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PhDr. Kateřina Štěpánová, MA byla přijata k prezenčnímu doktorandskému studiu na katedru 
teorie kultury FF UK v Praze v roce 2010 V předloženém projektu disertační práce s názvem 
Exotický artefakt: studie pozice předmětu ze Čtvrtého světa v české kultuře, navázala na svoji
diplomovou a rigorózní práci, kterou dále rozpracoval do podoby teoretické vědecké
monografie. V souladu s individuálním studijním plánem úspěšně splnila následující studijní 
povinnosti.

V průběhu doktorského studia se PhDr. Štěpánová systematicky věnovala získávání 
empirických zkušeností při práci s exotickými artefakty a studiu a analýze odborných
pramenů. V průběhu doktorského studia rozšířila svou kompetenci završením studia na 
prestižní University of East Anglia, The World School of Art and Museology. Diplomovou 
práci napsala a obhájila na téma Research Study of Seventeen Objects from the Canterbury 
Museum (etnografické objekty z 18. století). Kromě toho vyvíjela intenzivní činnost v
následujících oblastech:

Přednášková činnost

2012 veřejná přednáška Exotický artefakt. Studie pozice etnografického předmětu 
v západních sbírkách (29.10.2012, FF UK)

2011/2012 tzv. gallery talks – čtyři kurátorské přednášky pro veřejnost, průvodce galerií s 
výkladem k jednotlivým exponátům v Sainsbury Centre for Visual Art, Velká Británie

2011 konference Interkulturní komunikace a multikulturní výchova, pořádána katedrou 
kulturologie na FF UK, příspěvek s názvem Exotické umění jako transkulturní zrcadlo

Publikační

2012 recenzovaný muzeologický časopis Muzeum 50/2/2012: studie se čtyřmi recenzemi 
Současné přístupy k vystavování sbírek ve vybraných západoevropských 
etnografických expozicích (strany 47–58)                   

2012 recenzovaný vědecký časopis Culturologica, ročník 1/2012, číslo 2: tematická 
muzeologická reflexe Cesta do hloubi duše předmětu (strany 82–83)

2012 recenzovaný etnologický časopis Národopisná revue 1/2012: studie Vliv českých 
cestovatelů na sbírky exotických artefaktů. Od počátku českých sbírek do druhé 
světové války (strany 39–49)

2011 recenzovaný vědecký časopis Anthropologia Integra 2/2011: studie Exotické umění a 
jeho potenciál vůči dnešní české společnosti (strany 81–87)

2010 Internetový portál ArtMagazine.cz: recenze výstavy konané v Náprstkově muzeu Ve 
stínu jaguára – Amazonský prales v Praze



Dále doktorandka dlouhodobě spolupracovala při realizaci výstav v Náprstkově muzeu 
asijských, afrických a amerických kultur: Po stopách jaguára – Amazonský prales (říjen 2009 
– červen 2010); Krkavec, kosatka, žába, buřňák – Současné umění indiánů tichomořského 
pobřeží Kanady – Sbírka Waltera Larinka (listopad 2008 – leden 2009); Poslové magie –
Africké loutky a masky (březen – srpen 2008); podílení se na návrhu výstavy, grafické práce 
– vytváření popisek, plakátů a úvodníků; realizace – vlastní instalace výstavy a spolupráce na 
doprovodném programu. Zatím posledním významnýM projektem PhDr. Kateřiny Štěpánové, 
MA je účast na výstavním projektu Social Life of Things, jenž bude realizován v roce 2013.

Obecně lze konstatovat, že PhDr. Kateřina Štěpánova splnila v řádném čase všechny studijní 
povinnosti a v souladu s individuálním studijním plánem odevzdala disertační práci, která 
představuje příspěvek k problematice zkoumání místa a postavení exotického artefaktu
v české kultuře. 

V Praze dne Doc. PhDr. Martin Soukup, PhD.


