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Aktuálnost zvoleného tématu 

Autorka disertační práce Zdeňka Meira da Rocha obhajuje svou práci v době, kdy se její téma ukazuje jako velice 

aktuální. V situaci, kdy se digitalizace vzdělávání stala vzhledem k pandemické izolaci neplánovaně jeho nutnou 

součástí. A kdy nastává čas, aby tyto vynucené, rychlé změny začaly být reflektovány a kontextualizovány. Druhým 

důvodem, proč se zabývat otázkami mediální komunikace je prudce rostoucí nutnost kritického přístupu společnosti 

k medializovaným informacím a především dezinformacím. V globálním měřítku ovlivňuje šíření informací médii 

rozhodování lidí v otázkách politiky, zdraví, náboženství aj.  

Jak interpretujete výzkumné závěry ve světle své pedagogické zkušenosti posledního roku?  

Jaké příležitosti a limity představuje distanční či hybridní výuka pro propojování výtvarné a mediální 

výchovy?   

Uvažujte o výukových strategiích a metodách, jako jsou kooperace, participace, reflektivní přístup a 

tandemová výuka (které zmiňujete v závěrech práce) v situaci distanční či hybridní výuky.  

 

Splnění cíle 

Struktura práce je poměrně komplikovaná. Výzkumná část sestává z pěti oddílů, v nichž se čtenář nejprve musí 

zorientovat. Přehledné schéma (s. 45) pomáhá navigaci v textu. Každý z oddílů však představuje platný pohled na 

danou problematiku. Autorka si položila množství dílčích výzkumných otázek, na něž přináší odpovědi.  

 

Oddíl A: Na základě analýzy kurikulárních dokumentů obou oblastí Zdeňka Meira da Rocha dochází k závěru, že 

výtvarná výchova je na gymnáziích, stejně jako na ZŠ, „vhodným polem pro zapojení průřezového tématu Mediální 

výchova“. Tvrzení dokládá detailním popisem průniků v rovině obsahu i kompetencí. Autorka dovozuje blízkost obou 

oblastí mj. pomocí konceptu vizuální gramotnosti a Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, a to v kognitivních 

činnostech spadajících do myšlení vyššího řádu. V Grafu A/2 autorka uvádí porovnání původní Bloomovy taxonomie 

s její revizí.  
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Vysvětlete, prosím, co grafem dovozujete? Proč uvádíte porovnání obou taxonomií, resp. jak interpretujete 

modifikaci kognitivních cílů ve vztahu k propojení oblastí mediální a výtvarné výchovy? 

 

Oddíl B: Dotazníkové šetření považuji v některých ohledech za sporné. Text Oddílu B je dosti nepřehledný. Motivace 

zmapovat aktuální situaci vzdělávací praxe s ohledem na zkoumané otázky je zcela pochopitelná. Zpracování dat 

bohužel ukázalo na nevhodnou formulaci některých otázek dotazníku, kterou autorka přiznává: „…ač dotazník prošel 

pilotáží, neprojevila se při ní problematická nekonkrétnost dotazu, tak jako je tomu u odpovědí respondentů.“ Získané 

kódy by zřejmě byly vhodným východiskem pro formulaci lepších otázek (uzavřených, s výběrem odpovědí). 

Položené otevřené otázky se ukázaly být obtížně zpracovatelné. Dílčí závěry uvedené na s. 77 „…zapojuje průřezové 

téma do své výuky necelá polovina (45, 7 %) učitelů VV“ nejsou v souladu s daty v Tab. B/7 (s. 75). Tabulka uvádí  

55, 1 % učitelů, kteří průřezové téma zařazují. Vysvětlete nesoulad v datech. Autorka uvádí, že necelých 87 % 

dotazovaných učitelů považuje zapojení digitálních médií do výtvarné výchovy za důležité. Bohužel nebyla položena 

otázka, kolik z oslovených učitelů je do výuky skutečně zapojuje. Dozvídáme se pouze čísla o tom, kolik učitelů 

zařazuje průřezové téma. 

Za významné považuji konstatování nejednoznačnosti užívání pojmů médium, mediální výchova a digitální 

médium v odborném diskurzu. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že část učitelů nechápe pojem mediální výchova 

v souladu se vzdělávacími dokumenty a „zaměňuje jej nejčastěji s pojmem digitální média či výtvarné médium“. 

V takové situaci je samozřejmě obtížné mj. sestavit vypovídající dotazník. 

