
Posudek diplomové práce Kateřiny Králíkové Tanec-tělo-slovo 

Diplomová práce Kateřiny Králíkové vychází ze studentčina zájmu o výrazový tanec, se kterým se 
setkala osobně jako jeho aktivní provozovatelka. Proto byl jako téma diplomové práce zvolen 
vztah slova a tance na přelomu 19. a 20. století, kdy se dynamika nově objevovaného 
.,přirozeného" těla začala promítat i do literárních počinů. Mluví se někdy o tanečnosti stylu. 
Někdy slovo jakoby chce sledovat ornamentalitu a rytmiku pohybů tančícího těla, tak se objevilo 
např. ve výtvarném zobrazení u Edgara Degase (zde je nutné připomenout pozdější osobitý výklad 
Degasových "tanečních" obrazů Paulem Valérym) nebo v prvních filmech, které zaznamenávaly 
tančící tělo právě pro charakteristickou časovou vizuální podobu. 

Tanec v literatuře a hlavně v poezii není tak netypickým fenoménem. Lze literárně sledovat 
způsoby, jak je tanec mimeticky zobrazován, ale pro přelom století je však mnohem důležitejší 
sledovat tanec i v literatuře v jeho fenomenologické podstatě jako projev lidského sexualizovaného 
já hluboce svázaného se jeho tělesnou smrtelností, tak jak to naznačuje mnohokrát zobrazovaný 
motiv tanečnice Salomé. V literární podobě tento fenomén rafinovaně a inspirativně realizovaný 
např. Stéphanem Mallarmé v poemě Smrt Herodiady. 

Jedním z nejdůležitejších zdrojů nového vnímání tance je ovšem Friedrich Nietzsche ajeho knihy 
Zrození tragedie z ducha hudby, v níž se navrací dionýské karnální a chtonické mysterium života, 
a Tak pravil Zarathustra, v jehož knihách je tanec metaforou filozofického tázání se po pravdě a 
podstatě života. Sám jazyk těchto knih a zvláště v tanečních dithyrambických písních rytmicky 
"doslovně" realizuje filozofickou metaforu. Nietzschovo učení bylo jakje obecně známo 
nesmírně vlivné. I jeho impulsy pro nový\'fl výrazový tanec jsou nepřehlédnutelné. Od ikonických 
návratů k .,dionýským mystériím" umění fin-de- siede byl jen krok k pokusům je realizovat 
doslovně tak, jak to činila Isadora Duncanová. Přestože v Čechách tančila jen jednou a zpočátku 
zdánlivě neměla žádnou recepci, byl to právě její tanec, který se stal součástí 
nové estetizované koncepce ženství v díle Růženy Svobodové v povídkách Černí myslivci, Marné 
lásky či v románě Zahrada Irémská. 

Bylo tedy mnoho důvodů pokusit problematiku tance a slova realizovat jako diplomovou práci. 
Katřina Králíková se úkolu podjala. Že je to úkol těžký, bylo od samého počátku nad slunce jasné. 

Diplomantka vycházela z dostupných sekundárních pramenů, ale nepodařilo se se jí je překročit a 
zůstala u jejich registrací. Takže v její práci sledujeme jednak výklad Friedricha Nietzscheho z 
hlediska tance, formování taneční koncepce Isadory Duncan, její výklad českým možná jediným 
teoretikem tance Ferdinandem Siblíkem, a také využívání tance v díle Růženy Svobodové zvláště v 
povídkách Maryčka tanečnice a Dianka, které explicitně odkazují k Isadoře Duncan. 

Práce po části věnované Isadoře Duncan a Růženě Svobodové pokračuje představení nezvyklého 
českého avantagradního experimentu stojícího na pomezí literatury, divadla, tance a vizuálního 
umění. Kateřina Králíková sleduje roli Milči Mayerové v projektu Nezvalova Abeceda v souvislosti 
s avantgardním tanečním umění, jehož kořeny tkví ve změnich tanečního umění konce století a 
také v nových avantgardních konkrétních konceptulizacích efJresionismu, biomechaniky a v dalších 
divadelních a jevištních teoriích avantgardy. (Objevně Abecedu a roli Milči Mayerové popisuje M. 
Wittkowski ve své práci.) 

Diplomová práce Kateřiny Králíkové má mnoho nedostatků, je krátká, ajakjsemjiž naznačila. 



nepřesahuje příliš použitou odbornou literaturu. Ale je to statečný pokus vyrovnat se s nelehkým 
úkolem a mno stranným problémem, jakýmje vztah tance a slova. Věřím, že práce nad ním byla 
pro diplomntku hodně přínosná. 

Proto přes řadu výhrad, které lze k práci mít, doporučuji k obhajobě. 

Libuše Heczková, PhD. 
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