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Oponentský posudek na disertační práci  

Vyjádření oponenta: 

●k aktuálnosti zvoleného tématu 

V období přehodnocování účinnosti stávajících koncepcí všech oborů vzdělávání a hledání 
inspirací  k jejich možným inovacím,  odpovídajícím zvyšujícím se nárokům na  očekávané 
výstupy studijních programů,  pokládám  zpracování tématu disertační práce za velmi 
aktuální. Neodkazuje totiž pouze k deskripci a komparaci  specifik chápání a způsobů tvorby 
knižní vazby evropské a „dálněvýchodní“ ( i když i ty by byly jistě značným  přínosem pro 
uvedený vzdělávací obor). Disertant  ve své práci  předkládá  vyučujícím oboru knižní vazby 
na výtvarných školách i jejich žákům také své inovované pojetí výuky. V něm je ústředním 
pilířem  odborné přípravy konstrukce knižní vazby, kterou chápe  jako  nástroj takového 
zpracování knižní adjustace, v němž  „výtvarné hodnoty předmětu je dosaženo vzájemnou 
kombinací prvků do funkčních  a estetických celků“.   

● zda disertace splnila stanovený cíl 

Cíle své disertační práce uvádí autor v textu dvojím způsobem: V Úvodu (s. 9)  je formuluje 
v pěti krocích současně i s jejich zdůvodněním: (1)„Pozvednout konstrukci knižní vazby, která 
je dlouhodobě výtvarně nedoceněna a obecně považována za pouze funkční prvek  na úroveň 
ostatních složek. (2) Doporučit ji vše, kteří se knižní vazbou odborně zabývají (včetně těch,  
kteří s ní pracují pouze prostřednictvím počítače). (3) Konstrukci k nižní vazby představit jako 
předmět kreativní úpravy prostřednictvím jednotlivých konstrukčních elementů. (4) Navázat 
na analýzu konstrukčních prvků, viz autorovy předchozí publikace Brožura(2010), Knižní vazby 
z Dunhuangu (2011) a Stavíme knižní vazbu (2015) syntézou konstrukčních vědomostí                      
a aplikací ve výuce.(5) Zpracovat novou metodiku knižní vazby“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
V kap. Design výzkumu (s. 20) pak shrnuje dílčí cíle uvedené v Úvodu do cíle hlavního:                
„Vytvořit metodiku výuky, která by přispěla k předání odborných poznatků a jejich uchopení 
tvůrčím způsobem“. Uvádí i tři základní výchozí předpoklady splnění tohoto cíle:                                        
„ knižní vazba je soustavou  konstrukčních prvků“,  „ tyto prvky lze analyzovat, třídit                            
a systematizovat“, „ je možné hledat způsob, jak tento systém vědomostí předat ve výuce“.                                                                                  
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Formuluje zde také hlavní výzkumnou otázku („Jaký edukační program, nabízený studentům 
(v příslušném kurzu oboru) bude od samého počátku záměrně stimulovat a rozvíjet jejich 
kreativitu spolu s průběžně získávanými znalostmi a technickými dovednostmi“). V souvislosti 
s touto výzkumnou otázkou pak,  kromě  předpokladů uvedených v souvislosti s cílem, na 
nichž je nová metodika vystavěna, vysvětluje  základní princip této inovace, který nazval 
principem „souběžné kreativity (s.20): „Návrh nové metodiky se  opírá o edukativní 
(badatelský) princip. Je vystavěn na předpokladu, že teprve pochopení základních elementů 
konstrukce vazby, jejich logické souvislosti a umění sestavovat elementární součásti do 
jednotných celků, což vede k uvědomělé konstrukční práci s knižní vazbou a umožňuje 
uchopení konstrukčních prvků nejen jako funkční součásti knižní vazby, ale i jako výtvarného 
prvku.“                                                                                 

Předpoklady, z nichž disertant vycházel na základě dlouhodobého studia i edukační praxe, se 
ukázaly jako správné  a hlavní cíl i všechny dílčí cíle disertační práce byly splněny. 

 ● ke zvoleným metodám disertace                                                                                                           

Jak ukazuje kapitola 3 Design výzkumu, disertant volil výzkumné metody na základě 
poznatků získaných studiem, v souladu s cíli své disertační práce, předmětem výzkumu          
a výzkumným problémem, souvisejícím s potřebami praxe.  Důkazem jsou nejen výzkumné 
nálezy, ale i konkrétní dosažené výstupy.  

