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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Téma bakalářské práce „Výuka interpretace umění: analýza animačních programů galerií a muzeí v České 

republice“ patří bezesporu do studijního oboru Studium humanitní vzdělanosti. Jedná se totiž o téma na 

pomezí kulturních studií, sémiotiky a výtvarné pedagogiky, a ke všem těmto oborům se vztahuje řada kurzů 

Fakulty humanitních studií. Ostatně již dlouhodobě se také jeden z certifikovaných programů kreativního 

modulu zaměřuje na teorii a praxi výtvarných výstav a výtvarných muzeí, o čemž svědčí několik obhájených 

bakalářských prací a konec konců i působení řady našich absolventů na tomto poli. Autorka se 

problematikou zprostředkování kulturního dědictví soustavně věnuje, o čem svědčí i její zahraniční studium 

na univerzitě v Maastrichtu, kde navštěvovala právě takové kurzy, a dále její aktivní působení v lektorském 

oddělení Muzea Kampa.  

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Autorka velmi stručně, nicméně pro účely práce dostatečně, diskutuje v úvodu otázku významu uměleckého 

díla, možnost jeho interpretace a vůbec posun v hodnocení objektivity interpretací současnými dějinami 

umění, které opírá o stanoviska Beltinga a Kesnera. Ve svém přístupu se staví na pozice otevřenějšího 

přístupu k osvětlování obsahu díla, který vychází především z gnozeologického smyslu umění a zakládá 

bezprostřednější vztah k dílům, a tím i vztah k postavení kultury v užším smyslu vůbec. Poměrně přijatelně 

se vyrovnává s hledáním rovnováhy mezi individuálním zážitkem z umění a intersubjektivním sdílením 

jeho obsahů. Základním vodítkem, které ovšem kriticky prověřuje, se stává metodický materiál 

„Contemporary Art and the Role if Interpretation“ z lektorského oddělení muzea Tate Modern. Práce 

obsahuje i výzkumnou část, ke které přistupuje s promyšlenou metodologií. 

 

3) Věcné poznámky 

V uspořádání jednotlivých kapitol je práce logicky členěna, promyšlený se zdá být i vzájemný poměr 

rozsahu kapitol. Jejich správné očíslování v „Obsahu“ se bohužel rozchází se skutečným číslováním kapitol, 

kdy „Úvod“ začíná číslem 2.  

Konkrétní šetření v reprezentativním vzorku muzeí je zarámováno srozumitelným seznámením specifik 

jednotlivých míst. Přes jistou rozmanitost a originalitu všech přístupů se autorce daří nalézt sjednocující 

momenty. 

Neodhalil jsem žádné vážné prohřešky ve formálních náležitostech práce. 
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4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Literatura vztahující se k tématu je podle mého názoru vybrána velmi pečlivě, představuje stručné rámcové 

vymezení potřebných pozic ať už filozofických (Petříček, MacIntyre), teoreticko a historicko uměleckých 

(Belting, Hooper-Greenhill) a sémiotických se zaměřením na umění (Mukařovský, Chvatík). Neopomenuta je 

oblast psychologie a arteterapie, resp. artefiletiky (Jiránek, Slavík, Stiburek). Důkladné je seznámení 

s odpovídající oblastí kulturních a muzejních studií (Kesner, Moffat, Noordegraaf, O´Doherty). Výčet titulů 

vztahujících se ke konkrétní muzejně pedagogické praxi nevynechal žádné relevantní položky tuzemské 

(Vančát, Slavík, Horáček, Fulková, Mráziková, Šeborová, Zálešák) a prozrazuje i rozhled po pramenech 

zahraničních (Hein). V empirické části se práce opírá o standardní doporučované publikace (Disman, 

Hendl). 

Literatura je zapsána bibliograficky správným způsobem. 

Poznámkový aparát je užíván technicky správně, avšak minimálně, jednak pro několik paralelních upřesnění 

a jednak k uvedení pár přesných bibliografických dat. 

Výsledky šetření jsou přehledně zpracovány v podobě tabulek a grafů. 

Grafická úprava bakalářské práce naplňuje požadované standardy. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Po jazykové stránce je práce na velmi pěkné úrovni, někde pouze dochází k omylům při použití interpunkce 

a k běžným redakčním prohřešků (např. zapomenuté slovo „Rámec obsahový a rámec byl ve většině…“ s. 43 

apod.). Formulace jsou adekvátní a srozumitelné, lze také ocenit velmi věcný a střízlivý styl.  

 

6) Závěrečné hodnocení 

Autorka ve své bakalářské práci prokázala nezaujatý analytický přístup ke zvolené problematice. Dokázala 

správně stanovit hypotézu, vyhledat a kriticky reflektovat patřičné prameny a provést i odpovídající šetření. 

Ve všem prokazuje požadovanou kompetenci. 

Práce vykazuje dostatečnou metodičnost, je napsána přijatelně odborným jazykem, správně nakládá 

s literaturou a zkoumanými daty. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je velmi pěkná 1.  

 

Aleš Svoboda, vedoucí práce, 4. 9. 2009 


