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Bakalářská práce Lucie Fojtíkové je věnována problematice tematických plánů. Autorka toto téma 

nahlíží ze dvou velmi zajímavých úhlů pohledu. Jednak, z pohledu výzkumného (pro bakalářskou práci 

netypicky komplexně), jednak z pohledu začínajícího/budoucího učitele. Celkově je bakalářská práce 

velmi zajímavou sondou do konkrétního praktického problému současné výtvarné výchovy, jímž je 

dlouhodobé plánování výuky. Poukazuje na velké rozdíly v teoretickém pohledu zakotveném 

v odborné literatuře a v praxi výuky na školách u jednotlivých učitelů. 

V teoretické části práce se autorka zabývá problematikou tematických plánů v hierarchii kurikulárních 

dokumentů. Popisuje strukturu kurikulárních dokumentů v ČR, stručně se zabývá jejich historií, 

podobou a závazností. Za nejzajímavější považuji kapitolu 1.2.4., kde autorka na základě dopisů ČŠI a 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zjišťuje závaznost a právní ukotvenost tematických 

plánů. Dále je pozornost věnována podobě tematických plánů a souhrnnému pohledu na praxi tvorby 

tematických plánů ve školách podle dostupných výzkumů z citované literatury. 

Těžištěm bakalářské práce je její výzkumná část (2. kapitola). Lucie Fojtíková zde zpracovává tři 

kazuistiky, kde na případech konkrétních škol a učitelů VV zjišťuje, jak vznikají, jakou podobu mají a 

jak jsou v praxi využívány tematické plány pro výtvarnou výchovu. Data pro jednotlivé kazuistiky 

získává autorka z polostrukturovaných rozhovorů s učiteli resp. s ředitelem školy a ze srovnávací 

analýzy ŠVP a TP pro výtvarnou výchovu daných škol. Pro triangulaci získaných výsledků využila 

autorka dotazníkové šetření mezi studenty Kvv, kteří mají konkrétní zkušenosti s výukou na ZŠ. Tato 

data doplňují celkový pohled na problematiku tvorby a využití tematických plánů ve výtvarné 

výchově. 

V praktické části práce se autorka snaží využít získané poznatky a vytvořit vlastní tematický plán pro 

VV. Dokumentuje náročnou práci začínajícího učitele, když se snaží uvést v soulad požadavky ŠVP, 

vlastní pohled na věc, materiální a organizační podmínky a řadu dalších okolností. Naplánovaná výuka 

byla autorkou částečně ověřena v praxi a zdokumentována v pedagogickém deníku. 

Tvorba bakalářské práce probíhala velmi systematicky a zodpovědně, oceňuji zejména autorčinu 

ochotu vnořit se do problematiky výzkumu i odvahu „přinést kůži na trh“ ve vlastním autorském 

plánování a výuce. Z formálního hlediska je bakalářská práce Lucie Fojtíkové v pořádku a splňuje 

nároky kladené na tento typ akademické práce. 

Souhrnné hodnocení: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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