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

české prostředí. Diplomová práce, Ústav etnologie FF UK Praha, 2012. 

 

Hodnocení vedoucí práce 

 

     Diplomová práce Anežky Šilarové je u nás zatím jedním  z málo početných příspěvků ke 

studiu tance na poli etnologie/antropologie či etnochoreologie, které však dnes má své 

opodstatnění. Holistické studium tance představuje již od konce 70. let zavedenou 

mezinárodní badatelskou platformu zastřešenou Mezinárodní radou pro tradiční hudbu 

(ICTM) UNESCO a nabízí řadu možností k vytvoření zajímavých konceptů zaměřených na 

studium tanečního projevu v jeho socio-kulturním prostředí či spíše na snahu porozumět 

společnosti skrze analýzu jejího pohybového systému. Diplomantka tak měla možnost opřít se  

o literaturu, která vymezuje metody a přístupy antropologického studia tance.  

   V případě předkládané diplomové práce jde o sledování fenoménu tzv. izraelského lidového 

tance, který nalezl svou podobu také v Čechách. Zatímco autorka neměla možnost navštívit 

události spojené s tímto projevem přímo v Izraeli, je jejich pravidelnou účastnicí v rámci 

skupiny scházející se v Čechách.Vedle historické části práce a shromažďování kvantitativních 

dat, kde uvádí do problematiky izraelského lidového tance, přistupuje autorka zejména k 

vyhodnocování a interpretaci výsledků svého systematického pozorování a rozhovorů 

v českém prostředí. 

     Anežka Šilarová projevila schopnost porozumět diskurzu probíhajícímu na badatelském 

poli etnochoreologie/taneční antropologie a vytěžit z něj řadu podnětných impulzů pro 

vystavění své práce. Oceňuji zejména to, jakým způsobem se dokázala v tématu zorientovat 

z hlediska mezinárodních badatelských konceptů a dobře formulovat své výchozí otázky pro 

něž hledala odpovědi s využitím různých teoretických postupů. Účelně kombinovala studium 

archivních pramenů s technikami kvalitativního výzkumu a dospěla k relevantním výsledkům  

napomáhajícím charakterizovat sledovaný taneční projev a jeho význam v dnešní společnosti. 

Tanec je zde chápán jako způsob neverbální komunikace, jejíž sledování umožnilo pochopit 

některé skryté procesy např. při utváření společenství a projevů tzv. communitas apod.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

V Praze, dne 17.9. 2012 
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