
 

  

 

 

 

Tisková zpráva, 6. listopadu 2013 

Masarykova univerzita udělí čestný doktorát americkému historikovi umění  

Čestný doktorát udělí Masarykova univerzita historikovi umění Thomasi DaCosta Kaufmanovi. 

Profesor Princetonské univerzity se zabývá dějinami raně novověkého umění, především pak 

evropského malířství doby renesance, manýrismu a baroka. Výrazně se zasloužil o zvýšení prestiže 

disciplíny dějiny umění a také o rozvoj vědecké spolupráce mezi severoamerickým a českým 

akademickým prostředím. Čestnou vědeckou hodnost převezme v úterý 12. listopadu v 11.00 v aule 

Masarykovy univerzity.  

Profesor Kaufman se narodil v roce 1948 v New Yorku a po studiích na Yaleské a Harvardské 

univerzitě, začal pracovat na univerzitě v Princetonu, kde působil od roku 1989 jako profesor dějin 

umění. Jeho zájem o středověké malířské umění jej přivedl i ke studiu manýristického umění na 

pražském dvoře Rudolfa II. Na Moravě pak studoval prameny pro knihu o umělecké tvorbě 

vídeňského pozdně barokního freskaře Franze Antona Maulbertsche.    

Mezinárodně uznávaný vědec se věnuje především sledování širších nadnárodních kulturních identit 

v Podunají, ve Skandinávii, Pobaltí i jižní Americe. Zkoumá, zda existuje možnost vybudovat 

novou geografii dějin umění a postihnout globální rozměr umělecké tvorby vycházející 

z konkrétních míst a historických situací. Thomas DaCosta Kaufmann je autorem více než deseti 

publikací a spoluorganizátorem výstav po celém světě.  

 
Kontakt:  Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, E-mail: fojtova@muni.cz 

 

 

 

 

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V době založení 

měla čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 41 000 

studentů řádného studia. Více informací na www.muni.cz a online.muni.cz.  

 

Čestný doktorát uděluje Masarykova univerzita (MU) vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí 

přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván.  Čestný doktorát se uděluje v oblasti věd pěstovaných 

na MU. Návrh na udělení čestného doktorátu podávají rektor a děkani fakult a schvaluje ho Vědecká rada MU. 
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