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Shora jmenovaný oponent uvedené disertační práce považuje za poctivé omluvit se, že se v 
samém počátku svého posudku nemůže ubránit patrně nepatřičnému osobnímu pohledu na 
přístup, kterým se kandidátka obhajoby, PhDr. Kateřina Štěpánová, MA věnuje svému 
tématu: Ačkoliv jsem se nikdy s autorkou práce nesetkal, anebo, pokud setkal, tak si na toto 
setkání nepamatuji, imponuje mě její téměř vášnivý přístup k problematice a její metodická 
skepse nad úrovní práce v českém etnografickém muzejnictví a především jistou teoretickou, 
ale i společenskou nestabilitou, kotvící v naší neujasněnosti, jak sama říká, “...otázky 
rovnocennosti kultur, jejich produktů a na nerespektování současných etických norem 
reflektujících kulturní rozmanitost...”. Autorka konstatuje, že jsme v minulé době propásli 
možnosti nastíněné zásadní a do jisté míry i kultovní (alespoň pro generaci pocházející z druhé 
poloviny čtyřicátých let) publikaci Pravěk a umění přírodních národů z edice Umění světa a 
nenechává tak čtenáře na pochybách, že její práce je nesena nikoliv potřebou akademické “hry 
na vědu”, ale poctivou  touhou prospět české etnografii navazováním kdysi zdravě silných, ale v 
druhé polovině minulého století dokonale zpřetrhaných linek.
Kandidátka obhajoby rozehrává ve smyslu výše řečeného svou disertaci na rozsáhlém plánu, 
rozdělujíc matérii práce do dvou částí – teoretické a praktické – a už jenom výčet konkrétních 
aktuálních témat, kterým se v obou částech chce kandidátka obhajoby věnovat, dokáže čtenáře 
pořádně vyděsit, neboť musí nutně propadnout strachu, jak se to vše může do oněch 155 stran 
(nikoliv normostran, ale stran o formátu 80 úhozů x 30-33 řádků) textu, které má před sebou, 
směstnat. Autorka je však evidentně dostatečně zkušená a má nastudováno takové množství 
materiálu, že v textu není nic nadbytečného, že text směřuje bez zbytečných oklik a 
akademických příkras k jasným cílům: Zatímco v empirické části dospívá ke zjišťování jakési 
fatální odtrženosti etnografie od těch profesí, které by měly při realizaci muzejní expozice 
především pro dobro jejího vyznění velmi úzce s etnografem spolupracovat, to jest 
pedagogové, animátoři a PR, respektive reklamní experti, v teoretické části nastavuje základní 
témata, která je nutno řešit pro dobro morálního ozdravění vztahu mezi Západem a etniky 
Čtvrtého světa prostřednictvím vzácných artefaktů, jejichž citlivá expozice může napomoci 
doslova “cross culture communication”, tedy oboustrannému vzájemnému poznávání.   
K takovým zásadním zjištěním ovšem nelze dospět bez chápavého a pozorného definování 
výchozí situace a zejména tedy bez ochoty poctivého popsání hlavních pojmů, kterými se práce 
zabývá.
Paní Kateřina Štěpánová se ovšem této Skylle a Charybdě svého tématu rozhodně nemíní 
vyhnout. Především tedy ve shodě s odbornou literaturou i praxí, se kterou se evidentně setkala 
na významných zahraničních pracovištích, definuje pojem “exotický” jako nehodnotící charak-
teristiku předmětu či jevu vzniklého ve společnosti ne-Západní a ne-globalizované, tzn. v cizí 
společnosti tradiční, nebo současněji: v jedné ze zemí “Čtvrtého světa”.
Za neméně důležité považuji zodpovězení otázky, co vlastně rozumí autorka práce pod pojmem 
artefakt ve vztahu k ”exotickému umění”, především právě pro značně matoucí předponu “arte”, 
nevyhnutelně odkazující k evidentně záměrně neukončitelné diskusi o tom, co to vlastně je, co 



