
Sylwia Černá, Výtvarné řady a projekty pro skauting – téma les
Oponentský posudek bakalářské práce

Bakalářská práce Sylwie Černé ukazuje možnosti aplikace výtvarné výchovy v zájmové činnosti – v 
jejím případě v práci skautského vedoucího. Téma les je zvoleno velmi šťastně právě s ohledem na 
tuto skutečnost.
Těžiště práce spočívá v její praktické části. Její koncepce je velmi promyšlená, jednotlivá témata na 
sebe přirozeně navazují s velkou provázaností. Každý z projektů i výtvarné řady (To je náš les –
Lesapán a Lesana – Keltský stromový horoskop – Písmo lesního lidu – Keltské proplétání) se 
vyznačuje především perfektní motivací každého úkolu. Autorka se zde projevuje jako vyzrálý 
praktik s dlouhodobou zkušeností v práci s dětmi. 
Oproti tomu teoretická část působí jako volný přídavek, sestávající ze dvou zcela nezávislých 
kapitol – kapitoly o skautingu a kapitoly o projektovém vyučování. Je prokázána dobrá znalost 
obojí problematiky. Cenné je připomenutí přístupu skautingu k osobnosti dítěte, přesahující rovinu 
vztahu učitel – žák.
Vraťme se ještě k praktické části práce. Nesmírně se mi líbí poslední výtvarná řada Keltské 
proplétání. Líbí se mi proto, že se vyhýbá dnes módnímu parazitování na zvýšeném zájmu o 
keltskou kulturu. Propojení keltského „proplétání“ s tradiční skautskou disciplnínou uzlování je 
provedeno velmi šťastným způsobem. A přes vtipný název jedné z podkapitol (s. 36) „zamotává se 
to čím dál víc“, je tu opět krystalicky čistá promyšlená koncepce.
V předchozí výtvarné řadě Písmo lesního lidu je na závadu, že výklad o písmu je poněkud 
nezakotvený vzhledem k tomu, že ve východisku se opírá pouze o počítačová písma. To vede až k 
určitým pojmovým nepřesnostem, které vrcholí (s. 30) až prohlášením karolinské minuskuly za 
písmo příbuzné (sic!) gotické fraktuře či písmům novogotickým, což je vážný omyl. To je ale jen 
drobná vada na kráse opět velmi dobře postavené koncepční práce s tématem písma.
Závěrem je možno říci, že jestliže autorka na str. 37 konstatuje, že „cílem této bakalářské práce bylo
ukázat, že téměř jakékoliv téma ve výtvarné výchově i mimo ni lze zpracovat pomocí zajímavých 
metod projektového vyučování i tam, kde se nejedná o klasickou výuku výtvarné výchovy“, pak 
tento cíl milá Lesana – Sylwia naplnila měrou vrchovatou.

Ve formálních náležitostech práce neshledávám nedostatků,až na to, že jsem ani na přiloženém CD 
nenalezl ukázky výtvarných prací. Práci doporučuji k obhajobě. 
Okruhy otázek k obhajobě:
Pokuste se zpřesnit typologii písma pro potřeby Vaší výtvarné řady Písmo lesního lidu.
Našla byste další téma vedle vámi zvoleného tématu lesa, které by umožňovalo podobnou 
provázanost se skautingem?
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