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Předložená dizertační práce Markéty Bauerové je dalším polemickým příspěvkem do rozsáhlé 

diskuse o tak rozporuplném tématu, jako je zdobení (či z opačného pohledu mrzačení) 

lidského těla. Téma zdobení těla zajímá kromě historiků umění, psychologů, filozofů, 

etnologů i kulturní a sociální antropology. 

Autorka rozdělila předloženou práci do dvou částí: první část práce je věnována definici 

antropologie umění, jako teoretické základny zkoumaného jevu. Antropologii umění je 

v současnosti věnována stále větší pozornost – na rozdíl od úzkého pojetí historiků umění se

totiž tento obor zabývá i mimoestetickými stránkami umění.

V druhé části práce se autorka zaměřuje zdobení lidského těla v kulturních, náboženských a 

sociálních souvislostech. 

Základním cílem práce je obhajoba teze, že tetování, resp. tzv. „umělecká tatuáž“ patří do 

oblasti umění a měla by být seriózně hodnocena.

První část práce nazvaná Antropologie umění se autorka zaměřuje především na vymezení 

pojmu „umění“, což je sám o sobě obtížný a co do výsledku nejistý úkol, pro celkový účel 

práce však nezbytný.

Autorka se zabývá vznikem a funkcí umění a pouští se na nejistou půdu stanovení definice 

umění v antropologii. Předkládá a hodnotí interpretace různých badatelů (Laming-Empéraire, 

Pondělíček, Gombrich, Morphy, Layton).

Zásadní částí práce je druhá část nazvaná Tetování lidského těla jako umělecké dílo. Autorka 

zařazuje tetování do kategorie umění na základě definic představených v první části práce.

Zařazuje tetování do kategorie Body Art, kdy tělo je užito jako východisko i materiál 

umělecké tvorby. Body Art se úzce dotýká také mimouměleckých oblastí spojujících zdobení 

a rituální úpravy těla, kam patří i tetování, piercing a různé mutilace. Autorka se pak 

v jednotlivých podkapitolách více či méně podrobně věnuje jednotlivým projevům zdobení či 

mutilace těla. Nejvíce prostoru pochopitelně vzhledem k tématu práce dostává tetování –

stručný přehled dějin tatuáže, přes tetování u přírodních národů až po současnost, kdy hodnotí 

jednotlivé styly a náměty v tetování. Na závěr si klade otázku: Podaří se vůbec obhájit 

tetování jako umělecké dílo? Co je v tetování považováno za kýč, vkus či nevkus?

K objasnění této otázky pak zařazuje několik rozhovorů s uměleckými tatéry.

V závěru práce autorka konstatuje, že umělecká tatuáž by měla být zařazena mezi ostatní 

umělecké výtvory, neboť je specifickou formou sociálního umění, která spojuje estetické 

funkce s hodnotami mimoestetickými. Také prodělává vývoj od jednodušších forem k vyšším, 

dá se posuzovat podle určité estetické hierarchie.

Je pochopitelné, že v práci zabývající se tak obsáhlou tematikou, lze nalézt i různé nepřesnosti 

nebo leccos k doplnění. Podotýkám, že jde o subjektivní poznámky, které vyplývají z mého 

odborného zaměření a netýkají kvality předložené práce.



Str. 16 a 18 – jako etnologovi mi trochu vadí užívání nekorektních, již zastaralých, názvů 

některých etnik, např. Eskymáci místo Inuité nebo Křováci namísto Sanové.

Str. 76 – u používaného symbolu draka postrádám jeho výklad z hlediska křesťanské 

symboliky, jako symbolu zla, resp. ďábla. Stejně tak u hada.

Symbol havrana v představách indiánů je všeobecně zafixovaný omyl – jde o krkavce, ne o 

havrana.

Str. 92 – v problematice ženské obřízky postrádám uvedení základní představy řady afrických 

etnik, a to, že člověk se rodí oboupohlavní. Žena se tedy stává ženou, až když je odstraněna 

mužská část jejího těla, tedy klitoris. Tento fakt je mnohem podstatnější než strach před 

ženskou sexualitou, jak ho popisuje Murphy, a který se mi jeví jako druhotný výklad.

V soupisu literatury lze najít i práce beletristické (Ray Bradbury), v tom případě by bylo 

dobré zmínit i další literární reminiscence (Dahlova povídka Kůže či Sakiho povídka Pozadí). 

A při té příležitosti i filmy, jako je slavná francouzská komedie „Tetovaný“ (1968) nebo 

československý film z r. 1967 „Muž, který stoupl v ceně“.

Na závěr ještě připomínku k výrazům jako kunsthistorik, kunsthistorie apod. Tyto výrazy

považuji za slangové a jejich použití v odborné práci za nevhodné.

Práce je psána dobrou češtinou, doplněna poznámkovým aparátem, přehledem vybrané 

prostudované literatury, české i zahraniční, anglickým resumé, obrazovou přílohou a DVD 

s elektronickou verzí textu.

Oceňuji, že autorka samostatně dospěla k vlastnímu závěru a je na dalším bádání, aby její 

názor vyvrátilo či potvrdilo.

Práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.
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