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V ruce příjemná knížečka o naučné literatuře pro děti a mládež a také o skautingu dokazuje, 

že autorka si dala s jejím sestavením práci. Studentka na každé stránce předkládá opravdový 

osobní zájem o tematiku a je pečlivá ve výběru podtémat, uvádění obrazového materiálu, 

získávání informací a jejich následném sestavení podle kostry osnovy. 

Stylistika je na velmi dobré úrovni, struktura – osnova práce je dostačující, pokud se 

autorka soustřeďuje jen na české prostředí (co se týká knižních nakladatelství) a na české a 

slovenské území (co se týká soutěží). Bylo možné uvést ještě některé soutěže a přehlídky, 

např. Svět knihy, Knihex, veletrhy…Pro základní orientaci ale výčet neznámějších akcí stačí.   

Práce s literaturou a faktografie: studentka umí pracovat s informačními zdroji na velmi 

dobré úrovni. 

Typografie a sazba: typografická úprava je řemeslně správná, bez sazečských chyb. Estetické 

pojetí knihy souvisí s praktickou částí BP, je kultivované, je zde dobře vyvážená barevnost 

sazby, použito mírně větší písmo, zřejmě v asociaci na téma, jímž je literatura pro děti a 

mládež.  

Pravopis je bezchybný. 

Popis v praktické části BP je napsán upřímně nejen po stránce tvůrčího procesu ale  

i s optikou praktikující skautské vedoucí. 

Celkový přínos je obsáhlý a splňuje požadavky kladené na tento typ práce. 

Lucie Horáková průběžně konzultovala, obsah BP postupně opravovala a doplňovala, což se 

ve výsledku zúročilo v kvalitní, pro praxi užitečnou a odborně zvládnutou práci. 
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Autorská kniha Buď připraven navazuje na soubor sešitů se stejnou tematikou, který 

studentka vytvořila před rokem v předmětu Písmo a typografie. Tento postup vnímáme jako 

snahu o zlepšování výtvarného přístupu a rozšíření tématu tak, aby byl skutečně a prakticky 

použitelný v praxi, v tomto případě v prostředí skautingu. V něm se autorka pohybuje a je 

aktivně činná, což přináší dokonalý vhled do problematiky oboru. Vnímá potřeby vzdělávání 

dětí, mládeže i vedoucích skupin, zná jejich mentalitu a přístup. Může navázat na své vlastní 

zkušenosti a je znát, že pracuje s osobní účastí a s chutí. 

Kniha je vyrobena ručně, včetně ilustrací a písma, počítač je zde zastoupen minimálně, jen pro 

potřeby sestavení layoutu a jako realizační prostředek k tisku. Má přírodní charakter, lesní 

barevnost a komorní formát, který bude při ruce i v menším turistickém zavazadle. 

Domníváme se, že bude dobře přijímána dětmi i mládeží i díky ručně psanému písmu, 

pastelové barevnosti a přírodnímu recyklovanému papíru. Náměty v knize obsažené vedou 

nevtíravě a vtipně k různým dovednostem. Orientace je ozřejměná barevně odlišenými 



 
 

 

kapitolami a plně potištěnými stránkami. Ty jsou vhodným kontrastem k dvoustranám 

s mnoha drobnými kresbičkami a informativním textem. Hapticky příjemně působí plstěný 

obal – vak na knihu, který ji v batohu bude chránit před kolizí se svačinou. 

Koncepce i realizace skautské příručky Buď připraven je vytvořena od srdce, odráží osobní 

výtvarný i soukromý svět a zaujetí autorky. Kniha je v pravém smyslu slova autorská, 

s charakteristickou ilustrační stylizací, autorským písmem, vlastnoručně sešitá a opatřená 

tuhou knižní vazbou V8. Je třeba ocenit snahu o ucelené zpřístupnění informací o životě v 

přírodě a šíření dobré myšlenky samotného skautingu.  
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