
Posudek vedoucího práce 

Smutná, Petra, „Nosotros no bailamos así“: Salsa jako globální komercializovaný fenomén 

v lokálním prostředí. Praha: UK FHS, 2020, 109 stran. 

Studovaným „objektem“ diplomové práce Petry Smutné je salsa, širšímu publiku známá jako 

smyslný tanec pocházející „odněkud“ z Latinské Ameriky. V tomto smyslu není výběr 

zkoumaného jevu sice nikterak originální, jelikož salse bylo v uplynulých dvaceti třiceti letech 

věnováno mnoho prací z různých sociálně vědních disciplín, počínaje historií a sociologií a 

konče třeba antropologií tance, tělesnosti nebo identity, na něž ostatně autorka nejen odkazuje, 

ale mnohde je využívá pro analýzu svého terénního pozorování. Silnější povědomost salsy a 

stále rostoucí počet zájemců se ji naučit ovšem neznamená, že by předkládaná práce nepřinášela 

nové nebo alespoň některé poměrně překvapivé závěry. 

Krátkou úvodní část (s. 7-10) lze chápat jako autorčinu výpověď o její nejednoduché cestě za 

tématem diplomové práce a jako stručné představení hlavní linie výzkumu, jíž je především 

sledování transformace salsy jako sociálního tance v globální komercializovaný produkt. To 

pak diplomantka ukazuje v následujících čtyřech kapitolách, v nichž se neustále prolínají 

teoretické koncepty, metodologická východiska, empirický výzkum a jeho reflexe s přidáním 

autoetnografických prvků, jelikož jak autorka často zmiňuje, salsu již řadu let na amatérské 

úrovni provozuje. Tyto insiderské kořeny jsou pak v několika pasážích diplomové práce 

využívány prostřednictvím jakéhosi „záznamu v hlavě“ ve formě retrospektivních terénních 

poznámek. Retrospekce tak představuje první fázi autorčiny práce.  

Její hlavní částí je ovšem terénní výzkum zejména v pražských salsa klubech, barech a 

tančírnách, ale také v několika podobných podnicích ve španělské Valencii, kde působila 

v loňském roce (2019) jako erasmovská studentka, Madridu nebo Barceloně. Tato zkušenost se 

v práci projevuje zajímavým srovnáním jihoevropské, pražské a díky mnoha (více než 50) 

rozhovorům (vedenými střídavě ve třech jazycích – španělštině, češtině a angličtině) se salseros, 

jak se praktikantům salsy říká, také latinskoamerické scény. Přibližně do počátku tohoto roku 

(2020) tak výzkum probíhal poměrně intenzívně přímo v salsa podnicích, rozhovory pak 

zejména v pražských kavárnách. Od února se ale situace začala dramaticky měnit v neprospěch 

zúčastněného pozorování, aktivní participace a kontaktních rozhovorů kvůli vypuknutí 

celosvětově šířené pandemie koronaviru. Výzkum se tak prakticky ze dne na den přesunul do 

online prostoru a nadále probíhal formou videorozhovorů, skypování aj. distančních metod. 

Domnívám se, že se tyto nepříznivé okolnosti a ztížené podmínky pro dokončení výzkumu 

v práci příliš neprojevují.  

Petra Smutná pracuje s řadou teoretických přístupů ukotvených například v antropologii 

komodifikace a globalizace, akulturace aj. Všechny tyto přístupy se snaží propojit při výkladu 

vznikání globálního salsa průmyslu, který dnes najdeme i ve zdánlivě marginalizovaných 

oblastech subsaharských zemí (viz autorčiny zmínky o ghanské verzi salsy), v čínských 

provinciích a šíření do dalších zemí srovnatelného snad jen s globálním rozvojem hip hopu. 

Salsa je tak nazírána především jako produkt kulturní hybridizace (s. 18), jakkoli je v očích 

laiků vnímána esenciálně jako „kulturní dar“ nebo „export“ pocházející „odněkud“ z tropické 

Latinské Ameriky (odtud autorkou rozvíjený výraz tropikalizace jako jeden z rysů salsy vžitých 

za hranicemi její kolébky). Na základě interpretace studovaných zdrojů, vlastním pozorováním 

a z výpovědí mnoha informátorů se dozvídáme, jak nejednoznačně je salsa různě ve světě 

vyjednávána, přijímána a přebírána. Autorčiny postřehy, tvrzení a závěry, myslím, poměrně 



jasně ukazují na význam lokálního etnografování takového globálního kulturního artefaktu, 

jakým se salsa během krátké doby stala. Jak je patrné například z výpovědi salsery 

s pseudonymem Tini přenos z jednoho kulturního prostředí do druhého, navzdory oceňování 

interkulturní výměny, je v případě salsy velmi obtížný. Jiný aktér pak dodává, že pražská salsa 

je sice součástí sítě (re)prezentací homogenizované latinskoamerické kultury (opravdu 

homogenizované?), ale v Praze je adaptována na to, co se líbí Evropanům, resp. místním 

salserům kdekoli na světě, kam salsa pronikla. Dnešní podoba salsy je tudíž nutně hybridní a 

navíce neustále vyjednávaná a přetvářená v závislosti na lokálním prostředí.  

Ačkoli se diplomantce poměrně dobře podařilo vysvětlit a interpretovat proměnu salsy v čase 

a (lokálním i globálním) prostoru a vystihnout širokou paletu významů, jakou současná „značka 

salsy“ má, nelze si nevšimnout zároveň jisté roztříštěnosti argumentační linie a ne vždy jasného 

vysvětlení pojmů, s nimiž je pracováno. Tak například, když autorka píše o sociální funkci 

salsy, tvrdí, že je salsová komunita rozdělena na transnacionální a lokální úroveň, aby vzápětí 

pokračovala, zdá se, protikladným konstatováním, že je lokální salsová komunita součástí jedné 

transnacionální salsové komunity (s. 38). Jak se to projevuje, jak je to myšleno? Pokud jde o 

práci s mnoha pojmy a koncepty, zmíním alespoň dva: Latinos/-as a latinidad. Používání těchto 

pojmů působí trochu těžkopádně a rušivě. V prvním případě se, alespoň v anglofonním a 

hispanofonním prostředí dnes používá výraz Latinx (srv. např. Rosa 2019) označující 

příslušníky latinskoamerické komunity (zejména v USA, ale i jinde ve světě) bez genderových 

a jiných rozdílů (sg./pl. atd.). S počeštěním termínu latinidad to je snad ještě obtížnější, ale 

hledal bych adekvátní formu k výrazům cubanidad/kubánství atd. Jistých neobratností by se 

našlo v práci více (např. salsa cubana vs. LA styl, str. 77 aj.), nicméně celkovou úroveň této 

diplomové práce to snad tolik nesnižuje.  

Diplomovou práci P. Smutné doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením velmi dobře. 

 

 

V Květnici, 18. 9. 2020.                                                                                Marek Halbich, Ph.D.   


