
ZÁPIS 

z obhajoby dizertační práce paní PhDr. Kateřiny Štěpánové konané dne 17.9.2013 téma práce 
,,Exotický artefakt. Studie pozice předmětu ze Čtvrtého světa v české kultuře." 

Přítomni dle prezenční listiny: 
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc 
Doc. PhDr Martin Soukup, PhD 
PhDr. Petr .Janeček, Ph.D 
Doc.PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 
PhDr. Barbora Půtová, Ph.O. 
Doc.PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 
Prof. PhDr. Lenka Šulová, PhD. 
Doc.Lubomír Tyllner, CSc. 

Předseda komise p. doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. Zahájil obhajobu a představil 
přítomným kandidátku. 

Školitel doc.PhDr. Maiiin Soukup. PhD. představil doktorandku a seznámil komisi 
s uchazečkou a její dizertační prací. Uvedl skutečnosti o průběhu studia a představil taktéž 
jeho výsledky. Představil publikační i přednáškové činnosti kandidátky. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou dizertační prací. Sdělila a představila motivaci 
k výběru tématu a vlastní zapálení pro vybrané téma. Vysvětlila základní pojmy své práce .. 
„exotický artefakt" (v neaxiologickém pojetí tohoto pojmu). Jedná se o předměty vzniklé 
mimo středoevropskou tradici. Dále vysvětlila spojení „Čtvrtý svět", který tvoří předmět 
jejího zájmu. Představuje stratifikaci světa z ekonomického pohledu. Čtvrtý svět jsou tedy 
původní tradiční společnosti, které v současné době žijí na okraji majoritních společností. 
V práci se zaměřuje na antropologický a muzeologický pohled na potenciál sdělení, který 
exotický artefakt nabízí. 
Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Cílem práce bylo otevřít diskuzi -jakým 
způsobem předměty prezentujeme a co nám sdělují? Dílčím cílem bylo ukázat nutnost 
reintcrpretace těchto přcdrnčtú a přispět k jejich efektivnějšímu využití. Kandidátka 
představila strukturu práce. Vysvětlila používané termíny a teoretická východiska práce. Blíže 
se vyjádřila k jednotlivým kapitolám práce a představila metody, které v práci aplikovala. 
Představila české prostředí pro možnosti prezentace exotických artefaktů. 

Poté oponenti (prof. Iylgr. Miroslav Vojtěghov;,ký..=J)_řcčtcno v zasto\Jpení; Mgr. Jana 
Jiroušková. C:,c. ·· přečteno v_zastoupcní) a rředncsli závěry svý<;Ju_,osudkú: 
Prof. Vojtčchovský v posudku zmiňuje autorčino zapálení pro dané téma, které je z práce 
jasně čitelné a pozitivně hodnotí používání literatury, strukturu práce a jasně vymezené cíle, 
ke kterým práce směřuje. Práci hodnotí jako originální a doporučuje ji k obhajobě. 
Mrg. Jiroušková, CSc. v posudku polemiz1tje s hypotézou č.3 autorky dizertační práce. 
V teoretické části pracuje autorka s termínem Óvrtý svčt, který ale nikde nevysvětluje blíže. 
Prosí o definici tohoto pojmu. V empirické části, která je založena na výzkumu pomocí 



dotazníku, autorka uvádí_ že zpčt dostala pouze 2 vyplněné dotazníky. Pí.Jiroušková se tedy 
ptá, zda _je to neochota spolupracovat na podobných výzkumech a zda lento fakt nesnižuje 
validitu výsledků. Práci hodnotí _jako inspirativní a přínosnou a doporučuje _ji k obhaj obč. 

_Kanclid.ítka Phl)r. Katcřiri_a Štěp,ínová odpovídá na posudky oponentů: 

Kandidátka dčku_je za posudky a vyjadřuje se k druhému posudku. l lovoří o primárních a 
sekundárních cílech své práce a poukazuje na důležitost mezikuhurního dialogu. Pojem 
Čtvrtý svčt v práci vysvětluje na straně 33. Vyjadřuje se k dotazníkovému šetření a 
vysvětluje, proč došlo k navrácení pouze 2 dotazníků. Autorka si je vědoma toho, že výsledek 
není validní, ale vyvozuje z toho _jiné- informativní - sdčlcní. Právč z tohoto důvodu uvádí i 
tyto 2 dotazníky ve své práci. 

Předseda komise poděkoval za vyjúdřcní k posudkům a vyhodnotil ho _jako uspokojivé. 

Diskuzi otevřel doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. a pohovořil o stavu českého muzejnictví. 
Kladně hodnotí autorčiny listy pro školy v rámci její edukační činnosti. PhDr. Petr Janeček, 
PhD. se vyjadřuje ke skutečnosti, proč mčly dotazníky nízkou návratnost. Autorka práce 
reaguje a shodují se na neochotě institucí spolupracoval. Dalším otevřeným tématem se stala 
česká archeologie a veřejnost. Pro zachování oboru vyhodnocuje autorka lzv."public 
archeology" za velmi významnou. Doc.Tyllner se autorky ptá na NAKI, autorka odpovídá a 
hovoří o národní kulturní idenlitč. PhDr. Pihová, PhD. vznesla dotaz na moderní postupy a 
inovace v muzeologii. Autorka práce uvádí příklady ze zahraničí, kterých se účastnila bčhcm 
stáže ve Velké Británii. Doc .... se plá, jakou roli sehrálo moderní umění v přístup současných 
lidí k exotickým artefaktům. Další dotaz se vztahuje k externímu faktoru - tedy k trendům 
v muzejnictví. Dále se dotazuje na vztah současného diváka k exotickému umční vs. 
tradičuímu evropskému historickému umění. Autorka odpovídá a hovoří o kubismu. Dále 
hovoří a souhlasí s lim, že trendy v muzejnictví mají na sledované téma vztah. 

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala: 
Julie Grúzová 

Podpis předsedy komise: 
RNDr. Václav Vančata, CSc. 


