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156 stran; z toho 140 stran textové části (včetně seznamu literatury s 99 tištěnými 

publikacemi a čtyřmi on-line zdroji, většinou v českém jazyce, některými v angličtině). 

 

 

Oponentský posudek: 
 

Doktorandka Markéta Bauerová (roz. Blažková) se tématu tetování a antropologickému 

pohledu na umění věnuje dlouhodobě. Je třeba připomenout její bakalářskou práci z IZV UK 

(2000) a také diplomovou práci Antropologie umění a zdobení lidského těla z FF UK (2003). 

Předkládaná dizertace na výše uvedené navazuje, zaměřuje se tentokrát na „fenomén zdobení 

těla tetováním, respektive na jeho uměleckou a estetickou dimenzi“ (str. 9). Bauerová 

v představení cílů práce píše: „Mým cílem je prokázat, že ,umělecká tatuáž´ by měla zaujmout 

místo mezi ostatními uměleckými disciplínami v tom smyslu, aby se jí dostalo seriózního 

hodnocení uměleckých kritiků a kunsthistoriků i mimo obec či komunitu tatérů a tetovaných“ 

(str. 10). K tomu má přispět mj. exkurz dějinami tetování i rozhovory s tatéry. 

 

Dizertační práce je rozdělena dvě hlavní části: I. Antropologii umění a II. Tetování lidského 

těla jako umělecké dílo, dále dělené do jednotlivých kapitol a podkapitol. Doplněním je 

vlastní „výzkum“ a „řízené kvalitativní rozhovory s uměleckými tatéry“ od strany 100, jichž 

je celkem sedm: Beňa (46 let), Bára (27 let), Rišo (36 let), Aneta (22 let), Šárka/Můra (38 let), 

Zmetek (24 let) a Roman (37 let) – bohužel se o nich více nedozvíme, není uvedeno pohlaví 

muž/žena, takže lidé neznalí oboru mohou tápat, zda Beňa či Rišo jsou muži (v komunitě 

tatérů a piercerů se totiž užívá řada zvláštních přezdívek She/Mon, Babboo aj.). 

 

První část se zabývá mj. problematičností definice pojmu umění. Úvodem je třeba uvést, že 

jen toto téma by si vyžádalo samostanou dizertaci a není možné jej přesvědčivě vyřešit na 

několika stranách (str. 22-30). Bauerová se odvolává na skutečně klíčové „antropology 

umění“ – Morphyho, Laytona či Andersona, doplňkově Napiera – nicméně postrádám více 

autorit i novější literaturu; například sborník J. Coote, A. Shelton eds. (2005), dále A. Gell 

(1998), E. P. Hatcher (1999), R. Layton (2003), M. Svašek (2007), reader H. Morphy, M. 

Perkins eds. (2008), ale i starší „klasické“ práce k antropologii umění, případně „etnoestetice“ 

nebo „primitivnímu umění“:  H. Haselberg (1961), A. C. Haddon (1902), Ch. M. Otten (1987) 

a podobně. Je pravda, že k uvedené disciplíně není v češtině mnoho textů, ale například 

článek prof. Zdeňka Salzmanna z Českého lidu „Jak se antropolog dívá na výtvarné umění“ 

(1999:293-301) by si tím spíše zmínku zasloužil. Krátké „pozvání“ do antropologie umění 

bylo publikováno nedávno v novém oborovém časopise Culturologia (Rychlík 2012:44-51). 
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Bauerová správně odkazuje na trojí typologické dělení definic umění (dle Morphyho) na str. 

25-26, všímá si univerzální lidské touhy ke tvoření, dále imaginace a tvůrčího pudu, vztahu 

umění, umělce a symbolické výpovědi. K úvodní části může mít etnolog řadu výtek – některé 

chyby jsou zbytečné – třeba užívání pojmu Eskymáci místo Inuité (str. 18) – jiné jsou ale 

vysloveně nesmyslné: tvrzení, že se rentgenový styl (z magdalénských rytin na kostech 

v jihozápadní Francii) „odtud patrně rozšířil do severní Ameriky, na Sibiř, do Norska a do 

Austrálie“ (sic!). S tím souvisí dost možná i přílišný spoleh na difuzionistické dílo Andrease 

Lommela (česky 1972), s nímž by doktorandka kulturologie měla nakládat lépe. V oddíle 

věnovanému šamanismu chybí odkazy na odbornou literaturu (Eliade, DuBois aj.). 

 

Klíčovou částí je ovšem oddíl druhý věnovaný tetování. Bauerová si klade zásadní otázku – 

podobně jako řada uměnovědců či estetiků: Je zdobení lidského těla vůbec možné považovat 

za umělecké dílo? V práci předkládá krátký (a výběrový) přehled dějin tetování, takřka 

univerzálního fenoménu, jenž pracuje s „živým materiálem“. Autorka se věnuje i postupům 

„uměleckého tatéra“ (jak ale vymezit, kdo je umělecký/ne-umělecký tatér, oficiálně nabytým 

vzděláním uměleckého směru?), dívá se na symboliku a estetiku lidského těla, a pátrá po 

hranicích umění, kýče, vkusu a nevkusu (str. 97-99). 

