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Předložená práce představuje náročný úkol, s kterým se autorka musela vyrovnávat. Je to mapování a 

sledování dynamik diskursivně založených praxí ve dvou sémiotických doménách, které jsou si sice 

z logiky věci podobné, ale už předem se dá předpokládat, že vbrzku narazíme na odlišnosti, které 

vyžadují interpretačně odlišné přístupy a možná i na analogie, které budou povrchně svůdné, ale při 

bližším pohledu vůbec analogiemi nebudou. S takovou představou a značnou zvědavostí jsem 

přistupovala k čtení práce i já. Oponenturu považuji za specifický žánr dialogu s autorkou; proto se 

budu tázat průběžně v textu. Otázky budou vyznačeny kurzívou a můžete na ně odpovídat souběžně 

s prezentací, nikoliv až na jejím konci.  

Tereza Králíková uplatňuje – dle mého čtení její práce  – především dvě zajímavé linie uvažování. 

Předně je to reflexivní přístup ke všemu, co učitel (používám zde vědomě generické maskulinum) 

dělá, čím žije a co tedy může zakládat jeho profesní identitu. Druhá linie je metaforické myšlení, které 

generuje v důležitých momentech práce obrazy velice objasňujícího charakteru. Ne nadarmo říkáme, 

že dobrá metafora vyjeví jedním rázem víc, než mnohé stránky popisu.   

Navíc se zde od samého začátku projevuje imperativ obrazného, nebo  lépe řečeno, obrazivého 

myšlení autorčina. To se projevuje jak ve výběru metod výzkumu (A/r/tography) a jejich kombinaci 

(akční výzkum s variantou redukované grounded theory), tak v re-konstrukci zkušenosti s prožívaným 

(žitým) světem, v němž se ocitla během stáže v jiné, specifické kultuře detroitského školského života 

a jeho aktérů. Výtvarná část práce, visual stories a komparované zkušenosti jsou vysoce poutavé 

čtení. Otázka ze zvědavosti: Mohla byste se blíže vyjádřit k obecné problematice editace obrazu a 

slova, jejich úloze a dominanci ve visual story (resp. v žánru vizuální eseje)? Jaké prostředky editace 

(komparace, juxtapozice, atd.) Vás specificky ovlivnily, když jste komponovala stránky týkající se 

obrazů Detroitu?  

Na práci cením, že autorka nevytváří povrchní metafory a nevyslovuje povrchní soudy, ale neváhá se 

věnovat pomalému, zdlouhavému zkoumání; to čtu jako další imperativ, kterému se nelze vyhnout, 

má-li být sdělení důvěryhodné. Metody a jejich kombinaci jsem již zmínila; je potřeba zmínit i trpělivý 

sběr primárních dokumentů výzkumu (výčet viz. str. 25 a postupně v celé práci) a pečlivou práci 

analytickou. Metafory jsou zde tedy vynořeny z báze, tvořené řadou deskriptorů, které lze dohledat 

kontextech a dokázat jejich původ až do úrovně primárního, syrového materiálu výzkumu. 

Deskriptory pak kombinují svůj původ z několika sémiotických domén: vizuálních studií (fotografické 

deníky), etnografie, kulturní antropologie a pedagogiky (reflexivní praxe, a/r/tografické přístupy), 

výtvarné pedagogiky a kolaborativní tvorby, a vposledku jsou zde zastoupeny analytické, jakési de-

konstruktivní postupy vedoucí ke gruntovní, byť neautoritativní, bilanci v závěru práce (str. 111 – 

117). Nechybí ani analýza vlivů kurikulárních dokumentů amerického i českého systému (MAC 

program a (méně výrazně) program studia didaktiky VV).  

Otázka: Vzhledem k současné politické debatě o dlouholetém podfinancování českého školství a 

pregraduální přípravy učitelů v ČR, lze vysledovat nějaké podobnosti, náznaky či poukazy k realitě 

v Detroitu, obecněji řečeno vlivy neoliberálního, ekonomizovaného a utilitárního přístupu ke vzdělání?  

Měla byste nějaká doporučení k programům studia na PedF? Co můžeme u nás očekávat? 



 Otázka - inspirace: Jak se z člověka stává učitel/učitelka a jak proměnlivým jevem je profesní identita, 

na čem závisí, jak a zda profesní identita splývá s osobní, rodinnou a genderovou identitou, to 

ponechám na autorce a její prezentaci. 

Závěr: Práci považuji za mimořádnou. Je originální, myšlenkově bohatá a vyspělá, přináší nové vidění 

jevů. Výzkumná sonda je dobře postavená a kvalitativní nástroje participačního výzkumu byly zcela 

korektně a nápaditě použité. Po formální stránce neshledávám závady. Za úvahu by stálo promyslet 

problematiku vizuálních dokumentů (editace, elokvence, vztahové relace vizuálních textů ) a jejich 

úlohy jako samostatného artefaktu v rámci práce (viz např. inspirace disertační prací A. 

Kotzmannové). Práce splňuje standardní požadavky, v mnohém je překračuje a hodnotím ji jako 

výbornou. Práci navrhuji k obhajobě.  

doc. PhD. Marie Fulková, Ph.D.                                                                         V Praze, 29. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


