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1. Kritické zhodnocení
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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám       
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)       
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)       
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu       



Zpracování příloh       

Celková typografická úprava       

B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení       
Práce stanovených cílů dosahuje

      
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou       
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy       
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí       
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

      

C. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty                

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě                       doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Autorka této bakalářské práce zpracovala téma, které je zatím v rámci dějin umění velmi málo 
frekventováno. Posouzení stálých expozic veřejných sbírek nemá v našem prostředí dlouhou 
tradici. Odborná literatura k tomuto tématu, publikována především od devadesátých let, u nás 
není četná. Terminologie k této problematice také není příliš zavedena. Přesto autorka 
shromáždila u nás dostupnou literaturu, rozdělila ji na literaturu k teorii muzeí a vystavování a 
na literaturu ke sbírkám a pokusila se vystihnout v krátkosti její obsah. Důležitější je 
skutečnost, že se autorka věnovala vybraným pojmům, souvisejícím s vystavování 
uměleckých děl. Zde čerpala jednak z klasických slovníkových publikací, ale i z některých 
odborných článků (např. v otázce kurátora). Nastínila také vývoj názorů na vystavování. Poté 
přistoupila k vlastnímu jádru své práce - posouzení vybraných expozic, jak státních sbírek, tak 
i soukromých v ČR v porovnání s vybranými expozicemi v zahraničí. Tato část je velmi 
subjektivní, kdy autorka hodnotí vybrané expozice především podle svého osobního názoru, 
ovšem vyzbrojena a poučena základní literaturou a pojmy. Pečlivě vnímá prostory, kde jsou 
díla vystavena, všímá si, jak jsou vystavena, v jakých souvislostech, jaké barvy jsou použity 
na pozadí, jak jsou nasvícena apod. Pozornost věnuje také tomu, jak je postaráno o diváka. 
Výsledkem je nepříliš lichotivý stav českých veřejných expozic v porovnání s některými 
zahraničními expozicemi, které se přibližují ideálu muzea 21. století.
Při hodnocení této práce bychom mohli použít vysoká kriteria muzeologie, která jsou 
vybudována především na dlouholeté zkušenosti s rozličnými epozicemi v různých sbírkách a 
různých kulturních prostředích. Pak bychom měli požadovat hlubší znalost problematiky a 
četnější úhly pohledu při hodnocení vybraných českých expozic. Ale pohybujeme se na ploše 
bakalářské práce, kde autorka prokázala určitou znalost odborné literatury, ale zvláště, a to je 
třeba podtrhnout, projevila osobní zájem o danou problematiku, tím že se zvláštním zřetelem 
navštívila dané expozice a že do svého zkoumání zahrnula také některé, jí zatím dostupné 
zahraniční expozice. Téma takové práce vítám a přes drobné nedostatky ji vřele doporučuji 
k obhajobě.
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