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Oponentský posudek doktorské disertační práce
Mgr. Vladimíry Zikmundové
Specifika využití digitálních technologií v procesu vizuálního zobrazování
s ohledem na dětský školní věk

oponent: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.

Autorka zvolila pro svoji disertační práci téma, které je aktuálni jak v komplexu současné
kultury jako celku, tak zvláště v edukačních koncepcích. Úzkou vazbou na proměny výtvarné
(vizuální) kultury je toto téma navýsost aktuální v oblasti výtvarné výchovy, její teorie i praxe.
Již v úvodu autorka oprávněně uvádí, že "Multimediálni tvorba jako prostředek pro vyjadřováni

ve výtvarné výchově u nás doposud nebyla analyzována" (s. 6) Ve využití nových technických
médií spatřuje významný prostředek k tomu, aby výtvarná výchova mohla "postupně zaujímat

stále významnější pozici z hlediska možností ,,jak vést dialog" a jak připravovat žáka na
autonomni, sebevědomý a kvalitní život v rámci society" (dtto).
Tyto premisy, uváděné v úvodu, lze snad tedy chápat jako rámcové vymezení cílů disertační
práce.
Základním východiskem a hlavní metodou podstatné části disertace je teoretická analýza
současného stavu zkoumané problematiky tak, jak je obsažena v první kapitole práce, nazvané

Teoretický vstup do problematiky nových médií ve výtvarné výchově. Autorka zde prokázala
hlubokou obeznámenost se základními trendy, koncepcemi a texty, které se uvedenou
problematikou zabývají. Rozsáhlé a dosti reprezentativní prameny domácí i zahraniční podrobuje
komparativní analýze a kritické reflexi, přičemž neulpívá jen na analýze děl ryze teoretických, ale
jejich poznatky vztahuje k základním kutikulární materiálům současného pojetí výtvarné
výchovy tak, jak je představovaly návrhy osnov předmětu z roku 2001 a jak jej prezentuje
především Rámcový vzdělávací program pro základní školství a RVP pro gymnázia z roku 2007,
část Umění a kultura - Výtvarná výchova. Značnou pozornost věnuje zvláště diskusím, které
tvorbu tohoto základního dokumentu provázely, hlavně v podobě textů J. Slavíka a 1. Vančáta.
Zcela nezbytně se zde musela vyrovnat se značně složitou a rozsáhlou problematikou, zahrnující
širokou škálu vědeckých disciplín od filozofie přes sémiotiku až k vlastním koncepcím
pedagogickým a didaktickým. Učinila tak s erudicí a kvalifikovaným přehledem, v němž se

dokázala - až na výjimky /+

-

vyvarovat nepřípustných zjednodušení a schématizací. Prokázala

zde kvalifikovanou obeznámenost s rozsáhlým teoretickým zázemím zkoumané problematiky
a značnou erudici při její analýze.
Nejrozsáhlejší a dle přesvědčení oponenta nejvíce přínosnou pro další rozvoj vědeckého
poznání oboru je druhá kapitola, věnovaná Novým

médiím v kontextu současné vizuální kultury.

Tato nejrozsáhlejší část práce je dle mého přesvědčení i částí nejpřínosnější. Autorka i zde
prokázala velmi dobrou obeznámenost s relevantními trendy a prameny domácími i zahraničními,
namnoze cizojazyčnými. Právě zde však chybí hlubší vztaženost některých tendencí k aktuálním
otázkám současné koncepce výtvarné výchovy. Jako pars pro toto uvádím problematiku "Neen",
"Telic" a "Neenstar" tendencí (str.

