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V úvodu autorka práce představuje problematiku stereotypu: „Ve své práci budu hledat stereotypy – tzn. něco, co se 
neustále opakuje, něco, co brání změnám…“ (s. 7). Je otázka, jestli by si vymezení pojmu nezasloužilo hlubší 
rozpracování. Dále studentka formuluje cíle práce: „Zaměřím se na stereotypy, které budu vyhledávat především  
v tématech prací, v úkolech, které učitelé žákům zadávají, v přístupech učitelů k práci ve výtvarné výchově a k jejímu 
hodnocení, ale také ve zdrojích, ze kterých učitelé čerpají a posléze v artefaktech žáků.“ (s. 7) Zdá se, že se jedná 
především o stereotypy a jejich rušení v práci učitelů: „Zpočátku jsem se striktně držela metodik…Výtvarná výchova 
přece není stereotypní „výroba“.“ (s. 6) Je třeba ocenit ambici zaměřit se na víc, než na popis studovaného jevu, 
studentka uvádí, že ji budou také zajímat důvody vzniku stereotypů. Diskutabilní je, jestli hledat původ stereotypů v 
kurikulu, jak autorka v teoretické části naznačuje: „Očekávané výstupy jsou velmi nekonkrétní a neinformovaný učitel 
se nemusí dokonale orientovat…“ (s. 10). Autorka práce dále reflektuje pozici a problémy výtvarné výchovy ve škole, 
charakterizuje přístup učitelů k výtvarné výchově z vlastní zkušenosti, zabývá se otázkou obsahů výtvarné výchovy 
v mezipředmětových vazbách, současným pojetím předmětu, mapuje učební texty a metodiky. Text je psaný čtivě. 
Spíše implicitně je rozumět tomu, že stereotypy u učitelů studentka chápe jako to, co brání osvojování vzdělávacích 
obsahů, spojení stereotypů s výtvarným učivem ale není argumentované. Teoretická část se dá chápat jako 
didaktické krédo studentky, je zde mnoho vlastních úvah. Studentka se pokouší definovat stereotyp negativně jako 
protipól tvořivosti, kterou zde definuje. Jako stereotypní vidí volby formátu papíru, prostoru třídy, formátu 
hodnocení, námětu, tématu. V praktické části si klade výzkumné otázky:  „1. S jakými stereotypy se setkáváme ve 
výuce výtvarné výchovy? 2. Co je příčinou stereotypů? 3. Mohou být stereotypy škodlivé nebo k něčemu užitečné?“ 
Z textu je cítit zkušenost se školním terénem. Studentka zde zachází s problematikou učiva, ale nedoložila, že 
stereotyp je to to jediné, co brání jeho osvojování; čili není jasné, zda toto neosvojování má co dělat se stereotypem: 
„Cíle hodin, které jsem zaznamenala, nejsou skutečnými cíli a je potřeba se zamyslet, zda se děti opravdu něco v 
hodině, kdy tvořily sněhuláka naučily.“ (s. 45) Bylo by třeba argumentovat, proč si ve stereotypní hodině nemůže žák 
osvojit učivo výtvarné výchovy. Také by bylo třeba argumentovat, co dělá téma stereotypním. Jaký vztah má 
„prožitek“ či „motivační“ charakter námětu či techniky, o kterých studentka mluví, ke stereotypnosti.  
Mezi závěry jsou zajímavá zjištění, že na zakázky typu „velikonoční výzdoba“ reagují respondenti zadáním úkolu, 
které mívá fixní technický aparát. Za zajímavé považuji zmapování zdrojů, ze kterých učitelky přebírají plány výuky. 
Oceňuji také zjištění, že na posilování tendence ke tvorbě stereotypů se u respondentů podílela materiální a časová 
nouze ve školách.  
Práce s odbornou literaturou je až na některé chyby v pořádku (Galerijní a muzejní edukace je omylem připsaná 
Hazukové, některé zdroje studentka jen uvádí v seznamu literatury.)  
Členění na kapitoly a podkapitoly je přehledné, co je třeba vytknout, je míchání teoretických odstavců do praxe a 
opačně (v praxi nemají co dělat popisy kulturních tradic, v teorii drobné mapování terénu). Pokud jde o praktickou 
část, výpovědi respondentů by patřily spíše do přílohy. Jazyková stránka je až na drobné chyby v pořádku. Celkový 
dojem z práce je dobrý, drobné nedopatření je v grafické úpravě záhlaví jednotlivých stran. Práce se pohybuje 
v intencích svého zadání a v tom smyslu, jak si cíle stanovuje, je naplňuje. 
 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci v daném oboru a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Otázky:  
1. Co by mohlo učitelům pomoci vyhnout se stereotypům, které vidíte jako škodlivé? 
2. Můžete pojmenovat jiné důvody absence učiva výtvarné výchovy, než je stereotyp? 
3. Jak poznáte stereotypnost tématu nebo techniky? Mohla byste za nějakých okolností použít takto „stereotypní“ 

téma k výuce, kterou byste nazvala „tvořivou“ či inovativní? 
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