 

Poněvadž jsem se dějinami tetování z pohledu etnologie zabýval, budu k „přehmatům“ v této 

části možná až příliš kritický. Když čteme na straně 49 formulaci „celé Tichomoří je známo 

tím, že zde tetování dosáhlo skutečného uměleckého vrcholu“, sluší se k tomu doplnit, že to 

není tak úplně pravda: ano, Markézy či Nový Zéland a jiná místa v Polynésii se vyznamenala 

esteticky výjimečnou tatuáží, ale do „Tichomoří“ patří třeba i Mikronésie, kde drobné a prosté 

vpichy jsou daleko tomu, co bychom nazvali vrcholem v tetování. Slušela by se větší formu-

lační přesnost – podobně i v případě Maorů, jejichž tetování „známe především díky líčení 

cestovatele Cooka“ (str. 50). Důležitější pro jeho poznání byly jistě práce mnohých misionářů, 

etnografů i vojáků, jako třeba generála H. Robleyho (1896). Podobně není možné říci, že 

speciální tetovací technika v Grónsku (tetování stehem) „není jinde příliš rozšířena“ (str. 52), 

neboť jde o běžný postup celého Arktiku: sibiřská etnika užívají ruský pojem šiťjo. 

 

To jsou ale jen drobnosti, které nic nemění na tom, že Bauerová tuto pasáž zpracovala poctivě 

a připravila si půdu pro svůj vlastní empirický výzkum: sedm interview s tatéry, kteří mají 

(většinou) nějakou formu formálního uměleckého vzdělání. Rozhovory jsou zajímavé; je ale 

třeba se ptát, zda neměly být zpracovány do detailnějších profilů těchto respondentů, zda 

neměly vyústit v přesnější shrnutí, závěr, který by autorčinu tezi vhodněji doložil. Otázky lze 

mít k přesné formě a období autorčina „zúčastněného pozorování“ v komunitě, době pořízení 

rozhovorů a také k námětu, proč na DVD nemohly být přidány i zvukové verze apod. Jak 

ovšem z předběžných konzultací s kolegyní Bauerovou vyplynulo, uvítala by patrně větší 

spolupráci se školitelem, jeho vedení, takže to jsou spíše dotazy přímo na něj. 

 

Celkově považuji kvalifikační text Mgr. Markéty Bauerové za standardní práci k tomuto 

tématu, která se možná až příliš spoléhá a textově odvolává na její předchozí diplomovou 

práci, podobna tak spíše práci rigorózní (pro titul PhDr. než výzkumné dizertaci pro Ph.D.). 

Soupis autorčiny nezbytné publikační činnosti byl předložen odděleně od této dizertace, 

nicméně je třeba mj. vyzdvihnou její překladatelskou práci – mj. podíl na přeložení vynikající  

knihy J. Elkinse Proč lidé pláčou před obrazy (2007). Související věcí je pak příjemný jazyk, 

jimž je dizertace psána, nicméně doporučoval bych se vystříhat řady vykřičníků a zvolání 

v odborném textu, podobně jako „něco-naznačujících“ vět se třemi tečkami na závěr... 
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Plusem je obsáhlá bibliografie s bezmála stovkou titulů, anglicky psanými pracemi (viz výše), 

přičemž dávám ke zvážení, zda bibliografie, v níž se vyskytují – vzhledem k povaze předmětu 

pochopitelně – i cestopisné a popularizační tituly, neměla být rozdělena podle relevance 

jednotlivého typu titulů: viz odkaz na dílo J. Hanzelky a M. Zikmunda apod. Jako formální 

minus lze uvést absenci klíčových slov dizertace, jak v tištěné verzi tak v SISu. 

 

Otázky k obhajobě (kromě výše nastíněných): 

1) Jak jste vybírala respondenty (tatéry) pro vaše řízené rozhovory? 

2) V čem a jak rozvíjíte svou magisterskou práci, mj. k témuž tématu? 

3) Můžete uvést konkrétní jména českých a také zahraničních tatérů, jejichž práce vy 

sama případně považujete za „umělecké dílo“? Patří některá z nich i do galerií? 

 

 
HODNOCENÍ PRÁCE:                                                                  (1 = nejlepší / 5 = nejhorší)     

                                                                                                    

1. Formulace cílů práce                                                                     1     2     3     4     5 

2. Volba vhodné metodiky                                                                1     2     3     4     5 

3. Splnění cílů práce                                                                          1     2     3     4     5 

4. Odborný přínos práce                                                                    1     2     3     4     5 

5. Originalita práce                                                                            1     2     3     4     5 

6. Struktura práce                                                                              1     2     3     4     5 

7. Práce s daty a informacemi                                                           1     2     3     4     5 

8. Postup řešení je logický                                                                1     2     3     4     5  

9. Klíčová slova vystihují obsah                                                       1     2     3     4     5   

10. Členění  textu do odstavců a kapitol                                             1     2     3     4     5   

11. Práce s odbornou literaturou                                                         1     2     3     4     5   

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování)                 1     2     3     4     5   

13. Přesnost formulací                                                                         1     2     3     4     5    

14. Práce s odborným jazykem                                                            1     2     3     4     5    

15. Formální zpracování a grafická úprava                                         1     2     3     4     5    

 

 

Resumé: 

 

Předloženou dizertační prací  Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo 

prokázala její autorka Mgr. Markéta Bauerová (roz. Blažková) svůj dlouhodobý zájem o 

problematiku nejednoznačného pojmu umění, o sociokulturní významy tetování napříč 

světovými kulturami a schopnost uchopit rozsáhlé kulturně-antropologické téma. 

 

 

 

S výše uvedenými připomínkami doporučuji k obhajobě před komisí. 

 

 

 

V Praze 12. září 2013 

 

 

 

PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 

Ústav etnologie FF UK, oddělení kulturologie 


