
Sylabus pro předmět:  
KVV/4422 Výzkum v expresivních oborech 
3KB, zápočet, zkouška, ZS 2021 
Vyučující: doc.J.Géringová, jitka.geringova@ujep.cz 
Studijní skupina: 2.ročnk NMgr. 
 
Cíle: 
Seznámení studentů s problematikou výzkumu ve výtvarné výchově a jeho specifiky. 
Seznámení se systémem teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy a objasňování 
pedagogických jevů, s metodologií kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Předmět nabízí 
východiska k realizaci vlastní výzkumné sondy v rámci diplomové práce. Na základě představovaných 
příkladů již realizovaných výzkumných šetření studenti poznávají smysl a přínos výzkumných aktivit 
pro obor výtvarná výchova. 
Obsah: 
Historie empirického výzkumu v oboru výtvarná výchova 
Aktuální stav a situace v oblasti výzkumu ve výtvarné výchově, nové možnosti a metody. Kvalitativní a 
kvantitativní postupy, jejich vhodnost a omezení.  
Příklady uskutečněných výzkumů v oboru. 
Na jednotlivá setkání je nutné prostudovat zadanou literaturu, která bude v hodině diskutována. 
1. do 27.10. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. ISBN 978-80-7367-313-0. Designy kvalitativního výzkumu. (kap.4) 
2. do 3.11. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. ISBN 978-80-7367-313-0. Metody sběru dat. (kap.5) 
3. 10.11. Metoda dotazníku (Dr. Makovský) 
4. do 24.11. SULLIVAN, GRAEME: Akty výzkumu v umělecké praxi. In: Metodický portál RVP:  
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3005/AKTY-VYZKUMU-V-UMELECKE-PRAXI.html/ 
+ prezentace upraveného textu  
5. do 1.12. ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 
2007. ISBN 978-80-7367-313-0. Analýza kvalitativních dat (kap.6). (Mgr. Myšáková) 
6. do 8.12. FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L. Kvalitativní metody výzkumu v aktuálních výzkumných 
projektech KVV PedF.UK z let 2011-2013. In Uhl-Skřivanová, V.(eds) Pedagogika umění – umění 
pedagogiky. Ústí n.Labem: UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-663-3 A/R/Tografie 
+ prezentace upraveného textu  
7. do 15.9. MASON, RACHEL. Výtvarní pedagogové a akční výzkum. In: Metodický portál RVP. 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3013/VYTVARNI-PEDAGOGOVE-A-AKCNI-VYZKUM.html/ 
+ prezentace upraveného textu  
8. shrnutí reflexe, uplatnění poznatků v praxi. Prezentace semestrální práce, příp.její propracovávání 
 
Podmínky udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce: 
Docházka, studium zadané literatury – připravenost na seminář a diskusi. 
Prezentace prostudovaných článků – oborový výzkum na téma Učitel-umělec, 
Semestrální úkol: kódování vlastního rozhovoru s výtvarným pedagogem na téma Učitel-Umělec. 
Zkouška: (ústní nebo písemná). Ověření znalostí z kurzu. Ověření znalostí ze samostudia  
Semestrální práce. 
 
Povinná literatura: 

• ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 
ISBN 978-80-7367-313-0 (vybrané kapitoly) 

• BRÜCKNEROVÁ, K. Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 
ISBN 978-80-210-5616-9. (kapitola 3) 

Odborné články: 

mailto:jitka.geringova@ujep.cz
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3005/AKTY-VYZKUMU-V-UMELECKE-PRAXI.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3013/VYTVARNI-PEDAGOGOVE-A-AKCNI-VYZKUM.html/


FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L. Kvalitativní metody výzkumu v aktuálních výzkumných projektech 
KVV PedF.UK z let 2011-2013. In Uhl-Skřivanová, V.(eds) Pedagogika umění – umění pedagogiky. Ústí 
n.Labem: UJEP, 2014. ISBN 978-80-7414-663-3 
SULLIVAN, GRAEME: Akty výzkumu v umělecké praxi. In: Metodický portál RVP: 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3005/AKTY-VYZKUMU-V-UMELECKE-PRAXI.html/ 
MASON, RACHEL. Výtvarní pedagogové a akční výzkum. In: Metodický portál RVP. 
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVGB/3013/VYTVARNI-PEDAGOGOVE-A-AKCNI-VYZKUM.html/ 
 
Doporučená literatura: 

• FULKOVÁ, M. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H & H, 2008. 335 s. ISBN 978-80-7319-
076-7.  

• HENDL, J. Kvalitativní výzkum - základní metody a aplikace. Praha: Portál. 2005. 407 s. ISBN 
80-7367-040-2.  

• SLAVÍK, J. Mezi osobitostí a normou: proměny české výtvarné výchovy na přelomu tisíciletí. In 
SLAVÍK, J.(eds), Obory ve škole. Metaanalýza empirických poznatků oborových didaktik. 
Praha: PF UK, 2005. 
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