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Vyjádření oponenta                                                                                                                            

(1) k aktuálnosti zvoleného tématu                                                                                                                         

Předmětem uměleckého, pedagogického i badatelského zájmu disertanta je vztah člověka 
k veřejnému prostoru; požadavky na kvality tohoto vztahu a hledání jeho záměrného  
utváření v současnosti nabývají na naléhavosti. Často diskutované téma veřejného prostoru 
disertant neomezuje na čistě uměleckou sféru nebo umělecké gesto, ale naznačuje i prostý 
přesah do každodenního života, týkajícího se výchovy a vzdělávání. Významné je proto                               
autorovo  vnímání dichotomie a zároveň provázanosti pojmů umělec a učitel; pokládá je za  
podstatné jak v souvislosti se zkoumáním samotného problému v teoretické i praktické 
rovině, tak v rámci samotné instituce vzdělávající/vychovávající výtvarné pedagogy a 
systému, v jakém toto vzdělávání probíhá (s. 11).                                                                                           
Aktuálnost tématu potvrzují i otázky, na které dlouhodobě hledá odpovědi jako umělec-
výtvarný pedagog i badatel:  „Může v dnešní době, která je velmi orientovaná  na užitek                
a výkon, mít stále výtvarné umění a výchova pozitivní účinek na formování veřejného 
prostoru, který sdílí nejen virtuálně?“; „Je možné považovat učitele výtvarné výchovy za 
alespoň dílčí aktéry těchto kultivačních snah dané oblasti na mladou generaci?“( s. 12 ).                                                                                                                             

(2) Zda disertace splnila stanovený cíl       

Nemožnost „ komplexního zmapování činnosti člověka ve veřejném prostoru“( s. 8) vedla 
autora k zaměření badatelské aktivity na studie - vybrané případy situací ve veřejném 
prostoru, v nichž dochází k procesu aktualizace jako „uchopení možnosti v dynamice změny  
ve sdíleném prostoru“, kde „gesto“ je metaforou pro určitý vklad člověka do fyzického 
prostoru“(tamtéž). V souladu s předmětem badatelského zájmu a řešeným problémem jsou  
cíle obou částí disertační práce  vztahovány k výchově a vzdělávání s důrazem na poznání 
skrze výtvarnou tvorbu  orientovanou na reálný prostor.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Cílem (1) bylo především „rozkrýt struktury případu, v němž se dle předpokladu objevil 
princip souvztažnosti pojmu a jeho uchopení v reálné specifické situaci.“ (s. 158)                                                                                           
Jeho splnění dokládají  především výstupy studií-„minisond“, které souvisely s  vlastními 
uměleckou tvorbou a současně s činností pedagogicko-badatelskou; prostřednictvím  
realizovaných aktualizací disertant identifikoval a pojmenoval motivy, způsoby a podmínky, 
za kterých k aktualizacím místa ve veřejném prostoru docházelo, a zdůraznil význam tvůrčí 
zkušenosti.                                                                                                                                                      
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Cílem (2) bylo tematizovat pojem „výtvarný jazyk“ jako komunikační prostředek uměleckého 
výtvarného světa, jehož význam  ve všeobecném vzdělávání ustavičně kolísá (s. 9). Výtvarný 
jazyk jako pojem byl vztažen především k výzkumnému problému a byl zkoumán z pozice 
umělce-učitele i autora disertační práce, který se tématem dlouhodobě zabývá ve své 
umělecké praxi. Konkretizací byla případová studie „Náhrada“, realizovaná jako podstatná 
část celého výzkumu na katedře výtvarné výchovy UK-PedF. Cílovým zaměřením této části 
výzkumu bylo: (a) zvýraznit, že smyslem Výtvarné výchovy konkrétně v oblasti prostorového 
vyjádření je jeho poznání, „což může nastat jedině výlučnou cestou poznání skrze proces 
výtvarné tvorby“ (s. 9); (b) zjistit, jak vnímají budoucí pedagogové fyzický veřejný prostor                
a jak jej výtvarným jazykem uchopují (tamtéž). Také tento cíl disertant splnil v souladu 
s reálnými možnostmi pedagogického výzkumu a zvoleného výzkumného vzorku.                                                                                                                                            
Cíl  (3), zastřešující obě části práce a zdůvodňující autorovy snahy umělecké stejně jako 
pedagogické, je ideál, ke kterému dlouhodobě vědomě směřuje: „Cílem není něco měnit 
zásadním způsobem, ale spíše zvýšit pozornost a citlivost vůči něčemu, co je protipólem 
racionality, změřitelnosti, počítatelnosti (někdy i vypočítavosti), která dnes často bývá 
zásadním důvodem rozhodnutí o existenci jisté věci.  (s. 12). Splnění tohoto cíle lze chápat 
stejným způsobem, který je obvyklý i u formulací cílů všech vzdělávacích dokumentů, včetně 
Rámcových vzdělávacích programů, z nichž autor vycházel.                                            

