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Dizertační práce Pavly Gajdošíkové má dva zásadní oddíly: část zabývající se uměleckou sondou do 

témat Domov, Místo, Cesta a část pedagogických implikací uvedených témat ve formě „případových 

studií“. Jako celek je práce velmi konzistentní, propracovaná, kapitoly na sebe logicky navazují. 

Dizertace v nejobecnější rovině zkoumá „společnou řeč napříč obory architektury, výtvarného díla a 

výtvarné pedagogiky na cestě ke společnému průsečíku, kterým je tázání se po roli a významu 

prostoru v životě člověka.“(s.11)  

Autorka prohlašuje, že její publikace není standardním žánrem dizertační práce (s.11), ale 

„a/r/tografickým prostředím“ a že je psána metodou „mettisage“ tedy prolínáním a míšením 

myšlenek a pramenů jejích vlastních textů s texty ostatních (s.12). Upozorňuje, že je někdy nelineární 

asambláží slov, textů, reflexivních vztahů, vizuálních obrazů, grafů a skic a že tato podoba odmítá 

standardní pojetí dizertace (s 12). Musím se přiznat, že mne takto bojovné vymezování se uvedlo do 

stavu ostražitosti k předkládanému „novému a ještě lepšímu“, což jsem kvitovala zvláště při četbě 

popisu obou prvních výzkumných sond.  

Aktuálnost zvoleného tématu a význam práce pro společenskou praxi a další rozvoj vědy. Téma 

práce je hned trojitě aktuální a velmi přínosné. Aktuální je téma architektury a prostoru ve výtvarné 

výchově, aktuální je intimní emocionální přivlastňování tématu jako forma zadávané úlohy a nakonec 

je velmi aktuální a přínosné realizování uměleckého výzkumu formou a/r/tografického přístupu 

v dizertaci a rozšiřování této metody v prostoru našeho oboru. V tomto smyslu byl naplněn cíl práce 

„Představit a/r/tografii jako využitelnou metodu výzkumu i učitelské praxe dalším umělcům-

pedagogům“. (s.17) 

Za velmi kvalitní považuji první část práce, teoretickou reflexi vlastního díla autorky, ze které 

nejpropracovaněji a nejautentičtěji působí hluboká sonda do tématu „Domov“.  Přelévání textu mezi 

popisem vlastní tvorby a filosofickými či sociologickými úvahami vytváří silné významové pole a 

odhaluje obsah do značné hloubky. Zaujaté umělecké zkoumání, které vede ke kvalitním tvůrčím 

výstupům, shledávám též u tématu „Cesta“. Výběr výstavy „No Place Like Home“, která prezentuje 

uměleckou tvorbu spojenou s prožitky a zkušenostmi domova, a kterou jsem také měla možnost 

vidět na jaře 2017 v Jeruzalémně, mne velmi potěšil. V tomto kontextu je přidání jedné české 

umělkyně Daniely Baráčkové do seznamu vybraných umělců odpovídající. Bohužel, v dalších dvou 

tématech „Místo“ a „Cesty“ je výběr a skromný výklad tvorby umělců reflektujících tato témata 

problematický. Autorka sice upozorňuje, že je ve výběru čistě subjektivní a řídí se jen pocitem 

spřízněnosti s vlastní tvorbou, přesto se domnívám, že by v dizertační práci měla být subjektivita 

limitovaná, silněji zdůvodněná a propracovaná, jinak bychom mohli na každou otázku „Proč?“ dostat 

odpověď „Protože proto!“ a to nás velmi vzdaluje v práci tolik zdůrazňovanému badatelskému 

postoji.    



Ve čtvrté kapitole práce, která představuje případové studie, jsou adekvátně popsány zvolené 

metodologie, postavené na uměleckém výzkumu, či výzkumu uměním. A/r/tografie Rity Irwin, která 

sloužila jako základní model badatelčiny práce a na konci se ukázala také jako přínosný model pro 

práci pedagogickou, byla integrována s reflektivním konceptem Donalda Schöna, který kolegyně 

Fulková aktualizovala a rozvinula do čtyřvrstvého modelu reflektivního zacházení s daty a 

informacemi. 

