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Aktuálnost námětu

Speciální výtvarná výchova je poměmě novou sťudijnía vědní disciplínou oscilující na hranici několika
etablovaných vědních oborů s d|ouho|etoutradicí. Jmenovitě se jedná o pedagogiku, speciální pedagogiku,
v'jtvarnou q?chow, výwarné umění a v neposlednířadě také arteterapii/artefiletiku.Tématem předkládané
habilitačnípráce je vymezení pole působnostia ukotvení speciálrrír,"fivarnév"ýchovyna poli disciplín, které
připravujíprofesionály na povolání v tzv. pomáhajícíchprofesích.Vzhledem k tomu, Že se obor etabloval před
méněnež deseti lety a ucelených publikací, keré by se komplexně věnovaly tétodisciplíněje poskrovnu' je
předkládaná práce vysoce aknrální.Autorka pro legitimizaci nově vznikajícíhooboru volí vyvojovy pohled a
představujepostupnýzrod speciálnívýtvarnéýchovy, kteý nacházísvékořeny již v druhépolovině dvacátého
století ve formě ojedinělých, avšak o to ambiciózrrějšíchpracích jednotlivců' např. Jaroslava ]r{ečase.
K výraznějšímurozvoji oboru pak přispívajímimo jiné rozvojové projekty Katedry výwarné ýchovy PdF MU,
kterépostupněvytvářejí kontury novéhooboru, včetnějeho cílů,objekrr.r,
metodologie a specificloýchmetod a
forem práce s různými skupinami marginalizovanýchjedinců. Práce dr. Stadlerovépak představuje čtenáři
ucelený a srozumitelnýobraz předchozíhoi současného
děnína poli speciálnívýrvarnévýchovy.

b. Přístup k řešení

Autorka si zvolila poměrně netradiční,
avšakčtenářskyvelmi přitažliý způsobprezentacezákladníchpramenů
oboru, charakteristikjeho cílů,ukotvenívsoučasnév.Ívarnépedagogiceiinkluzivním vzdě|ávánía neopomíjí
ani otázky profesionalizace v;itvarných pedagogů.Autorka tak v podstatě provádí čtenáře skrze historická
východiska a přístupy k lidem, kterémůŽemeoznačitza ,jiné, marginalizované,či sociálně mevýhodněné,..
následně se věnuje výtvarným sýlům, kterése v Životnímprostředítěchto osob etablovaly,jako např. Art brut
nebo outsider art a dále na přftladech projektůs růmými cíloými skupinami představujeakfuálníotázky oboru,
kterése týkajípodpory kvality ŽivoÍa,tvořivosti, motivace, komunikace, uŽívanýchmetod tvůrčí
práce, ale také
profesionality a profesionalizace. PřestoŽe1e práce pojatá velmi extenzivně a klade si na jednu monograf,ti
poměrně ambiciózní cíle, jsem přesvědčen' že zvolený přístup |ze povaŽovat za adekvátní vzhledem
qývoji oboru,kteÚ vyŽaduješirokýpopisný přístup.
k současnému
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c. PouŽitá metodologie
Autorka popisuje zvolenou výzkumnou metodologii v samostatnékapitole předkládanémonografie.Kapitola je
stručná,avšakobsahuje všechnypodstatnéinformace o cílech práce, ýzL<lmných otázkách, v"ýzkumnémvzorku
i zvolených metodách a technikách výzkumu. Kvalitativní přístups vyuŽitímvíce technik a zdrojůdat povaŽuji
kpopisu a následnéSnaze o rámování speciálnívfivarné výchovy skrze tématavyvstávajícíze shromáŽděných
dat za vhodný. Vzhledem k druhu popisovaných rývarných aktivit a akcí, kterébyly ve v.ýzkumu sledovány, se
naskýá otázka, zda|i by nebylo vhodnévyuŽíttakéakčníhoýzkumu, kteým by bylo moŽnéreagovat přímo na
konkrétníproblémy jednotliých skupin a nastavovat metody a formy práce v průběhusamotnéhov.ýzkumného
cyklu, nikoli aŽ zpětněz reflexíjednotlivých aktérupo proběhlýchl".itvarnýchaktivitách'

