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V disertační práci nazvané Interdisciplinární propojení výtvarné a mediální výchovy (Praha: 

PedF UK 2020) si Mgr. Zdeňka Meira da Rocha klade za cíl „prozkoumat mezioborové 

průniky vzdělávacího oborou Výtvarná výchova a průřezového tématu Mediální výchova“ (s. 

15), a to především se zřetelem na „vzdělávací praxi vyššího sekundárního stupně vzdělávání“ 

(s. 15) a současně s – poněkud ambiciózním – přáním, aby získané výsledky „obohatily 

diskurz výtvarné výchovy novými vědeckými poznatky k interdisciplinárním možnostem 

výtvarného vzdělávání“ (s. 16). Stanovené cíle doktorandka vhodně operacionalizovala do 

přijatelně formulovaných hlavních, dílčích a vedlejších výzkumných otázek (především s. 21).  

Přes důraz na interdisciplinaritu (která se objevuje i v názvu práce) konstatujme, že 

předložená práce zůstává celkovým vyzněním, zarámováním i uvažováním plně na poli 

pedagogického myšlení. Deklarovaná interdisciplinarita se týká zkoumaného materiálu, tedy 

vzdělávací oblasti a průřezového tématu, nikoliv samotného přístupu autorky.  

Výsledná práce je strukturována do dvou obsáhlejších celků, z nichž první (Výzkumné 

cíle a teoretická východiska práce, s. 21-36) vedle vymezení výzkumného problému a cíle 

výzkumu uvádí čtenáře do problematiky vizuální kultury a konceptů s ní souvisejících a do 

problematiky médií a jejich role v současné společnosti. Tato část je doplněna o stručný vhled 

do současného postavení školy a vzdělávání, zejména v návaznosti na digitální gramotnost 

jako vzdělávací téma, neboť v ní a ve vizuální kultuře doktorandka spatřuje potenciálně 

nejslibnější styčný prostor mezi výtvarnou a mediální výchovou. Druhá část (Výzkumná část 

práce, s. 41-151) nabízí jednak popis designu provedeného výzkumu, jednak výsledky 

vlastního zkoumání a stručnou diskusi o nich. Struktura této části sleduje logiku provedených 

výzkumných prací, tedy postupuje od studia kurikulárních dokumentů (oddíl A), přes 

výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění reálného stavu integrace mediální 

výchovy do výtvarné (oddíl B) a reflexi vlastních zkušeností samotné autorky s průnikem 

výtvarné a mediální výchovy (oddíl C) až k výsledkům rozhovorů s učiteli (oddíl D – tato část 

výzkumu byla poznamenána, jak autorka sama připomíná na s. 147, počátkem pandemické 

situace a s tím spojenými obtížemi při realizaci samotných rozhovorů, takže se rozhovory 

uskutečnily jen tři a v jiném komunikačním módu, než autorka plánovala). Práce je rámována 

Úvodem a Závěrem, vybavena seznamem použitých zdrojů a doplněna poměrně rozsáhlých 

souborem příloh (nazvaným Přílohy a dokumenty). Nedílnou součástí práce je i bohatý 
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obrazový materiál ilustrující autorčin výklad (ten se logicky vyskytuje především v oddíle C, 

kde autorka se čtenáři sdílí reflexi vlastní pedagogické zkušenosti).  

Téma předložené disertační práce lze v zásadě chápat jako aktuální, a to především 

z hlediska společenské praxe, resp. společenské poptávky. Soudě podle dostupných ukazatelů 

je zájem o zvyšování mediální gramotnosti ve společnosti poměrně silný. Je to nepochybně 

dané tím, že společnost prožívá druhou vlnu mediatizace spojenou s nástupem digitálních 

komunikačních médií velmi intenzivně (a to nejen jako nově se otevírající, ale obtížně 

uchopitelný prostor informování, zábavy, tvořivosti, komunikace a seberealizace, ale také 

jako netušený zdroj nových hrozeb a nečekaných rizik, od kyberkriminality po manipulaci) a 

opakovaně artikuluje představu, že vzdělávací soustava by měla nastupující generace připravit 

na „život v médiích“ (Mark Deuze 2015). Autorka proto asi vcelku logicky považuje za 

klíčový ten segment mediální výchovy, který se týká digitálních médií, a o něm – spolu 

s oblastí vizuální komunikace/vizuálních studií – uvažuje jako o potenciálním styčném 

prostoru mezi výtvarnou mediální výchovou.  

