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V době vzniku a obhajoby disertační práce Mgr. Barbory Holubové probíhají napříč oborovými 

didaktikami diskuse o revizích Rámcového vzdělávacího programu, které se mimo jiné týkají 

forem začlenění filmové a audiovizuální výchovy do kontextu základního a gymnaziálního 

vzdělávání. Při těchto diskusích se ukazují rozdíly v míře rozvinutosti didaktik těch výchov, jejichž 

pojetí je stabilní již mnoho desetiletí (výtvarná a hudební výchova), oproti didaktikám filmové 

nebo taneční výchovy, které svou teorii a výzkum teprve začínají koncipovat. Snaha přispět v této 

situaci k rozvoji didaktiky filmové a audiovizuální výchovy je pro nově se formující předmět velmi 

přínosná, aktuálnost tématu předložené práce je tedy vysoká.  

Pokud jde o cíle disertační práce, formuluje je autorka v úvodu na str. 7 jako „…zabývání se 

vzdělávacími cíli předmětu, jejich specifikováním v souvislosti se vzdělávacím obsahem a dále 

také použitím vzdělávacích metod…“. Takto vymezené pole je dost široké, což si vysvětluji tím, že 

autorka pociťuje potřebu co nejvíce pokrýt dosud málo vyplněný – nebo, podle autorky dokonce 

zcela neexistující – prostor didaktiky filmové a audiovizuální výchovy. V úvodu textu by přesto 

bylo vhodné předložit specifičtější otázky, které má práce řešit. 

Teoretickou část práce považuji za její těžiště (obsažností i rozsahem) a domnívám se, že v ní 

autorka plní cíle, které si předsevzala sledovat. První kapitola představuje informativní přehled, 

který s oporou o autorčiny znalosti věcné problematiky nastiňuje různé podoby zapojení filmu do 

výchovy v českém a v evropském kontextu a v historickém nástinu. Jsou zde zmíněny předměty, 

v jejichž rámci se některé vzdělávací obsahy filmové výchovy realizují, tedy výtvarná výchova, 

český jazyk a literatura, dále „oblasti mediální či informační …“ (str. 16) a nacházíme zde také 

výčet předmětů, kde se filmová a audiovizuální výchova uplatňuje jako didaktický prostředek.    

Ve 2. kapitole, zabývající se cíli filmové výuky, se spojuje autorčina znalost věcné problematiky 

filmové tvorby se snahou argumentovat ve prospěch využití jejího potenciálu ve vzdělávání; 

autorka zde zjevně poučeně zvažuje možná úskalí a přínosy možných voleb týkajících se kurikula. 

Tato kapitola uvádí pojem filmové gramotnosti, zabývá se rolí předmětu filmové výchovy napříč 

kurikulem. V této souvislosti by bylo zajímavé vidět, jak autorka chápe důraz na související 

„vizuální gramotnost“ akcentovanou v současnosti ve výtvarné výchově. Pojetí filmové výchovy 

v této kapitole je takové, že filmová výchova je jedna napříč stupni vzdělání, což může platit 

z hlediska jejích obecných cílů, ale bylo by užitečné na tomto místě naznačit rozdíl mezi 

didaktickými prostředky této výchovy na jednotlivých stupních škol, podobně jako rozdíl mezi 

všeobecným zaměřením předmětu a uměleckým vzděláváním. Ve 3. kapitole se autorka věnuje 



vzdělávacímu obsahu předmětu, který předkládá s náležitou znalostí tématu a se sympatickým 

zaujetím; tato kapitola je zdaleka nejrozsáhlejší. Za přínosné považuji vysvětlování souvislostí 

filmové a audiovizuální výchovy se vzdělávacími oblastmi a předměty, které s ní sousedí                

a vysvětlování jejího potenciálu ve spojení s těmito předměty. Text je podložený zajímavě 

uchopenými pedagogickými zkušenostmi autorky a dobrou mírou porozumění věcné 

problematice, má proto poměrně velkou míru přesvědčivosti. Příjemné je, že se autorka zjevně 

opírá o vlastní prožitek filmové tvorby, což doprovází dobře vybranými citáty filmových tvůrců    

a teoretiků. Text se okrajově zmiňuje o teoretických souvislostech pojmu filmová řeč, velmi 

důkladně se pak zabývá výkladem jejích složek. Nakolik je ambicí textu mapovat terén (spíše než 

vypracovávat teoretické koncepty), uvítala bych v něm podrobnější rešeršní práci, která by 

referovala o již vytvořených didaktických textech dotýkajících se problematiky filmové                   

a audiovizuální výchovy. Mohly by být z oblasti didaktiky výtvarné výchovy, nebo z domény 

jiných didaktik. V souvislosti s mapováním stavu filmové a audiovizuální výchovy by také bylo na 

místě tematizovat mezioborové diskuse, které dosud v souvislosti s novým obsahem Rámcových 

vzdělávacích programů proběhly – vyjasnění cílů a obsahů filmové výchovy by bylo totiž přínosné 

koordinovat s příbuznými didaktikami.  

Cílem čtvrté kapitoly, věnované výzkumu, je „zjistit a analyzovat, jak pedagogové přistupují 

k významným didaktickým otázkám předmětu“ (str. 77). Zde mám připomínku, že je třeba 

nejdříve provést analýzu, a skrze ni lze teprve dojít k výzkumným zjištěním, nikoli obráceně. 

