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Téma práce Mgr. Karolíny Včelišové Diskurs vizuality v preferencích žáků osmiletého 

gymnázia je velmi aktuální a závažné. Autorka navíc disertaci předkládá v době pandemie a 
lockdownu, kdy jsou naše životy a sociální interakce (a samozřejmě především životy 
studentů a žáků) ještě více realizovány a propojeny v on-line prostředí, v němž hraje vizualita 
stěžejní roli. 

 
Práce je dělena na teoretickou část a část výzkumnou. V teoretické části se autorka snaží 

definovat a vymezit stěžejní termíny a oblasti zájmu. Ve výzkumné části zúročuje své bohaté 
pedagogické působení na osmiletém gymnáziu, a to jak v oblasti konkrétních výtvarných 
zadání, tak v navazujícím výzkumu (dotazníkovém šetření). Práce má bohaté obrazové a 
tabulkové přílohy.  

Bohužel obě části vykazují nejasnosti a nepřesnosti, nedostatečnou míru tematizace a 
kontextualiace. K. Včelišová se sice odkazuje k bohatému spektru odborné literatury, ovšem 
citace často ponechává vytržené z kontextu, neodlišuje jejich relevanci pro text, minimálně je 
vztahuje k specifickému tématu disertační práce. Citované výroky se jí jen v minimu případů 
stávají platformou pro rozvedení vlastní úvahy či myšlenky. Např. v kap. 2.2.1.1. Paradigma 
modelu – tři obraty se při popisu sociálního obratu opírá o relativně dlouhou a aktuální citaci 
(Fulková, Jakubcová-Hajdušková, Uhl Skřivanová a kol., 2014), ovšem vzápětí a zcela náhle 
tuto kapitolu ukončí odkazem na psychologizující tendence (Zvěřina, 1971), tedy na zdroj 50 
let starý, který je ve vztahu k problematice tzv. sociálního obratu nerelevantní. V tomto 
místě bych jednoznačně doporučila využít aktuální literaturu a teorii (např. J. Zálešák: Umění 
spolupráce, Karina Kottová: Instituce a divák, ad.) 

Až na hlavní členění práce (teorie X výzkum) je struktura disertace nesystematická. Ve 
výzkumném oddíle jsou vloženy kapitoly, které by si zasloužily být včleněny v teoretické části 
– kap. 6. 8. 1. Žák v pozici diváka; 6. 8. 2. Přístupy ke skutečnosti, 6. 8. 3. Přístupy k umění; 6. 
8. 3. 1. Strukturální model, částečně i kap. 6. 8. 3. 2. Osobnost žáka, jakožto výchozí 
kategorie sociálně-psychologické povahy. V teoretické části se objevují některé kapitoly, 
které působí jako vytržené z kontextu – např. kap. 2.1.1.2. Mediální produkty. Zde 
doktorandka dle literatury (Jirák, Köpplová, 2009) definuje, co je mediálním produktem. 
V tomto krátkém odstavci využívá komercionalizovaný slovník, který se však v práci dále nijak 
neodráží, nevede autorku ani k žádné konfrontaci např. s terminologií výtvarné výchovy atd., 
je tedy adekvátní ptát se, jaké místo a pozici v struktuře disertace má, případně zda-li tato 
kapitola není zcela zbytečná? 

 
Jako největší problém však vidím to, že dva klíčové termíny práce (obsažené již v názvu 

práce), tedy diskurs a vizualita, u nichž bych předpokládala, že se je doktorandka pokusí 
nejen ukotvit v teoretickém uvažování, ale především sama promyslet a definovat, zůstávají 
„popelkami“ disertace. Termín diskurs je na tom o něco lépe, zde dochází k problému spíše 
nesystematičností. K. Včelišová jej sice obšírně popisuje (především v poznámkovém aparátu 
– s. 26/27), mnohdy zabíhá až do různých teoretických nuancí, ovšem hlavní definice 