46-47), u niž právě postrádám vazbu na vizuálně obrazné

vyjádření (VOV) a zvláště jeho komunikativost tak, jak je proklamována v RVP pro výtvarnou
výchovu. Tak, jak jsem se mohl (byť jistě ne v šíři, kterou disponuje autorka) s těmito trendy
seznámit, přiléhají mi mnohé jejich projevy spíše k možnosti jak se ubavit k smrti,

než jak

prostřednictvím VOV komunikovat jinak, než pro komunikací samu. Vyznění práce by bývalo
pravděpodobně prospělo,

kdyby autorka uvedla alespot,

tendencí a jejich hlubší analýzu, byť čtenář

některé

příklady

prezentovaných

a tedy i oponent - má možnost se s nimi na

příslušných internetových adresách seznámit. Soudím, že zde by mohl být jeden ze zajímavých
momentů obhajoby disertační práce.
Důsledné a perfektní uvádění zdrojů leT pokládám naopak za výrazný klad oponované práce.
Další podněty, vhodné pro rozpravu při obhajobě, spatřuji např. v hlubší úvaze nad obsahem
pojmu multimédia tak, jak jej autorka specifiku a precizuje,

a

tím, že v konkrétních případech

omezuje multi-medialitu n'a vizuálni složku technických (digitálních) médií. Domnívám se totiž,
že právě komplexní multi- působení těchto médií je výraznějším fenoménem (a to i v edukačních
procesech), než jej ich snadno dostupná a manipulovatelná mono- medialita či vizualita.

/+ Snad jediným případem je dvojí zjednodušující ztotožnění:

1. koncepce osnov výtvarné výchovy verze A s názory

jednoho ze spoluautorů a 2. jeho názoru s názory autora jiného, konkrétně článku P. Šamšuly s texty J. Davida, které
je zavádějící a mylné (viz. str. 33). Konstatuji však, že jako oponent se tímto přesunem argumentace necítím nikterak
dotčen, byť s mnohými názory J. Davida v jeho citovaném textu nemohu souhlasit. Sousloví" ontologické směřování

výtvarné výchovy"

bylo možno ilustrovat jinými texty spoluautora osnov verze A nejlépe analýzou samotného textu

uvedených osnov.
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Jiným, neméně významným podnětem této části práce, je autorčin poukaz možnosti, které
nabízejí počítačové technologie a jejich ovládání v rekonceptualizaci myšlení o výtvarných dílech
(str. 64). Za delší úvahu či spíše bádání autorky by mohly stát možnosti, které se zde nabízejí při
socializaci umění "předpočítačového věku" ve i výtvarné výchově tak, jak to autorka naznačuje
s odvolání na Manoviche v d alším textu (str. 65).
Za velmi hodnou diskuse pokládám pak kapitolu 2.2.3 Komparace tradičního a digitálního
výtvarného ateliéru, a to zvláště ve znázornění výchozí situace vztahu mezi dítětem a počítačem.
Autorka se zde odvolává na 1. Vančáta, bohužel v nejslabším místě jeho koncepcí. Jsem si sice
vědom, že každé grafické schéma (viz. str. 70) představuje vedle kladu názornosti i úskalí
zjednodušení, ale užívat v modelu struktury osobnosti pojem psychické jako synonymum pro
subjektivní je prostě nonsens, který 1. Vančát již vícekrát použil jako argument proti tzv.
psychologickým pojetím výtvarné výchovy. Každý, kdo je jen trochu obeznámen se současným
stavem a poznatky vědy zvané psychologie, se podobným zjednodušujícím identifikacím musí
bránit. Obdobně by asi vyvolalo úsměv ne-li pohoršení identifikování významu a obsahů pojmů
buněčné a smyslové,

pokud by je četli neurofyziologové a neuropsychologové. Obdobně

pokládám za přinejmenším diskutabilní nebo - mírněji řečeno - zavádějící identifikovat obsah a
rozsah pojmu vizuální kultura s obsahem a rozsahem pojmu nová média.

Vizuální kultura

představuje dle mého soudu oblast širší, než je - přes expandující charakter tohoto sousloví
obsah pojmu nová média. Za bližší vysvětlení při obhajobě by snad stálo i objasnění obsahu
"vnějšího pole" uvedeného grafického modelu, označené jako mimokulturní oblast.
Za cenný pokládám naopak autorčin pokus o utřídění funkcí vybraného grafického programu
(Adobe Flash) do tabulky definic (str. 74-76), byť pojem definice možná nebyl zvolen právě
nejšťastněji. Ne zcela zřetelné se mi rovněž jeví popisky u obr. 8 (str. 79). Lítost pak pociťuji nad
tím, že další komparace, uváděné na této straně, nejsou doprovázeny vizuálními příklady. Zde
však již autorka de facto přešla do závěrečné kapitoly své práce, neboť uvádí, že "děti vytvářely"
(str. 79).
Již v úvodu hodnocení této kapitoly jsem nucen konstatovat, že bohužel nepředstavuje
gradaci celého díla, ale jeho nejslabší část, a to nejen pokud jde o rozsah. Spíše než o
kvalitativním empirickém výzkumu by bylo