(3) ke zvoleným metodám disertace                                                                                                       

Vzhledem ke značné šíři výzkumného pole a své trojroli výtvarného umělce-pedagoga- 
výzkumníka disertant zúžil předmět svého badatelského zájmu na dvě z mnoha vrstev vlivů, 
jimiž je tento vztah formován: (1) Na uvědomění si faktu, že všichni jsme součástí veřejného 
sdíleného prostoru a máme možnost stát se přímým aktérem v procesu tvorby při jeho 
ovlivňování. (těžiště v 1. části, 1. kap.); (2) Na propojení tohoto faktu s uměleckou praxí  
výtvarného a uměleckého nazírání světa „konkrétním hmotným vkladem do fyzického 
veřejného prostoru“ (těžiště ve  2. části, 2. kap. disertace).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Výzkumný problém formuloval ve výzkumné otázce: „Jak a za jakých okolností dochází 
k aktualizaci místa ve veřejném prostoru?“                                                                                          
Při volbě metod vycházel z metodologie fenomenologicky zaměřeného kvalitativního 
výzkumu a výzkumu uměním, jehož metody se vztahují k praxi umělecké tvorby a konceptu 
A/r/thography. V deskriptivním výzkumu diagnosticko - vyhodnocovacím využil  
dlouhodobého participačního pozorování procesů vlastní tvorby i tvorby studentů při řešení 
speciálně zadaných výtvarných úkol. Pro zjištění a popis motivů své tvorby a prožívání 
veřejného prostoru použil sebereflexi jako subjektivní  fenomenologickou metodu – 
introspekci ( s omezeními, danými rolí badatele ve vzdělávacích situacích).                                                                                                                        
V případové studii „Náhrada“ uplatnil experimentální přístup, vycházejícím z principů                         
a možností výzkumu akčního;  uplatnil zde princip triangulaci dat v podobě  různých úhlů 
pohledu umělce učitele a výzkumníka. Výstupy z dvojího kódování dat doplnil analýzou 
obrazové složky úkolů, Odstup od subjektivního hodnocení jevů zajišťoval účastí dalšího 
výzkumníka – výtvarného umělce – učitele. Ve zhodnocení výstupů této studie použil i 
hledisko kvantitativní. 
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(4) k výsledkům disertace a uvést, jako nové poznatky přinesla 

V dílčích studiích i úvahách disertant: ● Prokázal přínos znalosti širších rámců  humanistické 
filozofie  pro zkoumání zvoleného problému v oblasti uměleckého rozvažování, tvorbě i  
následném pedagogickém díle ( kap. 1.3 Neudělat nic a 1.7. Situace v prostoru; kap.2  Gesto 
jako umělecká zkušenost ). ● Ověřil funkčnost obrazného vyjádření jako prostředku rozšíření 
terminologického aparátu realizovaného výzkumu uměním (zvl. gesto, aktualizace, šedá 
zóna). Poskytl vhled do svého vlastního uvažování jako umělce, zaznamenal prvotní motivy 
svého subjektivního vnímání něčeho „nového“ nového a jeho přirozeného vřazení do 
stávající struktury; upozornil na význam schopnosti „rozeznání autenticity“ tohoto vložení 
(kap.1.4  Jinakost v prostoru).  
● Demonstroval dichotomii osobního (intimního) a veřejného jako významný problém řešený 
v architektuře (kap. 1.5 Okno jako „malicherný detail“ mezi vnějším a vnitřním ) a poukázal 
zde na význam stěžejního pojmu „proporce“ ve vztahu objektu a veřejného prostoru ● Ověřil  
existenci/možnost využívání dvou způsobů gesta  (ve smyslu nahrazení a ponechání) bez 
narušení integrity celku v běžné lidské praxi ( kap.1.6 Příběh 3x jednoho domu).  
Na příkladu konkrétního projektu ověřil, že je možné dospět k přirozenému průniku autorské 
polohy a didaktického přístupu ve vztahu k tématu (kap. 2.5 Studie Českobrodské plavení). 
Za vyvrcholení celého výzkumu pokládám případovou studii „Náhrada“(kap. 2.9).  Její výstup 
se přímo vztahuje k výtvarně pedagogické přípravě budoucích učitelů výtvarné výchovy. 
Nálezy z výzkumu uměním a jejich interpretace jsou současně významným přínosem pro 
pedagogickou diagnostiku: a) ukázaly na tři základní přístupy studentů k řešení zadaného 
problému, b) rozlišily autorky/autory výtvarných děl na schopné vyjádřit se výtvarným 
jazykem a setrvávající  v rovině pojmového uchopování reality bez naplnění požadavku 
výtvarného vyjádření. Za zajímavé pro obhajobu pokládám vyjádření disertanta, zda a jak 
této tohoto zjištění využije  ve své další pedagogické činnosti.  
 
