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Leo Vaniš: Abstrakt dizertace (CZ):  

Dizertační práce s názvem „VÝTVARNÁ VÝCHOVA - LITERÁRNÍ VÝCHOVA: 

Průměty „vyšší" kultury v estetické edukaci na příkladu geometrického umění“ vychází 

primárně z oboru pedagogických věd, přičemž se zaměřuje na dvě oblasti výchovně-

vzdělávacího procesu: výtvarné a literární edukace. Z tohoto hlediska dvou rovnocenných 

školních disciplín (což už samotné grafické pojetí názvu verzálami naznačuje, jakož i záměrná 

duplicita slova výchova) vychází i zkoumání kultury, která je zde pojímána ve dvou rovinách 

– „vyšší“ a „nižší,“ event. prosté, neprofesionální, nikoliv však nízké ve smyslu kvality. 

Záměrné uvedení slova vyšší do uvozovek již samo o sobě napovídá, že půjde o problém 

samotného vymezení, co taková kultura vůbec znamená, jaké může mít podoby a jak ji lze 

v edukačním kontextu chápat. K ozřejmení tohoto problému práce sahá do fondu tzv. 

kanonicky ukotvených děl, a to z oblasti slovesné a výtvarné tvorby, přičemž se průřezově 

zaměřuje na jeden zkoumaný aspekt – geometrii. Na příkladu oné dvojí geometrie (v práci 

mnohdy označována jako „jev geometrizace prosté a umělecké“ se autor snaží ukázat 

promítání již zafixovaných velkých uměleckých hodnot do soudobé edukační reality, přičemž 

vymezuje jak odlišná pojetí tohoto stylu umění, tedy prizmatem literární vědy a dějin umění, 

tak pole shodná. Tato shoda je v práci pojímána za předpokladu jedné uměnovědné, resp. 

filozofické disciplíny – estetiky, přičemž v intencích zadání tématu se autor posouvá opět do 

výchovného celku, tedy do estetické výchovy jako disciplíny zastřešující. Tématika je 

kontextuální, a jelikož vznikla v programu studia filozofické fakulty, nese se v duchu 

pedagogiky filozofující, tedy konkrétně filozofie výchovy. Již vytčené oblasti vědeckých 

disciplín napovídají, že téma je pojímáno širokou optikou, kontextově, mezioborově, avšak 

s důrazem na závěrečný umělecko-pedagogický výzkum, který proběhl v předmětu výtvarné 

výchovy. Kompozice práce je členěna do hlavních oddílů – teoretická část a část empirická, 

z nichž každý disponuje několika kapitolami, a to maximálně s jednou podkapitolou. Text je 

opatřen četnými citacemi a parafrázemi, na který odkazuje v poznámkách pod čarou, jakož i 

ilustracemi a kurikulárními dokumenty v přílohách. Příloha práce obsahuje i zkoumané 

výtvarné artefakty probandů, na kterých jsou jevy geometrizace demonstrovány. Nutno dodat, 

že autor se v práci neomezuje na oblast tuzemskou, ale kulturně-umělecké příklady vybírá 

z celosvětového měřítka, zejména s akcentací světového umění ruského (zejména literární a 

výtvarné příklady jako didaktické návrhy pro práci s edukovanými jedinci). 

 

 