diskurzu je převzata z Velkého slovníku naučného!!! (viz citace s. 26). U termínu vizualita 
doktorandka používá různé odvozeniny slova (vizuálno, vizuál/vizuály), které však 
nevysvětluje, někdy je navíc definuje kruhem: „Oblastí zájmu je vizualita. Jejímu utváření 
napomáhají mechanismy rozvíjející kompetence spojené s vnímáním vizuálna, ovlivňující 
tvůrčí dovednosti promítané do niterných projevů činnosti žáka.“ V Úvodu autorka několikrát 
zmiňuje, že vizualita je komplikovaný jev (s. 8), a že vizualitou je současnost zaplavena (s. 8, 
12). Vizualitu dále ztotožňuje s obrazem, jak dokládají tyto výroky: „Zájem je kladen na 
objasnění vztahů a struktur na základě, kterých žák uznává, používá a preferuje vizualitu – 
řekněme v obecně pojímaném smyslu pojmu obraz.“ (Úvod, s. 8; cituji i s chybou 
v interpunkci); „Od pojmu vizuální odvozujeme synonymum obrazový, proto onen racionální 
příklon k obraznému.“ (kap. 2. 2. Vizuální kultura). S jasně formulovanou definicí vizuality 
jako obrazu se setkáváme až ve výzkumné části: „Vizualita – Je obrazový materiál, 
zprostředkovaný aparátem. Jedná se o technický obraz, který vznikl interakcí vizuálního 
znaku s technologií. Je dostupná v elektronické podobě. Zprostředkovává nepřímou 
přítomnost. Vizualita je frekventovaná ve formě pohyblivých obrazů, čímž vzniká film. Dnes je 
velmi častou formou vizuality audiovizualita.“ (s. 54). Zdá se, že se zde doktorandka nechala 
strhnout substanciální povahou slova vizualita (podobně jako realita, virtuální realita, 
audiovizualita) a jaksi zapomněla do definice zahrnout procesuální charakter této domény – 
tedy že „obrazy“ či vizuální informace jsou spojeny s určitou praxí (tvorby, produkce, 
percepce, distribuce atd.) Tento dle mého názoru chybějící aspekt má dopad na výzkumnou 
část disertačního projektu. Jak doktorandka vizualitu žákům v rámci výzkumu definovala, 
když píše, že „Výzkum se zabývá vizualitou, je proto prvním krokem zjistit, co žáci za vizualitu 
považují – a pokud má více podob - zjistit, čím je právě ona nejfrekventovanější – volena 
nejčastěji, považována žáky za nejdůležitější.“ (kap. 6. 6. Fáze výzkumného záměru, s. 60)? 
Nebo se spokojila s definicí vizuality jako obrazu (viz citace výše)? Taktéž výzkumné otázky 
ztotožňují vizualitu s obrazem (s. 59. s. 60). Neukotvenost se projevuje i v použité spřízněné 
terminologii, kterou K. Včelišová nerozlišuje – obrazný vizuální znak (s. 60), vizuální zobrazení 
(s. 61), vizuálně obrazné vyjádření (Vančát, s. 10) ad.  

 
V souvislosti s vizualitou a jejím výzkumem se objevují další problematická místa: 
1) Doktorandka nevysvětluje, na základě jakých kritérií do výzkumu volila jednotlivá 

umělecká díla či design (Man Ray, Erwin Olaf, Maxim Velčovský, Damien Hirst, Aj Wei Wei, 
Ernesto Neto, Juráš Lasovský). Tato informace je dle mého názoru pro výzkum i význam celé 
práce zásadní. Zde bych proto položila související otázky: Na jakém podkladě jste volila 
umělecká díla? Uvědomila jste si, že všechna do výzkumu zahrnutá díla vytvořili muži, tedy 
že jste z výzkumu vizuality vyloučila ženy-autorky? S tím také souvisí to, že ve vybraných 
dílech chybí jakékoliv zobrazení mužů, navíc dvě díla (Ray, Olaf) souvisejí s piktoriální 
tradicí žen v umění (odalisky, akty, portréty atd.). Je tato piktoriální tradice (případně její 
kritika) pro výzkum vizuality (výzkum obecně i Váš konkrétní výzkum) důležitá?  

2) Taktéž byly vybrány pouze statické obrazy, případně prostorové instalace. Nebyly 
zahrnuty žádné dynamické obrazy (video, film, videoinstalace, záznam performance, 
happeningu atd.), ač doktorandka zmiňuje význam dynamických obrazů, a to i v Závěru 
disertační práce jako jeden z výzkumných nálezů („Z praxe řešitelka zjistila, že žáci široce 
uplatňují kombinovaná média, audiovizuální – filmové vyjádření. Vliv filmového média je 
v artefaktech žáků značný, s. 120). Můžete vysvětlit absenci dynamických obrazů ve Vašem 
výzkumu? Na základě jakých výzkumných zjištění, poznatků a nálezů jste tento závěr 
formulovala? 



