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Práce studentky Jany Kühnelové je zaměřena na artefiletické pojetí výtvarné řady, 

tematizující příběhy z Podkrkonoší, kde studentka i její žáci družinové skupiny žijí. Autorka 

pracuje s tím, co je jí blízké, vychází ze své osobní zkušenosti a vztahu k místnímu prostředí, 

které je přirozené pro ni i pro děti. Tento aspekt práce velice oceňuji a pokládám její snahu 

za aktuální, vyrovnávající deficity současné globalizace a zaměření na technické komunikační 

prostředky. Studentka se po představení oblasti Podkrkonoší a jeho vztahu ke kultuře 

věnovala čtyřem vybraným příběhům – pověsti, dvěma pohádkám a příběhu podle skutečné 

události. Stručně nastínila jejich děj a původ a dále ke každému vypracovala a v praxi ověřila 

několik výtvarných zadání. Sympatická je rozmanitost zvolených příběhů (žánrová, jazyková, 

tematická). Výtvarné řady se zaměřují na rozvíjení témat, která příběhy otevírají i estetické 

ztvárnění určitých motivů, které mají většinou smysluplné opodstatnění.  Někdy, zvlášť 

v případě prvních dvou příběhů, je však škoda, že úkoly jsou zaměřené spíše na estetické 

pojetí hlavní postavy (draka, lišky…) než na poselství příběhů, a není tak plně využit jejich 

potenciál. Zajímavé je zpracování zejména v případě předposledního příběhu podle skutečné 

události. Autorka zahrnuje práci s různými médii, v různém měřítku, snaží se rozvíjet diskusi a 

přátelskou atmosféru. Z jejího textu je zřejmé, že má k dětem vztah a je schopna reflexe, 

které by však práce mohla obsahovat o něco více, protože je velmi zajímavá. Jako celek 

působí však práce vyrovnaně, koncentrovaně a logicky, v citlivém zpracování a se sympatický 

poetickým osobním vkladem. Domnívám se, že práce Jany Kühnelové splňuje všechny nároky 

bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Vznikla během práce s dětmi nějaká situace či výstup, které by vás zvlášť zaujaly? 

Popřípadě jaké výtvarné, či jiné umělecké příklady byste dětem v rámci tématu představila? 
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