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Způsob, jakým Bc. Alena Zástěrová uchopila zpracování své diplomové práce, se blíží 

postupům, jakými své knihy píše Václav Cílek, Zdeněk Kratochvíl, které cituje, nebo Tomáš 

Halík. V tomto smyslu je potřeba chápat její přístup k tématu a oceňovat míru její autorské a 

osobní autenticity, přestože se pochopitelně s ohledem na svůj věk a malou spisovatelskou 

zkušenost opírá o literaturu. Navzdory oporám v esejistické, fenomenologicky zakotvené  

literatuře se autorka představuje jako původní, vlastními prožitky prostoupená a 

neostýchající se je co nejpřesněji vyjadřovat ve shodě jak s autory, z nichž vychází, tak se 

svými upřímnými osobními postoji. Volně navazuje na svou bakalářskou práci Krajanka na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, která je v ambicích a zdrojích skromnější, ale 

podobně v postojích pojatá a zabývající se ještě přímočařeji krajinou ve vztahu k lidskému 

bytí. K citátu z textu Zdeňka Kratochvíla připojuji poznámku, že věta „Přirozenost se ráda 

skrývá“ je zlomkem jednoho z předsokratických filozofů, ale je zde použita jako Kratochvílova. 

Didaktická část diplomové práce je citlivě uchopená a ve výsledcích prací žáků 

gymnázia Ústavní v Bohnicích úspěšná. Diplomantka dokázala v žácích probudit původní úsilí 

dosáhnout ve svých projevech určité nepopiratelné úrovně výtvarnosti, aniž v pracích 

postrádají věcnost zobrazení a autenticitu prožitku. 

Na základě důvěryhodného zakotvení teoretické přípravy v důkladně zažité literatuře, 

na základě vysoké míry původnosti textu, jeho velmi citlivého sečtělého jazykového podání a 

na základě úspěšné didaktické části, opřené o zkušenosti s uměleckými díly studovaných 

českých autorů, doporučuji diplomovou práci Bc. Aleny Zástěrové k obhajobě a navrhuji 

hodnotit ji známkou 1. 

15. 8. 2019          Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 

 

Otázky:  

1) Jak byste ve výkladu pro žáky dosáhla, aby dospěli k potřebě často pobývat v krajině a 

prožívat ji?  

2) Jak podle Vás souvisí prožívání krajiny s občanským prostorem a angažovaností žáků?  

3) Jak je možno dětem vysvětlit potřebu chovat se ke krajině ekologicky a na jakých 

příkladech? 


