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1. Téma, závažnost, aktuálnost  

Autorka práce si zvolila téma více než aktuální. Vizualita jako taková prostupuje životy 

dětí, žáků, studentů i dospělých téměř nepřetržitě. Vstupuje nejen do našeho 

soukromí vybaveného chytrými telefony, na internet připojenými televizními 

obrazovkami a vysoce kvalitními počítači, nabývá převážně podobu různých 

digitalizovaných produktů, ale sehrává významnou roli i v oblasti vzdělávání. Pozitivní 

je zejména ta skutečnost, že Včelišová se věnuje v práci tématu, které přímo souvisí 

s její pedagogickou praxí a zároveň, zejména v první polovině práce, zvolené téma 

důkladně rozebírá v kontextech oborového diskurzu. Dále také hledá kontexty 

různých pohledů na vizualitu v humanitních vědách. Splňuje tak požadavek 

mezioborovosti, kladený v současnosti na doktorské studium, které je orientované 

nejenom na oborovou didaktiku výtvarné výchovy, ale které akceptuje i 

transdisciplinární souvislosti.  

 

2. Splnění vytyčených cílů 

Jedním z hlavních cílů práce bylo tedy rozebrat fenomén vizuality v kontextu 

mezioborového diskurzu. Tento cíl byl splněn částečně, zejména v tom směru, že 

autorka práce prokázala schopnost akceptovat rozličné zdroje knižní, časopisecké i 

elektronické z oborů filozofie, antropologie, psychologie, pedagogiky obecné i 

oborové (teorie výtvarné výchovy). Příčinou toho, že celkově fenomén vizuality 

v práci nebyl plně uchopen a reflektován, je určitá nepřehlednost v 

kompozici samotného výzkumu. Včelišová sice několikrát v textu upozorňuje na 

„rozmanité strategie výkladu a seznamování žáků s vizuální sférou“, ale zůstavá u 

konstatování „rozmanitosti“, aniž by navrhovala způsob, jak se v této složité situaci 

smysluplně zorientovat a jak s touto rozmanitostí v pedagogické praxi zacházet.  

3. Struktura práce 

Práce je přehledně rozčleněna do devíti kapitol, které jsou doplněny bibliografií a 

přílohami. Prvních pět kapitol je věnováno ryze teoretickým otázkám, které si autorka 

klade v souvislosti se zvoleným tématem (jde o okruhy podtémat souvisejících 

s výtvarnou výchovou, kulturou jako takovou, diskurzivním vymezením pojmu umění, 

s komunikaci a znakovými systémy). Na tuto poměrně rozsáhlou teoretickou část 

navazuje pak část výzkumná, v níž opět s jistým nadhledem reflektuje a odůvodňuje 

svoje zkoumání vizuality skrze autentickou tvorbu studentů – žáků osmiletého 

gymnázia.  

4. Použité metody, relevantnost, provedení výzkumu  

Právě výše zmíněnou přímou výzkumnou sondu do praxe výtvarné výchovy považuji 

na jedné straně za významný přínos práce, ale na straně druhé zároveň přináší tento 

zvolený design výzkumu určitá úskalí. Autorka práce aplikuje smíšený výzkum, 



používá dotazník a dále se věnuje sběru dat, která vzešla z její vlastní iniciace a tato 

data vyhodnocuje metodou zakotvené teorie. Čtenář textu disertace ocení jistě 

upřímnost a důslednost popisů zpracování jednotlivých zadání výtvarných úloh, jež 

jsou formulovány ve podobě příběhů. Jakkoliv tyto „příběhy“ považuji za silnou 

stránku práce, postrádám v reflexích určitý řád, který by poskytl autorce i čtenáři 

nadhled.   

5. Jazyková úroveň, styl textu, citace, bibliografie 

Jazyková úroveň textu je standardní, v textu lze nalézt pouze malé chyby, které jsou 

spíše překlepy. Způsob citací se mi jeví jako nestandardní, domnívám se, že by 

v doktorské práci měla být použita jednotná citační forma APA. Rozsah 

bibliografických odkazů však odpovídá běžným požadavkům kladeným na doktorské 

práce. Postrádám zde pouze více zahraničních titulů.  

Závažnou výhradu mám pouze ke grafickému zpracování textu a obrazové 

dokumentace. Pokud je práce obhajována na výtvarné katedře, měla by akceptovat 

alespoň standardní typografická pravidla vizuální kompozice textu a obrazové 

dokumentace. Taktéž popisy obrazů by měly obsahovat údaje o názvech, technikách 

a autorech prací, dataci. Tento požadavek zde není naplněn. 

 

6. Závěr: přínos oboru, teoretický kontext a přínos pro praxi  

 

Otázky doporučené pro diskusi při obhajobě:  

1. Charakterizujte pět nejzávažnějších rysů přístupu gymnaziálních studentů 

k vnímání a reflektování současného stavu vizuálního prostředí, v němž žijeme  

(s ohledem na uměleckou i mimouměleckou produkci) 

2. V čem je povaha vizuality současnosti přínosná s ohledem na uměleckou výuku a 

v čem vidíte její úskalí? 

 

Přes výše uvedené výhrady považuji práci Mgr. Karolíny Velišové za přínos do 

teorie i praxe výtvarné výchovy. Se zájmem jsem si ji přečetla a po určitých 

úpravách by práce mohla být i publikována. Práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Brně 2.1.2021                                       Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.   


