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Předložená bakalářská práce se věnuje možnosti zkvalitnění výuky výtvarné výchovy v ateliérovém 

centru v rámci vzdělávacího programu Začít spolu na 1. stupni ZŠ. Autorka v úvodu zmiňuje své 

zkušenosti, coby dobrovolné asistentky v takto profilované ZŠ, které byly podnětem k její výzkumné 
práci. 

 

V teoretické části práce se autorka strukturovaně věnuje vymezení pojmu výtvarné výchovy. 
Ilustrativně nabízí třídění pojetí  výtvarné výchovy podle Karly Brüknerové. Ve druhé kapitole se 

obsáhle věnuje vysvětlování principů RVP, jeho charakteristice a klíčovým kompetencím, coby 

základním cílům vzdělávání. Podrobně popisuje vzdělávací oblast výtvarné výchovy – okruhy učiva, 

očekávané výstupy a cíle. Třetí kapitola, nazvaná Centrum ateliér v programu Začít spolu, v úvodu 
slibuje specifika pojetí výtvarné výchovy v programu Začít spolu a srovnání s „běžnou“ výukou 

výtvarné výchovy. Místo toho se však zde autorka zabývá popisem základní charakteristiky 

vzdělávacího programu Začít spolu. Čtvrtá kapitola dále navazuje popisem organizace práce 
v centrech aktivit a v podkapitole 4.1 najdeme  specifika centra ateliéru. V závěru teoretické práce 

shrnuje svá východiska k návazné praktické výzkumné části.  

 
Praktická část bakalářské práce je věnována akčnímu výzkumu v podobě realizace tří vyučovacích 

jednotek, které autorka uskutečnila jako součást právě probíhajících projektů v ateliérovém centru 

(projekty Cestujeme po ČR, Vesmír a Umíme chránit přírodu?). Výzkumný problém bohužel opírá o 

subjektivně zvolené „nejpodstatnější aspekty výuky výtvarné výchovy – A) možnost svobodného 
výběru materiálu, formátu, zpracování, motivu B) úroveň výtvarného úkolu a za C) rozvoj vědomostí 

v oblasti výtvarného umění“. Autorka by udělala lépe, kdyby se držela vzdělávacích cílů ve vv, tak jak 

je definuje RVP. Zabezpečit žákům co nejširší svobodný výběr není vždy to nejlepší řešení, 
posuzování kvality výtvarného úkolů  má svá již zavedená specifika a rozvoj vědomostí také ve 

výtvarné výchově nefiguruje na předních příčkách důležitosti. Kapitola 7., Metodika výzkumu, 

popisuje Korthagenův cyklus reflektivního učení, který autorka využila ve své reflektivní praxi a dále 
obsahuje charakteristiku výzkumného prostředí, výzkumného vzorku a obsáhlý kontext jednotlivých 

projektů. Reflektivní část výzkumu, na kterou autorka použila Korthagenův  reflektivní model 

ALACT, považuji za nejpřínosnější část celé bakalářské práce. Autorka popisuje své pedagogické 

záměry, průběh jednotlivých vyučovacích jednotek, kriticky nahlíží na konkrétní problémy a aktivně 
hledá nová, optimálnější řešení, která dále aplikuje a testuje v dalších výtvarných úlohách. Nemohu 

hodnotit úroveň jednotlivých zadání výtvarných úkolů, protože autorka ještě neprošla řádným 

didaktickým studiem a tak pouze oceňuji nadstandartní podíl uváděné praxe, kterou dokáže rozvíjet a 
opírat o teoretické poznatky.  

 

Po formální stránce vytýkám práci drobné překlepy, chyby a občasné nepřesné užití odborných 

termínů. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Znáte i jiná třídění pojetí výtvarné výchovy, kromě třídění Karly Brüknerové, případně 
k jakému dalšímu pojetí dále inklinujete. 

2. Vysvětlete pojem vizuální gramotnost. 

3. Pro obhajobu doplňte vizuální ukázky, které jste prezentovala žákům při seznamováním 
s „Eco artem“. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 6.5. 2017    
Mgr. Zuzana Svatošová  


