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Lucie Drábková patří ke studentům, jejichž pobyt na FHS UK jsem měl možnost sledovat 
relativně dlouho a relativně zblízka. Velmi mne potěšilo její poděkování na titulním listu 
předmětné práce. Ještě nikdo mi nepoděkoval za to, že jsem mu pomohl se zorientovat.
Kolegyně Drábková měla od počátku na studium méně času, než by si přála mít a příčinou je 
– tanec. Dlouho se jí zdálo, že jedno překáží druhému a ona chtěla obojí, ale tanec víc. Tato 
práce je dokladem, že ony dvě větve Luciina života se spojily. 
O tom, kdo je Joe Alegado, by se bez Lucie Drábkové v Česku asi dozvěděl jen málokdo, i 
když zde žije a tvoří. Drábková měla šťastný nápad napsat jeho životopisnou zpověď, a pokud 
mne zdání neklame, tento seriál rozhovorů přerostl i v taneční scénické zpracování. 
Úkol to nebyl snadný, protože rozhovory probíhaly v angličtině, Drábková je tedy nejen 
přepisovala, ale také překládala do češtiny. Práce se sice pěkně čte a nesporně si po drobných 
úpravách zaslouží publikování, ale na textu je patrné, že s jeho jazykovou podobou si autorka 
vždycky neporadila zcela náležitě. Při četbě jsem si pohrával s myšlenkou, že některé 
anglismy ponechala autorka v textu záměrně, aby čtenář zažil ono zvláštní kouzlo rozhovoru 
s člověkem, který není v češtině doma. To je ale asi moje fikce, a kdyby nebyla, taková 
literární hravost by v bakalářské práci neměla místo. 
Kdyby si autorka dala tu práci a hlavně, kdyby vyšetřila čas na konzultaci s odborníkem, jak 
precizovat svůj překlad rozhovorů, měli bychom před sebou text vynikající. Alegado musí být 
uhrančivý člověk, osobně jej neznám, jen z fotografií a CD přiloženého k práci.
(Mimochodem obé ve velmi dobré kvalitě, přílohy této práce jsou funkční a jsou integrální 
součástí díla.)
Práce nutně vyžaduje teoretické zakotvení, jakousi antropologii tance. Té se Drábková 
skromně zhostila na 15 stránkách s použitím dvou anglických representativních monografii.
Škoda, že v této oblasti neměla větší aspiraci, s použitím studijních materiálů, které měla 
v průběhu studia možnost prostudovat mohla tato část práce dopadnout ještě lépe. Osobně 
soudím, že většina antropologických konceptů, jež se v textu objevují jako koncepty 
Alegadovy, má svůj původ u Drábkové, Pokud tomu rozumím správně, Alegado je intuitivní a 
živelný hybatel jejich tvůrčí skupiny, přes koncepty je spíše, obávám se i doufám, spíše 
Drábková.
Pro futuro, bude-li jaké, doporučuji, aby Drábková seznámila s prací Ninu Vangeli, jejíž 
celoživotní usilování se podle mého pohybuje stejným směrem, snad by bylo možné 
zorganizovat i nějaký společný workshop.
K technické stránce jsem měl nějaké připomínky k odkazování, které doufám, autorka 
zapracovala, vytkl bych také poměrně chabý seznam literatury, i když u tohoto typu práce to 
nehraje tak velkou roli. Celá literatura je anglická, mně chybí spíše práce české. To je dáno 
ovšem tím, že Drábková je tanečnice, v antropologii tance jde o její první nesmělé, nikoli 
neumělé samostatné krůčky.
Práci pokládám za zdařilou, v návrhu klasifikace váhám mezi „výborně“ a „velmi dobře“, 
ponechal bych to na průběhu obhajoby.