(5) k významu pro společenskou praxi nebo pro další rozvoj vědy  
Ve své disertační práci  Mgr. Michal Sedlák otevřel výtvarně-pedagogickému bádání aktuální 
celospolečenské téma – aktivní vztah občana  k veřejnému prostoru a jeho kvalitám jako 
umělecko-pedagogický problém. Prokázal význam prožitku situace v reálném místě a sdílení 
výtvarných názorů s ostatními, poukázal na možnosti rozšíření repertoáru lokálních projektů 
spojením uměleckých a „občanských aktivit.                                                                                                                                                                     
Potvrdil, že výzkum uměním se může stát významným nástrojem pro hledání nového 
náhledu na  velmi specifický vzdělávací proces  přípravy výtvarných pedagogů, ale i dalších 
pracovníků z oblasti kultury.                                                                                                                                        
Předložil výzkumné nález, které lze zúročit v přípravě budoucích učitelů výtvarné výchovy 
nejen na pracovišti, kde autor výzkum realizoval. Deskripce a reflexe jeho vlastních 
uměleckých projektů, které vznikly paralelně s jeho výzkumem, ukazují motivy a hybné 
momenty vzniku projektů, dávají nahlédnout do etap procesu tvorby i sebereflexe vlastního 
umělcova gesta ve vztahu ke zkoumanému problému;  toto nahlédnutí do odlišného způsobu 
vnitřního uchopování a následného řešení problému, který má současně výtvarně - 
uměleckou, výtvarně – pedagogickou i výzkumnou dimenzi, dává možnost většího 
vzájemného pochopení mezi  výtvarnými pedagogy s převažujícím uměleckým zaměřením a 
pedagogy s převažujícím zaměřením výzkumným a didaktickým.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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(6)  zda disertace splňuje podmínky kladené na toto řízení 

Struktura předložené práce, její rozčlenění do dvou navzájem obsahově se prolínajících částí 
i jejich kapitol, je poněkud jiná, než s jakou jsem se dosud setkávala v pedagogickém 
výzkumu. Jako promyšlený systém, který má svoji logiku vzhledem k tématu, předmětu 
zkoumání, výzkumnému problému, výzkumu uměním, a v neposlední řadě i v osobě badatele 
- umělce-učitele, který zkoumá problém skrze vlastní obor vztažený k praxi výtvarné tvorby, 
vynikla po prostudování práce jako celku. Na integritu                                                       
myšlenkového „záběru“ autora ukazuje i zajímavě graficky řešená konceptová mapa, 
uvedená za titulním listem. 
Při realizaci výzkumu disertant respektoval jeho etické principy. Pro zpracování disertace 
plně využil odborného jazyka. Definoval všechny zásadní použité pojmy, včetně obrazných.              
Splnill také další požadavky na formální náležitosti práce. Textovou část doplnil názornými 
grafy a zajímavou fotodokumentací umělecké i studentské tvorby.  
Pro další využití předložené práce doporučuji sjednotit charakteristiky výzkumu (viz Úvod                
a Předmluva) v jedné z kapitol, zvážit možnost častějšího členění textu do odstavců a  
grafického zvýraznění jeho důležitých míst.                                                                                                                             
 
Závěr:  

Disertační práce Mgr. A. Michala Sedláka splňuje všechny podmínky kladené na toto řízení 
a doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

 

V Praze, dne 27.12.2017                                            PaedDr. Helena Hazuková, CSc.  

 

 

 

 

 

 

 