třeba hovořit o empirické sondě a prvním

empirickém ověřování možností práce dětí s grafickým počítačovým programem. Nedozvíme se
zde bohužel téměř nic o cílech, podmínkách a metodách výzkumu (průzkumu), nenalezneme

.

'

charakteristiku vzorku ani další údaje, které jsou pro koncipování, realizaci a vyhodnocování
kvalitativního výzkumu nezbytné. Jen nepřímo lze také odvodit, kdy se uvedený pokus odehrál
odkazem na události v New Yorku 1 L září. Od onoho roku však již uběhlo několik let, v nichž se
rozmach ICT a multimédií i jejich dostupnost i v nových grafických programech nezastavily a
snad ovlivnily i pronikání multimédií do výtvarné výchovy. Tento posun však není v disertaci
bohužel nikterak zaznamenán.
Zcela zde absentuje záznam a reflexe komunikace o nebo nad výtvory dětí, již v úvodu práce
několikrát zdůrazňované jako významný, ne-li základní rys pojetí výtvarné výchovy v RVP. Její
postižení a reflexi nemohou nahradit stručná vyjádření dětí.
Kardinálním problémem, který žel snižuje hodnotu celé práce a oslabuje tak i pozitivní přínos
prvních dvou kapitol, je samotné konstatování autorky. Cituji: "V kroužku jsme měli za úkol
naučit se ovládat grafický program,

. . .

" (str. 83),

"

... v kroužku šlo především o technologii"

(dtto).
Již tímto vymezením cíle a smyslu výtvarné činnosti (předpokládám, že kroužek měl nebo
spíše měl mít výtvarný charakter, tedy vztahovat se k výtvarné výchově, byt' k mimoškolní,
nikoli technický

-

ICT- charakter) je nepřípustně zúženo a mimo specifickou oblast výtvarné

výchovy posunuto směřování, v předcházejících částech práce tolik zdůrazňované. Sama autorka
na mnoha místech předcházejícího textu hovoří o vztahu mezi techné a arété, mj. i s odkazem na
diskusi mezi J. Vančátem a J. Slavíkem (str.66, 70 i jinde). Jistě nechtěně tak zde nahrává těm
odpůrcům současného pojetí RVP, kteří v něm spatřují jen techné bez vztahu k arété.
S opakovaným konstatováním, že níže podepsaný oponent nepatří ke kritikům natož
odpůrcům multimédií, počítačů,

digitálních technologií, rCT atd. a již vůbec ne k odpůrcům

jejich inkorporaci do koncepcí výtvarné výchovy, třeba v podobě současných RVP, musím ač
nerad konstatovat, že právě takové omezení výtvarné výchovy na technické ovládání nových médií
(byt' se bez něj jejich využívání ve výtvarné výchově ani nikde jinde neobejde) nerozšiřuje pole,
význam ani společenskou vážnost výtvarné výchovy, ale zužuje ho. Nečiní z výtvarné výchovy
nástroj komunikace a socializace dítěte a mladého člověka, ale jeho technizace. Supluje tím jiné
součásti edukačního systému a vyklízí své - autorkou v předcházejících kapitolách pozitivně a
progresivně vymezované - specifické pole. V posledku pak

a jistě ani to nebylo záměrem

autorky - velmi nahrává odpůrcům PC technologií a jejich začlenění do nových koncepcí
výtvarné výchovy. Neboť jak jinak lze rozumět sdělení, že "děti v tomto programu zlehčovaly
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i velmi závažná témata . " (str.84). Jsem dalek toho, abych toto konstatování zjednodušil na
. .

