
OPONENTSKÝ POSUDEK

Šilarová, Anežka 2012 Izraelský lidový tanec. Historie a současnost se zvláštním zřetelem na české 

prostředí, Diplomová práce, Ústav etnologie FF UK.

Diplomantka se rozhodla ve své diplomové práci představit izraelský lidový tanec v českém 

prostředí jednak v historickém horizontu, jednak jako soubor prvků, pravidel a rysy, které současný 

izraelský lidový tanec má. Pro své zkoumání si vybrala prostředí české kultury. Cílem bylo ...představit 

izraelský lidový tanec z několika různých hledisek… /s. 13/: vznik ve svém původním prostředí, jeho 

vývoj, přenesení do českého kulturního prostředí, a jeho etablaci, vnímání a rozpracování jinou, než 

domácí kulturou, neboť jak uvádí, měla možnost přímého pozorování projevů izraelského tance mimo 

jeho domácí kontext. Sympatické je, že seznámí čtenáře nejen s deklarovaným vývojem izraelského 

lidového tance, ale také s jeho kontextem sociálním, tedy prostředím, ve kterém vznikal a vyvíjel se, 

ve kterém měl nezastupitelnou roli jako uměleckou, tak sociální. Diplomantka také konfrontuje tuto 

prvotní roli s odklonem role v novém prostředí, tedy s posunem užívání a vnímání izraelského 

lidového tance v českém kulturním kontextu. Autorka pro své téma zvolila jako pramennou základnu –

i když prameny sekundární – tak terénní výzkum. Takové počínání činí práci velice zajímavou. 

Avšak měla bych několik připomínek. První se týká nesourodého stylistického přístupu, neboť 

autorka popisuje události jednou ze své vlastní perspektivy, jednou užije 1. osobu plurálu, jednou 

přistupuje k tématu jako k objektu. Tato stylistická neobratnost ruší celý dojem práce. Druhou 

poznámkou je přílišné uvádění co se v té dané kapitole bude dít. Autorka uvádí téměř každou kapitolu, 

odstavce, co bude následovat, /příklad: V první části práce bude cílem obeznámit čtenáře… atd., s. 

15/, toto bych vynechala, čtenář se to samozřejmě dozví při čtení, není třeba explicitně vyjadřovat 

očekáván. Je však možné strukturu vymezit v úvodu a posléze se k ní již nevracet. Podobně bych lépe 

formulovala a začlenila věty, nebo odstavec uvnitř kapitol, /příklad: Otázky, které jsem měla pro 

respondenty připravené, byly následující: s. 23 dále následuje text, nikoli seznam otázek, kupříkladu 

v tabulce, nebo v seznamu/, nebo také pracovní postupy zvláště první a druhý odstavec s. 22 by si 

zasloužily redukci. Práce není zaměřena na pracovní postupy, jimiž etnologie/antropologie disponuje, 

tématem je tanec. Další poznámkou je užívání spíše vulgárních výrazů a obratů, opět příklad: …dát 

dohromady… /s. 20/, autorce se …podařilo vyzpovídat… /s. 21/, slovo …sešlost… /s. 98, lépe dát do 

uvozovek/, …Dá se říci… Co se týče… /s. 99/, podobně jako je nutné přechýlit jméno do ženského

tvaru z  Youngermann na Youngermannová /s. 18-19/.

Práce je hájitelná jako diplomová práce, navrhuji známku velmi dobře. 
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