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Bakalářská práce Lucie Fojtíkové se zabývá otázkou zpracování tematických plánů pro výuku výtvarné výchovy 
na 2. stupni ZŠ.  
Těžiště práce je ve výzkumné části. V případové studii autorka analyzuje podobu tematických plánů ve třech 
regionálních základních školách, jejich koncepci, návaznost na školní vzdělávací plány a aktuálnost.  Postupuje 
pomocí analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů se dvěma vyučujícími a jedním ředitelem ZŠ. 
Kazuistika je dále doplněná o dotazníkové šetření.  
Studie je velice přehledně a pečlivě zpracovaná, drží se vytyčených otázek a cílů. Pozitivně hodnotím fakt, že 
autorka uvažuje metakognitivně, v intencích hledisek, podle nichž jsou plány zpracované. Uvádí tři: vývoj dějin 
umění, téma a učiva, resp. návaznost na RVP. V závěru Lucie Fojtíková konstatuje, že pouze dva ze tří TP 
navazují na ŠVP školy. Dále, že TP je ve vybraných školách společný pro všechny vyučující a vyučující ho „dědí“. 
TP je málokdy aktualizovaný. TP není učitelům platným podkladem pro výuku, ale stává se formalitou. Cením 
fakt, že autorka samostatně uvažuje o alternativách i konkrétních dopadech zjištěných jevů na výuku Vv ve 
škole. (s. 47 aj.) Autorka tedy prokazuje schopnost vztahovat zjištěná fakta ke školní praxi.  
Teoretická část zasazuje provedený výzkum do širšího kontextu kurikula, stávajících kurikulárních dokumentů 
pro Vv, jejich přípravy, se zaměřením na TP a zacházení s nimi ve veřejném základním školství.  
Praktická část diplomové práce je zprávou o přípravě vlastního TP, jejím průběhu a částečném ověření v praxi. 
Tato část se jeví být nejslabší stránkou celého textu. Přestože autorka píše, že tematický plán je ověřován 
v průběhu celého roku, převážně jinou paní učitelkou, nezařazuje žádnou bilanci ani zpětnou vazbu od učitelky, 
která podle plánu učí. Text obsahuje krátké konstatování o časovém skluzu v realizaci plánu. Reflexe vlastních 
výstupů obsahuje pouze jednostránkovou velmi povšechnou výpověď o hodinách, které odučila Lucie Fojtíková 
sama. Je patrné, že autorka si zatím dost neosvojila dovednosti reflektovat výuku, některé komentáře působí 
značně naivně, např.: „Práce s těmito žáky byla zajímavá, jelikož se ve většině případů jednalo o velmi 
inteligentní děti a jejich debaty během tvoření pro mne byly něčím zcela neobvyklým…“(s. 64) Vzhledem k tomu, 
že se jedná o bakalářskou práci, je jasné, že Lucie Fojtíková zatím neprošla přípravou v didaktice Vv, jedná se 
možná o jeden z prvních pokusů učit Vv. Nelze tedy ani očekávat fundovanou reflexi výuky. Naproti tomu je 
škoda, že praktická část není zakončena úvahou nad tím, jestli byl TP navržen dobře nebo ne, což by bylo 
možné shrnout na základě výpovědí učitelky, která výuku převážně vedla. A ukázala by na schopnost 
propojovat praxi s teorií. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. Jak byste na základě provedeného výzkumu charakterizovala dopad používání TP na výuku výtvarné 

výchovy? Uvažujte v souvislosti s textem P. Šobáňové, Realizované vs. předepsané kurikulum – reflexe 
kurikulární reformy a její implementace do praxe, In: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy. 
Olomouc: INSEA 2016, (ke stažení na adrese Česká sekce INSEA). 

2. Jaká by měla být podle Vás vazba TP na ŠVP? 
3. Proč jste plánovala výuku Vv pouze na základě vývoje evropských dějin umění? Vysvětlete logiku a členění 

vlastního plánování. Proč oddělujete plánování podle vv technik (6., 7. roč.) od plánování podle dějin umění 
(8., 9., roč.)? 

4. Popište výhody a nevýhody jednotlivých možných hledisek plánování (umělecko-historické, tematické, 
vycházející z RVP aj.) 

5. Připravovala jste vlastní návrh TP v návaznosti na výzkumná zjištění? Co jste se snažila udělat jinak? 
Zlepšit? Jak a proč? 
 
Po formální stránce je práce v pořádku. Doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhované hodnocení: výborně 
Praha 29. 4. 2017       Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 