 
Jako velmi problematickou vnímám jazykovou kvalitu předložené disertace. Velmi časté 

jsou chyby v interpunkci a vychýlení z větné vazby, která znesnadňují čtení práce. Taktéž 
stylistická úroveň pokulhává. Neobvyklé nejsou věty, v nichž dochází k několikanásobnému 
opakování slov, které spíše než jako omyl či chyba působí jako více či méně záměrný 
pleonasmus, který má podpořit vědecký charakter práce za využití oborové terminologie. Př.: 
„Reflexe výtvarných výstupů tvorby shrnuje tvorbu konkrétních výstupů tvorby na zadaná 
témata.“ (kap. 8. Diskuse, s. 115); „Dospět k cíli často znamená vyřešit pedagogem zadaný 
problém, určený k řešení.“ (kap. 7. Praktické výstupy tvorby, s. 87) apod. Výtka týkající se 
jazykové úrovně ovšem nabývá ještě větší závažnosti, pokud si uvědomíme, že doktorandka 
se velmi často opírá o sémiologické (sémiotické), strukturalistické a poststrukturalisté úvahy 
a teorie, v nichž jazyk hraje stěžejní roli (např. několikrát zmíněná binarní dvojice 
jazyk/mluva - langue/parole u de Saussura, Bartese atd.). 

Objevují se i do jisté míry dogmatické formulace. Př.: „Pole orientovanosti je velkou 
zodpovědností učitele. Musí brát zřetel na výběr vhodných vizuálů, které interpretuje (bez 
osobní zaujatosti) a zohlednit jejich charakter vůči věku recipientů (i jiné aspekty).“ (kap. 
2.2.1.1. Paradigma modelu – tři obraty, s. 24). Možná, že se zde jedná o nešťastnou 
formulaci, ale nedovedu si představit interpretaci bez osobní zaujatosti (interpretace je vždy 
subjektivní, což na jiném místě autorka sama zmiňuje). Spojení vhodné vizuály potom 
implikují dělení na vhodné a nevhodné, taktéž sloveso muset je v této formulaci velmi 
problematické. Obecně bych doktorandce doporučila formulace zvažovat, mnohdy 
formulovat věty opatrněji a zároveň otevřeněji. 

Práce vykazuje i další chyby (včetně faktických): doktorandka střídá plurál skromnosti 
s ich-formou; v textu jsou občas chybně uvedena čísla obrazových příloh (s. 112 – obr. č. 56 
jako 46, totéž na s. 113, 111); objevuje se neukončená věta (s. 51); dva diagramy u M. 
Velčovského mají oba stejnou škálu, v textu je však zmíněna jiná škála (s. 71); v interpretaci 
Manetova portrétu E. Zoly je spisovatel popsán jako představitel impresionismu (s. 95); 
citační norma není zcela jednotná (např. s. 109); v Závěru používá doktorandka budoucí čas 
(„výzkum se zaměří“…, „odhalí“) místo minulého. 

 
Textem celé disertační práce se prolíná příslib následných aplikací či doporučeních pro 

praxi, jedná se tedy vlastně o účel disertační práce: „Výzkumné nálezy jsou zobecňovány za 
účelem možnosti usuzovat v nuancích možných aplikací, vhodných přístupů a opatření 
v rámci praxe předmětu výtvarné výchovy.“ (s. 10) Doktorandka však zůstává u těchto 
vágních formulací, využití výzkumných šetření blíže nespecifikuje, a pouze totéž znovu 
konstatuje v závěru práce: „Seznámit se s preferencemi současného žáka považuji za 
přínosné pro praxi a toto poznání by mohlo následně přispět teorii oboru a přinést určitá 
doporučení pro praxi.“ (s. 120). Můžete tedy doporučení pro praxi vyplývající z Vašeho 
výzkumu formulovat? 

 
I přes výše zmíněná negativa práce bych chtěla vyzdvihnout zajímavé interpretace 

školních prací žáků K. Včelišovou. Z disertační práce vyplývá, že to jsou jedny ze vstupních 
dat projektu, tedy pravděpodobně nejstarší část jejího výzkumu. Domnívám se, že v této 
části, jejíž text na mě působí nejvíce koherentně, se odráží právě tento fakt. Tedy že autorka 
mohla tuto část nejvíce promyslet, pravděpodobně pro ni využila již některé dřívější texty 
(např. i v souvislosti se zajímavou výstavní aktivitou též v práci zmapovanou). V disertační 



práci se také objevuje náznak odvážné polemiky s oblastí vizuálních studií (s. 24 s. 38). Škoda, 
že doktorandka toto více nerozvedla a zůstává pouze u náznaku. 

 
Disertační práce vykazuje mnoho chyb a nedostatků, popsaných výše. Domnívám se, že 

je potřeba ji přepracovat, a to i s ohledem na množství zajímavého výzkumného materiálu, 
který by bylo dobré adekvátně zúročit. Disertační práci tedy nedoporučuji k obhajobě. 
Pokud bude Mgr. Karolína Včelišová práci obhajovat, žádám ji o zodpovězení výše 
uvedených otázek. 
 

 

V Petrovicích 14. 1. 2021                                       Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.   


