
POSUDEK ŠKOLITELE 

 

Doktorandka Mgr. Markéta Bauerová nastoupila do doktorského studia oboru kulturologie v 

akademickém roce 2008/2009 s projektem zaměřeným na antropologii umění s důrazem na 

tetování. Všechny předepsané atesty doktorandka splnila v souladu s individuálním studijním 

plánem. V akademickém roce 2010 – 2011 vykonala úspěšně obě předepsané oborové zkoušky 

a rovněž získala atestaci z filozofie. V následujícím akademickém roce pak splnila všechny 

zbývající atestace, tedy pronesla veřejnou přednášku a úspěšně složila státní doktorskou 

zkoušku. Atestace z cizího jazyka byla doktorandce uznána z předchozího studia. V roce 2014 

došlo ke změně školitele. V souvislosti s odchodem PhDr. Vladimíra Czumala, CSc. došlo ke 

změnám školitele u všech jeho doktorandů a doktorandek. Doktorandka v současnosti 

předkládá přepracovanou disertační práci. V nově předložené práci zohlednila připomínky a 

výhrady, které jí adresovali oponenti předchozí verze práce a dále výhrady, které vzešly 

v průběhu obhajoby. 

Mgr. Markéta Bauerová absolvovala nejdříve bakalářské studium na Institutu základů 

vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze. Po následném magisterském studiu na Fakultě 

humanitních studií na téže univerzitě získala magisterský titul v oboru obecná antropologie. 

Obě kvalifikační práce věnovala otázkám antropologie umění a zdobení lidského těla. Jak je 

patrné, jedná se o dlouhodobý zájem autorky, který završila volbou tématu i v doktorském 

studiu. V průběhu pregraduálního studia a po jeho dokončení působila mimo akademickou 

sféru, nicméně získala bohaté zkušenosti s organizací akademického života, produkcí festivalů 

a konferencí a v komunikaci s médii a dále s ediční činností. Od roku 2007 do odchodu na 

mateřskou dovolenou (2008) působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky, konkrétně jako referent pro publicitu na odboru pro řízení operačního programu 

Věda a výzkum pro inovace. 

Mgr. Bauerová se vedle samotného studia věnovala zejména překladatelské činnosti. Přeložila 

knihu Jamese Elkinse Proč lidé pláčou před obrazy (Academia 2008) a dříve část knihy od 

Paula Johnsona Dějiny umění (Academia 2005). Posledním přeloženým titulem, který vyšel 

tiskem je Životy císařů, který uspořádal Anthony Barrett (Academia 2012). Samostatně se také 

v průběhu studia věnovala recenzní a popularizační činnosti, jak dokládají recenze na stránkách 

LN, reportáže a vystoupení v dokumentárních pořadech. 
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