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POSUDEK VEDOUcíHO PRÁCE 

Bylo by jistě zbytečné argumentovat ve prospěch "příslušnosti" tance 

do předmětu kulturologie. Mezi díly, která trasují počátky moderního domá

cího kulturněhistorického bádání, příznačně zaujímá významné místo kniha 

Čeňka Zíbrta Jak se kdy v Čechách tancovalo, poprvé vydaná v roce 1895 u 

F. Šimáčka. Plně přesvědčivým argumentem je konečně i předložená diplo

mová práce Kateřiny Doležalové Dvorský tanec v italské renesanční kultuře. 

Od časů Zíbrtových kvalitní literatury mnoho nepřibylo a přes výrazný 

pohyb v posledním desetiletí je tanec v domácí uměnovědné bibliografii 

zjevně velmi chudým příbuzným. Diplomantka tento deficit překročila dvojím 

způsobem: Především plně využila svou vysokou kompetenci jazykovou a 

zpracovala v plném rozsahu relevantní odbornou literaturu anglickou, ital

skou, německou. Druhá strategie byla ještě účinnější: Soustředění na literaturu 

primární. To samozřejmě vyžaduje kromě jazykových i kompetence další. 

Volba zlomového období taneční historie není dána jen logikou vývoje 

předmětu zkoumání, ale je volbou, která jasně manifestuje kulturologický, ni

koliv uměnovědný náboj práce. V úvodu exponovaný záběr zkoumání rene

sančního tance zahrnuje i snahu postihnout "specifické role, které tanec se

hrával v mezilidské komunikaci: tanec jako zážitek individuálního prožívání, 

tanec jako zážitek ze hry mezi mužem a ženou, tanec v roli povolené ,spole

čenské erotiky' i jako zážitek kolektivního prožívání kulturní identity" (s. 5). 

Omezeného prostoru, který poskytuje diplomová práce, využívá diplo

mantka velmi efektivně. Lze to demonstrovat na úvodní části práce, kde svůj 

předmět exponuje nejen v jeho genezi, ale s využitím biblických textů a děl 

antických autorů také v obecnějších nadčasových horizontech. Brilantní ex-



pozice jí pak dovoluje strukturovat bohatý materiál, soustředěný v části druhé. 

Výklad je tu veden s bezpečnou logikou a s mimořádným citem pro měřítko a 

rytmus. Dílčí témata jsou sledována důsledně, nevytrácejí se ani tam, kde je 

třeba představit enumerativně tvůrce či základní teoretické texty. Přesvědči

vost textu je dána také permanentní přítomností vertikálních a horizontálních 

souvislostí, bohatým kotvením speciálního výkladu do širšího kulturního kon

textu. Nejen bibliografie prozrazuje, jak solidně je prostředí pro speciální vý

klad podloženo aktuální kulturněhistorickou literaturou. Osobně si nejvíce ce

ním kapitoly II. 9 Ženy a tanec, jíž práce vrcholí. 

Souhrnně lze konstatovat, že diplomová práce Kateřiny Doležalové 

Dvorský tanec v italské raně renesanční kultuře představuje zralou kulturolo

gickou syntézu, která je v domácí produkci dosud bez analogií. Kvalitou 

práce s primární a sekundární literaturou, terminologickou čistotou, logickou 

strukturou a vysokou úrovní věcnou i metodologickou s velkou rezervou spl

ňuje kritéria, jimiž poměřujeme diplomové práce. Jako práce původní a pří

nosná jak pro poznání dvorského tance v časné renesanci, tak renesanční 

kultury obecněji je vysoce překračuje. Plně ji proto doporučuji k obhajobě. 
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