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Autor se v předložené bakalářské práci zabývá z různých aspektů folklórním tancem 

v současném Izraeli. Toto téma, pokud je mi známo, nebylo dosud v české odborné 

literatuře zpracováno a jedná se tedy o zcela originálni práci. 

V úvodu Dvořák vyložil rozdíl mezi významem termínů židovský a izraelský folklór. 

Poté již přechází k vlastnímu tématu své práce. 

Nejprve se zabývá stručně a přehledně rozdělením izraelských lidových tanců podle 

historicko-místního původu, poté pojednává o mimoizraelských vlivech v moderní době a 

podává výčet nejzákladnějších typů izraelského lidového tance. Vzhledem k tomu, že 

součástí tanců jsou i písně, učinil Dvořák pokus o jejich dělení podle obsahové náplně, 

přičemž se soustředil pouze na písně vzniklé v Izraeli. Celý první oddíl věnovaný tancům 

je ukončen přehledným vylíčením základních kroků v izraelských lidových tancích a 

symbolikou tanců. 

V další části podal Dvořák stručné pojednání o vzniku izraelského lidového tance a o 

jeho zakladatelích a průkopnících. 

Třetí část práce představuje jakýsi návod k výuce základních izraelských tanců ajejich 

choreografii. 

Na tuto praktickou část navazuje stručné pojednání o izraelských tancích ve světě a pak 

podrobněji o skupinách izraelského tance v České republice a seminářích věnovaných ve 

světě výuce těchto tanců. 

Poslední pasáž, v níž se Dvořák zabývá oblečením spojeným s izraelskými moderními 

tanci by podle mého názoru spíše patřilo např. za pojednání o symbolice tanců. 

Práce obsahuje požadovaný seznam literatury a internetových zdrojů a vhodně je 

doplněna obrazovými přílohami a audio CD s ukázkami druhů tanců. 



Připomínky. 

K předložené bakalářské práci mám připomínky: domnívám se, že v úvodu k práci by 

bylo vhodné alespoň stručně charakterizovat obsah a charakter základní literatury ke 

zvolenému tématu. Práce obsahuje pouze velmi sporý poznámkový aparát. ledním 

z důvodů nesporně je, že autor vychází v části práce ze své vlastní praxe a poznávání 

tanců v Izraeli ajinde. Nicméně v teoretických oddílech bych očekával podrobnější 

poznámkový aparát. Neměl by chybět ani alespoň stručný historický přehled o tancích 

v biblické době a v diaspoře do vzniku státu Izrael a pokusů o vytvoření a obnovení 

vlastního folklóru. V této souvislosti by měla být více zdůrazněna úloha úsilí o obovu a 

rozvíjení moderních folklórních tradic v novém židovském státě. Konečně někde 

v úvodní části či poznámce by měl být zmíněn způsob přepisu hebrejských jmen a 

termínů. 

Hodnocení. 

Milan Dvořák předložil kvalitní a zajímavou monografickou práci o izraelských lidových 

tancích. Jakjižjsem pozna~enal v úvodu, domnívám se, že se jedná o dosud v české 

odborné literatuře nezpracované téma. Výše uvedené připomínky nikterak nesnižují 

hodnotu Dvořákovy bakalářské práce. Měl by je akceptovat, pokud by se rozhodl u 

zvoleného tématu setrvat i při zpracovávání magisterské práce. 

Dvořákova práce podle mého názoru splňuje všechny požadavky kladené nabakalářské 

práce, a do jisté míry je i překračuje. Práci hodnotím jako výbornou. 

V Praze dne 22. července 2008 

Doc. ~h Nosek, CSc. 


