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Diplomová práce se zabývá tématy a výtvarnými úkoly, které se ve výtvarné výchově stereotypně 
opakují. Autorka hledá na nástěnkách šesti základních škol středočeského kraje ukázky takových 
stereotypů a dokumentuje je. Tak vznikly vizuální soubory: Podzim, Sněhuláci, Vánoce a Velikonoce. 
S některými učiteli, pod jejichž vedením uvedené práce žáků vznikly, vedla autorka diplomové práce 
rozhovory či je obeslala dotazníkem. Někteří z nich jsou členy jednoho metodického sdružení učitelů, které 
autorka s výstupy své práce seznámila. Výzkumná sonda hledá příčiny toho, proč učitelé taková témata 
zařazují a s jakými cíli tak činí. Autorka dále mapuje zdroje, v nichž učitelé hledají inspiraci pro výtvarné 
úkoly a zkoumá, jak v těchto případech učitelé zachází s učivem Vv. Na vysledované tematické stereotypy 
reaguje autorka návrhem dvou výtvarných činností, které lze chápat ve smyslu rozšíření oborového 
repertoáru.  

Stereotypy ve výuce Vv uvádí v souvislosti s kurikulem a obsahem předmětu výtvarná výchova, s 
vizuální gramotností a s pojmem tvořivosti. V kapitole 1.8 poukazuje na fakt, že učitelé nepoužívají ve 
výuce vv učebnice ani materiály metodického charakteru. Silné stereotypy ukazuje Miroslava Vokáčová v 
tématech prací i zadaných úkolech, v přístupu učitelů k práci ve výtvarné výchově a k jejímu hodnocení, ale 
také ve zdrojích, ze kterých učitelé čerpají. Autorka zjistila, že velmi užívaným zdrojem „nápadů na hodiny 
Vv“ jsou internetové stránky Pinterest. Učitelé vyhledávají podle tématu, prezentované ukázky pak 
v hodinách napodobují bez vazby na obsah vzdělávací oblasti. „Zejména starší kolegyně (nad 65 let) žádné 
nové náměty nehledají, podle jejich slov není potřeba hledat nic dalšího (s. 75).“  

Bez zajímavosti není oddíl 2.2.2. přinášející pohled učitelů na otázky reflexe a hodnocení výtvarných 
činností, přestože není zcela v hledáčku výzkumné otázky. Autorka jej uzavírá s tím, že z názoru kolegů 
„…vyplývá velká nejistota v hodnocení. Velká většina učitelů/učitelek se považuje za málo kompetentní pro 
výuku výtvarné výchovy a hodnotí známkou 1-2…“  
 

Text je cenný tím, že reflektuje profesní vývoj autorky v přístupu k výuce Vv a její bohaté zkušenosti 
s realitou školního terénu. Je škoda, že někde nejsou formulace závěrů dost jasné, např. kap 1.8, 2.3.1.1.-4. 
Z textu je patrná nejistota formulací a jistá nedotaženost, především ve struktuře práce.  
 
 
Po formální stránce je práce v pořádku. 
Doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 26. 4. 2018      Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 
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