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Posudek oponenta 

Bakalářská práce je zpracována na velmi zajímavé téma informačního pokrytí tanečního umění.   

Přestože oblast umění nepatří mezi oblasti s vysokou mírou informačního zabezpečení, jako je to 

např. v oblasti přírodních věd a techniky nelze říci, že vzhledem k dlouhému vývoji tanečního umění 

se jedná o oblast zcela nepokrytou.  

Ze zadaného cíle práce není jasně specifikováno  v jaké  šíři se bude autorka tématem zabývat, viz  

„Cílem práce je popis a porovnání informačních zdrojů pro divadelní formu tance. Práce rozlišuje 

informační zdroje určené pro širokou veřejnost a zdroje poskytující informace pro taneční 

profesionály. Praktická část práce srovnává informační zdroje na základě jejich obsahu. Práce se 

zaměří na zdroje zabývající se aktualitami v tanečním světě.“ 

Z tohoto důvodu nemůže oponent jednoznačně tvrdit, že bylo splněno zadání, práce neboť dané 

téma by bylo možné popsat buď z pohledu celosvětového, evropského nebo národního. Nicméně 

autorka si zvolila přístup národní a i zahraniční zdroje posuzuje z hlediska dostupnosti v ČR.  

 Autorka zvolila velmi zajímavý přístup typologie podle cílové skupiny.  

Ke kladům práce, patří to, že práce je zpracována bez překlepů a chyb (pouze chybí číslo obrázku 

v textu na s. 29), také z hlediska stylistiky je práce v zásadě na odpovídající úrovni. 

Z věcného hlediska je nejproblematičtější část práce kap. 4, kdy nebyly využity aktuální informační 

zdroje. Pomineme-li poměrně problematický výběr zdrojů zahraničních, pak praktická část práce, 

komparace, kap. 5, je zpracována lépe.   

Za  problematický považuji  zvolený přístup k identifikaci zmiňovaných periodických informačních 

zdrojů, zejména absenci ISSN, které v prostředí měnících se názvů i vydavatelů poskytuje oporu pro 
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orientaci. Nepovažuji za vhodné uvádět vágní informace, typu, že časopis Ballet vznikl za druhé 

světové války, ale přesné vročení (lze dohledat např. v databázi UlrichsWeb).  

Práce neobsahuje pomocný aparát ve smyslu seznamu zkratek, seznam prostudované literatury je 

velmi stručný, citace Informačních zdrojů pro divadelní formu tance obsahují formální chyby. Např. 

citace  časopisu  Danser (chybí údaj, zda se jedná o online zdroj, kdy bylo citováno…).  

Na s. 14 je uvedena magisterská práce Evy Navrátilové, tato práce však chybí v seznamu použité 

literatury.  

K předložené práci mám tyto výhrady, kterými je nutné se zabývat v rámci oponentního řízení: 

1. Autorka uvádí, že zahraniční zdroje byly vybírány podle dostupnosti v ČR, ovšem tato 

dostupnost není nikde specifikována. Z jakého důvodu byly informace o způsobu dostupnosti 

opominuty? 

 (Např. informace o existenci českých institucí zaměřených na poskytování Informační 

podpory pro divadelní umění a jimi vytvářenými informačními zdroji (knihovní katalogy, 

článková bibliografie Divadelního ústavu obsahující i plné texty článků, české organizace 

SIBMAS…) 

2. Z jakého důvodu byly pominuty sekundární informační zdroje typu databází článků, když 

např. databáze EBSCO obsahuje i články ze zahraničních časopisů o tanci a je v ČR dostupná? 

Navíc je pominutí těchto zdrojů v rozporu s teoretickou částí práce, kde jsou databáze 

zmíněny v kap. 2.3, s. 11. 

3. Na s. 9 v odstavci b. nejsou uvedeny sociální sítě, které autorka dále v textu zmiňuje jako typ 

sekundárního informačního zdroje. Prosím autorku o zdůvodnění, proč považuje sociální sítě 

za typ sekundárního informačního zdroje, jak tvrdí v kap. 5. 

4. Na s. 17 je pojednání o přípravné komisi UNESCO, chybí přesné vročení založení, autorka 

čerpala pouze z citované rigorózní práce. Autorka zcela pominula současné aktivity UNESCO 

v oblasti tanečního umění, zejména činnost  The International Dance Council CID, Paris, 

přestože se i tato organizace věnuje vydání taneční literatury.  

5. Na s. 21 je mylně uvedena   informace o zakladatelce konzervatoře Duncan Centre. Prosím u 

obhajoby uvést správnou informaci.  

6. Na s. 25 je uvedeno: „Kromě zdrojů výše uvedených, lze v českém prostředí dále nalézt tyto 

zdroje, věnující se divadelní formě tance:“ Vzhledem k následujícímu výčtu zahraničních 

časopisů, včetně recenzovaných a zároveň portálů typu Australiadancing.org je jedná o velmi 

nevyvážený seznam. U oponentury je nutné doložit způsob výběru těchto zdrojů. 

7. Za problematické považuji zařazení portálu Ballet News, tento portál není zaštítěn žádnou 

autoritou, tvůrkyně této sociální sítě je britská tanečnice, jejíž identita je neznámá. Prosím 

autorku, aby u oponentury zdůvodnila význam tohoto zdroje oproti jiným zdrojům.  


