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Tanec a tělo (v sociálněvědné perspektivě). Formování a vnímání těla 
tanečníka 

Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Téma práce je zajímavé: Jak se mění pohled na (zejména vlastní) tělo tanečníků moderního 
tance poté, co se stanou součástí instituce, jejímž těžištěm je klasický balet. Celkem 
nepřekvapivě dojde ke střetu ideálů, který způsobí u mnoha tanečníků jakýsi rozdvojený 
pohled na ideál, a u některých tanečnic vede až k poruše příjmu potravy. 

Autorka charakterizuje onu kolizi ideálů jednak prostřednictvím úryvků rozhovorů 
s tanečníky (mezi které sama patří), jednak pomocí etnografických aspektů (prostředí, 
profesoři, oblečení…), což je metoda efektní i oprávněná, protože vedoucí k datové 
triangulaci svého druhu. 

Jako hudební antropolog ovšem pociťuji jistou rozmrzelost nad tím, že autorka zjevně 
nevstřebala zásadu kulturního relativismu. Reprezentanti klasického baletu a s ním spojeného 
ideálu jsou tu představováni jako lidé převážně nevstřícní, diktátorští a občas dokonce 
charakterově podivní (manžel ředitelky, s. 22 - 24), zatímco představitelé moderny jsou milí, 
usměvaví, pomocní (s. 21 – 22) - až do chvíle, než se dostanou pod přímý vliv „klasiků“ 
(umělecká vedoucí, s. 28). Taneční studio je útulné a každý se tu cítí jako doma, zatímco 
v tréninkovém sále konzervatoře (kde se zřejmě zkouší především klasika) je tma, zima, špína 
a škaredá zrcadla. To hlavní ovšem: tělesný ideál moderního tance je „přirozený“, „zdravý“, 
tanec je „o duši“ (29) a energii, zatímco klasika je jen „o siluetě“ (30). Bezduchá snaha o co 
nejkřehčí postavu, tedy naplnění ideálů klasického tance, může vést a někdy vede až 
k anorexii. 

Autorce jako tanečnici by nebylo možné vyčítat zaujetí pro vlastní styl a s ním spojené 
hodnoty. U studentky sociálněvědních disciplín bych však očekávala větší porozumění 
odlišnému: vychrtlé baletky jsou v pravém slova smyslu ztělesněním romantických ideálů 
kupříkladu Chopina či Byrona, o nichž se jistě nedá říci, že ignorovali „duši“. Chopinovský 
klavírista – podobně jako klasická baletka – jistě musí ovládnout značnou dávku řemesla, ale 
cílem je bezpochyby vyjádřit emoce, mj. prostřednictvím estetických kategorií, včetně těch 
jakoby ze světa unikajících křehkých baletek, ztělesňujících ostatně podobně ze světa 
unikající hrdinky.  Ovšem – budeme-li důslednými relativisty – provádění tance či hudby 
čistě jako technické záležitosti je stejně legitimní a „hodnotné“ jako ztělesňování energie nebo 
emocí. 

Zároveň je snad celkem známá věc, že koncept „přirozenosti“ či „zdraví“ jsou v podstatě 
emické kategorie: na jevištním tanci, který se trénuje mnoho hodin denně v místnosti 
s klimatizací a baletizolem (stejně jako kupř. na intenzivně pěstovaném sportu) lze jistě nalézt 



hodně nezdravého a nepřirozeného. Na škále „příroda – kultura“ se ovšem jeden styl odvolává 
spíš na kult-ivovanost (=uru), druhý na přírodu. 

Druhá závažnější výtka je primárně z oblasti metodologie. Autorka je přesvědčena, že 
postihuje proměnu vztahu k tělu v čase, ovšem pokouší se o to prostřednictvím rozhovorů a 
dalších dat shromážděných víceméně synchronně. Je ale přece známo, že to, co nám řeknou 
informátoři o své minulosti (i názorech v ní) DNES, je jen to, co si dnes myslí. Jinými slovy: 
vyptávat se na proměnu jejich vztahu k tělu nám přinejlepším odhalí jejich současnou 
představu o této proměně. Pro diachronní interpretaci nutno shromáždit data z různých 
časových období, což se dělá nejčastěji následným výzkumem. 

Vzhledem k zajímavě formulovanému tématu, množství odvedené práce, ale také uvedeným 
nedostatkům doporučuji práci k obhajob ě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou .  
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