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Diplomantka si stanovila nelehký úkol zmapovat projevy humoru ve školní praxi výtvarné výchovy. 
Pustila se tak na tenký led kvalitativního výzkumu a možností porozumění situačnímu humoru 
v pedagogice.  
 
Diplomová práce vyniká svou komplexností, kultivovaností jazykového projevu, citem pro situační 
vtip, ale také pečlivostí a solidním badatelským přístupem. Odkud pramení učitelův humor? Jaké jsou 
jeho projevy? Východiska této problematiky jsou definována na základě poučenosti četbou 
odborných publikací z oblasti humanitních a společenských věd, např. Humor ve škole, Teorie 
komiky, Fenomenologie humoru, Vtip a jeho vztah k nevědomí, Vývojová psychologie, O umění a 
kultuře. M. Plíhalová definuje vlastní pojetí tématu – vychází přitom z typologie humoru Kuipera a 
kol. (2010), se kterou se seznámila v anglickém originále i na základě četby české autorky K. Šeďové 
(2013), a konkretizuje tuto typologii pro účely výzkumného šetření ve výtvarné výchově.  
 
M. Plíhalová prokazuje značnou samostatnost a vyspělost při práci s odborným textem, v průběhu 
navrhování výzkumného plánu i při formulování výsledků. Přirozeně propojuje poznatky z oblasti 
psychologie, pedagogiky s postupy současného umění. K jednotlivým vymezeným typům humoru 
přiřazuje a komentuje ukázky uměleckých děl z českého i světového kontextu. Teoretická část není 
tak pouhým kompilátem nahromaděných poznatků, ale skutečně tvůrčím počinem autorky.  
 
Vlastní autorská tvorba je chápána především jako východisko práce didaktické. M. Plíhalová 
vytvořila autorskou knihu „Ve skrytu“, která odhaluje na základě drobných tušových kresebných 
hříček zdánlivě malicherné ženské starosti. Knížka je doplněna také sérií thaumatropů a dvěma 
meditativními kresbami na téma póry a chlupy. Autorka tak ověřuje možnosti výtvarných postupů, 
které používá v rámci výtvarných úkolů pro žáky ZŠ Korunovační a Gymnázia Na Zatlance. Humorem 
ve školní praxi se zabývá nešablonovitým způsobem a velice citlivě. Společným inspiračním 
východiskem se jí stává tvorba Venduly Chalánkové, výrazné osobnosti současné české umělecké 
scény. Školní úkoly jsou výborně strukturované, precizně propracované jsou také formulace zadání 
výtvarných úkolů, a to s důrazem na konkrétní činnosti žáků. Každé zadání je doplněno tabulkou, ve 
které autorka konkretizuje očekávané výstupy dle RVP G, a dokládá tak své uvažování o přínosu úkolů 
z hlediska vzdělávacího obsahu – očekávaných výstupů. Didaktickou část doplňuje rovněž 
fotodokumentací a reflexí realizovaných úkolů.  
 
Za vzorně zpracovanou a velice přínosnou lze považovat také myšlenkovou mapu (s. 47), která 
zobrazuje pojednávanou problematiku a poskytuje názorná východiska pro výzkumné pedagogické 
šetření, jež dosud není podmínkou DP na KVV. M. Plíhalová prokazuje badatelskou solidnost, ale také 
invenci. Výzkumné šetření je pečlivě zpracováno s důrazem na mikroanalýzu vyučovacích situací i 
s oporou v definovaných postupech kvalitativního výzkumu a s cílem zachytit humorné prvky v rámci 
výuky. Diplomantka interpretuje specifika humoru tří zvolených učitelů. Výzkumné nálezy dokladuje 
úryvky dialogů učitele a žáků a v obecné rovině pak sestavuje tabulku (s. 36) zjištěných projevů 
humoru. Zájem M. Plíhalové o vyučovací praxi a její zlepšování dokládají rovněž navržené alterace 
rozhodování učitele, v nichž se zabývá možností citlivého využití humoru v rámci pedagogického 
působení. Otevírá tak otázku hranic humoru a jeho citlivého situačního využívání. Diplomantka 
dochází k nosným a dobře formulovaným závěrům, na které je možné navázat dokonce v rámci 



doktorské práce. Rovněž lze doporučit výsledky této diplomové práce k publikování v odborném 
periodiku. 
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