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Doktorandka splnila požadavky disertačního úkolu. Aktivně přistoupila 
k určenému úkolu, práci se věnovala soustředěně a pravidelně ji konzultovala.

Autorka stanovila cíl práce, stejně tak vytyčila hlavní a řadu dílčích výzkum-
ných otázek. Design výzkumu je navržen promyšleně, zvolené metody obháje-
ny. Ve vstupní teoretické části práce zpracovává téma v dostatečné šíři. Pře-
hledový exkurz tématiky práce vřazený do souvislosti obou výchov je poučený 
a vzhledem k charakteru výukových témat realizovaných v rámci projektové vý-
uky vhodně sestavený.

Výzkumná část i díky baterii otázek reflektuje problematiku mediální a vizu-
ální gramotnosti (zřetelné oborové průniky). Menší uspořádanost textu, který je 
v tomto oddíle členěný do krátkých kapitol vyvažuje vřazení přehledných tabulek.

Rád bych na závěr ocenil dlouhodobý a komplexní didaktický projekt, kte-
rý autorka uskutečnila také jako součást doktorského studia. V kapitole Přípa-
dové studie je zmíněný projekt RE_SHAPE/D představen. Autorka realizovala 
svoji ideu spolu se skupinou studentů gymnázia a dále s žáky prvního stupně 
a mateřské školy. Jednalo se o výstavu dětských prací tvořených v odezvě na 
tvorbu etablovaných umělkyň a umělců. Dětské kresby a malby pak byly ve vy-
staveny v rovnocené pozici s ceněnými originály. Gymnazisté se ujali organiza-
ce, neváhaly oslovit a následně s úspěchem do projektu zapojit špičkové autor-
ky a autory současného výtvarného umění (Veronika Drahotová, David Böhm, 
Jiří Franta, Patrik Hábl, Krištof Kintera, Marie Ladrová a Jiří Surůvka). Studen-
ti rozběhli crowdfundingovou a následně mediální kampaň, zorganizovali vý-
stavu v pražské Invalidovně, prováděli komentované prohlídky, natočili krátký 
film, navrhli tiskoviny. Nabyté zkušenosti průběžně během výuky s pedagogy 
navzájem sdíleli a reflektovali.

Text naplňuje formální požadavky kladené na disertační práci.

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě.
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