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     Předkládaná diplomová práce je zaměřená na studium tance v antropologické perspektivě a 

je v současné době jednou z prací orientovaných tímto způsobem, jakých zatím není  v našem 

prostředí mnoho. Mezinárodní kontext však dnes již nabízí poměrně širokou škálu takto 

pojatých odborných studií ukotvených v paradigmatu již po několik desetiletí se formující 

disciplíny taneční antropologie. Tato disciplína je v současné době vybudovaná na diskurzu 

probíhajícím od poloviny 60. let v intencích současné ICTM (International Council for 

Traditional Music UNESCO) a její studijní skupiny Study Group on Ethnochoreology stojící

na východiscích evropské folkloristiky či srovnávací hudební vědy a americké kulturní 

antropologie.  V současné době představuje širokou badatelskou platformu sdružující studium 

taneční kultury v rámci univerzitních prostředí zemí Evropy, zámoří i východní Asie. O toto 

badatelské zázemí se do značné míry opírá i předkládaná práce díky dostupnosti podstatných 

a relevantních odborných textů, které byly dosud vyprodukovány. Diplomantka se měla 

možnost ztotožnit s mnohými postupy a východisky i díky osobnímu kontaktu s některými 

citovanými autory. Vzhledem ke svému zapojení do mezinárodní skupiny ICTM Sub-Study 

Group for Fieldwork se mohla začlenit do kolektivní terénní práce, která byla v roce 2012 

organizovaná Etnologickým ústavem AV ČR a získat tak mnohé poznatky a zkušenosti 

v oblasti antropologického studia tance.

     Práce diplomantky je ukotvená v solidní znalosti relevantní literatury, jejíž výběr není 

náhodný a poskytuje vhodná teoretická i metodologická východiska pro studium zvoleného 

tématu. Napomohla dobře formulovat výchozí badatelské otázky a utváření konceptu práce. 

Srovnání dvou naprosto netotožných a odlišných tanečních prostředí si Petra Slavíková 

rovněž nezvolila náhodně, ale na základě svého dlouhodobého působení jak v prostředí 

současného tance tak i v prostředí tance společenského. Vycházela přitom z předpokladu, že 

obě prostředí umožňují tanečníkům i divákům zcela odlišný způsob komunikace a zaměřila se 

na podrobné zmapování charakteristických rysů obou komunikačních prostorů. Pro 

uskutečnění tohoto záměru se jako nejvhodnější ukázala metoda interview kombinovaná se 

zúčastněným pozorováním, přičemž data získaná z rozhovorů se stala podstatným 

etnografickým materiálem vhodným pro další interpretaci a zejména pro srovnání obou 

tanečních prostředí. Umožnila stanovit stěžejní referenční body, které bylo možné následně 



objektivně srovnat a zároveň poskytla solidní platformu pro autorčinou interpretaci průběžně

vhodně podpořenou solidními teoretickými východisky. Vystižením rozdílných principů 

fungování těchto odlišných tanečních prostředí však autorka zároveň dospěla k obecnějším 

zjištěním týkajícím se  současných sociálních vztahů – jde např. o problematiku genderového 

vymezování, o otázky osobní identity či o proměny společenského statusu.

     Propojení empirických dat a vlastních úvah s hlasy použitých odborných textů hodnotím 

jako nesporný klad předkládané práce. Její autorka pracovala systematicky, samostatně, 

důsledným způsobem využívala metodologické a teoretické zdroje a vhodně je propojovala 

s utvářením vlastního textu. Práce je z hlediska proporce získaných dat vyvážená a srovnávací 

přístup byl dotažen do závěrečných shrnujících úvah a relevantních zjištění. Nutno také ocenit 

osobní zaujetí diplomatky při utváření a zkoumání předmětného pole, které napomohlo, mj. 

také díky její pozici insidera ve výzkumu, nejen vytipovat vhodný okruh informátorů, ale také 

k získání jejich důvěry a bezprostřednosti při rozhovorech. Dalším kladem je také důslednost 

s jakou diplomantka svá data vyhodnocuje a dále zpracovává – postupuje přitom se značnou 

dávkou objektivity a neopomíjí či naopak neupřednostňuje některá zjištění před jinými. Její 

práce může být dobrým příspěvkem do badatelského kontextu antropologického studia tance, 

kde dosud nejenže nebyla takto důsledně obě zmiňovaná taneční prostředí srovnána, ale kam 

vnáší i další podněty k obecnějším úvahám na poli sociálních vztahů.

     Vzhledem ke zmiňovanému přínosu práce a k poctivému přístupu při získávaní terénních i 

teoretických poznatků hodnotím práci, i přes drobné nedostatky týkající se řady drobných 

překlepů, stupněm výborný.
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