
Oponentura diplomové práce GabrielyKyselové „Znak, symbol a komunikace ve výtvarném umění.“

Diplomantka si vybrala téma. které je ve výtvarném umění živé a souběžně teoreticky zpracovávanéjiž odpozdních 50. let. Je nanejvýš zajímavé, že tento specializovaný zájem autorka uvádí do souvislosti s vlastnízkušeností z práce, a dalo by se říci ze soužití, s dívkou s mentálním postižením, kteréje skutečnou partnerkouv komunikaci „běžného“ vyučování v „běžné“ škole. Integrace, resp. inkluze odlišně nadaných nebo vybavenýchjedincůjistě bude, jak také diplomantkana několika místech vyslovuje, velkým tématem našeho vzdělávacíhosystému, jak v teorií (kde jejíž přítomno), tak především v praxi, která na svou „velkou výzvu“ ještě čeká. Protomě titul práce ajejí anotace (z neznámého důvodu skryta v příloze, zatímco zadání chybí) uvedly do stavuočekávání: dozvím se nejen další pozoruhodný příběh, ale můj zájem bude nasycen i
po odborné stránce.Bohužel musím konstatovat, že se tak nestalo a že velká ambice pisatelky zůstala nenaplněna.

První část práceje běžným přehledem informací o znaku a komunikací ze sémiotických pozic. Některé pojmyjsou srozumitelně vyloženy (str. 5, 7), jiné jsou nesourodou skrumáží odkazů na přehledové studie českýchbadatelů. Studium sekundárních pramenů navíc znamená zjednodušení problematiky a zploštění tématu;sekundární pramen nutnějiž provádí výběr za diplomantku. Tak se tane, že z koncepcí důležitých pro současnýstav myšlení o vizuální komunikaci zůstanou nesouvislé fragmenty (např. Ch.S. Peirce je redukován na třikategorie). Ověření textových odkazů bohužel odhalí základní nedostatky v prostudované literatuře, která takvytváří nepřehledný a nesystémovýrámec. (Nehledě na absentující formu a bibliogratickou normu). KapitolaZnakovost v moderním umění se vyznačuje rychlou zkratkou ~ od primitivismu a Cézanna k zmínce o fenoménu„street art“. Některé jevyjsou zde na příkladech z děl uznávaných umělců dobře vyloženy (str. 2 l) a úspomostkapitoly vede k domněnce, že dané fenoményjsou snad analogicky přítomny v návizích vizuálních pomůcek.(Dokumentace nepříložena)

Druhá část práce, označenájako část praktická, nás má seznámit s těmito návrhy vizuálních
pomůcek pro děti s mentálním handicapem(bez specifikace handícapu). (V práci nedoložené dokumentací).Práci s dívkou s mentálním handicapem, jejíž kazuistika by nás bývala mohla seznámit s klady a záporypoužívání alternativních komunikačníchsystémů (Bliss systém, systémy piktogramů) velice oceňují, avšakmamějsem tuto kazuistiku v textu hledala. Kromě několika vágních sdělení, že to či ono v jejím případěnefungovalo (např. str. 46) a že s dívkou autorka pracuje, se více nedozvíme.V rozporu s tvrzením autorky ohledně pojmu integrace, a to, že „v České republice tento pojem není příliš znám“(str. 38), je pojem integrace v oblasti speciální pedagogiky a v oblasti sociálních věd znám velmi dobře, aprošel několika proměnami definic ve vazbě na sociální praxi a měnící se sociální zkušenost. Bohužel v prácichybíjakákoli stopa po studiu odborné literatury z této oblasti. Je však pravdou, že v běžném provozu základníchškol, je užití termínu a sociální praxe, s ním spojené, mnohdy novinkou, a toje právě situace, v niž se autorkanachází. Fragmenty empirie, navic nepodložené ani kazuistikou, ani pasportízací školy, však nemohou býtargumentem pro tvrzení v odborném textu, jakým má díplomová práce být.
Další výhrady mám k pojmu „vizuálnígramotnost“ (str. 39), který z HÉSlČÓUjÍCÍhO textu vymizel a čtenářjeponechán dohadům, zda „vizuální gramotnost“ znamená čtení piktogramů, Neurathova typograñckého systémuči návrat ke Komenskému.Přitom pojem „vizuální gramotnosťjejedním z nejdůležitějších konceptůvýtvarného vzdělávání od 90. let, autorce zcela neznámý. Naštěstí po ñasku neodborností a neinformovanostív této části následuje osvobozující jednostránkový závěr.

Bohuželmusím konstatovat, že promaměná, původně slibná práce na nanejvýš aktuální a potřebné téma mněhluboce zklamala.Autorka věnovala většinu práce teoretickým východiskům a nezúročila jedinečné zkušenosti
z praxe ve vazbě na ověřování funkcí vizuálního znaku jak v oblasti umění, tak v oblastí pedagogických teorií.Text se vyznačuje celkově chybami věcnými i fonnálními, po jazykové stránceje nepečlívý a odbytý (opakujícíse chybná interpunkce v souvětí, pravopisné chybyjiž na str. 8 a dále).Též by bylo vhodné uvádět správné jméno vedoucího práce a v mém případě vynechat poděkování, neboť prácenebyla se mnou včas průběžně konzultována.

Otázky k obhajobě:
Deñnujte pojem „vizuální gramotnost“z hlediska současného stavu teorie a praxe VV a vizuální kultury.Jakou vazbu má k stávajícím systémům vzdělávání (integrace, inkluze) v Dánslm Gardnerova teorie mnohočenéinteligence?

V Praze, 3. 5. 2008 PhDr. Marie Fulková, Ph.D.


