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Diplomová práce Michaely Viktorinové se zabývá otázkou učiva výtvarné výchovy, která je v době 
bilancování Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu z hlediska jeho obsahu více než aktuální. 
Cílem práce je přispět ke zkvalitnění porozumění učitelů 1. stupně ZŠ obsahu v oblasti výtvarné výchovy. 
Předmětem zkoumání této práce je přístup a míra porozumění učitelů učivu výtvarné výchovy. 
Prostředkem dosažení cíle je případová studie, analyzující a porovnávající přístup vybraných učitelů k 
učivu výtvarné výchovy.  
Teoretickým východiskem pro zpracování případové studie jsou platné kurikulární dokumenty, tedy 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, navazující školní vzdělávací programy škol, 
kde působí oslovení pedagogové. Teoretická část práce formuluje a do souvislostí dává pojmy, jako jsou 
cíle výuky, téma, výtvarný úkol, tvořivost, reflexe aj., přičemž reflektuje aktuální stav vzdělávání ve Vv ve 
školní praxi primární školy. 
Těžištěm práce je výzkumná část. V případové studii autorka analyzuje přípravy na hodiny Vv a tematické 
plány tří učitelek primární školy z období jednoho školního pololetí. Rozebírá a dává je do souvislosti s 
výslednými pracemi žáků a odpověďmi vyučujících, získanými v rozhovorech. Autorka mapuje, jak 
sledované učitelky plánují učivo i cíle v hodinách Vv. Následně porovnává plány s navazujícími realizacemi. 
Sleduje též hodnoty, které stojí v pozadí jednotlivých pojetí výuky.  
Ve sledovaných případech Michaela Viktorinová konstatuje nedostatky v konkrétních ŠVP. Konkrétně 
upozorňuje na chybějící učivo, případně jeho zaměňování s tématy či výtvarnými technikami. Poukazuje na 
to, že vyučující nedokáží v mnoha případech formulovat cíle výuky ve Vv a neuvažují o smysluplnosti 
zadávaných úkolů. Dále si autorka všímá toho, že vyučující nepracují se zkušeností žáků, kteří se pak 
mnohdy nemohou vyjadřovat autenticky. Konstatuje nedostatečné naplňování enkulturační a komunikační 
funkce Vv. Příčiny uvedeného stavu vidí Michaela Viktorinová v neporozumění učitelů kurikulu a jeho 
přílišné obecnosti, až nesrozumitelnosti.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že autorka předkládá konkrétní, jasně formulované závěry, přičemž je si 
vědoma nemožnosti zobecňovat. Oceňuji reflektivní, sebekritickou rovinu výzkumné sondy, která staví na 
tom, že jednou ze zkoumaných učitelek je autorka sama. Hmatatelným výstupem je, že v návaznosti na 
zpracování diplomové práce, zahájila autorka revizi ŠVP v oblasti Umění a kultura ve škole, kde učí, a 
především dialog s kolegy. Věřím, že právě cesta zevnitř může hrát ve zkvalitňování kurikula významnou 
úlohu. 
 
 
Po formální stránce je práce v pořádku. 
Doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 25. 4. 2018      Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 
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