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Předložená disertační práce je dalším důkazem, že odborná diskuse o úloze
elektronických médií ve výtvarné výchově, která v českém prostředí začala v polovině 90. let
minulého století, stále nedospěla k nějakým souhrnným úvěrům. V tomto smyslu je velmi
cenné, když se můžeme setkat s prací odborníka, který s počítačovými programy ve výtvarné
praxi pracuje, ale který současně systematicky hledá teoretické pozadí této problematiky.
Hned na úvod je ovšem nutno předeslat, že v tomto směru se předložená práce jeví jako
mačně důsledné zpracování úvodních kapitol ke spisu, který teprve přijde.
Práce vstupuje do vysoce aktuální problematiky a s propracovanou a logickou
strukturou představuje závažný odborný příspěvek, který může být dále rozvíjen hned
několika základními směry. Od předloženého spisu lze dále pokračovat směrem k ryze
teoretické studii, jež by mohla tematicky vstoupit třeba i do hlubin filozofie zobrazení a práce
s vizualitou komunikace, na druhou stranu je možné specializovat se více na technologicko
uživatelskou rovinu, ale také je možné prohloubit průzkum úloh a podob role elektronických
médií ve výtvarné výchově. Už tím, že Vladimíra Zikmundová v celistvém přehledu
a s mimořádnou soustředěností na poučení z vhodně vybrané literatury rozprostřela základní
diskusní pole problematiky, splňuje předložená práce stanovené cíle. Je třeba ocenit, že jsou
teoreticky zhodnoceny autorčiny vlastni pedagogické aktivity a v přiměřené míře jsou citlivě
začleněny do celkové práce. Zejména je ovšem odveden mimořádný výkon v podobě velmi
důsledné práce s literaturou, hodnotné je autorčino soustředění na domácí diskusi o úloze
elektronických médií. Setkáváme se tu se strukturovaným přehledem názorů ryze
pedagogických, metodologických i postojů patřících do oblasti filozofie. V tomto aspektu lze
spatřovat jeden z hlavních přínosů předložené práce, neboť dosud žádný text nepřinesl pokus
o nějaké celistvější uzavření napjaté diskuse, která se v české výtvarné pedagogice po roce
1993 otevřela.
Na druhé straně je třeba podotknout, že práce do značné míry postrádá výramějí
popsané vlastní metodologické stanovisko, které by na velmi podrobné heuristické zpracování
dosavadních vyslovených názorů navázalo. Zdá se, že i v kapitolách zaměřených na principy
tvorby s pomocí počítačových programů zůstává autorka v roli zdrženlivé sběratelky dat
a tvůrkyně analýz, aniž by výrazněji a v rozsáhlejší míře samostatných kapitol předestřela
vlastní systematické závěry, postoje a výhledy. Jako nejcennější část lze nejspíše hodnotit

oddíl, v němž autorka pozorně sleduje a srovnávacím náhledem komentuje tvořívé etudy dětí
s klasickými a elektronickými prostředky. Metodologicky se přítom opírá o postuláty
stanovené Rámcově vzdělávacím programem a snaží se věcně a bez sebemenšího náznaku
nějakých proklamací a "agitací" zhodnotit reálnou situací ve školách.Možná právě tato část
práce měla být ještě důsledněji rozpracována, zde se totiž objevují postoje, které by mohly
vést k uzavření diskuse o elektronických médiích. Rovněž mohlo být důrazněji okomentováno
srovnání této diskuse v českém prostředí a v zahraničÍ. Z citací, s nimiž Vladimíra
Zikmundová pracuje, se totiž zdá, že onen dramatický rozpor "elektronická média versus
tradiční výtvarné prostředky" byl před deseti lety u nás odstartován nikoli proto, že by šlo o
tak dramatický rozpor výtvarně teoretický, ale že šlo o názorový rozpor mezi několika
teoretiky výtvarné výchovy.Cestě k nějakému shrnujícímu soudu se ale autorka vyhýbá.
A ještě zcela osobní drobnost závěrem autorka předložené disertační práce si v mých
očích ubližuje v textu úvodu i v textu závěru, když neobratnou stylizací typu: "Ve své
disertační práci jsem se snažila .... "(s. 91) poněkud spadá od odborné a poučené badatelské
dikce někam k seminární práci v bakalářském stupni studia. Je to pochopitelně pouze vada
fonnální, stylizační, ale spolu se skutečně torzovitým závěrečným shinutím hodnotu celého
spisu oslabuje.
Závěry:
Práce Vladimíry Zikmundové je hodnotným badatelským výkonem ve značně závažné
aktuální oblasti, který velmi celistvě propojuje rovinu ryze teoretickou s náhledem
metodickým. Přínáší tak cenné výsledky pro další badatelské kroky, stejně jako může být
výbornou teoretickou oporou pro vyučovací praxi. Použité metody napomohly celistvému
zpracování vymezené problematiky.
Předložená práce splňuje všecbny podmínky Idadené na závěrečný spis
doktorskébo studijníbo programu, splňuje podmínky Idadené na doktorské řízení a
prokazuje schopnost samostatné tvůrčí odborné práce.. Dopomčuji proto postoupení
předložené práce k obhajobě.

Doporučení k diskusi:
K diskusi pří obhajobě navrhuji jako jednu z možností věnovat pozornost těmto
okruhům:
1. Jaké bylo z pohledu doktorandky vyústění ,,rozpravy o computerech" 90. let a jakou
podobu má diskuse o postavení elektronických médií ve výtvarné výchově dnes?
2. V současnosti můžeme na aktuálních výstavách výtvarného umění pozorovat další vlnu
návratu k malbě.Lze z této tendence odvodit i nějaké závěry pro výtvarnou pedagogiku. Lze
nějak vymezit stávající proporci mezi užitím elektronických médií a ,,klasického" výtvarného
projevu v umění a ve výtvarné výchově?
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