
Oponentský posudek bakalářské práce

Veronika Krechler Barešová se ve své bakalářské práci zabývá možnostni galerijní pedagogiky 
v rozdílných podmínkách dvou expozic Národní galerie v Praze. Na základě porovnání dvou ani-
mačních lektorských programů vyvozuje a ukázkami prakcky dokládá rozdílné přístupy a koncepce, 
které vyžaduje práce lektora ve sbírkách „starého“ a moderního umění. 
    V teorecké čás práce autorka latňuje poznatky získané studiem odborné literatury i různo-
rodé zkušenos z vlastní lektorké práce. Postupné odkrývání možnos interpretace děl výtvarného 
umění prozrazuje argumentaní jistotu autorky i její schopnost citlivého vnímání a smysl pro přesné 
verbální vyjádření. Vevýsžné a čvé zkratce autorka postupuje od historických epoch k součanos 
a vhodně zvolenými příklady doprovází své vysvětlování postupného vzniku obsahů a sdělení tyic-
kých pro moderní umění a vyžadujících odpovídající pedagogický přístup. Zabývá se i změnami vpo-
je galerijních expozic a vyvozuje galerijní animaci jako nezastupitelnou metodu interpretace a 
přístupnění uměleckých děl. 
     Vás zaměřené na galerijní animaci autorka využívá své lektorské zkušenos, podrobně se vě-
nje jednotlivým aspektům animace včetně specifik žákovských skupin, časového rozvrhu animace 
 možnos využi pracovních listů. V animaci uskutečněné ve sbírce středověkého umění se v soulad 
s postřehy uvedenými v předchozích kapitolách zaměřuje spíše na vnímní charakterisckých znaků 
a pochopení základních významů vystavených děl. Animace realizovaná vesbírce moderního umění 
směřuje v souladu s jeho charakterem k pochopení a individuální aplikaci rincipů konkrétních tvůr-
ích postupů. Díla vybraná k animaciastupují tři oblas smyslového vnímání jako rozdílné zdroje umě-
lecké obraznos a umožňují ivákům a účastníkům animace jejich porovnání. Ukázky žákovských prací 
v obrazové příloze doládají, že provedená animace skutečně pomohla žákům odkrýt a tvořivě uplatnit 
základní principyvzniku zvolených děl. 
     Součás dokumentace je i několik rozhovorůo vybraných dílech s dospělými diváky, které osvětlují 
zvolené téma z méně obvyklého úhlu. 
     Pro celou práci je charakteriscká klidná, vnitřně jistá argumentace autorky, podložená jak dobro 
nalos odborné literatury, tak osob zkušenos s realizovanými animacemi. Bakalářská práce působí 
příjemně a profesionálně i zdřilou grafickou úpravou a v neposlední řadě kulvovaným a bezchybným 
užíváním čekého jazyka.Chyby v přepisu jmen (str. , ) jsou skutečně ojedinělými nedostatky. 
     Předloženou prácihodnom jako výbornou a doufám, že autorka toto hodnocení obhájí.

    Otázka pro autorku práce: Zajímalo by mě, jak se žáci vyrovnávali s m, že se u prací insipirovanch 
vnímáním a prožitkem pohybu museli spokojit se stackým výsledkem. Pociťovali výsledky své prce 
 použité technice jako dostačující,ebo se dožadovali dalších možnos? Jak by se jejich případným 
požadavkům dalo vyhovět?
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