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K tématu galerijní a muzejní edukace, které postupně získává významné místo nejen v kontextu 

výtvarné výchovy, ale i celého procesu vzdělávání, se Aneta Lišmanová staví zodpovědně, se snahou 

o jeho komplexní uchopení. V teoretické části shrnuje poznatky z dostupných zdrojů a v propojení 

s informacemi o současném stavu a podmínkách galerijní a muzejní edukace u nás i v zahraničí 

dochází ke zdařile formulovaným závěrům a přesným definicím pojmů a řešených problémů. Věnuje 

se jak definicím pracovní pozice muzejních pedagogů, tak i úskalí osobních i profesních vztahů, které 

jejich práci ovlivňují.

V úvodu didaktické části práce se autorka zamýšlí nad možnostmi, které galerijní a muzejní edukaci 

poskytují rámcové i školní kurikulární dokumenty. Na tento promyšlený a propracovaný 

úvod navazuje návrh a realizace dvou edukačních programů k výstavě Květy Pacovské v GHMP v roce 

2016. 

Programy a jejich provedení s žáky dvou pražských základních škol autorka analyzuje metodami 

akčního výzkumu a s využitím otevřeného kódování nabízí pedagogickou reflexi jejich průběhu a 

dosažených cílů. V této části práce je znatelný důraz na didaktické zpracování a maximální využití 

příležitostí, které výstava žákům nabízí.  Jako mírně oslabený vnímám v této části práce oborový 

náhled na dílo Květy Pacovské. Je však zřejmé, že autorka vedla žáky v dialogu s umělkyní co nejdál, 

kam jí situace dovolila. Z porovnání průběhu a výsledků obou realizací programů vyplývá, že autorka 

především citlivě reagovala na potřeby a možnosti žáků – rozdíly v jejich pozici vůči vystaveným dílům

i vůči cílům programu, dané rozdílem mezi prvním a pátým ročníkem ZŠ, jsou z reflexí patrné. 

V reflexi vlastní pedagogické činnosti autorka prozrazuje empatii vůči žákům, cit pro dynamiku 

situace, schopnost volit vhodné metody práce a účinně formulovat a pružně podle konkrétních 

podmínek přizpůsobovat dílčí cíle výuky. Z textu je zřejmé, že mnohými popisovanými situacemi 

procházela poprvé, přesto je reflektuje rozvážně, se snahou zobecnit získané zkušenosti. 

Práce je psána kultivovaným jazykem, bez větších chyb v oblasti pravopisu a syntaxe. 

Autorské knihy, které tvoří výtvarnou část práce a jsou tvůrčí reflexí díla Květy Pacovské, působí 

křehce a přesvědčivě, jako výsledek soustředěného dialogu s tvůrčími prostředky a metodami 

umělkyně. 

Diplomová práce Anety Lišmanové je připravena k obhajobě.
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