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Zpráva vedoucího bakalá řské práce 
 
Bára Mikysková p řišla do mého hudebn ě-antropologického 
seminá ře jako studentka tance na AMU. Proto bylo hned od 
počátku p řirozené, že si pro sv ůj terénní výzkum, který na 
seminá ři provádíme, vybrala tam ější (AMU) subkulturu student ů 
tance. Všechny nás v seminá ři p řekvapil rychlý vývoj, kterým 
procházela: ze zprvu stylisticky neobratné „jenomba letky“ (Co 
byste cht ěli?) po v pravém slova smyslu studenta, který si 
všímá podstatných v ěcí a umí je správn ě verbáln ě vyjád řit. 
Chválu ze všech stran si zasloužila. 
 V té dob ě jsme lehce nadhodily i téma její bakalá řské 
práce. P ředpokládala jsem, že budu – podobn ě jako v seminá ři – 
číst jednotlivé kroky a že se o nich budeme bavit. P ak jsem ke 
svému p řekvapení dostala celou práci, jen pár dní p řed 
termínem odevzdání. Práce je proto Bá řinou vlastní v ědecko-
uměleckou kreací, inspirovanou nejr ůznějšími kurzy na FHS i 
jinde. 
 Její strukturace je p řehledná a logická. Po vymezení 
problému a popisu metody (p řevážn ě terénní práce: pozorování, 
rozhovory, dotazníky; dopln ěná studiem pramen ů a literatury) 
charakterizuje svou pozici (na což se v sou časné 
etnomuzikologii klade pom ěrn ě velký d ůraz – mluvila o tom u 
nás na ja ře i profesorka Adelaida Reyes z Columbia 
University). P ři charakteristice zkoumaného souboru lidových 
tanc ů Marjánek si autorka všímá jak emické, tak etické 
perspektivy, popisuje r ůzné zp ůsoby komunikace, mechanismus 
vzniku nových tanc ů, prost ředí, v n ěmž soubor tan čí. Z r ůzných 
úhl ů se tak snaží dobrat toho, co jsou základní hodnoty  
souboru, tedy co soubor spojuje. To shrnuje v záv ěru. 
 Základní otázka, související s touto bakalá řskou prací, je 
otázka povahy dat, resp. celého výzkumného paradigm atu. 
Studentka staví svou interpretaci p ředevším na konceptu 
polarity moderní x tradi ční. Její kategorie jsou nap ř. „snaha 
odlišit se“, „pokrok“ apod. (s. 53), tedy pom ěrn ě zna čně 
odlišné od b ěžného etnomuzikologického (i hudebn ě-
folkloristicého, kam problematika lidových tanc ů také pat ří) 
diskurzu. Proto tu kup říkladu chybí hlubší pojednání pojmu 
„lidový tanec“. Tato vyvázanost z badatelské tradic e je podle 
mého nejvýrazn ějším nedostatkem práce.  
 
Celkov ě práci hodnotím 32 kredity a doporu čuji ji k obhajob ě.  
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