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Nenacházím jinou oporu pro přesnější dataci bodu, od něhož mám možnost sledovat 

odborný vývoj kolegyně Bauerové, než rekonstrukci paláce Lažanských, dokončenou 

v roce 2002. Bylo to ještě před jejím zahájením, kdy sem, na FAMU, přišla tehdejší 

posluchačka Institutu základů vzdělanosti konzultovat svůj překlad dnes už klasické 

Gibsonovy monografie Hieronyma Bosche (London, Times & Hudson, 1985). Zaujal 

mě tehdy nejen solidní jazykovou kulturou, ale především na studenta jiného oboru 

neobvyklým citem pro umělecké dílo a poučeným korektním nakládáním s umělec-

kohistorickou terminologií. Rovnou dodávám, že se mé zkušenosti s překladatelskými 

schopnostmi kolegyně Bauerové nemezují na tyto učitelské. Mohl jsem je ocenit i při 

přípravě českého vydání knihy Paula Johnsona Art: A New History (Dějiny umění: 

Nový pohled. Academia, 2006), kde jsem měl na starosti odbornou revizi překladu. 

Jako čtenář si pak vysoce cením překladu knihy Jamese Elskina Pictures & Tears. 

A History of People Who Have Criad in Front of Paintings (Proč lidé pláčou před ob-

razy. Příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Praha: Academia, 2007.)

Mgr. Markéta Bauerová absolvovala bakalářské studium na Institutu základů 

vzdělanosti University Karlovy a magisterské studium na Fakultě humanitních studií

University Karlovy, magisterský titul získala v oboru obecná antropologie. Její dlou-

hodobý zájem o antropologii umění a o výzkum zdobení těla odrážejí i obě její kvalifi-

kační práce. V průběhu studia a po jeho dokončení získala vedle již zmíněných od-

borných překladů také zkušenosti s organizací akademického života, produkcí festi-

valů a konferencí a s médii a ediční činností. Od roku 2007 do odchodu na mateřskou 

dovolenou pracovala jako referent pro publicitu na odboru pro řízení operačního pro-

gramu Věda a výzkum pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. 

K doktorskému studiu oboru kulturologie nastoupila Mgr. Markéta Bauerová 

v říjnu 2008, a to do kombinované formy. V akademickém roce 2010 – 2011 vykonala 

úspěšně obě oborové zkoušky a získala atestaci z filosofie. V následujícím akademic-

kém roce pak atestace zbývající, tedy proslovila veřejnou přednášku a složila státní 

doktorskou zkoušku. Atestace z cizího jazyka jí byla uznána z předchozího studia.



Podrobné hodnocení k obhajobě předkládané práce bude předmětem posudků 

oponentů. Jako školitel bych rád na tomto místě ocenil především ambici práce zjed-

nat v teoretické rovině tetuáži postavení regulérního uměleckého druhu, resp. pod-

druhu. Stejně tak odvahu, s níž to činí na široce vymezeném území s dnes velmi ne-

pevnými vnějšími i vnitřními hranicemi i tekutým povrchem, aniž by podlehla poku-

šení snadnosti či povrchní přitažlivosti některých přístupů, které ty dosavadní neobo-

hacují a nerozšiřují, ale jednoduše obcházejí či přímo ignorují. Teoretickou část před-

kládané práce buduje doktorandka důkladně a s příkladnou poctivostí a to je také 

podstatným zdrojem kvality druhé části. Více osobní je pak z mé strany ocenění po-

sledního atributu práce, který chci na úvod obhajoby zmínit, akcentování tvořivé 

imaginace. Souhrnně tak mohu konstatovat, že dlouhá a soustředěná cesta byla zavr-

šena výsledkem velmi přesvědčivým.
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