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Zuzana Kolebabová svou bakalářskou prací vstupuje mezi české venkovské učitele, kteří přinášeli a 
přinášejí do svých obcí a škol nové pohledy na všední realitu každodenního života. V souladu se 
zadáním práce důkladně a s hlubokým zájmem prozkoumává místo svého bydliště od prehistorických 
prvopočátků až k uspěchané a k mnohému lhostejné přítomnosti, vyhledává zajímavá zapomenutá 
místa a objekty a výsledky svého zkoumání předkládá žákům místní základní školy v podobě 
výtvarného projektu. Text celé práce působí střízlivě a střídmě, autorka se snaží propojovat informace 
z různorodých pramenů, vlastní myšlenky a postřehy prokládá citacemi, s nimiž pracuje formálně i 
věcně správně. Je zřejmé, že rozšíření seznamu použité literatury, které si vyžádala soustředěná práce 
na tématu, pomohlo autorce hledat poučenější obecný náhled na problematiku malých sídel a jejich 
proměn v uplynulém století a využít tento náhled i v konkrétním případě středočeských Zdic. Přesto 
by tyto části, vztahující se především k současnosti města a k prožívání současného „bytí ve městě“, 
zřejmě vyžadovaly více času nutného k zažití a zhodnocení poznatků z přečtené literatury a jejich 
hlubšímu provázání s osobní zkušeností autorky. Důrazem na věcnou prezentaci faktů a ověřitelných 
informací autorka bohužel trochu odsunula do pozadí příležitost pojmout práci také jako prostor pro 
svou osobní výpověď a bohatší představení svých myšlenek, názorů a tvůrčích řešení. I tak je zřejmé, 
že text je pro ni průsečíkem a výsledkem dlouhodobé soustředěné práce motivované emotivním 
vztahem k tématu. 
Střídmý je i výběr souvislostí v oblasti výtvarného umění. Autorka si volí dva umělce, kteří oba 
pracují metodou intervence – Richard Long zasahuje stopami své činnosti do krajiny a Kateřina Šedá 
vstupuje do běžných každodenních aktivit svých spoluobčanů. Oba umělecké přístupy jsou vhodnými 
paralelami k obsahu projektu Zuzany Kolebabové, která své vstupy do současné reality zakládá na 
hledání stop minulosti a možností jejich aktualizace prostřednictvím skutečných či fiktivních 
intervencí. 
Pedagogická aplikace projektu přivedla autorku do běžného školního prostředí, které není vždy 
otevřeno experimentům, což mělo vliv i na konečný výběr žákovských aktivit. S drobnými 
překážkami při realizaci se však vyrovnala a dovedla je využít i k obohacení projektu a jeho reflexe. 
Po formální stránce je třeba vyzdvihnout systematickou práci s literaturou a dalšími zdroji. Po stránce 
jazykové text vykazuje kromě občasných chyb v interpunkci drobné stylistické nedostatky pramenící 
z autorčiny snahy udržet vždy věcný a objektivní přístup, která ji občas vede k neobratným, úřednicky 
stroze působícím formulacím, jež naštěstí nejsou překážkou v chápání textu, jen působí rušivě ve 
vztahu ke sdělovanému obsahu.

Otázky k obhajobě:
1) Přidejte další současné umělce, jejichž dílo byste mohla využít jako motivaci pro žáky v rámci 

svého projektu.
2) Prostudujete si v RVP ZV průřezová témata a přiřaďte v konkrétních očekávaných výstupech 

jedno až dvě ke svému již realizovanému projektu, s přihlédnutím ke konkrétním žákům ve 
skupině. Svůj výběr zdůvodněte. 

V Praze dne 25. srpna 2013                                                           PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.