není a za co lze či nelze považovat “umění”. Právě pro onu zmíněnou nekonečnost a ve shodě s 
autoritami oboru autorka disertace správně upouští od názvu “exotické umění” a pracuje s 
termínem “etnografický artefakt”, kde předpona “arte” značí fakt, že se jedná nikoliv například 
o přírodní úkaz nebo jev, ale o výtvor lidského jednání, respektive lidské práce vedené jistou 
formou záměru.
Poctivá definice nemůže nevést k poctivým závěrům a tím i k rozptýlení obav, které jsou 
naznačeny výše, to jest k pocitu, že není možno tak široký horizont záměrů, na něž autorka 
spotřebovala tři čtyři stránky úvodu své práce, seriózně zpracovat. Už po prvním přečtení 
předložené práce se ukázaly tyto obavy obavami planými a po opakovaném přečtení jasně 
vyvstal celek a celkový záměr práce jako pevná stavba mostu ke studiu  etnografických artefaků 
pečlivě zakotvená v základech hodnověrných pramenů a v empirické části zklenutá nad těmito 
základy pevným obloukem zkušeností ze seriózních zahraničních institucí vedoucích k poznání, 
že sbírková práce je sice neobyčejně důležitou činností každého muzea, ale že neméně 
důležitou součástí činnosti muzea je moudré a inspirativní propojení práce vzdělávací i popula-
rizační, které nejenom zhodnocuje sbírkovou část, ale především může vést k opravdovému 
naplnění smyslu a významu muzea pro budoucnost. 
Patrně neplním dobře mou roli méně, nebo spíše více nabručeného starce, který brblá nad 
každým sebemenším detailem detailem, snad už jenom proto, aby exhiboval svou nadřazenost 
a své nenapodobitelné vzdělání. Jsem pevně přesvědčen, že něco takové by bylo nemístným, 
protože předložená práce obsahuje důležité poznatky pro zdravý rozvoj poznávání vzdálených 
kultur a současně pro vysílání nepřehlédnutelně důležitých signálů etnikům a následníkům 
oněch poznávaných kultur, že jsme jako příslušníci západního společenství nejenom ochotní, 
ale možná i dychtiví poznávat a přijímat pro sebe podněty jejich minulosti a že především ve-
deme naše nástupnické generace k pokornému vnímání jejich kultur, k čemuž jsme v minulosti 
neměli dostatek sil a tím méně ochoty. 
V posledně řečeném se ovšem dostáváme ven, za hranice práce kandidátky obhajoby, totiž k 
problémům kulturní politiky našeho státního společenství a ruku v ruce s tím ještě k důleži-
tějším momentům, to jest k problémům školské politiky, jejíž otazníky nestojí a nepadají s 
otázkou dostatku peněz, jak se s oblibou vymlouváme, ale s otázkou přístupu k základním 
hodnotám existence národa, totiž k otázkám filozofickým a mravním.  

Shrnutí
Text posudku teoretické i empirické části disertační práce by měl podle zvyklostí v českém 
systému doktorského studia v souhrnu odpovědět na následující body: 
Jaká je míra inovativnosti, míra originality a míra logiky struktury předložené práce?
Ve všech uvedených kriteriích je odpověď jednoznačně pozitivní. Hodnocená práce 
obohacuje knihovnu odborné literatury o české etnografii nepřehlédnutelným způsobem 
především proto, že zpracovala celou oblast z odlišného úhlu pohledu, jakému nebyla 
dosud věnována náležitá pozornost. Jde tedy o dílo zcela originální a zároveň svou vnitřní 
strukturou vytvářející logické kategorie pro další návazné studie.  
Text posudku disertační práce by měl poté odpovědět na další podobné body, tedy především 
by měl klasifikovat míru tvořivosti, originality, stejně jako míru sémantické a syntaktické husto-
ty díla...
I v těchto bodech lze konstatovat, že práce kandidátky obhajoby originálním, důvtipným a 
přitom tvořivým způsobem objevuje specifické možnosti prezentace etnografických 
artefaktů pro dobro vzájemného poznání a porozumění kultur Západu a ne-Západu, či 
Čtvrtého světa.

Z těchto výše uvedených důvodů doporučuji disertační práci výše uvedeného názvu
paní PhDr. Kateřiny Štěpánové, MA, k obhajobě.
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