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Barbora Smetanová ve své diplomové práci aktualizuje a uvádí do nových souvislostí téma galerijní a 

muzejní edukace. Tato oblast pedagogického působení prochází v posledních letech dynamickým 

vývojem, který přináší jednak ustálení záběrů a zaměření lektorských oddělení galerií a muzeí, jednak 

postupné shromažďování a třídění poznatků ve formě teoretických pojednání či případových studií. 

Barbora Smetanová zvolila prezentaci dvou případových studií, k nimž se čtenář dostává připraven jak 

uměleckohistorickým vstupem, tak zasvěcenými a podrobně vypracovanými kapitolami věnovanými 

galerijní a muzejní pedagogice i přípravě, charakteristice a podrobnému popisu výzkumných postupů.  

Autorka k analyzovaným situacím i jejich východiskům přistupuje zodpovědně a důkladně; potkává se 

i s emotivními vhledy do situace (setkání dítěte a umělce tváří v tvář, str. 45).  K bližšímu zkoumání a 

zasvěcenému a citlivému komentování volí dvě odlišné situace a prostředí – živelné destruktivní 

tvoření dětí řízených skupinou Rafani a spíše kontemplativní a ztišený tvůrčí i verbální dialog dětí 

s dílem Vladimíra Havlíka reprezentovaným fotografiemi z uskutečněných akcí. Obě realizované 

podoby galerijní edukace prozrazují jak citlivost autorky v oblasti vnímání a interpretace uměleckých 

děl, tak i její cit pro formulaci a výběr možných edukačních postupů. Věcná a věrohodná dokumentace 

dovršuje velmi dobrý dojem z obou popsaných aktivit.  

Kapitoly otevírající diplomovou práci působí méně přesvědčivě. Zvláště popis a interpretace 

předcházejících a souvisejících uměleckých směrů a hnutí má slabší místa především v časových 

souvislostech i ve volnějším zacházení s fakty a názvy i se současnými reáliemi (např. současné 

galerie jistě nejsou „povětšinou typu ,white cubeˇ). I této části práce se však autorka chápe živelně, 

s přesvědčivou energií.  

Větší pozornost by si zasloužila práce s textem v celém rozsahu. Týká se to jak výběru slov a jejich 

tvarů: např. Pujmanová „okoukala“ metodu v USA (str. 29), Duchampovy ready mady (na více 

místech), tak i vícera zapomenutých čárek v souvětích, jejichž absence ztěžuje porozumění, nebo 

nedůsledného odlišování úrovní uvozovek v citacích. Nejasně působí pokus autorky o rozdvojení 

vlastní osobnosti mluvnickými prostředky v části věnované výzkumu. Graficky sice úhledné, ale ve 

výsledku zvláště v seznamu literatury nepraktické je řazení textu do bloku. 

   

Diplomovou práci Barbory Smetanové doporučuji k obhajobě.  

Navrhované hodnocení  

 

Otázky k obhajobě:  

1) V první edukační etudě realizované se skupinou Rafani se dotýkáte eticky citlivé oblasti „dětí 

zneužitých k tvorbě“. Jak byste argumentovala, pokud by se proti této aktivitě z etických 

důvodů vymezili rodiče dětí? 

2) V textu zmiňujete Barboru Klímovou, která prováděla remaky známých děl českého akčního 

umění. I vaše práce s dětmi posouvá výchozí díla do současných kontextů. Není třeba se 

obávat banalizace témat ztráty napětí výchozích děl při jejich přetváření s dětmi? Jak se těmto 

nebezpečím dá podle vás čelit?  
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