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Průběh obhajoby: Předseda vyzval školitele prof. Štecha, aby seznámil komisi s
průběhem přípravy disertační práce L. Vaniše. L. Vaniš seznámil
komisi s obsahem práce. Prof. Hogenová: ocenila práci jako velice
kvalitní. Otázka do rozpravy? jak se může estetická výchova podílet
na probuzení ontologické nouze, nikoliv pouze ontické...doc. Hník:
posudek: práce představuje mnohovrstevnatý diskurs, je v ní výborná
analýza žákovských prací - na to by bylo možné navázat... oponent
ocenil interpretaci uměleckého díla (interpretace, nadinterpretace,
pointerpretace, misinterpretace)... vyzvedl poctivost v řešení
problémů a praktický přínos... jde o nadstandardní práci... otázka: co
s kanonickými autory ve výchovách? Vaniš: něco mohlo být
stručnější... filosofie výchovy mě vedla k mezioborovosti... literárně
vědní výchova, jde o přesahy... nešlo o to se mnohooborovosti
ubránit... pro mne hrála roli otázka ukotvení profesionála... uvažoval
jsem například o Malevičovi a Čapkovi, to jsem považoval za
kanonické... Hník: ve školství problémy s kanonickými autory, kdo
je a kdo není kanonický... Vaniš: bylo těžké zvolit zástupce kanonu...
posudek prof. Hogenové byl poměrně stožitý, ale celá terminologie
směřující k hlubokému porozumění, k tomu je možné říci, že v práci
je popsána současná vyprázdněnost... dnes v estetické výchově lze v
edukační práci a tvůrčím procesu se dobrat až k pramenům a
jednotlivým fenoménům... ale estetická výchova odkrývá, zda je
výchovný proces opravdový nebo jde jen o faleš... zda to není jen hra
na pravdu..,. dnes je to vidět v rychlosti ilustrací... dítě: mělo by vidět
i nepřesnosti výtvarníka, mělo byl vidět vývoj v čase, aby tam byla ta
přirozená zkušenost, čas, proces... co se skrývá za uměním, o to jde v
procesu tvorby díla, v přetavování uměleckého procesu... Valenta:
nedostali jsme se k výzkumu, nižší level reprentuje znak, vyšší level
dává přidanou hodnotu... někde nahoře je stylizace... debata: co se
děje mezitím... přichází debata z nahlédnutých schemat, najednou
zapomenu, když aplikuji ta schémata.... dělo se něco takového ve

1 194120 - PaedDr. PhDr. Mgr. Bc. et Bc. Leo Vaniš



výzkumu... Vaniš: přemýšlím, jak to z dramatické výchovy převést...
dnes: jedno jedno jeviště, mluví se o fázi hledání, v estetice aha
efekt, vhled, tedy psychologie... je pár géniů, kteří to tam mají, jsou
jako z jiného světa... Valenta: mluvím ne o tvůrcích, ale o divácích...
Vaniš: někdy to jako odplave a není tam ta zkušenost, někdo to má
dáno od dětství... Koťa čím disertace příspívá k oborům? co je v ní to
novum? Vaniš: téma geometrizace ani v Čechách ani na Slovensku
není zpracováno... není to zcela jistě zpracováno pro edukaci...
budoucnost bude o propojení literární a estetické výchovy, na to bych
si chtěl troufnout... ale bude to běh na dlouhou trať... literární
výchova není propojena s výtvarnou výchovou... je to hlavně
lingvistika, ale není to propojené...
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