Definujte stručně tři uvedené pojmy. Vysvětlete, jak chápete v diskurzu výtvarné výchovy vztah mezi pojmy 

médium a výtvarná technika.  

 

Oddíl C představuje autorčino hledání způsobů integrace mediální a výtvarné výchovy. Dva popsané přístupy jsou 

přínosem pro praxi gymnaziální výtvarné výchovy. První studie ověřuje možnosti uchopení témat propagandy a 

politické kampaně prostředky výtvarné/vizuální výchovy, „analogově“ a s důrazem na rozvoj kritického uvažování. 

Logicky se zaměřuje na sémiotickou analýzu vizuálního (mediálního) textu a ukazuje potencionality výtvarné 

výchovy pro rozvoj mediální gramotnosti. Výzkumné nálezy se vztahují převážně k použitým didaktickým postupům 

a metodám. Druhá studie reflektuje rozsáhlý integrovaný projekt Re_shape/d, v němž studenti gymnázia mapovali a 

zakoušeli „proces mezi vznikem uměleckého díla a jeho vystavením v galerii“. Jeho silnými akcenty jsou kolaborace, 

formativní hodnocení a reflexe. I zde jsou výzkumné nálezy převážně didaktického rázu (v souladu s výzkumnou 

otázkou). Kolaborativní přístup k výuce charakterizuje oba prezentované projekty a ukazuje se jako nosný. Autorka 

použila při realizaci integrované výuky úspěšně postupů a strategií, které rezonují v současné pedagogice i oborových 

didaktikách. Je proto škoda, že své závěry neopřela důkladněji o aktuální odborné (zejména mezinárodní) zdroje.  
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V Oddílu D měla autorka, podle svých slov, ambice rozšířit svá zjištění pomocí hloubkových rozhovorů se zkušenými 

pedagogy, což se jí bohužel vzhledem k pandemické situaci nepodařilo. Tato část textu zůstává jedinou, v níž nebyly 

cíle naplněny v celém rozsahu.  

 

Posouzení zvolených metod 

Pro získání odpovědí na výzkumné otázky využila autorka odpovídajících, převážně kvalitativních metod: 

elektronického dotazování (Oddíl B), případové studie akčního výzkumu (Oddíl C) a strukturovaného rozhovoru 

(Oddíl D). V oddílech B a C autorka data ručně okódovala a následně získané koncepty kategorizovala.  

Uvádíte, že jste ve výuce využila Panofského metodu analýzy obrazu.  Popište použitý postup a vysvětlete, zda a 

proč je vhodná pro analýzu digitálního obrazu?  

Vysvětlete, jakým způsobem užíváte Schönovu třívrstvou reflexi jako výzkumný postup? 

 

Závěry 

Závěry výzkumu jsou v textu přehledně strukturovány a popsány. Z textu je jasné, jak k nim autorka dospěla. Za 

nedostatek považuji fakt, že závěry nejsou dostatečně kontextualizovány s oporou o relevantní literaturu, citovanou 

v teoretické části (Liesmann, Baudrillard, Mirzoeff, Jirák, Spitzer, Prensky a další).  

 

Společenský význam, oborově didaktický, vědecký význam 

Práce ověřuje možnosti propojení výtvarné a mediální výchovy, a to na srovnání dvou projektů, z nichž jeden užívá 

tradičnějších postupů, druhý je komplexnější, delší a využívá aktuálních strategií a metod. Výsledky šetření 

provedeného mezi učiteli považuji za zásadní pro (další) vzdělávání učitelů i pro školy samotné. Pro vzdělavatele 

učitelů jsou aktuální zejména položené otázky: Existuje dostatečná nabídka vzdělávání v oblasti digitálních médií 

a mediální výchovy pro učitele Vv? Jak posílit podporu učitelů Vv v dalším vzdělávání? Jak můžeme podpořit 

znalost a chápání odborného slovníku RVP u vyučujících Vv (s. 78)? 

 

Uveďte, prosím, v obhajobě ukázky vystavených artefaktů studentů i pozvaných umělců a interpretujte je 

v souvislosti se studovanou otázkou informační přehlcenosti. 

 

Práce je pro obor výtvarné výchovy nesporně přínosem. Splňuje formální požadavky na standardní akademický text. 

Oceňuji střízlivou a kultivovanou grafickou úpravu textu. Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 6. 1. 2021                                                                              Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 


