
Posudek vedoucího na bakalářskou práci sl. Aliny Babich „Hudba a tanec ve 

společenských a politických vztazích doby Západní Zhou a Letopisů“ 

 

 Bakalantka se v předložené práci věnuje atraktivnímu, zajímavému a značně 

specifickému tématu: tanci a jeho významu ve společenských a politických vztazích v Číně 

první poloviny 1. tis. př. n. l. Vedle tance věnuje pozornost hudbě obecně, protože – jak na 

základě ritualistických spisů z 2. pol. 1. tis. př. n. l. správně ukazuje v prvních kapitolách práce 

– v pojetí čínského starověku tvořily hudba a tanec jednotný komplex. Mimoto archeologicky 

zachytitelné symboly společenského statusu a politické moci, k nimž práce při charakteristice 

pro její téma klíčové tzv. pozdně západozhouské rituální reformy rovněž přihlíží, představují 

složky obřadních hudebních orchestrů.  

 Autorka provedla uspokojivou rešerši relevantních písemných pramenů a rovněž 

k tématu shromáždila rozsáhlou sekundární literaturu jak v čínštině, tak v západních jazycích. 

Výchozí materiál tak vytváří velmi slibnou základnu pro uchopení role tance ve společenských 

a politických vztazích zkoumaného období, která byla nepochybně velmi významná. 

 Je tedy škoda, že tento potenciál zůstává v zásadě nevyužit. Při řadě dílčích připomínek 

je toto moje hlavní výtka k předložené práci. Přes zjevnou výpovědní hodnotu zpracovávaného 

materiálu k hlavnímu tématu práce a přesto, že autorka určité závěry v tomto smyslu uvádí, jsou 

tyto zastřeny řadou dílčích odboček a postřehů, které samy o sobě jsou sice zajímavé a 

relevantní (především ohledně choreografie tanců), nicméně měly by především být vztaženy 

k ústřednímu tématu. Jako příklad tohoto nevyužitého potenciálu lze uvést songský obřadní 

tanec Sanglin, v jehož případě autorka pěkně a podrobně popisuje choreografii, která je 

nepochybně pro pochopení společenské a politické funkce tance velmi důležitá, nicméně závěry 

ohledně významu a užívání tance ve společenských a politických vztazích jsou v textu 

rozpuštěny a pro čtenáře nezřetelné, a to i přesto, že se v práci objevují. Podobně tak doklady – 

byť ojedinělé – které starověké texty poskytují ohledně toho, jak se hierarchie v rámci 

aristokratické vrstvy doby Letopisů odrážela v choreografii a majestátnosti tanců, jsou v práci 

uvedeny, nicméně jsou spíše zmíněny, nežli podrobně diskutovány; přitom by si zasluhovaly 

dostat více prostoru ve vztahu k normám stanoveným výše zmíněnou pozdně západozhouskou 

rituální reformou, jimž jinak autorka správně věnuje značnou pozornost. 

 Na některých místech práce se rovněž projevuje problematický vliv sekundárních zdrojů 

v čínštině, s nimiž autorka pracovala, a které předkládají často zjednodušující a vysoce 

diskutabilní názory ohledně vývoje tanců a datace rozličných údajů starověkých spisů. Tyto 

vlivy se v práci nedaří zcela adekvátně vyrušit. Je ovšem třeba přiznat, že pro studenta, který je 



poprvé ve výraznější míře konfrontován s poněkud odlišnými přístupy čínského a západního 

bádání k dataci starověkých textů a jejich výpovědní hodnotě, je nepochybně velmi obtížné se 

v často protichůdných názorech orientovat a vytvořit si adekvátní názor.  

 Určité tápání v tom, jak danou problematiku přesně uchopit, se projevuje ve struktuře a 

přehlednosti práce, která se ve své druhé – analytické části – víceméně rozpadá a čtenář v ní 

ztrácí orientaci. 

 Celkově považuji práci slečny Babich za práci s dobře vytvořenou materiálovou 

základnou a značným potenciálem, který se však stále nedaří zcela využít. Domnívám se, že by 

prospělo další propracování se zdůrazněním těch aspektů, které jsou hlavním cílem zkoumání. 

Práci tedy nakonec po dlouhých úvahách nedoporučuji k obhajobě. 
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