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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Josefína Wiesnerová  
 
Název práce: Etické kodexy dárcovství kulturních výtvarných institucí 
 
                              
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

x   

 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   
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Souhrnné slovní hodnocení 
 

Bakalářská práce kolegyně Josefíny Wiesnerové se zabývá reflexí etické problematiky 
související s činností kulturních výtvarných institucí, přičemž ohniskovým tématem jejího 
zkoumání jsou etické kodexy dárcovství a otázka financování umění.  

Posuzovaná práce se sestává ze tří hlavních kapitol: první kapitola uvádí do filosofické 
etiky a do oblasti profesních etik, druhá kapitola zaostřuje pozornost na problematiku etiky ve 
sféře kulturních výtvarných institucí, kapitola třetí reflektuje tři etické kodexy z oblasti umění. 
Jako stěžejní si autorka pokládá emfatickou otázku, zda může povznášet duši též to, co 
vzniklo v nesouladu  s našimi etickými hodnotami, morálními principy a přesvědčeními. 
 Po formální a obsahové stránce je posuzovaná práce kvalitně zvládnuta. Obsahuje 
všechny povinné prvky, je logicky strukturována, psána srozumitelným a odborným jazykem, 
opírá se o relevantní zdroje odlišných oborů (filosofie, muzeologie a galeristika), využívá 
cizojazyčné prameny.  

Z hlediska obsahové dimenze práce bych nejprve ocenil samotné vyzvednutí tématu, 
pro něž se zpracovatelka rozhodla sama na základě zkušenosti s působením v kulturní 
výtvarné instituci, přičemž zvolené mezioborové téma spojuje oblasti kulturních výtvarných 
institucí, vzdělání a filosofie (etiky). Na zpracování zvolené tematiky kladně hodnotím to, že 
autorka dokázala smysluplně čelit filosofické etice, kterou neredukovala na pouhou etickou 
normativitu (jak se někdy stává), dále též že čelila konkrétním problémům a fenoménům 
vztahujícím se k etice dárcovští a že zároveň zvolená témata reflektovala v kontextu výchovy 
a vzdělávání. Je sympatické, že přestože autorka poukazuje na nedílnou provázanost etiky a 
umění, nevnucuje čtenáři řešení ohledně již zmíněné stěžejní otázky. 

Posuzovaná práce kolegyně Josefíny Wiesnerové svoji kvalitou a poctivostí 
zpracování splňuje nároky na závěrečné práce tohoto typu studia, proto ji vřele doporučuji 
k obhajobě. 

. 
 

 
IV. Otázky k obhajobě 
 
1.  V návaznosti na Vaši stěžejní otázku („Může však povznášet duši i něco, co nevzniklo 
v souladu s našimi etickými hodnotami, morálními principy a přesvědčeními?“ – BP s.7) bych 
její kontext posunul směrem od institucí k umělci a zeptal bych se Vás na fenomén umělecké 
svobody. Pokud bychom trvali na mravní podmíněnosti umění, nebyla by tím omezena sama 
základní svoboda umělecké tvorby? 
 
2. Myslíte, že lze přenést kritéria financování (např. s ohledem na didaktickou rovinu zvolené 
problematiky) z oblasti kulturních výtvarných institucí do oblasti individuální, tedy např. do 
otázky nákupu uměleckého díla soukromou osobou? 
 
Ve Slaném dne 9. 5. 2020.          Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.  
                          
 
 


