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Cílem předložené disertační práce je podle autorky „antropologický a muzeologický 
pohled na prezentaci exotických artefaktů v západní kultuře“ (Abstrakt). Svou práci rozdělila 
autorka na dvě části. V první, teoretické části podává přehled o dosavadní literatuře zasvěcené 
problematice prezentace artefaktů pocházejících z mimoevropských kultur (pojem 
„mimoevropský“ zde používáme k označení kultur, jež jsou založeny na odlišných principech
než kultura Evropy a kultury z ní vycházející). V druhé části, zaměřené empiricky, předkládá 
výsledky vlastních výzkumů prováděných v institucích , jež se zaměřují na zprostředkování 
znalostí o mimoevropských kulturách. 

Autorka vychází ze sedmi základních hypotéz, které formuluje na str. 12–13. Podle 
jejího názoru by primárním cílem současné etnografické instituce mělo být „napomáhání 
veřejnosti v uchopení a v budování vztahu k odlišným etnickým skupinám, regulace 
kulturních stereotypů, podpora kulturní diverzity a snášenlivého postoje k etnickým 
odlišnostem v současné společnosti“. Naproti tomu sekundárním cílem je podle jejího pojetí 
„profesionální uchování a péče o uložené sbírky, jejich adekvátní prezentace veřejnosti a 
spolupráce s dalšími institucemi v zájmu sdílení informací“. Podle hypotézy č. 3 jsou však 
sekundární cíle považovány českými institucemi za primární a samotné primární cíle nejsou 
dostatečně naplňovány či zviditelňovány. S tímto názorem lze polemizovat. Především je 
velmi problematické oddělovat péči o muzejní předměty od jejich prezentace veřejnosti. 
Kvalitní a profesionální péče o předměty uložené v muzejních sbírkách představuje nezbytný 
předpoklad jejich efektivní prezentace. Etnografické instituce již ze své podstaty musí 
současně plnit obě funkce, jejichž význam pro uchovávání a předávání dědictví 
mimoevropských kultur je zcela rovnocenný. Domnívám se tedy, že nelze v této souvislosti 
hovořit o „primárních“ a „sekundárních“ cílech.

Teoretická část, která zaujímá největší prostor v předložené disertační práci (str. 21–
130), je založena na vyhodnocení rozsáhlého souboru pramenů rozmanitého charakteru, od 
odborných prací antropologického zaměření až po muzejní publikace, věstníky, periodika a 
internetové stránky. Autorka prokázala solidní znalost literatury vztahující se k problematice 
muzejní prezentace mimoevropských artefaktů v kontextu současné situace prohlubujícího se 
mezikulturního diskursu a na základě interpretace použitých pramenů podala kvalitní přehled 
aktuálních problémů a trendů.

V teoretické části pracuje autorka především s pojmem tzv. Čtvrtého světa, který 
vychází z definice podané Nelsonem Graburnem v publikaci z roku 1976. Je však zarážející, 
že tento termín, který bezesporu nepatří k všeobecně známým a uznávaným pojmům, autorka 
nikde v textu práce nedefinuje (na str. 14 odkazuje na kapitolu II.III.III; v pozn. 10 na str. 26 
opětovně autorka slibuje, že „tento termín bude blíže vysvětlen a specifikován v následující 
kapitole“, avšak ani tam nenalezne dychtivý čtenář přesné vymezení tohoto pojmu). Podle 
mého názoru by mělo být samozřejmostí definovat tento pojem, který se navíc vyskytuje i 
v podtitulu disertační práce, na samém počátku knihy. Místo pro tuto informaci se nabízí v 
úvodu (na str. 14–15), kde autorka uvádí definice celé řady pojmů použitých v textu disertační 
práce.