Důkladným studiem teoretických oborových pramenů i pedagogických rámců svého 
výzkumu, stejně jako pozorováním a analýzou praxe výuky oboru, disertant navázal na své   
předchozí publikace (viz dále). Jádrem jeho  explanačního výzkumu jsou dedukce a abdukce, 
které vycházejí z jeho subjektivní zkušenosti učitele vyučujícího knižní vazbu; indukcí pak 
dospívá k obecně platnému závěru, který je odpovědí na výzkumnou otázku.  

Pro dosažení stanovených cílů  zvolil výzkum  kvalitativní, v němž uplatnil zejména metodu 
dlouhodobého participačního pozorování praxe výuky knižní vazby, analýzu shromážděného 
materiálu a následnou syntézu získaných dat do nových struktur.                                                  
Z hlediska druhů výzkumných problémů kombinoval  deskriptivní (popisný) výzkum, zjišťující 
a popisují  současný stav zkoumané problematiky, s experimentálním přístupem ve výzkumu 
pedagogickém,  vycházejícím z principů a možností výzkumu akčního (viz  Výzkumný výukový 
projekt, jeho příprava, průběh realizace  a hodnotící reflexe).  

Za poněkud nejasné považuji pouze formulace s přívlastky „teoretický“ v krátkém odstavci 
textu kap.3.5 Jednotlivé fáze explanačního výzkumu při utváření a ověřování nové metody 
výuky ( s. 31) a  kap. 3.8 Harmonogram a způsob provedení výzkumu. Na základě 
předkládaného výzkumného designu jako celku však předpokládám, že jejich funkci v rámci 
svého explanačního výzkumu disertant objasní při obhajobě.                        

● k výsledkům disertace a uvést, jaké nové poznatky přinesla 

Vypracovaná metodika výuky prostřednictvím konstrukčních elementů  vychází  
z dlouhodobých zkušeností disertanta jako tvůrce knižních vazeb a současně i výtvarného 
pedagoga, který se nespokojuje s postupy již dávno „osvědčenými“ a v téměř neměnných 
podobách na výtvarných školách praktikovanými (viz výsledky průzkumu uvedené v kap. 4  
Současný stav výuky knižní vazby na středních a vysokých odborných školách a 5.1 Výuka 
konstrukce na různých typech škol).). Jeho odborný i pedagogický  zájem ho přivedl  
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k důkladnému, dlouhodobému a systematickému studiu historie i současnosti tvorby 
knižních vazeb  v Evropě i na Dálném východě. Získané poznatky a zkušenosti, které 
v předložené práci zpracoval v typologii knižních  vazeb, rovněž přispěly k novému náhledu 
disertanta na výtvarně pedagogické problémy výuky knižní vazby.  

Stejnou pozornost jako odborným poznatkům a zkušenostem, věnoval také pedagogickým            
a psychologickým aspektům  navrhované metodiky, v níž je těžištěm strategie záměrného 
rozvíjení kreativity studentů i učitelů.   

Práce s konstrukčními prvky, definovanými a představenými v oborovém, výtvarném               
i technologickém kontextu, je inspirována  pedagogickými metodami Bauhausu. Oproti 
metodám transmisivního pojetí výuky disertant postavil své pojetí „kreativistické“, 
poučené  metodami pedagogického konstruktivismu. Analýzou různých přístupů ke knižní 
vazbě dospěI k dentifikaci tří základních konstrukčních prvků (uspořádání knižního kompletu, 
spojení knižního kompletu do knižního bloku a způsob připojení desek ke knižnímu bloku; 
následně  je pak rozvedl dalšími třemi způsoby (3x3), které tvoří „odbornou výbavu“ pro 
vlastní kreativní činnost.   

Kap.5 Výuka prostřednictvím konstrukčních elementů (s. 69 – 217) je současně učebnicí nové 
ověřované metodiky, záznamem kroků pedagogického výzkumu i jeho výsledků a následné 
reflexe výzkumných nálezů v návrzích obsahu výuky knižní vazby, jeho inovované struktury, 
různých organizačních forem výuky, prerekvizit  úspěšné výuky  i kritérií pro posouzení 
úrovně zpracování tvůrčích úkolů. 

