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Diskurs vizuality v preferencích žáků osmiletého gymnázia, Praha 2020 

 

Mgr. Karolína Včelišová založila svou disertační práci na ambiciózním cíli postihnout 

problematiku vizuality a zároveň sledovat jako předmět výzkumného zájmu chápání 

vizuality žáky osmiletého gymnázia. V úvodních kapitolách se pokouší dospět 

k definici předmětu svého badatelského a výzkumného záměru a úvodní pátrání po 

pojmu vizualita brzy propojuje s dalšími pojmy obraz a audiovizualita. Nezdá se, že k 

přesné definici pojmu vizualita dospívá. Je to vše viděné, obraz světa, zobrazení 

reality, obrazy, fotografické, televizní, filmové, digitální obrazy nebo vše dohromady? 

A vizualita má být podle autorky podrobena diskursu, tj. hodnocena nebo 

popisována slovy, podrobena diskurzivnímu zkoumání, rozpravě, hodnocení. Není 

příliš vyjádřeno, jaké možnosti poskytuje slovo / jazyk / diskursivní sdělení vůči 

obrazu / vizualitě / viděnému. U obhajoby práce by bylo cenné vyslechnout si 

autentický autorčin výklad pojmu vizualita a její výklad pojmu diskurs. 

Je nutno konstatovat, že autorka práce se podrobně věnuje teoretickému kontextu, 

do něhož svou problematiku umisťuje, především teoriím sémantiky, sémiologie a 

teorie znaku, Williamu Morrisovi, Ferdinandovi de Saussure, Rolandu Bartesovi, 

Jacquesu Derridovi, Janu Mukařovskému aj., snaží se je uvést do souvislosti 

s problematikou vizuality a diskursu.  

Výtvarná pedagogika je zmiňována jen ve vybraných fragmentech. Věnuje například  

prostor teoretickým závěrům Marie Fulkové, Jana Slavíka, Hany Stehlíkové 

Babyrádové aj. V té souvislosti je třeba zmínit, že vzhledem k uměleckohistorickým 

exkurzům je teoretický kontext dějin umění a teorie umění (je tu nesprávně používán 

novinářský termín kunsthistorie) uváděn jen okrajově, i když uměleckohistorické 

citace ze sborníku L. Kesnera jsou užívány. Seznam literatury obsahuje chyby a 



opomenutí, měla by mu být stejně jako poznámkovému aparátu a citačním normám u 

natolik teoreticky akcentované práce věnována větší pozornost.  

Výzkumná část práce ukazuje výklad výzkumných metod, autorčino značné úsilí, její 

bohatý sběr materiálu a vydatnou práci se studenty, o čemž svědčí získané četné 

tabulky, přepsané myšlenkové mapy a „seznamy kódů“, které však autorka příliš 

nevyužila v závěrech z výzkumu.   

Výběr obrazových příkladů, využitý pro výzkum, má sympaticky provokativní podobu 

a nutno zmínit, že je škoda, že Karolína Včelišová jako vyučující nekomentovala 

zajímavé happeningy, které se studenty podle přiložené obrazové přílohy zjevně 

uspořádala. Závěr práce je dosti stručný a není příliš jasné, co se autorce podařilo 

výzkumem ukázat. Při obhajobě bych ocenil v tomto smyslu podaný podrobnější 

výklad o výsledcích výzkumu. 

Předložená disertační práce Mgr. Karolíny Včelišové svědčí o skutečnosti, že autorka 

pročetla a shromáždila úctyhodné množství studijní literatury, v jejímž seznamu by 

bylo vhodné citovat větší množství prostudovaných zahraničních titulů v cizích 

jazycích a větší míru původních prací klíčových osobností, kterým je v práci 

věnována jistě zasloužená pozornost. Předložená disertační práce má standardní 

formulační úroveň až na určitou nepozornost k přesnosti vyjadřování a občas se 

vloudivší vybočení ze syntaxe nebo překlepy. Jazyková úroveň sleduje terminologii 

používané literatury a neopouští běžný úzus oboru teorie didaktiky výtvarné výchovy. 

Na základě vynaloženého velkého úsilí a výsledného textu doporučuji práci 

k obhajobě a ponechávám komisi na jejím rozhodnutí, jak doktorandka při obhajobě 

obstojí. 

 

V Praze 17. 1. 2021            prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 

               školitel  

    

  

 