Soudě dle nabídnutých zjištění a jejich interpretace autorka stanovené cíle naplnila (o 

splnění přání vysloveném na s. 16 a připomenutém zde v prvním odstavci je obtížné 

rozhodnout – práce zatím zmíněný diskurz ovlivnit dost dobře nemohla). Z předložené práce 

si čtenář může udělat rámcovou představu o tom, na co naráží a s čím se musí vypořádávat 

snaha o integraci sledovaných vzdělávacích oblastí, resp. vzdělávací oblasti/předmětu 

(Výtvarná výchova) a průřezového tématu (Mediální výchova). K dosažení výsledků a 

naplnění cíle autorka zvolila vcelku vhodný soubor výzkumných postupů (analýza a 

intepretace relevantních kurikulárních dokumentů, dotazníkové šetření, reflexe vlastní 

pedagogické zkušenosti a rozhovory s učiteli). Řada poznatků je skutečně přínosná pro další 

uvažování o obou oblastech vzdělávání a jejich případném propojování, např. zjištění, že 

téměř polovina učitelů výtvarné výchovy z těch, kteří vyplnili dotazník, považuje za propojení 

obou oblastí prosté využití mediálních výstupů jako ilustračního materiálu, s. 78. Přínosný je 

především celý oddíl C, v němž autorka podrobně reflektuje vlastní učitelské zkušenosti 

s propojováním obou sledovaných vzdělávacích oblastí a který fakticky představuje zřetelný 

vrchol celé práce. Soudím, že právě tento oddíl je nejhodnotnější částí práce a díky poctivosti 

autorčina popisu dává nahlédnout do celé problematiky mnohdy dál, než kam sahá autorčina 

explicitní reflexe. Oddíl C nabízí dvě případové studie konkrétní realizace průniku výtvarné a 

mediální výchovy, jedna je zaměřena na mediální produkty, konkrétně na politickou 

komunikaci a propagandu, druhá na přípravu výstavy výtvarných děl, včetně její (řízené) 

medializace 
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Některá zjištění nabídnutá v práci mají, pravda, spíše cvičný charakter a vzhledem 

k dalšímu vývoji samotného předmětu autorčina odborného zájmu nepředstavují reálný přínos 

(to se týká především analýzy a intepretace kurikulární dokumentace, která se soustředila na 

dokumenty RVP z poloviny první dekády tohoto století a nezachytila revizi, jež zhruba o 

deset let později značně redukovala princip průřezovosti a podporu zvyšování mediální 

gramotnosti formou průřezového tématu Mediální výchova fakticky eliminovala). I tak lze 

předloženou práci považovat za zajímavý a inspirativní příspěvek k cestám hledání průniků 

mezi různými vzdělávacími oblastmi. Velmi přesvědčivým a cenným aspektem práce je 

opakující se využití získaných zjištění k autorčiným úvahám o dalším možném směřování 

výzkumu v dané oblasti v případných navazujících pracích (s. 78-9 a s. 151). 

Především pro případnou další práci na tématu by bylo vhodné věnovat pozornost 

následujícím připomínkám a komentářům k předloženému textu: 

1. Práci chybí explicitně formulovaný obecný oborový rámec. Podle mého soudu jím může 

být kupříkladu problematika přežívajícího oddělování vyučovacích předmětů a celkový sklon 

české vzdělávací soustavy k tradičnímu uzavírání se vzdělávacích oblastí. Předloženou práci 

by bylo možné zarámovat jako příspěvek k hledání způsob, jak tento sklon k zapouzdřování 

překonávat (v textu jsou v tomto ohledu nabídnutá velmi cenná návodná zjištění, např. 

naznačení diskuse o podmínkách úspěšnosti projektové výuky v rámci C/5 Případová studie 

II). Jiným nabízejícím se obecným rámcem jsou proměny pojetí všeobecného vzdělání jako 

historické kategorie. 

2. První (teoretická) část by zasluhovala zevrubnější prostudování relevantní literatury, a to 

zčásti k tématu vizuální gramotnosti (např.  Šimůnek 2009), ale zejména k tématu mediální 

výchovy. Autorka se opírá o několik (dnes již v podstatě překonaných) titulů (Mičienka, Jirák 

2006, 2007), podvědomě tíhne k pojetí mediální výchovy, které se promítá do průřezového 

tématu v RVP, a zjevně jí chybí širší přehled o pojetích mediální výchovy, které se promítají 

do literatury a sahají od tradičního, ryze protekcionistického pojetí přes znalostně orientované 

mediální vzdělávání po sebereflexivní podporu tvořivosti  a samostatnosti (k významným 

pracím věnujícím se pojetím mediální výchovy patří například Masterman 1993, Livingstone 

2004, ale hlavně Hobbs 1998 a Buckingham 2007). Text by bylo vhodné obohatit o současné 

pohledy na mediální gramotnost/výchovu (např. Potter, McDougall 2017). Stručná zmínka a 

nekomentované schéma na s. 36 není dostačující. 

