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Petra Smutná si za téma své diplomové práce zvolila salsu jako globální komercializovaný fenomén, 

výzkum prováděla v pražském prostředí. Téma je dobře teoreticky zakotveno, užívá relevantních 

konceptů i zdrojů z oblasti sociokulturní antropologie i etnomuzikologie: translokalita, komodifikace, 

tropikalizace, sexualizace, salsa jako identitní ukazatel  a její styly jako další možná rovina vyjádření 

etnokulturních, genderových a dalších odlišností – toto vše je při zkoumání tohoto fenoménu třeba 

brát v úvahu. Oceňuji zařazení osobního positioningu i popsání geneze tématu výzkumu. Výhodou 

byla pro Petru jistě znalost španělštiny, což významně rozšířilo i okruh zdrojů, z kterých mohla čerpat. 

Jazyková vybavenost byla nepochybnou výhodou i při vedení rozhovorů s informátory – rodilými 

španělskými mluvčími.   

 

Autorka správně vyděluje salsu z tzv. společenských tanců, v české choreologické terminologii se 

nicméně termín „sociální tanec“ nevyskytuje a bohužel není pro tyto „social dances“ stanoven 

adekvátní český termín. Při pokusu o vlastní terminologii bych se spíše přikláněla k označení 

„socializační tanec“. Funkce salsy a tanců podobného druhu je v latinoamerickém prostředí přirozeně 

primárně společenská, ale mimo něj je specificky „socializační“ – tyto taneční aktivity poskytují 

prostor pro mezilidské interakce a navazování různých druhů vztahů, jak to i tato práce výstižně 

ukazuje. 

Přestože i pražská salsa scéna je výrazně transnacionální, bylo by možná lépe výrazněji rozlišovat 

různé skupiny lidí tančící salsu z různých důvodů a v odlišných kontextech: latinos, kteří ve vztahu 

k tomuto tanci také vyjednávají svoji latinidad nebo i národní identitu, mají k salse nepochybně jiný 

vztah než její čeští případně mezinárodní konzumenti – návštěvníci klubů a tanečních kurzů s širokým 

spektrem motivací k provozování tohoto tance. Přestože metodologie i sběr dat jsou popsány 

podrobně, není zcela jasné, kolik účastníků výzkumu pocházelo z latinskoamerické oblasti (a jakých 

zemí), z ČR a z jiných států? Jak se pak u různých informátorů lišily – kromě jejich „tanečního příběhu“ 

– okruhy polostrukturovaných rozhovorů? Lze si klást i další otázky: Socializační funkci mají ve 

skutečnosti všechny tance, od lidových až po klasické tzv. společenské tance. V čem je pro různé typy 

tanečníků v Praze právě salsa specifická s ohledem na socializaci a zejména seznamování oproti jiným 

tancům? Připomeňme, že stereotypy o smyslnosti, uvolněnosti tance a latinskoamerické kultury 

vůbec se netýkají pouze salsy. I např. ve 20. a 30.letech dvacátého století byla sexualizace patrná u 

tehdy nových tanců asociovaných s jazzem. U nich se s ohledem na jejich „africké kořeny“ rovněž 

poukazovalo na „nemorálnost“. Je tak s ohledem na exotismus a sexualizaci pro Čechy, resp. 

Nelatinoameričany salsa výrazně odlišitelná od jiných „exotických“ tanců vůbec?     

Text je dobře strukturovaný, práce je čtivá, vhodně kombinuje úryvky z terénních zápisků 

s interpretativními částmi textu, které i dobře propojuje s teoretickými pracemi. Bibliografie i citační 

úzus je v pořádku, pouze chybí soupis rozhovorů v závěrečném seznamu literatury a zdrojů. Protože 

přes 50 rozhovorů jistě představovalo klíčový zdroj dat, údaje o rozhovorech s informátory by 

rozhodně měly být zahrnuty ve zvláštním oddílu v rámci Bibliografie, nikoli jen průběžně v textu.   



Práce má široký záběr, zdárně popisuje klíčová specifika salsa scény v Praze. Výzkum se však zaměřil 

na mnoho otázek současně a pracuje se zcela rozdílnými druhy informátorů. Petře Smutné se již 

mnohé podařilo postihnout, přesto by bylo možné do větší hloubky rozpracovat dílčí témata, což 

bych doporučila v případě dalšího pokračování výzkumu.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.     

V Praze dne 18. 9. 2020      Mgr. Zita Skořepová, Ph.D. 


