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Autorka vychází ze své předchozí bakalářské práce, v níž řešila autorské pojetí oděvu jako artefaktu. 

V této studii rozšiřuje svoje porozumění současným podobám oděvního designu o prohloubené čtení 

teoretických textů současných kulturologů a s ohledem na pedagogickou praxi si klade základní 

otázky: v jakém kontextu zařadit oděvní design do tematického plánu výtvarné výchovy?  

Východiskem práce je koncept re-designu, který dovoluje uvažovat o výtvarném artefaktu nikoliv jako 

ukončené, uzavřené věci, ale jako o procesu a či kontinuu proměny významů. Re-design vlastní 

kolekce je také východiskem k proměně učitelského přístupu – což principiálně vyžaduje i změnu 

náhledu na status učitele a žáka v podmínkách současné školy.  

Kvalitativní studie je metodologicky podložena spojením participačního akčního výzkumu (varianta 

metodologického přístupu podle D. Schöna) a artografií (R. Irwin). To je kombinace, která je náročná 

jak na realizaci samotné východiskové situace (výuky spjaté s tématem děleným na náměty výuky – 

samotné výukové jednotky), tak na její dokumentaci, deskripci a re-deskripci v podobě 

interpretačních textů. Sama autorka rovněž zmiňuje náročnost role učitele-badatele a vydefinování 

jeho pozice. Všechny celky výzkumné studie jsou detailně dokumentovány a dokladovány, 

v interpretačních partiích „pedagogických reflexí“ pak nalézáme  - pozitivní i negativní – kritické 

soudy, podložené publikovanými dokumenty z výuky.  

Úvodní texty, v nichž se autorka opírá o specifické termíny, jsou velmi dobře zpracované a opírají se 

jak o přesný, do kontextů zasazený terminologický aparát, tak o aktuální studie z oblasti designu. 

Termíny, s nimiž v textech operuje, jsou přímo v textu označené tečkovaným podtržením a odkazují 

na výkladový slovník.   Co je u těchto úvodů nové, a s čím se v pracích z didaktiky oboru nesetkáváme, 

jsou postranní boxy s výtvarnými etudami či jinými úkoly, které pak rezonují s vlastním pedagogickým 

rozvedením tematiky v pedagogicko-výzkumné části práce. Pedagogická – či spíše didaktická – linie se 

tedy objevuje jako leitmotiv v celém textu předložené studie a ruší ustálené klišé diplomových prací, 

které mechanicky oddělují teoretickou, tvůrčí a didaktickou část. Zde spatřuji přesvědčivý důkaz 

originality a inovativnosti práce, která propojuje organicky teorii a reflektovanou praxi v jeden celek.  

Na úrovni myšlenkové meta-roviny se autorka opírá o myšlení v metafoře, respektive bere v potaz 

procesy semiózy, které jsou chápány jako proud celosvětové výměny významů a globální 

komunikační strategie trhu. Nikoli náhodou zde rozpoznávám inteligentní kritický podtón, rezonující  

s nejnovějšími studiemi předního teoretika výtvarné pedagogiky Paula Duncuma, který současnou 

socio-ekonomickou formaci nazývá „designer capitalism“. Tato strategie otevírá kritické analýze a 

interpretaci prostor celé kultury (antropologické pojetí), do něhož zasazuje kulturní artefakty: vlastní 

tvorbu, tvorbu jiných autorů, světové trendy, hnutí DIY, ikony populární kultury, ekonomicko- 

politická pozadí vzniku artefaktů, možnosti subverze a hledání alternativ.  Takový pohled na téma je 

pro současnou podobu výtvarné výchovy a pokračující praxi autorky vysoce aktuální a slibný.  

Práci doporučuji k obhajobě.  

V Praze, 9. 1. 2016                                                                            doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 


