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POSUDEK OPONENTY DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

V roli oponentky disertační práce jsem si nejdříve povšimla, že autorka ponechala takřka 

nezměněné cíle a metody disertační práce. Vzhledem k tomu, že v průběhu obhajoby první 

verze práce zazněly výhrady k její koncepci a metodice, jež je poplatná, ne-li totožná s 

diplomovou prácí, jednalo se o minimálně překvapivé zjištění, že autorka této části 

nevěnovala zvýšenou pozornost. Ještě v první části práce jsem se věnovala jejímu zpracování. 

Proto jsem chtěla například autorku upozornit na skutečnost, že nepovažuji za odborný přístup 

čerpat z populárních uměnovědných pramenů, konkrétně pak knihy Příběh umění. Ano, Ernst 

Gombrich je ikonou uměnovědy, ovšem i on napsal díla více odborná a více populární. Dále 

mi například scházely odkazy na některé autory, např. Morphy na s. 13−14. Pozastavila jsem 

se také nad tím, že na běžně dostupné prameny k problematice antropologie umění je 

odkazováno zprostředkovaně, např. Boas na s. 15 nebo Gell na s. 16. U vymezení umění 

podle Howarda Morphyho jsem postrádala autorčino zpracování a vymezení pojmu umění, 

neboť právě Morphy čerpal z uměnovědné literatury, jíž reprezentuje Artur Danto nebo 

George Dickie. Ti měli být v úvodní části této kapitoly rozvedeni namísto již výše zmíněného 

Gombricha a jeho knihy Příběh umění. Pak by autorčino myšlenkové směřování dosahovalo 

vyšší kompaktnosti a logiky. 

 Při dalším čtení a pronikání do textu práce jsem však záhy zjistila, že některé kapitoly 

jsou mi povědomé. Nebyl to klam, ale realita. Proto jsem si dohledala první verzi disertační 

práce a podrobila jí komparaci s touto „novou“ verzí. Na základě komparace jsem dospěla 

k následujícímu zjištění. Některé kapitoly jsou umístěny v jiné části práce, např. Historie 

používání termínu umění, Vznik a funkce umění a Imaginace a tvůrčí pud jako kulturní 

univerzálie. Pokud zaznamenaly nějakou formu úpravy, chceme-li aktualizace, tak spíše ve 



fingované podobě, kdy nastala úprava názvů subkapitol [Počátky umění (dříve Na počátku), 

Umělecké extáze v šamanismu (dříve Šamanismus), Konceptuální umění (dříve Slovo o 

konceptuálním umění) nebo Zdobení těla – kulturní univerzálie (dříve Kulturní univerzálie)], 

doplnění knižních titulů [Počátky umění (J. A. Svoboda, 2011), Evoluce člověka a pravěké 

umění (B. Půtová, M. Soukup, 2010) Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat (ed. M. 

Soukup, 2014)], doplnění odstavců [Umělecké extáze v šamanismu začlenění tří odstavců o 

psychotropních látkách, Zdobení těla – kulturní univerzálie začlenění tří odstavců o lidském 

těle a Tetování u přírodních národů začlenění jednoho odstavce o „zločinecké sibiřské 

tradici“], doplnění subkapitol [„Tetování“ BJD panenek a jakýsi taxativní výčet Umělečtí 

tatéři ve světě] a úpravy prvních vět odstavců [kapitola Tetování u přírodních národů nebo 

Specifika práce s živým materiálem].  