3. Některé výklady v teoretické části jsou nadmíru stručné a zjednodušující až nepřesné. Např. 

2.2.3 Sémiotika (výklad o sémiotice na patnácti řádcích) se ani nezmiňuje o 

předsaussureovské tradici studia znaků „nejméně od stoiků a svatého Augustina“ (Macura 
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1998:183; týž Macura připomíná, že dílo Antonína Marka Logika nebo Umnice, kde je 

kapitola o sémiotice, vyšlo v roce 1820...), a hlavně kapitola nenabízí provázání sémiotiky a 

vizuální gramotnosti vykládané zpravidla přes ikoničnost obrazových sdělení.  

4. Validitu dotazníkového šetření oslabuje nečekaně brzy provedený akcent na digitální média 

(ot. na s. 72), nikoliv na průnik průřezových témat a výtvarné výchovy. Logiku dotazování by 

posílilo vedení respondentů od integrace průřezových témat do výtvarné výchovy obecně 

k akcentu na mediální výchovy a teprve od ní přejít na digitální média. Z toho také může 

plynout určité zkreslení (nadhodnocení) zjištění, že „dochází k nepochopení pojmu mediální 

výchova“ (s. 75). 

5. V oddílu C by bylo vhodné upustit od osobního hodnocení („vytvoření přirozené komunity 

sympatizantů“, „důmyslně zaměněno“, „šlo o vizuálně poutavou kampaň“, s. 100), jež 

nepodloženo metodologicky obhajitelnou interpretací překračuje hranice odborného stylu a ve 

výkladu působí rušivě. 

6. Text je místy přetížený bezdůvodně dlouhými citacemi, které navíc obsahují další odkazy, 

takže vzniká čtenářsky nepřehledný text (viz např. s. 22-23, citát ze Špidlové 2013, i když 

chápu, že jde o autocitaci; zbytečné jsou také vnitřní citace, viz s. 115, kde je vcelku 

samoúčelně citace z textu reflexivní bilance ze s. 112). 

7. Text by nepochybně obohatila systematická rozprava o možných interakcích mezi 

výtvarnou a mediální výchovou. Ta by nutně obsahovala nejen varianty v práci přítomné 

(využití dílčích témat a doporučených očekávaných výstupů mediální výchovy ve výtvarné 

výchově či nepochopení mediální výchovy její redukcí na schopnost ovládat digitální média), 

ale mohla by nabídnout i některé další, například uměleckou (výtvarnou) reflexi médií 

(namátkou třeba sochu Fotoreportér Ladislava Zívra či kresby Stevea Cuttse nebo Pawła 

Kuczyńskeho). 

Předložená práce zjevně prošla závěrečnou korekturou, přesto v ní některé formální 

nedostatky zůstaly, např. chybějící písmena („porozumět sílícímu vliv“, s. 24, „QUAL+quan“ 

vs. „QUAL+quant“, s. 43) či mezera mezi řádky (s. 25), ale také stylistické neobratnosti 

(„Vzhledem k dynamickému rozvoji...“, s. 28„Tuto postupnou a v posledních dvou dekádách 

dynamickou změnu“, s. 54, užívání adjektiva „klasický“, např. „využití klasických médií“, s. 

105, „“Gymnázium má od každého ročníku pouze jednu třídu“, s. 121) a formulační 

nepřesnosti (c/2 VVO: mediální výchova fakticky není „předmět“) či nejasnosti („... zapojuje 

do své výuky necelá polovina (45,7 %) učitelů VV /.../ jsme však zjistili, že přibližně 7 % 

nechápe pojem mediální výchova tak, jak...“, s. 77, – není jasné, zda 7 % z celku, nebo z té 

„necelé poloviny“). Výjimečně se vyskytne i věcná nepřesnost (plakát „Uncle Sam“, s. 90, 
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není původně z USA, nýbrž je parafrází na britský plakát z roku 1914, kde britský ministr 

Lord Kitchener vyzývá „Your Country Needs YOU“).  

 

Závěrem konstatuji, že doktorandka předložila původní práci přinášející původní zjištění a 

pojetím, záběrem i způsobem zpracování odpovídající nárokům kladeným na kvalifikační 

práce v doktorském studiu. Proto doporučuji, aby byla předložená disertační práce Mgr. 

Zdeňky Meira da Rocha Interdisciplinární propojení výtvarné a mediální výchovy přijata 

k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 18. května 2021            prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.  

                 katedra mediálních studií MUP 

       Institut komunikačních studií a žurnalistiky UK FSV 
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