Metodologie výzkumu by si zasloužila podrobnější popis. Pokud jde o sběr dat, považuji za 

adekvátní metodu polostrukturované rozhovory, které autorka s respondenty vedla, a jak uvádí, 

pro účely bádání je také přepsala. Účelností dotazníku v této práci si nejsem jistá vzhledem 

k počtu respondentů. Délka jednotlivých rozhovorů (90 minut) částečně vyrovnává nízký počet 

respondentů, který je sice možné částečně omluvit celkově nízkým počtem učitelů a vychovatelů, 

kteří se věnují filmové a audiovizuální výchově, na druhou stranu, za těchto okolností by možná 

bylo na místě volit jiné metody a modifikovat otázku tak, aby realizace sondy na zmíněné potíži 

nevázla. K jednotlivým respondentům by bylo vhodné doplnit bohatou dokumentaci týkající se 

jejich vzdělání, jejich pracovních podmínek apod. Kódy by, v souladu s kvalitativní metodologií, 

ke které se práce hlásí, měly z dat vzejít, jejich volba zde ale (viz názvy kapitol 4.2.1. – 4.2.6) spíše 

působí jako velmi přímá reflexe jednotlivých didaktických kategorií, text zde tedy působí jako 

shrnutí autorčiných postřehů k těmto bodům. Pro triangulaci dat v rámci designu případové 

studie (str. 78) by bylo užitečné zajistit k rozhovorům ještě náhled badatelky do praxe 

respondentů. Pomohlo by to mimo jiné interpretovat překvapivé momenty, kdy polovina 

respondentů uvádí v dotazníku, že se věnuje filmové řeči málo, ale v rozhovoru zní, že filmová 

řeč má velký význam (str. 88).  

Bez ohledu na to, že ve výzkumné sondě lze najít metodologické nejasnosti, objevuje se tu řada 

zajímavých náhledů, které vznikají spíše díky autorčině dobrému porozumění obsahům filmové 

výchovy, než díky objevnému kódování nebo zřetelnému analytickému rámci. Pro učitele, kteří 

se sondy zúčastnili, mohl být výzkum velkým přínosem, umožnil jim totiž reflexi jejich vlastní 

praxe. Z hlediska čtenáře představuje předložená empirická sonda velmi zajímavou zprávu           

o několika praxích filmové a audiovizuální výchovy, nástin několika případů pojetí předmětu 

v okolnostech formálního a neformálního vzdělávání. Některé předložené postřehy by mohly 

založit podněty pro další bádání, nosné se mi například zdají souvislosti aprobace učitelů ve 

vztahu k důrazům, které kladou na různé části kurikula. Tyto postřehy nicméně na základě 



provedené sondy nelze zobecnit na to, jak se filmová a audiovizuální výchova v České republice 

učí. Při formulaci závěrů je třeba toto zohlednit. 

V kapitole věnované diskusi formuluje autorka svá přesvědčení, doložená výpověďmi 

respondentů a v závěrečné kapitole shrnuje cíle a charakter filmové a audiovizuální výchovy. 

Uzavírá tím osobně zaujatý, kvalifikovaný pohled na stav a možnosti filmové a audiovizuální 

výchovy, kterým předložená práce je. 

Text disertační práce může být užitečný tvůrcům kurikula (na různých pozicích vzdělávacího 

systému) v situacích, kdy je třeba poučeně formulovat cíle předmětu filmová a audiovizuální 

výchova a vymezovat jeho obsahy. S ohledem na informativnost teoretické části může tento text 

sloužit jako studijní opora učitelům a adeptům učitelství v různých studijních programech.   

Pokud jde o formální aspekty, práce má bez příloh 120 stran, počet znaků nemohu z dostupného 

formátu textového souboru posoudit. 

Práce splňuje požadavky, které jsou na disertační práci v daném studijním programu kladeny       

a doporučuji ji k obhajobě. 

Autorce textu bych na závěr ráda položila tři otázky. Zaprvé, na str. 20 stojí, že v oblasti 

filmového vzdělávání „většinou přednášející vycházejí z prostředí filmových profesionálů či 

teoretiků, pedagogické zázemí bývá slabší – což nemusí vždy znamenat problém.“  Diskutujme 

tedy o potřebnosti pedagogické aprobace pro učitele filmového vzdělávání. Navrhuji vzít v potaz 

mimo jiné výsledky výzkumu publikovaného ve výroční zprávě České školní inspekce za rok 2019 

a 2020, ze které vyplývá, že aprobovanost učitelů hraje významnou roli v mnoha ohledech, jako 

je například plánování výuky, relevance jejího obsahu, prospěšnost hodnocení učitelem a také 

úspěchy žáků a studentů v závěrečných zkouškách. V oblasti Umění a kultura zpráva důležitost 

aprobace explicitně zmiňuje. Je tedy možné uvést důvody, proč absence pedagogické aprobace 

v kontextu filmové a audiovizuální výchovy může omezovat její pojetí? 

Moje druhá otázka se týká hranice mezi cíli a vzdělávacími obsahy předmětů filmová a výtvarná 

výchova. Odkazuji zde na odborné texty, včetně závěrečných prací, které vznikly na KVV PedF UK, 

(autorkami jsou např. L. Arbanová, K. Savincová), které se filmové výchovy týkají. Je možné 

s oporou o ně ukázat, kde se cíle obou předmětů potkávají, případně překrývají? Bylo by možné 

naznačit, v čem je jádro rozdílu mezi cíli těchto dvou výchov? 

Moje třetí otázka se týká interpretace dat v empirické sondě. Respondentka D uvádí jako 

významný vzdělávací cíl rozvíjení myšlení skrz obraz (str. 80). Jak by uvážení jejího učitelského 

zázemí, případně v něm přítomných teoretických konceptů, mohlo pomoci vyložit její slova           

a jakými metodami by bylo možné nejlépe identifikovat cíle, které respondentka sleduje ve 

filmové výchově? 

 

V Praze 30. 5. 2021 

Mgr. Helena Kafková, Ph.D. 

 

 


