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Hudba a tanec ve společenských a politických vztazích 

doby Západní Zhou a Letopisů 
 

 

Cíl předkládané závěrečné práce, jak je nastíněn v úvodu a jak je částečně patrný i 

z nadpisu, je ambiciózní, ač za určitých podmínek a na určité úrovni dosažitelný i na 

půdorysu bakalářské práce. Autorka slibuje na základě studia písemných i 

archeologických pramenů zkoumat počátky obřadního tance v rámci „hudebně-

tanečního komplexu“ a rekonstruovat jeho místo ve společenských a politických 

vztazích v příslušné době. 

 

Práce má sice úctyhodný a s ohledem na typ až nadměrný rozsah, opírá se o řadu 

relevantních pramenů a odkazuje na poměrně bohatou literaturu, ani tak však nebyla 

bakalantka téma uchopit takovým způsobem, aby jako celek text obstál. Jedinou 

možností, jak se náročné problematiky zhostit, by býval sevřený styl, pevně skloubená 

logická stavba, důsledná hierarchizace, případně dodatečné zaměření na některé 

podtéma, a neochvějné spění k závěrům. Výsledek je přitom spíš opakem, obsahově i 

formulačně. 

 

Text je žánrově neujasněný. Na jedné straně postrádá hlubší záběr a bezprostřední 

kontakt s tématem, který by opravňoval k ponoru výhradně do úzce specializované 

problematiky a potlačení obecnější roviny. Na druhou stranu autorka většinou nechává 

bez vysvětlení věci, bez jejichž znalosti je práce nesrozumitelná pro neoborového 

čtenáře, čímž rezignuje na možné čtení v popularizujícím či interdisciplinárním modu. 

Formulačně je od začátku do konce text slabý a místy až nesrozumitelný, o výrazové 

přesnosti a výstižnosti nemůže být řeč. 

 

Výklad je nesoustředěný, na mnoha místech působí nejistě, nekonkrétně, jednotlivé 

prvky namnoze trčí jakoby vytržené z kontextu, což je ostatně nápadný obecnější rys 

práce. Je poznamenán nedostatečným odstíněním závažnosti jednotlivých údajů a 

skutečností. Přestože v něm nechybí řada citací z písemných pramenů, ty jsou užívány 

spíše ilustrativně než analyticky, popřípadě je jejich výpovědní hodnota sporná (např. 

bourání býka v Zhuangzi jako pramen pro rekonstrukci tanců zmíněných zde spíše 

v rámci řečnické okrasy ve velmi specifickém kontextu).  

Často se zdá, že se autorka uchyluje k podrobným líčením a závažným tvrzením bez 

opory pramenů, jejichž svědectví bychom zrovna na takových místech potřebovali – 

konec konců jsme na to byli v úvodu navnaděni. Zpravidla se nakonec ukáže, že se jedná 

o parafrázi sekundární literatury, která je užívána poněkud matoucím způsobem („tak to 

bylo“); někdy ovšem doklady prostě chybí (namátkou s. 11, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 47, 



52). Běžné jsou obecné formulace typu „dnes panuje názor“, „dnes se odborníci shodují“, 

„tradičně se datuje“, aniž by byly dostatečně podpřeny odkazy na literaturu, výjimečně 

postrádám i odkazy zcela konkrétní (Maspéro dvakrát, Tambien citován přes Kerna bez 

jakéhokoli dalšího vysvětlení). Je to otázka o to citlivější, že se odborníci ve skutečnosti 

málokdy shodují a tradiční datování neexistuje, popř. je velmi sporné či dnes irelevantní. 

 

Kritika pramenů je sice provedena, ale jen značně nedokonale a s ohledem na další dosti 

volné, až zmatečné zacházení s nimi více méně pro forma. Podobně polovičaté je shrnutí 

stavu výzkumu, představení dostupné literatury a diskuze k jejímu výběru. Seznam 

použité literatury, obsahově velmi slušný, není v souladu s pokyny k formální stránce 

závěrečných prací na oboru sinologie. 

Práci by býval mohl prospět větší důraz na komparativní a obecný metodologický 

(zejména religionistický a kulturněantropologický, ale např. i sociálněkritický) kontext. 

Ten zde příležitostně prosvítá v podobě stručných zmínek nebo ojedinělých, nenadálých 

a někdy až překvapivých odkazů (s. 39 k Aeneidě, s. 48 dekorativní struktury), popř. 

velmi obecných tvrzení bez ukotvení v příslušné literatuře.  

Překlady hojně citovaných textů jsou většinou v pořádku (o některých výstřelcích, 

které pravděpodobně beztak nejsou z pera autorčina, pomlčím), bohužel však není 

uvedeno, čí jsou, popř. na čem se zakládají. Poněkud mě v tomto ohledu zaráží, že 

autorka nevyužila nedávno dokonce dvakrát publikovaný český komentovaný překlad 

kapitoly o hudbě, která je obsažena v Xunzi. Neodkazuje na ni ale ani v žádné jiné 

jazykové verzi, přestože patří k nejranějším čínským teoretickým pojednáním o hudbě 

vůbec a zároveň jsou zde hudba a tanec pojednávány v ryze ritualistických a 

politickyfilozofických souvislostech. 

 

Mám-si shrnout své postřehy, musím konstatovat, že přestože předkládaná práce 

v zásadě obsahuje zdravé jádro a v hrubých rysech v ní lze vysledovat základy, na 

kterých by se dalo stavět, není ve stavu, ve kterém by bylo možno ji doporučit 

k obhájení. Práci proto nedoporučuji k obhajobě. 
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