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Autorka si vybrala interdisciplinární téma, které se v hybridním poli mezinárodní teorie VV vyskytuje od raných 

90. let postmoderny ve společenských disciplínách, ale k jeho odborné transformaci do edukačního tvaru 

dochází v praxi teprve v posledním desetiletí. Můžeme na tomto příkladu sledovat, jak taková transformace 

probíhá, jak její autorka uvažuje a také, z obecnějšího hlediska oboru, sledovat, kolik času uplyne od „teorie“ 

k praxi a vice versa.  

Teoretická část práce se opírá o řadu aktuálních pramenů a studijně náročných zdrojů, a to od teorie umění a 

jeho vývojových tendencí (motivační zdroje) až k zdrojům transpedagogického myšlení (pohybově taneční 

výchova). Je organicky propojena také s oblastí analýzy kurikula a s nástinem didaktických možností 

interdisciplinárních vazeb v edukačním prostředí (škola, galerie, neformální vzdělávání).  Za těžiště práce 

považuji vlastní autorčinu tvorbu a její reflexi – je důkazem, že učitelská zkušenost z autorské tvorby je 

v případě nových kurikulárních postupů a nezbytná. Ústředním motivem práce umělecké i pedagogické je u 

Elišky Sedláčkové specificky pojatý výrazový tanec jako zdroj prožívání vlastního těla, tělesnosti i tacitní znalosti. 

Zkušenost těla a světa jsou zde pojaty jako základní ontologické kategorie (tělesnost, svět, čas, pohyb, prostor) 

v rámci jiného sémiotického (komunikačního) systému, než je systém jazykový. Velice oceňuji reflektivní 

schopnost autorky – tacitní znalost je v příslušných partiích teoretického úvodu převedena do textu, který se 

úspěšně snaží o komentář v řádu výkladu a odborného popisu (tělo stroj, tělo myslící, tělo oduševnělé – 

v kontextech anatomie, fyziologie, fenomenologie).  

Nejobtížnějším úkolem adeptek našeho oboru je strukturace a sdělení o počinech kreativně a expresivně 

pojaté) pedagogiky a didaktiky. Zde se autorce pokus vydařil – popis a interpretace pedagogických projektů na 

Gymnáziu Omská a na Střední škole knižní kultury v Praze dává čtenáři smysl a odhaluje řadu momentů 

cenných pro praxi (nechybí zde ani propojení na teorii v podobě systému odkazů na inspirační zdroje v oblasti 

tvorby výrazných autorů a uměleckých tendencí – tanec/umění, cíl, nástroj, cesta; vložené partie „perliček“ jsou 

dalšími vrstvami hypertextu interpretace).  Pojednání o výuce obsahuje kritickou analýzu stávajících a 

závazných rámců vzdělávacích programů a analýzu možností realizace skutečně nových modelů výuky, 

směřujících k zřetelným cílům, které nejsou v systémech vzdělávání příliš vítány (reflektivní kompetence, práce 

s asociacemi, rozvoj potencialit žáka se specifickými schopnostmi, sebereflexe subjektu, reflexe prožívání 

vztahů, kritické náhledy na propojení vysoké a populární kultury).  

Práce je doplněna bohatou dokumentací všech aktivit (kromě jedné, kterou autorka nahrazuje zhuštěným 

popisem). Je svou povahou mnohovrstevnatá, ale autorce se podařilo vytvořit kompaktní celek, ve kterém se 

čtenář neztrácí. Text (verbální i vizuální) obsahuje řadu inspirativních momentů pro další následovníky a 

naznačuje cestu k multimediálním možnostem i ve školním a  pedagogickém, tradičně konzervativním 

prostředí. Je zde rovněž obsáhlá bibliografie včetně internetových zdrojů a poznámkový aparát. Drobné 

nedostatky shledávám v pravopisu; textu by prospěla pečlivější jazyková korektura. Práci hodnotím kladně: 

oceňuji její inovativnost a autorčinu odvahu experimentovat, překračovat hranice pohodlné cesty k úspěchu. 

Otázka k obhajobě: jak by se dala argumentačně využít Gardnerova teorie mnohočetné inteligence v návrhu 

změn pro systém propojeného kurikula určitých předmětů (návrh ŠVP)?  
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