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Práce se zabývá aktuálním tématem, které je potřeba v teorii a didaktice výtvarné výchovy stále 

kriticky reflektovat a ověřovat. Práce se zabývá problematikou identity – sebepojetí dětí a mladých 

lidí a její prezentací na sociálních sítích. Zabývá se výzvami a problémy, které propojení sebepojetí a 

sebeprezentace provázejí a klade si otázku, jak je řešit v hodinách výtvarné výchovy, tak, aby vedly 

k naplňování vzdělávacích cílů zakotvených v RVP. 

 

V teoretické části práce autorka vysvětluje klíčové kategorie práce (sociální média, kyberprostor, 

identita, atd.) a snaží se kriticky reflektovat současný stav poznání v této oblasti. Domnívám se, ale, 

že se zde příliš často opírá o populární pojetí této problematiky a na řadě míst se tak dopouští 

generalizací a „moralistních zkratek“. Zdá se mi, že této části práce chybí větší opora v odborné 

literatuře filozofického charakteru (například pojem identita by si to zasloužil, protože právě 

z filozofie se jeho užívání rozšířilo do dalších oborů – psychologie, sociologie, psychoterapie, vizuální 

studia, politologie, ad.). Opora o tyto zdroje by práci dodala hloubku a solidnější základ pro 

následující didaktické zpracování tématu. 

 

Za kvalitně zpracovanou a nápaditou považuji didaktickou část práce. Autorka zde dokládá, že téma 

chápe šířeji a zdaleka ne tak moralistně, jak to vyznívá z teoretické části práce. Dokáže pro své 

studenty navrhnout a realizovat výuku, která smysluplně a splavně přivádí žáky/studenty k reflexi 

jejich vztahu k sociálním médiím, vede je k nápaditým výtvarným realizacím a vytváří otevřený 

prostor pro kritickou reflexi a osobní výpověď. Mrzí mě jen, že realizovaná výuka není více do 

hloubky reflektovaná, chybí mi také výpovědi a interpretace žáků k výtvarným pracem a procesu 

tvorby. Analýza výtvarných prací a výpovědí žáků, metareflexe by totiž autorku donutila přepracovat 

teoretickou část práce. 

 

Praktická/výtvarná část práce je odvozena od výstavy Tomáše Vrany Newborn, v práci je naznačena 

realizovaným workshopem pro studenty střední školy, ale její vizuální část je rozpuštěna mezi obrazy 

a pracemi žáků. Pokud jsem to správně pochopila. Toto pojetí mi přijde vhodné, jen by mohlo být 

lépe v práci popsáno a vysvětleno.  

 

Práce je logicky strukturovaná do kapitol, je psaná čtivě, na řadě míst se ale objevují překlepy, práce 

by zasloužila pečlivější korekturu. Vybrané téma je náročné, kvůli své tekutosti, zakotvení v solidní 

odborné literatuře by mu prospělo. V didaktické části je práce inovativní, ale formulované závěry 

nemohou být vyvozeny z odučené praxe, protože její metareflexe chybí, spíše jen opakují 



 
 

předpoklady a postoje formulované v teoretické části práce. Autorka cituje podle bibliografické 

normy. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji autorce tyto otázky: 

1) Jak vnímáte cíle vzdělávací strategie 2030+ v oblasti digitální gramotnosti/kompetence ve 

vztahu k Vašim postojům popsaným v teoretické části práce? 

2) Jak žáci reagovali na AR ve Vranových fotografiích – uveďte prosím příklady? 
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