Empirická část práce je založena na výzkumech, které prováděla autorka mezi 
kurátory sbírek mimoevropských artefaktů. Autorka vypracovala dotazník, který obsahuje 
řadu otázek vztahujících se k práci s muzejními exponáty. Dotazník byl rozeslán patnácti 



českým kurátorům exotických etnografických sbírek (str. 13), avšak jak autorka uvádí na str. 
137, obdržela zpět pouze dva vyplněné formuláře. To ovšem samozřejmě výrazně snižuje 
výpovědní hodnotu celé první poloviny empirické části práce. Autorka vysvětluje výsledky 
svého dotazníkového šetření jako důsledek faktického nezájmu kurátorů kooperovat na 
diskusi, nezvyklosti či neochoty spolupracovat na odborných průzkumech, případně také jako 
projev nedostatečného zájmu o zlepšení stávajícího stavu. To je samozřejmě možné; určitou 
úlohu mohla rovněž sehrát vzrůstající míra resistence vůči „spamům“ všeho druhu, jimiž jsou 
každodenně zahlcováni všichni členové moderní informačně založené společnosti, muzejní 
kurátory nevyjímaje. Otázkou rovněž zůstává, zda dotazníky vypracované autorkou skutečně 
mohly být chápány oslovenými kurátory jako zajímavý podnět k diskusi a jako prostředek, 
napomáhající rozvoji dialogu o problematice muzejních sbírek. Pro příští výzkumy prováděné 
v oblasti muzejních institucí by podle mého názoru bylo vhodnější zvolit nikoliv formu 
anonymních dotazníků, nýbrž spíše metodu „zúčastněného pozorování“, která by autorce 
umožnila lépe proniknout do specifických problémů moderních muzejních institucí a jejich 
pracovníků.

Druhá složka empirické části je zaměřena na oblast muzejní pedagogiky a představuje 
pracovní list, který autorka vytvořila pro potřeby Náprstkova muzea v Praze (str. 140–151). 
Jedná se bezesporu o zajímavý a pečlivě připravený materiál, který by mohl být využit při 
zpřístupnění muzejních sbírek mimoevropských kultur. V tomto ohledu je výsledek autorčiny 
práce nepochybně velmi přínosný.

Po formální stránce nelze předložené disertační práci vytknout nic zásadního. Poněkud 
neobvykle působí použití římských číslic při označování podkapitol (např. podkapitola II.IV.I 
atd.). Seznam zkratek na str. 8 obsahuje dokonce i vysvětlení některých všeobecně známých 
zkratek (aj., atd., např.), což je zcela nadbytečné. Jazyk práce je vytříbený, práce je členěna 
přehledně a promyšleně.

Práce je doplněna obrazovou přílohou, zejména fotografiemi muzejních expozic a 
jednotlivých artefaktů získaných jednak při osobních návštěvách autorky, jednak z internetu. 
Kvalita fotografické přílohy a tím také vypovídací hodnota obrazů však není příliš vysoká, 
mimo jiné i kvůli miniaturním rozměrům fotografií (např. detail pánského obleku na str. 116 
se proměnil v surrealistickou změť tmavších a světlejších plošek). Pokud je obrazová příloha 
pro práci důležitá, bylo by vhodnější umístit ji na konec knihy a použít kvalitnější fotografie 
s vyšším rozlišením.

Shrnutí
Předložená disertační práce představuje inspirativní souhrn informací vztahujících se 

k problematice prezentace artefaktů pocházejících z mimoevropských kultur. Na základě 
zpracování reprezentativního souboru pramenů rozmanitého charakteru nastínila autorka 
základní trendy moderní muzeologie a poukázala na některé problémy, s nimiž se musí 
potýkat instituce zaměřující se na prezentaci mimoevropského kulturního dědictví nejširší 
veřejnosti. Autorka zcela správně vyzvedává nezastupitelnou úlohu etnografických muzeí při 
zpřístupňování kultury cizích zemí. Jejich činnost může výrazně napomáhat v interkulturním 
dialogu a tím odbourávat hluboce zakořeněné předsudky ve vztahu k nositelům odlišných 
kulturních hodnot. V každém ohledu lze tuto práci považovat za velmi přínosnou a bylo by 
jen žádoucí, kdyby autorka v budoucnosti pokračovala ve svých zajímavých a podnětných 
výzkumech.
Předložená práce K. Štěpánové splňuje všechny požadavky kladené na disertační práci a proto 
ji doporučuji k přijetí.

V Praze, 25. července 2013
Jana Jiroušková


