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Obsahové náležitosti
1) Téma a název práce
Bakalářská práce se zaměřuje na dosud málo prozkoumané téma vlivu tzv. nových médií 

především na galerie a muzea umění a studium dopadů a změn, které to způsobilo a dosud 

způsobuje. Téma práce je zřetelně vymezeno, stejně tak název práce odpovídá obsahové 

stránce.

2) Cíl práce
Cíle, jak teoretické, tak i historicko-výzkumné části (modelové příklady z „výstavních dějin 
digitálního uměníů), byly jasně vymezeny. Smyslem bakalářské práce je podat charakteristiku 
novomediálního umění, uvést základní pojmy a teorie vzhledem k výstavní a muzejní praxi 
v České republice i v zahraničí. Zkoumá i mnohovrstevnou proměnu vztahu autor-dílo-divák-
instituce, estetickou i samotnou technologickou proměnu způsobující dematerializaci 
uměleckého díla. Zvolené cíle a způsob jejich dosažení jsou vzhledem k požadavkům kladeným
na bakalářskou práci adekvátní. 

3) Struktura práce
Práce je přehledně a logicky strukturovaná, autorka v ní prokázala dovednost práce s textovým 
editorem a základní typografické schopnosti.

4) Metodologie bakalářské práce
Autorka postupuje od vymezení charakteristických rysů a principů nových médií k problematice 
jejich vnímání, zkoumá jejich technickou stránku, způsoby archivace a prezentace v muzejním 
prostoru. Teoreticko-metodologickým východiskem je analýza a syntéza dokládaná u 
zahraničních i „českých“ autorů novomediálních děl a muzejních výstav v jejich historickém 
kontextu. 

5) Odborné obsahové hodnocení práce
Bakalářská práce obsahuje množství přímých i nepřímých citací, autorka zde prokázala 
schopnost samostatně pracovat s odbornými zdroji a propojit je s vlastními úvahami, 
zkušenostmi a znalostmi. Studentka taktéž prokázala schopnost pracovat zvoleným 
výzkumným postupem, postupně revidovat dosažené poznatky, podrobovat je kritické analýze a 
zařadit je do mezinárodního i širšího společensko-politického kontextu. 

6) Naplnění cílů práce
Autorce se podařilo naplnit zvolený výzkumný program, podpořit ho aktuálními teoretickými 
poznatky a konkrétními analýzami. Výsledky pak přehledně zrekapitulovala v závěrečné části. 

7) Hodnocení originality práce 
Bakalářská práce je novátorská především v zaměření na české prostředí, přičemž se snaží  
podat sumárnější a plastičtější obraz o vývoji galerijních prezentací umění nových médií v tomto 
prostoru od 90. let 20. století, uvést ho do globálních souvislostí a začlenit do kontextu 
adekvátních teorií.



Formální a stylistické náležitosti

8) Jazyková úroveň a stylistika
Práce po jazykové stránce vyhovuje standardním nárokům kladeným na bakalářskou práci. 

Drobné gramatické a jazykové nepřesnosti jsou dány tím, že čeština není rodným jazykem 

studentky a nesnižují odbornou úroveň bakalářské práce. Práce má logickou strukturu a 

vykazuje charakter odborného textu.

9) Korektnost citací a práce se zdroji
Studentka používá relevantní literaturu a zdroje publikované převážně v cizojazyčných knihách, 

časopisech a na internetu, které cituje adekvátním způsobem. Prokázala schopnost práce 

kombinovat různé zdroje, které ve své práci využívá, jak přímou, tak nepřímou citaci, přičemž 

dodržuje závazné citační normy. 

10) Rozsah práce
Rozsah práce zhruba odpovídá doporučenému rozsahu bakalářské práce: tj. 40 – 60 
normostran.

Závěrečné hodnocení: Studentka prokázala schopnosti, které jsou požadovány
v bakalářském stupni studia. Bakalářská práce splňuje nároky po obsahové i formální 
stránce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Návrh hodnocení na základě posouzení práce: výborně.
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PhDr. et RNDr. Milan Kreuzzieger, PhD.


