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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Martina Papoušková 

Název práce:  

 

Vedoucí práce: Barbora Spalová 

Oponent/tka: Jakub Grygar 

Navržené hodnocení: C-D 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

  

 

Práce prošla od neúspěšného pokusu o obhajobu velice výrazným přepracováním, a to především 

v jejím teoretickém zarámování a provázání všech částí. Práce se nyní zaměřuje na analýzu procesů 

profesionalizace, komercionalizace a globalizace původně lidové (byť již částečně folklorizované), 

resp. komunitní kulturní aktivity. Jedná se o tzv. irský tanec, resp. v promluvách aktérů širší „irsko“ 

(„dělám irsko“), tedy aktivitu nejen taneční, ale často i hudební, kulturní a společenskou. Autorka 

na příkladu vzniku prvních skupin irského tance v ČR, jejich postupného rozrůzňování a celkového 

přesunu hlavního důraz od čistě komunitní zájmové aktivity ke spíš výkonnostní aktivitě zaměřené 

na vystupování dokumentuje konkrétní fungování míněných procesů profesionalizace, 

komercionalizace a globalizace. Autorkou popsaný český terén je zrcadlem globání transformace 

irského tance z původně lokalizované kultury v deteritorializované umění blízké sportu.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Teoretické zázemí autorky vychází se studií globalizace (Appadurai, Giddens, Beck) v kombinaci 

s antropologií tance (Youngerman). Tyto obecnější teorie však vhodně kombinuje s konkrétními 

studiemi  právě irského tance (Foley 2001, 2011; Kaul 2007, 2009; Meyer 1995).  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, vytváření a popisu) a metod 

jejich analýzy?  

 

Práce stojí především na rozhovorech s tanečnicemi z různých skupin a na pozorováních na sessions 

a soutěžích, jakož i na vlastní zkušenosti s tímto prostředím. Oproti předchozí verzi  jsou  nyní do 

analýzy více zapojeny terénní poznámky, což umožňuje ukotvení interpretace transformačních 

procesů nejen v aktérských diskurzech.   

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
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Závěr je autorčiným převyprávěním příběhu irského tance  u nás z perspektivy studovaných procesů 

globalizace, profesionalizace a komercionalizace. Příběh je to vědecky uvěřitelný a zároveň říká i 

něco jiného, než by akcentovali aktéři, takže lze bez obav říci, že účel analýzy byl splněn. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano 

 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Formálně, gramaticky i stylisticky je práce zcela v pořádku, ocenění hodná je i rozsáhlá část 

obrazových i textových příloh. 

 

 

7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Příběh irského tance v Čr můžeme číst také jako postupné utváření diferenciované irské taneční 

scény v Čr, jejíž segmenty se institucionalizují skrze globální struktury certifikovaného soutěžního 

tance. Mají tyto skupiny irského tance v Čr potřebu a možnost se také zařadit do lokálních 

tanečních institucí jako je například Platforma českého tance, Vize tance či Sdružení učitelů tance. 

Co případný ne / zájem znamená? Je možné krom globalizace irského tance pozorovat i jeho novou 

lokalizaci?     

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm C – D 

v závislosti na obhajobě. 

 

 

 

 

Datum: 13. 1. 2020         Podpis: 

 

 

http://iss.fsv.cuni.cz/