d. Kva|ita a správnost dosaženýchvýs|edků
Výsledky, kteréautorka v práci představuje,nejsou za|oŽenyna pozitivistickémpřístupuk vědě, nelze je tedy
jednoduŠeposoudit jako správnéči nesprávné.Vzhledem k rozsáhlémuvýzkumnémusouboru (napÍ,analýzy
vícejak tří set písemnýchreflexí),triangulacidat a důkladněprovedenéana|ýze,povaŽuji vysledky za kvalitnía
cílůmpráce. Určitévýhrady mám pouze k obsahu kapitoly l ' 1 Cesty ke zkvalitněni Životajedince
odpovídající
přístupy k osobám
se sociálním zneýhodněním v historických proměnách, která popisuje růméspolečenské
s postiŽenímnebo sociálnímznelýhodněnímod starověku.Autorka všaksvůjhistorický exkurz, kteryje za|oŽen
na poměrně úzkémv.ýběruprimárníchzdrojů,končív první polovině dvacátéhostoletí(J. Dewey), opomíjítak
podstatnéradikální emancipační
změny, ke kteým došlo v západni Evropě a USA v druhépolovině dvacátého
stoletía v ČR na počátkudevadesáých let dvacátéhostoletí(deinstitucionalizace,vznik sociálních hnutíosob
s postiŽeníma boj za občanskápráva, neurodiverzita,odklon od medicínskéhoči defektologickéhomodelu
postiŽeník tzv. sociálnímumodelu, atp.)'

e. Původnostdosaženýchvýsledků
Z publikace je patrné,Že se autorka tématuvyužití výtvarné tvorby u osob s rumým drúem sociálního
znevýhodněnívěnuje dlouhodobě.Výsledky její práce vycházeji zjejího vlastníhobadatelskéhozaměření,a to
zejménav částipráce' která se věnuje historii vývarné tvorby a konkrétnímosobnostemz oblasti pomáhajících
profesí a školených i neškolenýchumělců. Druhá část práce lrychází zakční tvorby, která byia realízována
pedagogya studentyoboru speciálnívývarná výchova na PdF MU. PřestoŽesamotnéakce probíhaiynejen pod
vedenímautorky' ale takédalšíchkolegyň a kolegů(např. P. Kamenický' M. Petrů,P' Kunčík,atd.),zpracování
výstupůdo ucelenéhovýzkumuje původnímvýsledkempráce autorky posuzovanémonograf,te.

f. Up|atnite|nostvýs|edkůpro rozvoj oboru a dalšíbádání

otázku uplatnitelnostivýsledku pro dalšíbádání,kteréby se mohlo ubíratdo oblastíaplikovanéhovýzkumu se
zaměřením na akční výzkum a řešení konkrétních edukačních a socializačních problémů různých

fi,***,,'*
margninalizovaných skupin nebo vyrrŽitelnosti a efektivity ruzných metod a forem Mirčí práce |ze zodpovědět
jednomačněpozitivně. Výsledky práce autorky mohou posloužitjako inspiračnípole a úvoddo hlubŠích
ana|ýz
konkrétníchproblémůspojených se sociálnímzačleněnímnapř. osob s mentálnímpostiŽením,kterym je dosud
mnohdy místove společnostiupíráno,včetněuznáníjejich tvůrčího
potenciálu a autorstvík uměleckým dílům.
otázka dalšíhorozvoje oboru je mnohem sloŽitější,neboť ten je určovánmnoha faktory' kterénejsou pod
kontrolou jedné osoby, v tomto případě autorky předkládané monografie. PřestoŽejejí text by k dalšímurozvoji
oboru mohl vést,je v současnéprávní (novela VŠ zákona a s ní spojenépodzákonné normy) a ekonomické
situaci (dlouhotrvajícímuúpadku financování pedagogických oboru na vysolcých školách) otázkou, zdaje takto
specializovaný, právním normám se vymykající, odborně náročný (interdisciplinární) a v neposlední řadě i
finančněnákladný obor v prostředíčeského
vysokéhoškolstvívůbecŽivotaschopný.

g. Uplatnitelnostvýs|edkův praxi

Uplatnitelnost rysledků ýzkumu

v praxi je bezesporu nejsilnějšístránkou předkládané práce. Jednotlivé

kapitoly druhéčástipráce mohou sloužitv praxi ruzných pomáhajícíchprofesíjako inspiračnípole pro rozvoj
uměleckých aktivit v prostředí škol a školshých zatizeni, a to zejména škol, které se roáodly

naplňovat

myšlenky inkluzivního vzdě|áváni (viz např. kapitola 2'3. Speciální v../tvarnáýchova a inkluzivní vzdělávání)
nebo v rámci různýchterapeutickýchpřístupůa práce v rámci sociálníchsluŽeb (např. kapitola 2.6 Tvorba jako
prostředek léčbyi zkvalitnění Života jedince). obdobě je možnépublikaci vyuŽít jako zák|adní literaturu pro
studenty oboru speciálni výNarná ýchova.
h. Formální úprava a jazyková úroveň práce
Formální a jazyková úpravapráce je dobrá.

Dotazy oponenta k obhajobě habilitačnípráce (početdotazůd|e zvážeri oponenta).. '

Jakým způsobem mohou bý poznatky speciální vývamé výchovy vylŽiý

v rámci v.ýuky v inkluzivních

škoIách?
Kde (pokud vůbec)lze v rámci speciální výtvarnév'ýchovy Spatřovathranice mezi terapií,výchovou a svébynou
uměleckou tvorbou?

Závěr
Habilitační
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