Jsou nám představeny tři případové studie, z toho dvě realizované na území jiných států, z nichž až ta 

poslední uspokojivěji popisuje průběh a výsledky výzkumu. V nich autorka „nabídla studentům vlastní 

umělecké dílo k reflexi a skrze cílené pedagogické projekty se následně zaměřila na rozvoj individuální 

představivosti a otevření vnímání studentů….“(s. 12) V průběhu své práce detekovala dvě 

a/r/tografické otázky tázající se po schopnosti této metody změnit zažité vnímání a pomoci 

k hlubšímu porozumění tématu u studentů a pedagogů. Na straně 76 se jakoby mimochodem 

dozvídáme o předvýzkumu, kterému jsou věnovány čtyři vágní věty a jedna malá poznámka pod 

čarou a čtenář je rovnou postaven před konstatování, které z předvýzkumu vyplynulo, tedy že 

„Tématem prostoru a architektury se studenti ve své vlastní tvorbě nezabývají a často je jim cizí.“ (s. 

76)  

I v dalším textu jsem narazila na několik dalších matoucích informací, např. “Během výzkumu jsme 

tedy realizovali mnoho případových studií formou badatelských sond.“(s. 77), které nejsou 

rozpracované, vysvětlené ani doložené. Na straně 90 je úryvek odpovědi z dotazníku a čtenář se 

poprvé o existenci nějakého dotazníku takto nepřímo dozvídá. Popis výtvarných zadání tématu je u 

obou zahraničních sond velmi rozostřený a zamlžený a to je i celkový dojem z nich. 

Ačkoliv autorka vysvětluje pozitiva výzkumu na mezinárodním poli, chybí mi alespoň trochu kritické 

úvahy nad možností „ztracení v překladu“. Přestože zachází se psanými texty, reflexemi studentů, 

není vůbec vysvětleno, v jakém jazyce výuka probíhala, v jakém jazyce studenti psali, jak byly texty 

přeloženy a jak se tedy dosáhlo oněch předložených kódů a významových uzlů. Nepředpokládám, že 

badatelka ovládá slovinštinu a portugalštinu, takže zřejmě domluva probíhala skrze třetí jazyk, který 

není mateřský ani respondentům, ani badatelce, což vede k jistému zpochybnění. U zahraničních 

skupin není výzkumný vzorek dostatečně popsán, nevíme, zda šlo o studenty oboru výtvarná výchova 

nebo primární edukace. 

V předložených studentských pracích můžeme vidět velmi různou úroveň schopností výtvarného 

vyjadřování, od velmi jednoduchých a uniformních výsledků (Lisabon) po velmi zdařilé (Praha). Je 

otázkou, proč není zájem badatelky –umělkyně upřen tímto směrem, který by akcentoval výtvarnou 

kvalitu studentských výstupů a zabývá se jen zkoumáním kvalit mentálních/kognitivních. V závěru je 

poněkud nadneseně konstatováno zjištění, které nemá oporu v prezentovaných datech, že „Pro 

studenty je téma architektury a prostoru velmi důležitou a téměř nezbytnou součástí výuky.“(s.116),  

Výsledky a nové poznatky dizertace. Přes všechny kritické poznámky respektuji práci odvedenou na 

aplikování umělecké badatelské metody v našem prostředí a na reflektivní mnohaúrovňovou práci 

studentky a badatelského týmu. Zvláště poslední výzkumná sonda „Cesty“ a kapitola 5 (uplatnění 

a/r/tografie při procesu vniku výstavy) přinesla velmi pozitivní poznání o účinnosti zvolené 

metodologie jako uměleckého, badatelského a pedagogického nástroje. Práci by prospěl preciznější 

popis realizovaných pedagogických intervencí a také důkladnější jazyková a gramatické korekce. 

 



Otázky oponentky: 

1. Můžete popsat a vysvětlit co myslíte zmíněným předvýzkumem a jaké metody jste při něm 

použila? 

2. Co míníte konceptualizací výtvarného řešení u studentů a konceptuálním uvažováním studenta, 

kterého jste chtěla svou pedagogickou intervencí dosáhnout? Můžete vysvětlit, z čeho konkrétně 

uvažujete, že jste byla úspěšná? Uveďte prosím na příkladu. 

3. Jak studenti při realizaci výzkumných dat reflektovali vaše vlastní dílo? Jakou formou jste jejich 

reflexe zaznamenávala a jak/zda ovlivnily vaše další umělecké kroky?  

 

 

Dizertace splňuje podmínky kladené na toto řízení, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Ústí nad Labem 

5. 1. 2020 

doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. 

 

 

 

 


