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Diplomová práce Anny Rebcové se zabývá portfoliem ve výtvarné výchově. Portfolio chápe jako didaktický
prostředek reflexe a sebereflexe žáka, ale také jako prostředek profesního rozvoje učitele. Diplomová práce
je ojedinělá šíří záběru i hloubkou zpracování. Autorka zkoumá a rozpracovává téma portfolia z různých
hledisek. Práce je artografickým projektem, který akcentuje identitu učitele, reflektivitu a participaci, tedy
témata rezonující v současné pedagogice i umění.
Jádrem práce je autorská část nazvaná „Můj vesmír, tvůj vesmír, náš vesmír“, pohybující se na pomezí
dokumentu a artografie. Anna Rebcová mapuje náhledy dvaceti blízkých lidí na život a svět kolem sebe
pomocí fotografie, rozhovorů, textů a následně videa. Prostřednictvím jejich pohledů konstruuje vlastní
identitu, kterou chápe v návaznosti na své okolí v souladu s kulturně antropologickým přístupem. Celým
souborem odpovídá na otázky „Kdo jsem? Kde jsem? Jaké místo (ve vesmíru) zaujímám? Autorská tvůrčí
poloha je v kontextu učitelství 1. stupně ojedinělá.
Druhá kapitola Umění jako inspirace; Dokument seznámí čtenáře s typy dokumentárních filmů, vybranými
autory a jejich přístupy. Z nich pro svou práci autorka používá principů odstupu a časosběru.
Třetí část práce se zabývá portfoliem z hlediska pedagogiky. Autorka podává ucelený, systematický přehled
o portfoliu jako prostředku reflexe ve vzdělávání, v prostředí základní školy, s ohledem na výtvarnou
výchovu. K tématu se váže výzkumná sonda zaměřená na využití žákovského portfolia ve výuce Vv na 1. i 2.
stupni škol, mapující dále postoje pedagogů k profesním portfoliím, pomocí rozeslaných elektronických
dotazníků v kombinaci s osobně vedenými rozhovory. Sonda potvrzuje, že žákovská portfolia se ve školní
praxi využívají zřídka, protože se jedná o náročnou činnost, vyžadující čas a soustavnost. Druhá výzkumná
otázka se týká využití profesního portfolia v učitelské praxi. Autorka konstatuje velké rozdíly mezi
začínajícími učiteli, tendujícími k sebereflektivitě a zkušenými učiteli, kteří jsou „orientováni na formální
aspekty vyučovacího procesu a úspornost při přípravách“.
Ve čtvrté, praktické části Anna Rebcová ukazuje, k jakým pedagogickým realizacím ji autorská tvorba ve
spojení s teorií a výzkumem vedou a předkládá dva krátké výtvarné projekty, realizované na dvou
pražských ZŠ.
Jako vedoucí práce si cením toho, že se Anna Rebcová svým textem snaží formulovat vlastní přístup k výuce
Vv. Dochází k podstatným sdělením, týkajícím se např. přínosu vedení portfolia pro rozvoj žáka, reflexe a
hodnocení pomocí portfolia ve vztahu k jiným způsobům hodnocení, spojitosti portfolia a identity učitele
nebo principu individualizace ve spojení s portfoliem.
Velice oceňuji samostatný, pečlivý a intenzívní přístup ke zpracování diplomové práce. Příkladem může být
slovník souvisejících pojmů.
Z formálního hlediska je práce v pořádku.
Práci doporučuji k obhajobě.
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