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Na začátku své práce konstatuje autorka nedostatek filosoficky a esteticky fundovaných prací 
věnovaných tanečnímu umění. Jakýsi nárůst teoretického zájmu o tanec lze zaznamenat až od 
60. let minulého století, což souvisí nejen se všeobecným zájmem o běžné každodenní tělo a 
jeho estetizaci, ale i s konceptuálními větvemi výtvarného umění a novými formami na poli  
divadelnního a tanečního umění. Nepochopením tělesnosti trpěli dlouhodobě i příspěvky 
filosofů, na což naráží jeden z autorů sledovaných Veronikou Švecovou, M. Levin. 

Ve své diplomové práci se naše autorka po krátkém výstižném zamyšlení nad historickými 
formami tance rozhodne zaměřit pozornost na „ statut tělesnosti jako primárního aspektu 
tance“, což jí umožní nacházet spojitost mezi více žánry a hlavně mezi tancem v jeho 
estetické, náboženské i společenské podobě. 

Za podpory několika vybraných děl J.Selma Cohena, Susanne Langer a Michaela Levina 
vstupuje do problematiky filosofie a estetiky tance, opírá se o první relevantní pojmy a mnohé 
poznatky  těchto autorů se nebojí kriticky hodnotit a uvádět je na pravou míru. Nakonec se jí 
nejsměrodatnějším, i když ne méně kritickým pramenem stává inspirativní Fenomenologie 
tance Sheets- Johnstonové , která poprvé vyšla v roce 1966. Po právu vytýká práci jistou 
filosofickou nekonzistentnost , postupně s některými místy obratně polemizuje a konfrontuje 
s filosofickými díly, které nebyly autorkou Fenomenologie tance plně využity.

Z objektivně přínosných míst jejího díla vychází . Převládá zde hledisko přímého prožívání 
tance, ať už aktivního , vytvářeného performérem anebo pasivního , k němuž dochází v aktu 
recepce. A to je také výchozí přesvědčení samotné diplomantky, s nímž na pole odborné 
literatury a vlastního bádání sama vstoupila, možná původně vedena vlastní intuicí.
„Živá zkušenost“, píše Švecová je pravděpodobně nejdůležitější estetický koncept v celé 
Sheets-Johnostnové Fenomenologii tance, navíc spojuje póly diváka i tvůrce. Živou zkušenost 
tu chápeme jako zakoušení těla, ponor do vlastní (vzhledem k tanečníkovi personální) i cizí 
tělesnosti a tedy opak pouhé vizuality, na níž je obvykle tanec zběžně redukován. Autorka 
diplomové práce je tak posílena v přesvědčení, že právě tento koncept umožňuje nový pohled 
na estetiku tanečního umění. Nabízí se tu jiné než „ornamentální“ atd. nahlížení tanečních 
kreaci a vizuality těla tanečníka a naopak uznání , cituji, tanečního umění jako entuziastického 
ponoru skrze tělesnou performativitu do holé přítomnosti. Bylo by myslím možné říci, že 
právě v tomto nahlédnutí tance by mohla být viděna specifičnost tance v rámci ostatních 
druhů umění. A správně lze připojit, že zvýraznění a zpřítomnění tělesného aspektu v tanci, 
jak píše diplomantka, odemyká komunikaci na hlubší a dodejme dnes zatím všeobecně méně 
známé nebo alespoň méně rozšířené úrovni. Zvláštní druh tělesnění tu hraje úlohu materiálu, 
ze kterého komponujeme. 
Prožitek , jeho opravdovost a vnitřní přesvědčivost je podmínkou správného uchopení tance 
recipientem, divákem. Pokud se tanečnici nepodaří ponor, není dle Sheets-Johnostonové 
publikum schopno tanec adekvátně oceňovat, pohyb je vnímán pouze zvenčí a divák se 
uchyluje k obvyklému hodnocení „lehkosti skoku“ atd. 
Jak vyplývá z předešlého, byla na základě přínosů Sheets-Johnstonové, ale zároveň a přesto 
samotnou diplomantkou nově otevřena otázka teorie a estetiky tance jako specifického druhu 
tělesnění . Zbývá provést důslednou explikaci totální estetiky tance , tj. propojit tělesnění 
s vizuálními složkami tanečního performéra i představení. Je to sugestivní program pro další 
zápolení na tomto poli, které by se dalo uskutečnit formou doktorské práce . Sama Švecová



se ostatně zmiňuje  , opíraje se o Sheets- Johnstonovou, o možnosti přistupovat k tanci jako 
„neviditelné jednotě“, kterou provází a podmiňuje časová a prostorová procesuálnost, přičemž 
estetický rozměr je v oné celosti tance , v nutnosti intuitivního uchopení tance. Není přitom na 
závadu pozitivního zhodnocení dosavadního snažení diplomantky Veroniky Švecové, když 
podotknu, že ji osobně intuitivní uchopení a porozumění tanci nechybí a v odhalování 
skrytějších fenomenů naopak pomáhá. 

Osobně považuji tuto diplomovou práci za talentovanou, seriózní a přínosnou, skvěle 
napsanou a intelektuálně pronikavou, takže drobné překlepy lze ve jménu předeslaného i 
prominout. Navrhuji výbornou. 

V Praze dne 15.září 2014                                                   PhDr. Helena Jarošová, v.r.


