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Průběh obhajoby: Tři členové komise, a to konkrétně prof. Ladislav Daniel, Ph.D., doc.
PaedDr. Hana Stehlíková Bybyrádová, Ph.D., Mgr. Vendula
Fremlová,Ph.D. byli připojeni online prostřednictvím aplikace Zoom.
Kromě komise je na zkoušce přítomna veřejnost (zapisovatelka Mgr.
Kristýna Říhová, Mgr. Zdenka Meira Rocha, Ph.D, MgA. Kateřina
Fojtíková).
Na úvod představuje doktorandku vedoucí práce prof. PhDr.
Ladislav Daniel, Ph.D., včetně četby posudku prostřednictvím
telefonického spojení s odposlechem nahlas.
Vedoucí práce doporučuje práci k obhajobě, cituji: "Na základě
vynaloženého velkého úsilí a výsledného textu doporučuji práci k
obhajobě a ponechávám komisi na jejím rozhodnutí, jak doktorandka
při obhajobě obstojí." Zároveň však v posudku zaznívá konstatování,
že v práci není jasně vyjádřena definice cetrálního pojmu a není
"příliš vyjádřeno, jaké možnosti poskytuje slovo/jazyk/ diskursivní
sdělení vůči obrazu/vizualitě/ viděnému." V tomto posudku jsou také
vysloveny námitky proti formálnímu zpracování jazykovému a jsou
konstatovány nedostatky v poznámkovém aparátu a citačních
normách. Ani výsledky výzkumu nejsou podle vedoucího práce
prezentovány podrobně.
Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. představuje
oponentský posudek prostřednictvím aplikace Zoom. V oponentuře
uvádí jak kladná hodnocení, tak i vážné námitky, např. proti
nedodržení jednotné citační normy, kritické poznámky ke grafické
úrovni předkládaného textu a k prezentaci obrazové dokumentace,
včetně absentujících položek v popiscích obrazů. Na závěr
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doporučuje práci k obhajobě, při zodpovězení následujícch otázek,
cituji:
"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."
Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D. představuje svůj oponentský posudek
prostřednictvím aplikace Zoom. Kladené otázky jsou uvozeny
následující citací vyňatou z oponentského posudku, tak i závěr
posudku, kdy oponentka nedoporučuje práci k obhajobě:

"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?"

„Textem celé disertační práce 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?
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."

Disertantka je vyzvána k představení vlastní práce. Svoji práci
představuje na základě powerpointové prezentace a reaguje na
otázky oponentury.
Předsedkyně vyzývá oponenty a členy komise, zda jim postačuje
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zodpovězení otázek skrze prezentaci disertantky. Dr. Fremlová
odpovídá, že vysvětlení nebylo dostatečné. Doc. Babyrádová se
vyjadřuje rovněž k ne zcela dostačujícímu vysvětlení a doplnění.
Doplňující otázku klade předsedkyně doc. PhDr. Marie Fulková,
Ph.D.: "Vysvětlete jasněji výběr kritérií, na jejichž základě jste
konstruovala dotazník pro participanty výzkumu." Disertantka
odpověděla, že na základě vlastního výběru a empirie z pedagogické
praxe (cit.: "reakce žáků na obrazy"). Dle předsedkyně v práci také
chybí u participantů podepsaný informovaný souhlas a design
výzkumu je poněkud vágně popsán. Také argumentace disertantky
při prezentaci nebyla souvislá a přesvědčivá.
V uzavřeném jednání se komise shodla aklamací na záporném
hlasování s tím, že práci doporučuje k přepracování a zároveň si cení
souboru dat z akční části výzkumu vyučovacích situací a bohatého
obrazového materiálu (žákovských prací), z nichž lze při
přepracování vycházet. Komise věří, že po přepracování může být
práce cenným zdrojem informací, včetně zachycení aktuálního stavu
terminologického aparátu, např. pojmů vizualita, inteervizualita,
audio-vizualita.

Výsledek obhajoby: neprospěl/a (N)

Předseda komise: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. ............................

Členové komise: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. ............................

 doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová,
Ph.D.

............................

 doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. ............................

 Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D. ............................
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