"přesycenost takovými tématy v důsledku informací, kterými jsme bombardováni prostřednictvím
médií" (přesně řečeno multimédií, neboť TV je multimédium) a nejsem ochoten svádět vinu ani

na AF či MF. Jen nemohu přijmout jako prostý (neměnný?) fakt, že prostřednictvím multimédií
se ve výtvarné výchově bude učit, pěstovat a rozvíjet

poznání (gnóze) techniky bez poukazu

k ontologii - příčinám, pocesům a směřováni bytí. V tomto, nikoli v odporu a odmítání PC a

ICT obecně ve výtvarné výchově i ve světě vůbec, se s Jiřím Davidem shoduji. Výtvarná
výchova by snad - ve školním ani "kroužkovém" pojetí - neměla být "dějištěm destrukce" (viz.
dále str. 87) prostřednictvím tradičních ani nových médií. Může být - snad - arteterapeuticky
nahlíženo - jejich ventilací, ale nikoli vyzněním. Ať už se jedná o WTC, domy nebo lidí.
Není žádným tajemstvím, že také lCT (stejně jako většina dalších technologií) jsou "jen
odpadem" z technologií vojenských, které nikdy nebyly zaměřeny na vytváření nových hodnot.
S odvoláním na - v práci mnohokrát citovaného - McLuhana pokládám zde za nezbytné
připomenout jinou jeho větu: "Tam, kde se technologie doby napře jedním směrem, je možná

moudré pokusit se o protinápor.

1/

Nikoli tedy o nápor proti těmto technologiím, ale proti jejich

napření směrem k destrukci hodnot hmotných i duchovních.
Výtvarná výchova získala tento svůj název jako školní předmět až v roce 1960. Ale již roku

1936 nazval Prof. Václav Živec na Ústavu kreslení VUT v Praze svůj ústav Ústavem školských
,

praxí výtvarné výchovy. Toto sousloví, pro některé (a zvláště pak pro ty, kdo ani netuší, že
tendence VCAE mají své kořeny již v 60. letech minulého století - viz. např. názory a návrhy na
pojmenování našeho předmětu prof. D. Kerbsem z University West Berlin) již svazující a
překonané, obsahuje v sobě vy- tváření, nikoli destrukci, a výchovu k tvorbě, nikoli výcvik

v technice.
To není odpor k technice, ale k jejím dehumanizujícím svodům a potencím, které má nejen
technika, ale může je mít i zneužitá věda či umění. Tato nebezpečí by měla výtvarná výchova učit
rozpoznávat, dešifrovat a výchovou a vzděláním nahrazovat potencemí tvořivě humanizujícími.
Výchova k vizuální obrazivosti bez poukazu k obsahu a zaměření této obrazivosti by byla slepá
k lidskému údělu.
Nejsem si ani jist, zda skutečně je "výtvarná výchova založena výhradně na komunikaci."
(str. 90). A byť by tomu tak i bylo, vždy zde ještě zůstává otázka co, o čem, v jakém významu a

k jakému účelu je komunikováno. Byť "komunikační účinek" (str. 91) destrukce je rychle patrný
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a ověřitelný Otázkou však je, zda tento účinek by byl vskutku tím, co by ji "posunulo do stále
významnější pozice" (str.92). O ni autorce nesporně jde, byť tomu vyznění třetí kapitoly práce
nenasvědčuje. Tím však není dotčena hodnota většiny předkládaného textu.

Shrnutí:
Přes výhrady ke obsahu a pojetí třetí kapitoly předkládané doktorské disertační práce
pokládám tuto práci za podnětnou, významnou pro další rozvoj teorie výtvarné výchovy i její
praxe. Vzdor diskutabilnosti uvedené kapitoly konstatuji,

práce splňuje podmínky, kladené

na práce tohoto typu a s tím související řízení a doporučuji ji k obhajobě před příslušnou
komisí.
Jsem přesvědčen, že další práce autorky a zvláště elaborace vztahu teoretického poznání a jeho
přínosů s ověřováním v pedagogické praxí může přinést cenné a hodnotné poznatky v dosud
málo zkoumané a aktuální problematice.

V Praze dne 27. listopadu 2007
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