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POSUDEK OPONENT A RIGORÓZNÍ PRÁCE 

Předmětem rigorózní práce je teoreticko-empirická analýza exotického umění v kontextu 

evropské a české kultury. Předloženou rigorózní práci tak lze chápat jako příspěvek k rozvoji 

české antropologie umění, která bohužel není dosud schopna držet krok se zahraničím, kde je 

této oblasti antropologie věnována dlouhodobě systematická pozornost. Autorka v předložené 

práci detailně analyzuje vztah: "člověk a umělecký artefakt" (s. 8), a to v souvislosti 

s exotickým uměním, jak se s ním setkává a vyrovnává evropská i česká kultura. Za jeden z 

cílů práce si autorka stanovila nejen vyznačit přínos exotického umění pro českou kulturu, ale 

také podnítit zájem české veřejnosti o exotické umění. Zvláštní pozornost autorka věnovala 

významným českým osobnostem, které zasáhly do recepce exotického umění v české kultuře. 

V úvodních pasážích teoretické části provedla Mgr. Štěpánová dekonstrukci pojmu "exotika" 

a identifikovala a popsala hlavní typologické přístupy k exotickému umění. V následujících 

částech práce pak autorka zaměřila pozornost na historii zájmu Evropanů o exotické umění. 

Citlivým způsobem vybrala a interpretovala hlavní historické okamžiky a významné 

osobnosti a instituce, které zasáhly do recepce exotického umění v Evropě i Čechách. V práci 

věnovala zvláštní pozornost Náprstkově muzeu a konstatuje neutěšený stav této instituce. 



Samostatnou část rigorózní práce věnovala autorka rozboru realizace a prezentace výstav 

exotického umění v podmínkách Náprstkova Muzea v Praze. Tato část práce se nese v duchu 

osobního zaujetí autorky a je založena na vlastních praktických zkušenostech s přípravou 

výstav právě v Náprstkově muzeu. Autorka konstatuje, že za neutěšeným stavem a praxí 

prezentace exotického umění v Čechách stojí nejen notoricky konstatovaný nedostatek 

finančních prostředků a omezené prostory pro realizaci. Spatřuje rovněž problém 

v chybějícím odborném a nadšeném personálu, který by dokázal připravit moderně pojaté 

výstavy, které by přitáhly návštěvníky. Reálné možnosti takového přístupu ilustruje na popisu 

a rozboru dvou výstav, které se uskutečnily v Náprstkově muzeu. Konkrétně se jedná o 

výstavy Poslové magie - Africké loutky a masky (2008) a Po stopách jaguára - Amazonský 

prales (2009). Na těchto dvou výstavách přesvědčivě dokládá, že lze s menšími finančními 

prostředky připravit moderně pojatou výstavu, která přiláká návštěvníky. Jaké jsou podle 

autorky konkrétní a reálné možnosti pro kvalitativní změnu tohoto neutěšeného stavu? 

Obecně lze konstatovat, že se autorka v teoretické části práce pokusila komplexně popsat a 

interpretovat proměny evropského a českého zájmu o exotické umění a jeho vliv na 

evropskou kulturu. Navzdory šíři tématu a zpracované látky představuje práce kompaktní 

celek. 

Empirická část práce představuje doplněk k teoretické části práce. Uskutečněné šetření nelze 

interpretovat jako nedílnou součást práce, ale jako vhodný komentář k tématům probíraným 

v teoretické části práce. To naznačuje i fakt, že výzkum a jeho výsledky autorka prezentuje 

v samostatné příloze. Ve vlastním empirickém šetření se Mgr. Štěpánová zaměřila na zjištění 

představo exotice a jejím místě v české kultuře. Šetření autorka uskutečnila mezi návštěvníky 

Náprstkova muzea. Zjišťovala především názory na podstatu exotiky a motivy k návštěvě 

muzea. 

Cílem práce bylo podnítit zájem české veřejnosti o exotické umění. V této souvislosti je na 

místě ocenit, že je autorka nejen vybavena podrobnými znalostmi problematiky exotického 

umění, ale je také schopna využít je v praxi, jak prokázala při spolupráci na přípravě úspěšné 

výstav, jejichž popisu z hlediska muzeologie a výstavnictví se podrobně věnovala 

v předložené rigorózní práci. 



Obecně lze konstatovat, že rigorózní práce splňuje standardní nároky kladené na práce tohoto 

typu. Práce má logickou strukturu, je zpracována čistým jazykem a akcentuje aktuální 

kulturologické téma, které je v české odborné literatuře stále ještě silně podceňováno a není 

mu věnována náležitá pozornost. Autorka prokázala schopnost pracovat s relevantní odbornou 

literaturou a práci vybavil odpovídajícím poznámkovým aparátem. Práce má interdisciplinární 

charakter a její zpracování tak můžeme označit za plně kulturologické. 
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