
Posudek diplomové práce Terezy Šámalové 

Společenský tanec v českém prostředí druhé poloviny 19. století 

77 stran textu, poznámkový aparát, bibliografie a prameny, obrazové a textové přílohy 

 

Tereza Šámalová navazuje ve své diplomové práci tematicky i chronologicky na práci 

bakalářskou. Je vidět, že její zájem o společenský tanec vyzrává a také všeobecná znalost 

kulturně historických kontextů doznává kvalitativní posun. 

Autorka se ve svém zájmu rozumně omezila na českojazyčné  (a především pražské)  

středostavovské prostředí, které je ve sledované době modelovým příkladem pro analýzu 

funkce společenského tance v národně a politicky značně vypjatém prostředí. Autorčinou 

snahou bylo zasadit práci do širšího historického a kulturního rámce, což se na základě dobře 

zvolené literatury podařilo, i když tyto pasáže nutně musí mít kompilační charakter. Dalším, 

už specializovaným pramenem, na který autorka dobře reaguje v oddíle o metodologii, jsou 

historické i novější choreologické monografie. 

Originální je centrální část textu, opřená o dobové tištěné a obrazové prameny, 

především o analýzu vybraných příspěvků v zábavných časopisech, denním tisku a módních 

žurnálech. Tanec je reflektován v návaznosti na širší společenské dění, autorka si všímá 

cykličnosti (městského) společenského života, angažovanosti spolků a věnuje pozornost i 

taneční pedagogice a genderovým otázkám. 

Další část práce se zabývá tancem samotným, muzikologickou stránkou, 

jednotlivými vybranými typy tanců včetně jejich původu, oblíbenosti a symboliky, která se na 

ně navazovala. Zajímavou, i když zatím jen lehce naznačenou, se jeví kapitolka o prolínání 

tanečních kultur ve smyslu vzájemného ovlivňování tance společenského (v „kosmopolitním“ 

smyslu) a tance lidového. Tady se autorce otevírají další široké možnosti tvůrčí práce. Do 

tohoto oddílu je zařazen medailon Jana Nerudy – tanečníka a tanečního teoretika, což je 

vsuvka, která práci oživuje a zároveň obohacuje.  

Domnívám se, že Tereza Šámalová předkládá solidní, dobře napsanou diplomovou 

práci, ve které prokázala nejen zájem, ale i kritické myšlení a schopnost kontextualizace.  

Práce splňuje nároky na diplomový úkol kladené a doporučuji ji k obhajobě s předběžným 

návrhem hodnocení výborně.  
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