 Po tomto odhalení jsem se pak již více nezabývala obsahovou nebo odbornou stránkou 

textu. Byť získal rádoby nové odkazy, od první verze však i nadále absentují základní 

prameny, například v části věnované modifikaci těla (obřízka, labreta nebo svazování 

chodidel). Od doby zahájení doktorského studia kolegyně Bauerové v akademickém roce 

2008/2009 text (podle všeho vycházející z diplomové práce) notně zastaral a byl překonán 

jinými autory, jako M. Rychlík, V. Erban, M. Soukup nebo T. Winter. Nezměněné texty, 

pouze jinak strukturované, doplněné o několik titulů nebo odstavců nelze pokládat za výstupy 

hodné disertační práce, ke všemu již jednou neobhájené. Teoretická základna antropologie 

umění se v podání kolegyně Bauerové stává sice možná novou subdisciplínou „antropologie 

kamufláže“, ovšem považuji ji spíše za podvod a výsměch jejímu školiteli, oponentům 

disertační práce nebo ostatním jedincům, kteří se věnují badatelské činnosti.  

 Ve výzkumné části práce autorka kvalitativní rozhovory s uměleckými tatéry rozšířila o 

léta 2008–2015, zatímco v první verzi práce rozhovory pořídila v letech 2009–2011. Zde 

postrádám zdůvodnění výběru tohoto období. Autorka si patrně rozhovory z roku 2008 

ponechala doma „v šuplíku“ a až při této příležitosti je využila, aby dosáhla zdánlivé 

kontinuity? Žádný metodologický posun ovšem nenastal, ani nebyl odhalen princip výběru 

vzorku. Respondentům byly kladeny podobné otázky, nikoli však zcela totožné otázky. 

V první verzi práce autorka například uvádí Popište svůj tvůrčí proces, v nové verzi práce 

Popište svůj tvůrčí proces (máte raději, když vám zákazník poskytne co největší tvůrčí 

svobodu, nebo když je zakázka co nejkonkrétnější?). Podobně v první verzi práce klade 

otázku Máte nějaký umělecký vzor (výtvarníka, tatéra, malíře)?, v nové verzi práce Máte v 

oblasti výtvarného umění (nebo v oblasti tetování) nějaký svůj vzor, osobnost, kterou 

obdivujete? Jedná se o metodologickou nedůslednost, které se mohla promítnout do 



porozumění otázky ze strany respondenta i výsledné odpovědi respondenta, stejně tak i do 

autorčiny formulace závěrů. Pokud nastala formulační proměna, mělo být jasně uvedeno, 

jakým způsobem a na jaké respondenty se vztahuje.  Dále autorka u jmen uvedených v první 

verzi práce pouze doplnila vročení, srov. v první verzi Rišo, 36 let, Západočeský kraj, v nové 

verzi práce Rišo, 36 let, Západočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2009) nebo v první verzi 

Aneta, 22 let, Jihomoravský kraj, v nové verzi práce Aneta, 22 let, Jihomoravský kraj 

(rozhovor pořízen r. 2011). Některá avizovaná léta však nejsou vůbec zastoupena, například 

rok 2010, 2012 nebo 2013. Další doplnění tvoří rozhovory s uměleckými tatéry v tetovacích 

studiích na území Bulharska. Konkrétně se jedná o Yordana a Vasila (2014). Respondenti 

bulharského původu Andrey a Miro (2014) pak pracují ve Středočeském kraji. Na rozhovory s 

respondenty Gerhardem z Rakouska a Mayou z Norska však autorka disertační práce své 

potenciální čtenáře nepřipravuje. Ti jsou zde začleněni na principu „kdo hledá, ten možná i 

najde a bude překvapen“. Autorka z českých respondentů pak začlenila šest uměleckých 

tatérů a tatérek: Jirka, Jana, Martina a Verča (2014) a Adéla a Dan (2015). Tentokrát alespoň 

sepsala závěry a výstupy z empirického šetření na str. 201−205. Konečný závěr práce je však 

opět zcela totožný se závěrem původní neobhájené verze práce. Myslím, že tato skutečnost 

příznačně odpovídá a dokresluje celou „novou“ verzi disertační práce kolegyně Bauerové.  

 

Z výše uvedených důvodů nedoporučuji disertační práci Markéty Bauerové k obhajobě.  

 

 

 

V Praze 23. 8. 2015                                                       PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 


