
OPONENTSKÝ POSUDEK

bakalářská práce: Tereza Černá – Lidské ne/výtvarné zásahy do krajiny, 3. ročník 
Specializace v pedagogice – výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

  Tereza Černá volí pro svou práci velmi zajímavé téma. Její název je sám o sobě vtipnou slovní hříčkou. Škoda, že podobně 
mnohovýznamový není více i text. Název práce v podstatě odpovídá obsahu a jednotlivé složky práce jsou dobře vyvážené.
  Pokud jde o teoretickou část, bylo by dobré vymezit precizně základní pojmy, respektive ozřejmit z jaké teorie autorka 
vychází, pokud jde o terminologii. Pojmový aparát není proto zcela přesný a jednoznačný a pojmy krajina, příroda, město se 
často prolínají. Dále v textu pracuje autorka s drobnými nuancemi významů uvedených pojmů. I zde opět často dochází 
k jejich splývání a význam se znejasňuje. Následně se pojmy ještě zmatou, když přibude „krajina industriální (str.15) , 
těžební (str.15), krajina sídlištní (str.14), reálná (str.15),  příroda volná (str.11), čistá  (str.14)“. Pojmům jako „přírodní 
zástavba“ (str. 31) úplně nerozumím.
  S úvodním rozdělením krajiny na dva typy, totiž „krajinu městskou, tj. člověkem ovlivněnou a přírodu, krajinu nezasaženou 
člověkem“ nelze plně souhlasit. Po mém soudu nejde o zcela sourodou kategorizaci (str.10). I mimoměstská krajina je 
člověkem ovlivněná (dálnice, železnice, elektrické vedení, větrné elektrárny či např. zcela konkrétně jaderná elektrárna 
Temelín, stojící v mimoměstské krajině…)
  V textu je několik nepřesných formulací, pokud jde o historické souvislosti. Barokní architektonická zástavba, respektive 
její zakomponování do krajiny, má své citlivé projevy (např. špitální areál v Kuksu, římovská křížová cesta, Santiniho Zelená
hora…), ale i projevy megalomanské a necitlivé, překračující měřítko (např. plánovaná a neuskutečněná asanace zástavby 
před Clam-Gallasovým palácem). Tvrzení, že krajinomalba 17.století „věrně zachycuje tehdejší dobu“, v případě francouzské 
krajinářské školy (Pussain, Lorrain) zcela neobstojí (str.10).
  V případě citace: „… řvoucí automobil je krásnější…“ bych volil spíše odkaz k původnímu zdroji, tedy Manifestu futurismu 
vydaného Marinettim roku 1909 než k Průvodci výtvarným uměním, Hirschová, Šamšula, 1994 (str.16).
  Odvážná tvrzení, že ve vědě, sociálním životě (?) či umění „dochází k určité, v současnosti tak typické krizi“ se snad opírají 
o zmíněný zdroj (Day, Duch a místo, 2004) přesto je považuji za ne zcela podložené a poněkud zjednodušující (str.25). 
  Apelu na „ohrazení se“ a „vzpouru“ vůči „necitlivým zásahům, předem naplánovaným, nesmyslným (?) stavbám“ lidsky 
rozumím, prakticky je však třeba si uvědomit, že tyto skutečnosti mají svůj legislativní rámec, do něhož patří i územní plán a 
územní rozhodnutí či následně stavební povolení a zde jsou kompetence „každého člověka“ (bohužel či bohudík) limitované 
(str.31).
  Otázky typu: „A co lidé? Přežili bychom vůbec, pokud by příroda zanikla?“ (str.23) považuji za více než řečnické, a tedy 
nadbytečné. Odpověď je totiž více než nasnadě… 
  Z textu je však patrné, co chce autorka říci – totiž, že na podobě krajiny se čím dál tím výrazněji podílejí zásahy člověka, a 
to především v souvislosti s výstavbou městských aglomerací. Naznačuje odcizení člověka a jeho anonymitu v městské 
komunitě a s tím spojený snížený pocit zodpovědnosti i de facto sníženou vnímavost. To vše pak promítá a ilustruje velmi 
dobře na projevech street artu. Reflexi historických východisek však autorka zcela logicky vede též k Vladimíru Boudníkovi 
či fotografickému záznamu městských reálií. 
Je zřejmé, že autorka má k řešenému problému výrazný emoční vztah, což je dobrým předpokladem pro autentickou a 
opravdovou uměleckou výpověď v praktické části. Předložené fotografické etudy představují čtyři různé pohledy na 
zkoumanou problematiku. Dokládají autorčino výtvarné cítění, schopnost komponovat, pracovat s výřezem, detailem, 
opakováním či rytmem. Mají povahu sběrného dokumentu a jsou slušným východiskem pro další práci, v níž by však stálo za 
to vytěžit z východisek více ve smyslu obsahovém i formálním.  
V části didaktické předkládá autorka sérii úkolů, reflektujících teoretická východiska a závěry práce. Cíle výtvarných 
aktivit jsou sice v souladu s obsahem práce a skýtají prostor pro mimooborové přesahy a enviromentální vzdělávání, což je a 
priori dobře, neřeší však podstatné problémy spojené s krajinou jako výtvarným žánrem v konotaci RVP. Z těchto důvodů je 
shledávám jako vhodné spíše pro mimoškolní zájmovou edukaci. Motivace je po mém soudu občas na hranici mentálních 
schopností cílové skupiny. A vlastní realizace by mohla přinést jisté problémy. Výtvarné úkoly nicméně nabízejí poměrně 
pestrou škálu výrazových prostředků od kresby přes frotáž k plastice a v neposlední řadě je třeba ocenit poctivě a zodpovědně 
podložené materiálové zajištění úkolů. 
  Umělecky i didakticky je krajina jedním z nejtěžších témat a předpokládá v obou případech výraznou zkušenost , kterou 
logicky autorka nemůže mít. Přesto oceňuji odvahu pustit se do řešení tohoto tématu. Práce nabízí možnosti 
enviromentálního vzdělávání a dotýká se mezioborové výuky a potud je třeba vnímat její potenciál.
   
Diplomovou práci Terezy Černé doporučuji k obhájení a hodnotím známkou velmi dobře.

otázka 1. Definujte pojem krajina, a upřesněte pojem krajina městská a krajina člověkem nezasažená.

otázka 2. Zdůvodněte výběr fotografie jako výtvarného prostředku pro realizaci praktické části práce. 

otázka 3. Uveďte příklad citlivého barokního výtvarného zásahu do krajiny v Čechách.

V Praze  3. 5. 2012                                                          ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.




