmi precizně definuje pojmy muzejní edukace, galerijní edukace a vysvětluje jejich genezi na 
základě pojmů, jako galerijní animace, přičemž vychází z podrobného studia textů mnoha autorů a jejich pojetí.  

Za cennou, i když krátkou kapitolu považuji 2.4.6. Interdisciplinární kooperace, kde uvádí dvě metody možného 
přístupu.  Domnívám se, že i přes mnohé teoretické deklarace o uplatňování interdisciplinárních přesahů v primárním 
vzdělávání, v praxi převažuje oddělování předmětů (hodnocení, přijímací řízení aj.)  

Dva výtvarné programy k výstavě Květy Pacovské (pro 1. a 5. roč.) jsou velmi dobře didakticky připravené a do detailu 
promyšlené. Autorka prokazuje pedagogický vhled („Já jim však správnou odpověď neprozradila, a tak nás slovo kontrast 
provázelo celou výstavou a postupně se odkrývalo.“ s. 70) i schopnost reagovat v situaci. („Já jsem neměla v plánu mluvit o tomto 
díle, chtěla jsem nejprve mluvit o osobnosti Květy Pacovské, avšak potřeba dětí byla jiná, a tak jsme se bavili právě o prvním díle, 
které autorka výstavy nazvala sochy.“ s. 68) Příkladem dobře volených úkolů je např. hledání společných znaků dětských 
artefaktů s dílem K. Pacovské, které není pouhým popisem vlastní práce, ale transpozicí, vyžaduje kritické myšlení a je zároveň 
další formou interpretace představovaného díla. Autorka opakovaně prokazuje schopnost reflektovat vlastní pedagogickou 
činnost, reakce dětí i širší souvislosti vzdělávání. Sebekriticky přiznává dílčí nedostatky týkající se např. organizace programů 
v GHMP, všímá si soustředění dětí aj. Tyto reflexe, které autorka v textu nazývá „komentáře“, působí velmi svěže. Zahrnují 
postřehy, překvapivé výpovědi dětí i jistá zobecnění (druhy inspirace pro tvorbu dětí). Aneta Lišmanová systematicky dbá na 
rozvoj funkčního slovníku dětí (následné úkoly ve škole). 

Kapitolu 3.6., zabývající se porovnáním programu pro 1. a 5. roč. považuji za nejslabší článek práce. Uvedená zjištění 
nepovažuji za překvapivá, odpovídají faktům známým z vývojové psychologie. Třífázový systém vzdělávání shledává autorka 
náročným pro muzejního pedagoga. Zdůrazňuje motivační funkci přípravy a opakování/upevnění učiva v části navazující na 
muzejní program. 

Celkovou vyzrálost přístupu Anety Lišmanové spatřuji v tom, že při zpracování textu si autorka uvědomuje další 
zajímavé související otázky, jako jsou: „Jak všeobecně strukturovat a psát anotace k jednotlivým výstavám v souvislosti s 
Rámcovými vzdělávacími programy, aby přilákaly do galerie školy? Dle jakých kritérií si vybírají školy edukační programy? Jaké 
druhy technik a materiálů využívají jednotlivé galerie k výtvarným workshopům? Jaké zázemí mají galerie v České republice pro 
vzdělávací aktivity?“ (s. 11) 
 
Otázky k obhajobě: 

 V jaké fázi přípravy diplomové práce jste dělala svoje autorské knihy? Jak Vaše vlastní tvorba ovlivnila přípravu a 
realizaci programů pro 1. a 5. třídu?  

 Přineste k obhajobě své autorské knihy (Malá a Velká) a představte je. 

 V kapitole 3.7. píšete: „Při přípravě dalších edukačních programů by bylo vhodné vycházet přímo z vystavované tvorby.“ 
Proč jste opustila svoji původní představu, opřenou o autorskou knihu K. Pacovské Alphabet? Návaznost na 
prvopočáteční čtení a psaní považuji za logické. 

 Popište konkrétní mezipředmětové přesahy v navrhovaných programech.  
 
Po formální stránce je práce v pořádku. Seznam literatury je velice rozsáhlý, obsahuje nejen teoretické texty, kurikulární 
dokumenty, ale i různá usnesení, texty z konferencí a články, a to české i cizojazyčné. Autorka používá literaturu uváženě, šíře 
záběru plně odpovídá interdisciplinárnímu založení studijního programu Učitelství 1. St. ZŠ.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
V Praze 29. 4. 2016         Mgr. Magdaléna Novotná, PhD. 
 


