
POSUDEK ŠKOLITELE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Mgr. Patricie Ebelová byla přijata k absenčnímu doktorandskému studiu na katedru teorie 

kultury FF UK v Praze v roce 2008. V předloženém projektu disertační práce s názvem Femme 

fatale jako kulturní konstrukt fenoménu osudového ženství v kulturně historické a transkulturní 

perspektivě, navázala na svoji diplomovou práci, kterou dále rozpracovala do podoby teoretické 

vědecké publikace. 

V souladu s harmonogramem úspěšně splnila následující studijní povinnosti: 

1. Filozofie – 1.7. 2009 

2. Angličtina – 22.9. 2010 

3. Oborová zkouška – 24.9. 2009 

4. Státní doktorská zkouška – 24.9. 2009 

5. Veřejná přednáška – 28.6. 2011 

V průběhu vlastního studia soustavně a systematicky sbírala a zpracovávala empirická data a 

teoretické prameny, které využila ve své disertační práci. Kromě toho vyvíjela intenzivní 

činnost ve třech oblastech: 

1. Účast na konferencích a přednášková činnost: 

Mgr. Patricie Ebelová přednášela na téma saloniéry a břišní tanečnice na Pedagogické fakultě 

v Českých Budějovicích a Filozofické fakultě UK v Praze. Realizovala také přednášku o 

součastné i historické kavárenské kultuře, která proběhla v rámci festivalu Týdne kávy v Brně. 

Několik přednášek věnovala také kávové kultuře v rámci Pražské muzejní noci. 

2. Vědecko-výzkumná práce: 

Mgr. Patricie Ebelová se dlouhodobě a systematicky věnuje sběru, analýze a interpretaci 

empirických dat a teoretických poznatků na téma kavárenské kultury jak v Česku, tak 

v zahraničí. Tuto výzkumnou práci pojímá jako kontextuální součást zpracování své disertační 

práce. Cílem její výzkumné činnosti, která úzce souvisí s jejími aktivitami v Muzeu kávy 

v Praze je deskripce a antropologická analýza specifického kulturního fenoménu kávového 

světa, který tvoří rámec pro zkoumání různých zvyků a kulturních jevů, které se vztahují k její 

dizertační práci.  

3. Společenské aktivity a festivity 

Při studiu kávové kultury kávové kultury se zapojila do řady happeningů zvaných Mobaristas. 

Mgr. Patricie Ebelová participuje také na organizaci slavností a festivit, jež jsou pořádané 

různými kulturními spolky a jejichž cílem je znovuoživení veřejného prostoru.  Kromě těchto 

aktivit se Mgr. Patricie Ebelová účastnila i projektů souvisejících s Bohemian carnevalle, který 

iniciovala Zlatuše Muller. Tento karneval má opět souvztažnost s fenoménem saloniéry. 

V rámci tohoto projektu Mgr. Patricie Ebelová vede tým, který vytváří, navrhuje a aktivně 

spoluvytváří alegorické vozy a dobové kostýmy. Součástí její aktivní práce v terénu bylo také 

koncipování cateringu pro v součastné době velice stylový elektro swing. To umožnilo aktivní 



setkávání a rozhovory s umělci a participaci na zúčastněném pozorování návštěvníků těchto 

akcí. Mgr. Patricie Ebelová například spolupracovala s hudebníky Martinem Juráčkem a Kubou 

Kmošenou, kteří oba zastupují současnou elektroswingovou scénu. Také v rámci těchto aktivit 

Mgr. Patricie Ebelová získala cenné poznatky a zkušenosti, které uplatnila při zpracování své 

disertační práce.  

4. Sběratelská činnost 

Významnou součástí zpracování disetační práce Mgr. Patricie Ebelové byla její vlastní 

sběratelská činnost přímo souvisící s daným výzkumným tématem. Svůj zájem zaměřila 

především na porcelán a keramiku – především kávové a čajové servisy a hrnečky. Její 

sběratelská činnost nemá muzeální charakter, ale spíše podobu experimentu s prvky etiky, 

ekologie a možnosti haptického a estetického prožitku ze setkání s artefakty, které mají svůj 

původ v dobách dávno minulých.  

Obecně lze konstatovat, že Mgr. Patricie Ebelová splnila v řádném čase všechny studijní 

povinnosti a v souladu se studijním harmonogramu odevzdala svojí disertační práci, která 

představuje tvořivý příspěvek k hlubšímu pochopení a interpretaci specifického typu kultury. 

 

V Praze dne  20.5.2016                                      vedoucí disertační práce       

                                                                         doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


