
Lucie Drábková: Joe Alegado a tanec – životopisná zpověď (posudek vedoucího práce) 

Je obtížné hodnotit bakalářskou práci, jste-li její vedoucí. Čím dále tím víc to vnímám jako 
střet zájmů. 

Lucie Drábková je profesionální tanečnice, dnes již světového formátu, a už od svých pěti let 
ví, co je to dennodenní dřina. Její úkol mi spadl do klína díky intervenci docenta Pince a já 
(jako „arbitr“ tzv. životopisné zpovědi) jsem s ní absolvoval všeho všudy dvě konzultace. 

V čase, kdy do odevzdání bakalářské práce scházel týden (a já se domníval, že Lucie dala 
přednost své profesi, nebo přešla na CŽV nebo se ztratila ve vesmíru) mi poslala hotovou 
bakalářku k revizi – a já s údivem zjistil, že čtu bakalářskou práci připravenou k tisku, tedy 
dokonale naformátovanou, včetně fakultní hlavičky, včetně obrazových příloh – scházelo jen 
CD se záznamem zpovědi narátora (v dalším mailu mě kolegyně Drábková ujistila, že ho má 
a že ho vloží do svázané práce). 

Jak může obyčejný vysokoškolský učitel, který nikdy netančil, čelit obsahu a tématu práce, ve 
kterém profesionálka zpovídá profesionála, jehož světové renomé je nade vší pochybnost? 
Navíc: celý rozhovor + teoretická východiska (kniha Antropholgy of Dance, kterou kolegyni 
Drábkové doporučila docentka Jurková) se odehrávaly v jazyce, který není mou doménou.  

V takové chvíli máte jen dvě možnosti: věřit a nechat se omámit (a poučit) tajemnou realitou 
tanečního umění + soustředit se na výslednou češtinu. 

Při finální revizi hotové práce jsme s Lucií Drábkovou vlastně řešili jen její anglismy 
(amerikanismy), tedy špatný překlad. Nejsem si jist, že jsme našli všechny její chyby, ty 
zásadní však nepochybně ano. Ve svatém zaujetí (a de facto bleskovém, protože na svázání a 
odevzdání chyběl L.D. z řady důvodů jen jeden den) jsem opomněl zrevidovat metodiku 
poznámek pod čarou, což se naštěstí (a ne díky mně) podařilo napravit.  

Považuji bakalářskou práci Lucie Drábkové za velmi dobrou a svým způsobem zásadní, 
protože se jí podařilo přiblížit laickému publiku tajemný a zakrytý svět tance (moderního 
tance, baletu atd…) a dokázat, že mistr jednoho oboru může mít otevřenou hlavu i v oboru tak 
těžkém a nudném, jakým je životopisná zpověď. 

Navrhuji lepší dvojku (za mnohde zpackanou češtinu). Pokud kolegyně Drábková zajiskří při 
samotné obhajobě, zaslouží si jedničku. 

 

V Praze, 12.10.2001             Mgr. Jan Kašpar 