● k významu pro společenskou praxi nebo pro další rozvoj vědy 

Ve své disertační práci  Mgr. Jan Hybner prokázal, že se pedagogický výzkum může stát 
významným nástrojem pro hledání nového náhledu i na tradiční (a velmi specifický) obor, 
jakým je  knižní vazba a její konstrukce, a také na její výuku na odborných školách středních   
i vysokých. Metodika výuky konstrukce knižní vazby, kterou na základě svého explanačního 
výzkumu navrhl, ověřil a rozpracoval podrobně pro výuku VŠUP, je zúročením jeho 
mimořádně intenzívního, dlouholetého a systematického zájmu nejen o sám obor, ale              
i o jeho širší kontexty a vzdělávací dimenzi. Předpokládám, že budou (dříve nebo později)  
návrhy na novou podobu výuky knižní vazby realizovány alespoň na  mateřském pracovišti 
autora. Dále také, že autor využije již zpracovaného materiálu z disertace a vydá ho v podobě 
učebnice pro studenty i jejich učitele, jak bylo i jeho původním záměrem. 

Ve zveřejnění alespoň některých částí disertace spatřuji  další  potenciální přínos v podobě 
motivace ke kreativnímu přístupu k profesi výtvarného pedagoga, k dodání odvahy 
k pedagogicko-badatelské aktivitě a  iniciace „inovačního hnutí“ také v dalších oborech.  
Inspirativní pro další následovníky může být i cíl disertace, zdůrazňující  důležitost cesty 
k výsledku, což sice koresponduje s výzkumy tvořivosti a jejich reflexí ve vzdělávacím 
procesu, ale ve školní praxi jsou dosud takřka neznámé.  

V anotaci této práce pak její autor vyslovuje naději, že koncept, založený na výuce 
jednotlivých prvků, by mohl být platný i v jiných umělecko-řemeslných oborech, protože 
použití funkcionálních prvků jako prvků výtvarných se uplatňuje v užitém umění obecně.       

Platnost tohoto předpokladu se může prokázat pouze tehdy, bude-li mít autor v dalších 
oborech následovníky. Které konkrétní obory měl ve své úvaze především na mysli? Jaké 
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námitky některých vyučujících předpokládá? Jakými argumenty hodlá čelit případné kritice 
navrhované metodiky výuky v souvislosti s jejími principy, inspirovanými Bauhausem?  

● zda disertace splňuje podmínky kladené na toto řízení 

Disertační práce Mgr. Hybnera obsahuje 220 s. textu s cenným obsahem. Jeho členění  do 
kapitol je logické, stejně tak i struktura výstavby každé z kapitol i celé práce jako celku. Autor 
funkčně využil odborného jazyka příslušného oboru i jazyka výtvarné edukace; sdělení jsou  
srozumitelná a zajímavá. Důkladnost přístupu autora dokládá nejen obsáhlá textová část, ale 
také  74 celostránkové přílohy s výtvarnou (foto)dokumentací, 24 výtvarně zajímavé                      
a didakticky účinně zpracované kruhové grafy, v textu vložené další instruktivní nákresy                
a přehledové tabulky, které ji doplňují. Obsáhlý je i seznam literatury (7.s.), rozčleněný do 
několika bloků podle obsahové souvislosti  s textem  ( Bauhaus a pedagogika Bauhausu, 
Pedagogika, psychologie, výzkumné pedagogické metody, Teorie umění a společenské vědy, 
Knižní vazby.  Připojeny jsou též informace o školách s výukou knižní vazby.  
 

V tomto množství zpracovaného materiálu  jsem objevila jen několik drobnějších formálních 
nedostatků, které jsem vyznačila v textu, např. chybějící interpunkční znaménka, překlep ve 
jméně (s. 12 Skřivanová), záměna vědecké hodnosti (s. 20 Hazuková), chybný údaj vydání 
publikace (s. 58). Vzhledem ke všem shora uvedeným kvalitám disertace je ale pokládám za 
nedůležité. V anotaci  postrádám připojení klíčových slov, která disertant při obhajobě zcela 
jistě doplní.  

Závěr:  

Disertační práce Mgr. Jana Hybnera splňuje všechny podmínky kladené na toto řízení. Proto 
ji ráda doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 17.12. 2016                                                                    PaedDr. Helena Hazuková, CSc. 

 

 
 

 


