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Autorka si zvolila oborově velice atraktivní a aktuální téma, které si zatím buduje svou specifickou 
metodologii ve velice pestrém názorovém kontrapunktu. Tím je daná i obtížnost a míra rizika. Proto 
daleko více než u standardních témat záleží na osobitosti koncepce budované na exaktním přístupu 
promyšlené koncepce. Velice důležitá je zde důsledná provázanost interpretačních modelů dějin 
umění se zprostředkováním umění v galeriích a muzeích a propojení s galerijní pedagogikou. Tohoto 
nesporně náročného úkolu se autorka zhostila s neobyčejnou jistotou a ve výsledku velice zdařile. 
Důležitou roli zde hrála i těsná spolupráce s lektorskými odděleními Národní galerie v Praze. 
Výsledkem je exaktní, promyšlená a přehledně strukturovaná koncepce důsledně sledující vytčenou 
problematiku. To ostatně zřetelně demonstruje již obsah práce a výběr odborné literatury.
Společným jmenovatelem všech kapitol práce je vyhraněná polarita umění tzv. velkých slohů a 
moderního a postmoderního výtvarného projevu z hlediska přístupu veřejnosti, v prezentaci umění 
v galeriích a muzeích a v edukativních programech.
V kapitole KONTEXTY UVAŽOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKA GALERIE autorka sleduje vliv různých 
interpretačních modelů na přístup návštěvníků galerie k uměleckému dílu. Z celého spektra možností 
si autorka vybrala tři, které determinují vztah diváků k vystaveným dílům. První model, který autorka 
analyzuje v podkapitole Od idejí k mimezi, má své kořeny v antice, v platonsko-aristotelské polaritě 
myšlení, které tak výrazně ovlivnilo formování evropské civilizace a její vztah ke světu. Ve značně 
deformované a elementarizované podobě se zachovalo v laickém interpretačním modelu velké části 
návštěvníků galerií. Druhý model „normativní estetiky“ představuje podkapitola Zrození estetiky, kde 
se klíčovým faktorem hodnocení uměleckého díla stává vkus. Klíčovou osobností kapitoly je 
Immanuel Kant a jeho slavná „Kritika soudnosti“. I tento ideál „univerzální a vznešené krásy“ ovládá 
dodnes řadu zájemců a výtvarné umění. Velice oceňuji závěr podkapitoly, kde autorka připomněla 
výrazný posun v chápání kantovského pojmu „vznešnost“ v pojetí J.-F. Lyotarda jako „zobrazení   
nepředstavitelného“. Drobným kazem této podkapitoly je, že spojuje dva odlišné modely. Ten druhý 
začíná u Hegela a vrcholí v pozitivismu vídeňské školy, ikonografie a a dalších modelů „dějepisu 
umění“. Další podkapitola Fotorealismus v nás a kolem nás akcentuje fotorealistické prostředí 
současných vizuálních informací kolem nás a jak ovlivňuje vnímání statických obrazů a objektů. 
Oprávněně zde autorka zdůrazňuje důležitost „vizuální gramotnosti“. Závěrečná podkapitola se 
zabývá proměnou interpretačního modelu v důsledku bezbřehé plurality současného umění a za 
počátek této radikální proměny interpretace umění považuje ready-mades Marcela Duchampa.  
V úvodu kapitoly ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ sleduje autorka zásadní proměny ve zprostředkování a 
interpretaci umění po 2.,světové válce a situaci v současnosti. Na kritické analýze sbírek starého 
(Anežský klášter) a moderního a současného umění (Veletržní palác) Národní galerie v Praze autorka 
připomíná různé typy instalací od obrazárenského způsobu zobrazení (dodnes v Louvre) 
k modernistickému, který ještě převažuje v koncepci Veletržního paláce. V konfrontaci 
s modernistickým způsobem instalace Veletržního paláce autorka uvádí tradiční lineární koncepci 
stálé sbírky českého gotického a raně renesančního umění v Anežském klášteře. 
Kapitola Galerijní pedagogika plynule navazuje na teoretické zázemí předchozí kapitoly a vykazuje 
stejnou kvalitu. Totéž platí i pro konkrétní autorské edukativní programy zastupující didaktickou část 
práce.
Bakalářskou práci Veroniky Krechler Barešové považuji za vysoce nadstandardní, na úrovni diplomové 
práce. Proto také navrhuji mimořádné ocenění – např. nominaci na cenu děkana.
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